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VOORWOORD PETER SMIT
Welkom bij de 1e nieuwsbrief van het Leerwerkakkoord in 2021.
Vorige week was de wereld nog mooi wit. Een welkome
afwisseling in deze coronatijd mag ik wel zeggen. Alhoewel ik erg
van sneeuw houd, ben ik ook blij dat het voorjaar zich nu
aankondigt. We zijn allemaal wel toe aan wat meer warmte en
zonneschijn.

LEES HET VOLLEDIGE ARTIKEL

WERKOFFENSIEF, SLAGVAARDIG NAAR WERK! OOK
IN 2021!
Met het MKB-Werkoffensief zet MKB Rotterdam-Rijnmond zich
samen met de gemeenten Rotterdam, Capelle aan den IJssel en
Nissewaard, actief in om MKB ondernemers en werkzoekenden bij
elkaar te brengen. Door jobcoaching, omscholing en bijscholing
een fundamenteel onderdeel te laten zijn binnen dit MKB
Werkoffensief, wordt de kans op een duurzame plaatsing vergroot
en wordt de mismatch op de arbeidsmarkt aangepakt.

ROTTERDAMSE ZORG

We hebben tevreden en goed toegerust medewerkers nodig in de
zorg en welzijn. Nu, straks en later om burgers van zorg te kunnen
blijven voorzien wanneer dat echt nodig is. In Rotterdam Rijnmond
werken we daarom samen met onderwijs, zorg en de gemeente
aan het oplossen van de tekorten. Dat noemen we hier RAAT +
DAAD. Het onderwijs, de zorg en welzijnsinstellingen zijn verenigd
in werkgeversorganisatie deRotterdamseZorg.

BLIJF OP DE HOOGTE!
Voor bedrijven en instellingen uit Regio RotterdamRijnmond worden er kennis- en werksessies georganiseerd
m.b.t. Leven Lang Ontwikkelen & Sociale Innovatie
Volg ons op LinkedIn, YouTube, Twitter en Facebook voor
de laatste ontwikkelingen en nieuwtjes
Schrijf je in op de nieuwsbrief en krijg maximaal 1 keer per
maand een update
Zelf interessante info en artikelen te delen? Schroom niet
en stuur deze door via leerwerkakkoord@rotterdam.nl of
onze socials en tag het #leerwerkakkoord
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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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