
 

 

   

BAANWISSEL KANSRIJKE BEROEPEN 
 

Een financiële ondersteuning middels een subsidie 

van de provincie Gelderland om op deze wijze samen 

wendbaar te blijven in onze arbeidsmarktregio.  
 

Om duidelijk, snel en zorgvuldig schakelen voor 

zowel werkgevers als werkzoekenden en zelfstan-

digen mogelijk te maken, is er één loket: namelijk het 

Leerwerkloket Stedenvierkant. Perspectief op een 

kansrijk beroep ligt zo binnen handbereik voor 

iedere inwoner in onze arbeidsmarktregio. 

WERK-NAAR-WERK MOGELIJKHEDEN 
 

Met de werk-naar-werk routes zetten we in op 

banen in kansrijke beroepen voor werkzoekenden en 

medewerkers die hun baan dreigen te verliezen. Het 

gaat dan specifiek om banen in de kansrijke 

beroepen door:  

● in te zetten op werk-naar-werk trajecten door  

   snelle en duurzame omscholing 

● in te zetten op het beschikbaar maken en houden  

   van stages en leerbanen 
 

Denk daarbij aan bijvoorbeeld beroepencarrousels, 

maatwerk scholingstrajecten, leerwerktrajecten (BBL) 

en  loopbaanbegeleiding en –adviesgesprekken.  

 

 

Mede door de coronacrisis dreigen steeds meer mensen in bepaalde branches hun baan, 

stage of werkervaringsplek te verliezen. Ook zelfstandigen in deze branches zijn op zoek naar 

oplossingen. Samen met FactorWerk, WerkgeversServicePunt Stedendriehoek en Noordwest- 

Veluwe zetten we in op WERK-NAAR-WERK KANSEN in onze arbeidsmarktregio. We doen 

dit met de inzet van middelen van de provincie Gelderland voor u en uw medewerkers. De 

mogelijkheden en hoe in te zetten voor uw medewerkers, delen we in deze flyer.  

 
 



 

 

 

  
SAMEN WENDBAAR AAN HET WERK IN ONZE REGIO 
 

VOOR WIE 
Voor alle mensen die woonachtig zijn in onze arbeidsmarktregio Stedendriehoek en Noordwest-Veluwe en 

werkzoekend zijn door de invloed van de coronacrisis. We zetten in op kansrijke beroepen in onder andere de 

volgende sectoren: zorg, techniek, onderwijs, transport en logistiek, overheid, bouw, ICT en landbouw. Van 

vakmanschap tot HBO/WO niveau.  
 

HOE 
Medewerkers, werkzoekenden en ZPP-ers melden zich zelf aan bij het centraal punt in onze arbeidsmarktregio: 

het Leerwerkloket Stedenvierkant. Samen met de deelnemer doorlopen we de volgende stappen richting 

een nieuwe baan in een kansrijk beroep: 

1. Aanmelden bij Leerwerkloket Stedenvierkant 

2. Ontdekken (Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik? En hoe kom ik daar terecht?) 

3. Korte maatwerk leerwerkroute 

4. Matchen  

Niet iedere deelnemer doorloopt alle stappen.  

We zetten immers samen in op maatwerk.  
 

Belangrijk hierbij is dat de deelnemer zichzelf aanmeldt. Dus zijn er  

medewerkers binnen uw organisatie boventallig en zoekend, informeer hen  

dan over deze WERK-NAAR-WERK KANSEN. Aan de deelname zijn zowel voor  

de deelnemer als werkgever geen kosten verbonden. 
 

Voor meer informatie is het uiteraard ook mogelijk om contact op te nemen met uw eigen contactpersoon in 

de arbeidsmarktregio via www.factorwerk.nl. Zij helpen u en uw medewerkers graag op weg. 

 

https://stedenvierkant.lerenenwerken.nl/contact/aanmeldformulier-werk-naar-werk/
https://stedenvierkant.lerenenwerken.nl/contact/aanmeldformulier-werk-naar-werk/
https://stedenvierkant.lerenenwerken.nl/contact/aanmeldformulier-werk-naar-werk/
https://stedenvierkant.lerenenwerken.nl/contact/aanmeldformulier-werk-naar-werk/
https://stedenvierkant.lerenenwerken.nl/contact/aanmeldformulier-werk-naar-werk/
https://stedenvierkant.lerenenwerken.nl/aanmeldformulier-werk-naar-werk/

