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Inzicht in de regionale 
scholings- en arbeidsmarkt
Het Leerwerkloket kent de aanbieders van 
opleidingen in elke regio en heeft goede contacten 
met de roc’s, hbo-instellingen en private opleiders. 
Wat zijn de arbeidsmarktontwikkelingen in jouw 
branche en regio? En wat betekent dit voor de 
werving, selectie en het opleiden van personeel? 

Onze adviseurs hebben de juiste instrumenten om 
inzicht te geven in de arbeidsmarkt.

Het Leerwerkloket ondersteunt werkgevers met het 
stimuleren van een leven lang ontwikkelen. Er zijn 
35 Leerwerkloketten verspreid over het hele land.
Neem contact op met het Leerwerkloket bij jou in 
de regio; zij helpen je graag op weg! 

Leerwerkloket
 Advies op maat over scholing en ontwikkeling

Het Leerwerkloket ondersteunt werkgevers met het 
stimuleren van leven lang ontwikkelen en helpt jouw 
bedrijf met het opleiden en bijscholen van personeel.
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Wat kan het Leerwerkloket 
betekenen voor werkgevers? 
Als werkgever wil je kundig en gemotiveerd personeel op de juiste plek. 
Scholing en ontwikkeling is van essentieel belang als je jouw personeel 
mee wilt laten groeien met jouw bedrijf en de veranderingen op de 
arbeidsmarkt. Het Leerwerkloket informeert, adviseert en ondersteunt 
werkgevers inzake scholings- en ontwikkelingsmogelijkheden van 
personeel. Wat kunnen wij voor jou doen?

Adviseren over 
opleiden van personeel

Ontwikkeling van medewerkers kan 
op veel manieren worden gestimu-
leerd, maar je wilt wel graag dat ze 
leren wat jouw bedrijf nodig heeft. 

Welk opleidingstraject past bij de 
opleidingsbehoefte van jouw bedrijf 
en jouw medewerkers? 

Wij helpen je graag verder!

Taal op 
de werkvloer

Het is voor medewerkers lastig om 
zich verder te ontwikkelen als zij de 
taal niet goed beheersen. 

Als werkgever kun je bijdragen 
aan het verbeteren van de 
taalvaardigheid van je medewerkers. 
Dit levert voordelen op zoals 
minder ziekteverzuim, een veilige 
werkomgeving en verhoging van de 
productiviteit en kwaliteit.

Informeer naar de mogelijkheden; 
wij denken graag met je mee!

Inzicht in financiële regelingen 
bij leren en werken

Voor het volgen van scholing of 
andere vormen van leren, bestaan er 
verschillende regelingen waar jij als 
werkgever gebruik van kunt maken. 
Deze leveren vaak aanzienlijke voor-
delen op. 

Er zijn vele mogelijkheden. Neem 
contact op en wij kijken met je mee 
welke regeling voor jouw bedrijf 
relevant is.

Werving personeel via het
opzetten van leerwerktrajecten

Het vinden van goed opgeleid per-
soneel kan lastig zijn. Al eens gedacht 
aan het opzetten van een leerwerk-
traject binnen je bedrijf? 

Het Leerwerkloket helpt met het 
opzetten van leerwerktrajecten 
voor iedereen en met name voor 
zij-instromers en omscholers. Onze 
adviseurs kennen de financiële 
regelingen en helpen jouw bedrijf bij 
de werving van geschikte kandidaten.
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