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VOORWOORD PETER SMIT
Beste partners en vrienden van het Leerwerkakkoord,
De gemeenteraadsverkiezingen staan in maart voor de deur. De
gedachte van het Leerwerkakkoord is geboren na de vorige
verkiezingen en als nieuw College van de gemeente Rotterdam
met alle partners van toen opgestart en omarmd. Natuurlijk gaan
we ook na de verkiezingen door met het Leerwerkakkoord.

STAGETEKORTEN SUCCESVOL TERUGGEBRACHT:
MAAR ACTIE BLIJFT NODIG!
Stages en leerbanen zijn een belangrijk onderdeel van de
beroepsvoorbereiding van mbo-studenten. Door de
coronapandemie is daar een groot tekort van ontstaan. Met een
actieplan is het tekort aan stageplekken het afgelopen jaar met
bijna 4.000 teruggebracht. Ook zijn er ruim 1.200 leerbedrijven bij
gekomen.

LEERWERKAKKOORD ENERGIETRANSITIE
GEBOUWDE OMGEVING, BOUW EN TECHNIEK SCHIET
UIT DE STARTBLOKKEN

Samen met partners van het Leerwerkakkoord Energietransitie
gebouwde omgeving, Bouw en techniek is 2022 afgetrapt. Vanuit
de studio van Maindeck in Spijkenisse werd een gevarieerd
programma voorgeschoteld. Hoogtepunten: er wordt gewerkt aan
een Regionale Leven Lang Ontwikkelen Desk voor Technieken
aan een Techniek hub op Zuid.

OFFICIËLE LANCERING LEER PRAKTIJK CENTRA IN
ROTTERDAM-ZUID
Niet voor iedereen is de stap naar betaald werk gemakkelijk. In
een Leer Praktijk Centrum (LPC) krijgen mensen die drempels
ervaren dé kans om werkervaring op te doen. Dinsdag 15 februari
vond de officiële opening plaats van Leer Praktijk Centrum
Carnisse. Wethouder Moti (Werk en Inkomen) was aanwezig. Het
is al het zesde Leer praktijk centrum op Zuid.

MIJLPAAL! MAAR LIEFST 75 HYBRIDE TECHNIEK
OPLEIDERS IN DE REGIO
Op donderdag 27 januari vond de diploma-uitreiking plaats aan
een vijfde groep Hybride Techniek Opleiders. Daarmee komt het
aantal gediplomeerde HTO’ers in Zuid-Holland op 75.

RAAT+DAAD 3.0: ZORGPROFESSIONALS BEHOUDEN
VOOR HET VAK!
Met het regionale meerjarenplan RAAT+DAAD 3.0 hebben
Rotterdamse zorginstellingen, onderwijs, gemeente en
zorgverzekeraars afgesproken om de kloof tussen de zorgvraag en
het personeelsaanbod in 2025 te verkleinen. Dat betekent: meer
professionals behouden voor het vak.

MKB-DEAL DIGITALISERING ZUID-HOLLANDSE DELTA
ONDERTEKEND

De MKB-Deal Digitalisering Zuid-Hollandse Delta is 28 januari
officieel ondertekend in het bijzijn van de gedeputeerde van de
provincie Zuid-Holland Willy de Zoete. Hiermee wordt het startsein
gegeven om MKB-ondernemers in de regio Zuid-Hollandse Delta
te ondersteunen bij één van de belangrijkste uitdagingen van deze
tijd: digitalisering.

PLATFORM KENNISDELING LEVEN LANG
ONTWIKKELEN EN SOCIALE INNOVATIE GAAT
ONDERNEMERS INSPIREREN

Na het congres in november zijn de doelen aangescherpt en is een
eerste planning 2022 van de kennissessies van het Platform
gemaakt. Ook is er een nieuw team gestart.
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Waarom Leerwerkakkoorden in de arbeidsmarktregio Rotterdam-Rijnmond?
Via het Leerwerkakkoord werken bedrijfsleven, onderwijs en overheid in de arbeidsmarktregio Rotterdam-Rijnmond samen aan een toekomstbestendige
arbeidsmarkt. Hiermee willen we in een snel veranderende arbeidsmarkt meer mensen aan de slag helpen en houden.
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