
 

 

Het Leerwerkloket Drechtsteden zoekt een 

Adviseur Leren & Werken 16-24 uur per week 

(uitbreiding mogelijk in de loop van 2022) 

 

Wil jij 

• Een zelfstandige functie met ruimte voor eigen invulling en de vrijheid om je 
eigen werk in te richten? 

• Meedenken over diverse vraagstukken op het gebied van Leven Lang 
Ontwikkelen? 

• Zorgen dat iedereen regie neemt over zijn/haar eigen loopbaan? 
• Op diverse locaties werken, waaronder thuis?  
• Werken in een klein team met collega's die rekening met elkaar houden? 
• Werken bij het Leerwerkloket vanuit ROC Da Vinci College, UWV of Sociale 

Dienst/Gemeente in de regio Drechtsteden? 
• Het nieuwe jaar starten met een toffe baan? 

Het Leerwerkloket; wij wijzen je de weg! 

Het Leerwerkloket is een samenwerkingsverband van gemeenten, ROC en UWV in 
de regio Drechtsteden. Ons team bestaat uit een projectleider, drie adviseurs en 
soms een trainee. Wij geven onafhankelijk en kosteloos informatie en advies over 
scholing en loopbaanmogelijkheden in de regio Drechtsteden. Wij zijn dé expert op 
het gebied van Leven Lang Ontwikkelen! 

We informeren en adviseren werkzoekenden, werkenden, zij-instromers en 
bedrijven, op alle niveaus en in alle branches. Daarnaast zoeken we met partners 
naar oplossingen bij arbeidsmarktvraagstukken, specifiek over leren & werken. Wil je 
meer weten? Kijk op https://.drechtsteden.leerwerkloket.nl. 

Wat ga je doen? 

Jij bent de spil tussen vraag en aanbod op de markt van leren en werken, en je  

• Adviseert individuele klanten bij school-, studie- en loopbaanvragen. 
• Bent een actieve samenwerker in het netwerk van professionals, zoals met 

jobcoaches, klantmanagers, adviseurs, werkgevers, scholen, etc.  
• Signaleert behoeften, kansen en knelpunten op de arbeidsmarkt. 
• Helpt mee met het Ontwikkelpleinen bij de bibliotheek. 
• Organiseert bijeenkomsten voor klanten en professionals, zoals de 

Leerwerkmarkt en de Maand van Leren en Werken. 

 

http://www.drechtsteden.leerwerkloket.nl/


Wat neem je mee? 

• HBO werk- en denkniveau. 
• Kennis van en ervaring met het werkveld van loopbaanbegeleiding, activering 

en/of arbeidsbemiddeling. 
• Een onderzoekende houding en praktische instelling, waarbij je vlot kunt 

schakelen. 
• Zelfstandigheid, klantgerichtheid en verantwoordelijkheid. 
• Een heldere wijze van communiceren, zowel mondeling als digitaal. 
• Een flexibele en nieuwsgierige instelling. 
• Een netwerk (op het terrein van Leren en Werken) in de regio Drechtsteden.  

 

Informatie 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Loud Mommersteeg, senior 
adviseur Leren & Werken via 06-27890238. 

Herken jij jezelf in onze omschrijving en heb je interesse? Stuur dan je sollicitatie 
met motivatie en cv, en wellicht een filmpje voor 4 december 2021 naar 
nancy.schouten@leerwerkloket.nl. De eerste kennismakingsgesprekken vinden 
plaats op woensdagochtend 8 december 2021. 

* Omdat we werken in een samenwerkingsverband, hangen de arbeidsvoorwaarden af van je 

achtergrond. Een indicatie van het salaris is de functie van adviseur volgens schaal 7 van de CAO 

UWV of schaal 9 van de CAO Gemeenten, waarbij de exacte arbeidsvoorwaarden in onderling 

overleg worden afgesproken. 

 

mailto:nancy.schouten@leerwerkloker.nl

