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Loopbaan- en scholingsadvies voor iedereen

Leerwerkloket



Missie

Leerwerkloketten stimuleren mensen 
zich een leven lang te ontwikkelen, 

zodat ze kunnen participeren.





Wat is het Leerwerkloket

Het Leerwerkloket

is een onafhankelijk adviespunt met kennis van onderwijs en arbeidsmarkt;

heeft een breed netwerk;

kan met loopbaanadvisering mensen op het spoor zetten om middels scholing 
een baan te vinden en te behouden; 

bespreekt met werkgevers de opleidingsbehoefte, geeft individueel 
scholingsadvies en bouwt mee aan leerwerktrajecten.



Advies voor iedereen

Werkzoekenden

Werkenden

Scholieren

Studenten

Werkgevers

Sociale partners



Kerntaken voor de Leerwerkloketten

Informeren over arbeidsmarkt, beroepen en 
opleidingen

Inzicht geven in competenties

Arbeidsmarktrelevant scholings- en loopbaanadvies

Bijdragen aan de totstandkoming van 
leerwerktrajecten

Aandacht voor taal op de werkvloer

Verbinden van onderwijs, ondernemers en overheid





Klantvraag: Ik wil een baan vóór het einde van mijn WW

Ik solliciteer me suf

N.a.v. een tip van het UWV bel ik met het 

Leerwerkloket

Ik uit mijn frustraties en gevoelens over mijn 

zoektocht naar werk en vraag advies

Ik solliciteer op functies die passen bij mijn 

ervaring, maar probeer ook breder te kijken

Na interventie: Ik weet nu hoe ik de volgende stap moet zetten



Klantvraag: Ik wil me zeker voelen en een voorbeeld zijn 
voor mijn kinderen

Ik droom, maar durf niet uit te spreken wat ik 

echt wil

Ik vul het contactformulier op de website van 

het Leerwerkloket in

Ik ga in gesprek met een adviseur van het 

Leerwerkloket

Ik neem de tijd om te wennen aan het idee 

van de volgende stap

Na interventie: Stap voor stap weet ik hoe ik het moet aanpakken



Klantvraag: Ik wil hogerop komen en een hbo-diploma

Ik google naar hbo-opleidingen

Ik bekijk de landelijke website van het 

Leerwerkloket

Ik heb een adviesgesprek n.a.v. testen

Ik kom erachter dat er geen pasklaar 

leerwerktraject beschikbaar is

Ik ga gerichter zoeken

Na interventie: Bevestiging dat ik de juiste stappen zet



11

Henk
42 jaar

Kon niet meer werken als schilder. 
Aangemeld bij RMT en met 
loopbaanadviseur inzicht gekregen in wat 
hij wil en kan. Henk kwam niet tot een 
vervolgstap. Vanuit multidisciplinair 
overleg doorgezet naar Leerwerkloket. 

Ik heb mij aangemeld bij het RMT

Ik heb gesprekken gehad met een 

loopbaanadviseur en weet wat ik wil

Ik word doorverwezen naar het 

Leerwerkloket voor de vervolgstap

Ik ga voor een netwerkgesprek naar 

Omrin. Als daar geen mogelijkheden 

zijn, kan ik instromen in het 

omscholingstraject tot operator 

(Productie Pro)

Klantvraag: Ik wil graag operator worden, liefst bij Omrin

Na interventie: Ik ga starten bij Omrin


