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VOORWOORD PETER SMITVOORWOORD PETER SMIT
Beste partners en vrienden van het Leerwerkakkoord,Beste partners en vrienden van het Leerwerkakkoord,

De Sint is weer terug naar huis en 2022 nadert snel. Er is nog veelDe Sint is weer terug naar huis en 2022 nadert snel. Er is nog veel
te doen dit jaar als ik dit schrijf, maar ik kijk erg uit naar een nieuwte doen dit jaar als ik dit schrijf, maar ik kijk erg uit naar een nieuw
jaar met nieuwe kansen, hopelijk minder gedoe door corona enjaar met nieuwe kansen, hopelijk minder gedoe door corona en
veel mooi weer.veel mooi weer.

BENT U OOK OP ZOEK NAAR EEN GEMOTIVEERDE,BENT U OOK OP ZOEK NAAR EEN GEMOTIVEERDE,
FACILITAIRE DUIZENDPOOT?FACILITAIRE DUIZENDPOOT?

Vanuit het Leerwerkakkoord Facilitaire Dienstverlening maken weVanuit het Leerwerkakkoord Facilitaire Dienstverlening maken we
het mogelijk!het mogelijk!

Hoe kunnen wij werkzoekenden aan een baan én mbo-diplomaHoe kunnen wij werkzoekenden aan een baan én mbo-diploma
helpen? Hoe kunnen we werkenden in de regio verderhelpen? Hoe kunnen we werkenden in de regio verder
ontwikkelen? Hoe kunnen we werkgevers helpen om gemotiveerdontwikkelen? Hoe kunnen we werkgevers helpen om gemotiveerd
talent binnen te krijgen? Dit zijn een aantal vragen die wij onstalent binnen te krijgen? Dit zijn een aantal vragen die wij ons
binnen het Leerwerkakkoord dagelijks stellen.binnen het Leerwerkakkoord dagelijks stellen.

ONTDEK DEROTTERDAMSEZORGONTDEK DEROTTERDAMSEZORG
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Iedereen die in de zorg en welzijn in de regio wil komen werkenIedereen die in de zorg en welzijn in de regio wil komen werken
willen we duidelijk en eerlijk voorlichten over wat daarvoor mogelijkwillen we duidelijk en eerlijk voorlichten over wat daarvoor mogelijk
en nodig is. Om op die manier te zorgen voor gemotiveerde enen nodig is. Om op die manier te zorgen voor gemotiveerde en
kansrijke instroom. kansrijke instroom. Daarom is ontdekderotterdamsezorg.nlDaarom is ontdekderotterdamsezorg.nl
ontwikkeld. Dé website waarop alle informatie over wat er mogelijkontwikkeld. Dé website waarop alle informatie over wat er mogelijk
en nodig is om te gaan werken in de zorg en welzijn in de regioen nodig is om te gaan werken in de zorg en welzijn in de regio
Rotterdam-Rijnmond is verzameld.Rotterdam-Rijnmond is verzameld.

SUCCESVOLLE ONLINE WORKSHOP STERK IN JESUCCESVOLLE ONLINE WORKSHOP STERK IN JE
WERK! RIJNMONDWERK! RIJNMOND

In de Leerwerkakkoorden zetten we ons met onderwijs, overheidIn de Leerwerkakkoorden zetten we ons met onderwijs, overheid
en ondernemers in voor een toekomstbestendige arbeidsmarkt. Inen ondernemers in voor een toekomstbestendige arbeidsmarkt. In
de technische sectoren denken we dan bijvoorbeeld aan dede technische sectoren denken we dan bijvoorbeeld aan de
energietransitie en de mensen en skills die we nodig hebben omenergietransitie en de mensen en skills die we nodig hebben om
deze transitie te kunnen maken.deze transitie te kunnen maken.

'WAT WIL JIJ LATER WORDEN? MET LOGISTIEK ON'WAT WIL JIJ LATER WORDEN? MET LOGISTIEK ON
THE ROAD'THE ROAD'

In november is de logistieke roadshow twee weken langs een flinkIn november is de logistieke roadshow twee weken langs een flink
aantal scholen in de regio Rotterdam-Rijnmond getrokken.aantal scholen in de regio Rotterdam-Rijnmond getrokken.
Leerlingen uit de derde en vierde klas van VMBO, Entree- enLeerlingen uit de derde en vierde klas van VMBO, Entree- en
Praktijkonderwijs konden op een interactieve manier en een diePraktijkonderwijs konden op een interactieve manier en een die
aansluit bij hun belevingswereld kennis maken met deaansluit bij hun belevingswereld kennis maken met de
verschillende facetten van de logistiek met als thema “Faciliteerverschillende facetten van de logistiek met als thema “Faciliteer
een festival”.een festival”.

EEN LEVEN LANG ONTWIKKELEN: MEER DAN AF ENEEN LEVEN LANG ONTWIKKELEN: MEER DAN AF EN
TOE EEN CURSUSTOE EEN CURSUS

Ja, een BBL-opleiding van 3 jaar past binnen een leven langJa, een BBL-opleiding van 3 jaar past binnen een leven lang
ontwikkelen. Maar die uitleg van je collega over een nieuweontwikkelen. Maar die uitleg van je collega over een nieuwe
machine óók. Als iets duidelijk werd tijdens het congres Levenmachine óók. Als iets duidelijk werd tijdens het congres Leven
Lang Ontwikkelen, was het dat er geen standaard aanpakken zijn.Lang Ontwikkelen, was het dat er geen standaard aanpakken zijn.
Een Leven Lang Ontwikkelen vraagt om maatwerk, om in gesprekEen Leven Lang Ontwikkelen vraagt om maatwerk, om in gesprek
gaan met elkaar. En dat gebeurde 3 november in De Doelen.gaan met elkaar. En dat gebeurde 3 november in De Doelen.
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U ontvangt deze e-mail via het nieuwsbrievensysteem van de gemeente
Rotterdam, dat het Leerwerkakkoord faciliteert.
U kunt uw e-mailinstellingen hier wijzigen of u afmelden. 
Privacybeleid. U kunt u hier aanmelden op deze nieuwsbrief.
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Waarom Leerwerkakkoorden in de arbeidsmarktregio Rotterdam-Rijnmond? 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.

Voor het meeste leesplezier! Bekijkt u de nieuwsbrief het beste via Chrome
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