
Leerwerkloket Rijnmond
Contouren voor het plan 2020

Krachtenbundeling op leren, werken en leven 
lang ontwikkelen



Verandering is de enige 
constante en 

onzekerheid de enige 
zekerheid 



Context 1: 
Leven lang ontwikkelen

Iedereen zal zich tijdens het werkzame leven moeten blijven ontwikkelen door informeel en
formeel leren. Dit is nodig om te kunnen meedoen nu en in de arbeidsmarkt van de toekomst.
Verandering is de enige constante en onzekerheid de enige zekerheid.

Leven lang ontwikkelen is het actief ontplooien van eigen kwaliteiten gedurende het hele even
voor het realiseren van doelen vanuit persoonlijke, werkgelegenheids- en maatschappelijk
perspectief. Kabinet Rutte IV investeert gericht op het tot stand brengen van positieve – en
sterke leercultuur.

Kern van investeren in 
Leven Lang Ontwikkelen: 
Stimuleren eigen regie van 
mensen op hun loopbaan 
zodat ze zich kunnen blijven 
ontwikkelen en eigen keuzes 
kunnen maken. Vitaal, flexibel 
en duurzaam inzetbaar.  



Context 1: 
Doorbraak realiseren



Context 2: 
HCA Zuid-Holland

Koploper in leven lang ontwikkelen om 
de meest veerkrachtige arbeidsmarkt van NL te realiseren

Binnen bedrijven Leven lang ontwikkelen

Tussen bedrijven Mobiliteit over regio en sectoren heen

Naar bedrijven Aanboren van onbenut potentieel
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Context 3: 
Rotterdamse Leerwerk Akkoorden

Stimuleren van langdurige samenwerking 
tussen Ondernemers, Overheid en Onderwijs

van school naar werk juiste vaardigheden en 
baangaranties

van werk naar werk leven lang ontwikkelen

aan het werk! toegankelijk maken voor 
kwetsbare doelgroepen en 
werkzoekenden
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Context 4: 
Gelijke kansen voor elk talent 

Zelf redzame jongeren die bijdragen 
aan de ontwikkeling van de stad en ons land
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Momentum!
Een nieuwe ambitie en strategie 

voor het Leerwerkloket Rijnmond



Ambitie en strategie

Leerwerkloket Rijnmond ontwikkelt 
zich van het samenwerkingsverband 
van leren en werken naar het 
expertisecentrum / platform voor leren, 
werken en ontwikkelen. Een robuust 
en krachtig samenwerkingsverband in 
de regio Rijnmond. Dit realiseren we 
door de volgende speerpunten: 
1. Vergroten zichtbaarheid 
2. Verbreden dienstverlening 
3. Versterken samenwerking 



Speerpunt 1:
Vergroten zichtbaarheid in het 
Leercentrum in de bibliotheken

Balie

Doel: 
‘empower the citizen’ de burger kan met 
elke ontwikkel- en hulp vraag terecht bij het 
leercentrum.

Vorm:
‘One-stop-shopping-model’ – eenduidig 
loket waar de burger met zijn vraag terecht 
kan en vervolgens doorverwezen wordt 
naar de juiste expert  



Speerpunt 2:
Dienstverlening verbreden naar (niet) 

werkenden en werkgevers

1. Perspectief van de student (school naar werk)
• Studenten voelen de verantwoordelijkheid voor hun eigen 

(studie) loopbaan en worden opgeleid voor de vraag
• Studenten ontdekken hun talenten en mogelijkheden en 

worden voorbereid op een leven lang ontwikkelen

2. Perspectief van werkzoekenden (aan het werk)
• Werkzoekenden voelen de verantwoordelijkheid voor hun 

eigen loopbaan en willen aan de slag 
• Werkzoekenden ontdekken hun talenten en mogelijkheden 

tot om-, her-, en bijscholing 
3. Perspectief werkenden (van werk naar werk)

• Werkenden voelen de verantwoordelijkheid voor hun eigen 
loopbaan

• Werkenden zij zelf verantwoordelijk voor het onderhouden 
van hun vakmanschap 

4. Perspectief van doelgroepen in kwetsbare positie 
• Deze doelgroepen worden ondersteund om regie te nemen 

over hun eigen loopbaan 
• Deze doelgroepen worden ondersteund om hun talenten en 

vaardigheden te ontdekken passend bij de vraag 



Speerpunt 3:
Versterken samenwerkingspartners door 

sterke verbinding met LWA
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