
 

Edisonbaan 14E | Postbus 732 | 3430 AS Nieuwegein | T (030) 602 94 00 | F (030) 602 94 29 | info@matchcare.nl 

 

 

 

 

 

 

ICT Loopbaanadvies: voor iedereen die wil 

werken aan zijn toekomst!  
 

De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt gaan snel en de vraag naar 21e eeuwse vaardigheden 

– zoals ICT-vaardigheden -  neemt steeds verder toe. Veel organisaties hebben moeite met 

het vinden van het juiste talent, vooral voor ICT-functies, om ze vervolgens op de juiste plek 

te houden. Als organisatie stel je je vragen als: ‘Functioneren mijn medewerkers nog goed?’, 

‘Zitten zij nog op de juiste plek?’. Voor iedereen die werkt en wil werken aan zijn toekomst, 

ligt hier een ontwikkelkans. Met een gesubsidieerd loopbaanadvies, gericht op het 

ontwikkelen van 21e eeuwse (ICT)-vaardigheden, krijg je als organisatie én 

medewerker antwoord op je vragen.  

 

Waarom een ICT Loopbaanadvies? 

Welke vaardigheden moet ik ontwikkelen voor de arbeidsmarkt van nu? 

Naar welke ICT-functie zou ik kunnen overstappen? Waar zit ik het beste op 

mijn plek? Dit zijn vragen die je je wellicht stelt. Om hier antwoord op te geven, 

kan iedereen die werkt of wíl werken in de ICT een professioneel loopbaanadvies aanvragen. 

Leuk weetje: vaak blijkt dat medewerkers al vaardigheden bezitten, waarmee ze gemakkelijk 

de overstap kunnen maken naar de ICT! 

 

Als organisatie houd je zicht op talent dat in,-door,-en uitstroomt. Je houdt het 

juiste talent op de juiste plek en biedt leidinggevenden/medewerkers stof voor 

een goed gesprek.  

 

 

 

Als medewerker krijg je zicht op doorgroeimogelijkheden in of naar een ICT-

functie. Het rapport biedt je ook stof voor een goed gesprek over je ambities. 
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Waar bestaat een ICT loopbaanadvies uit?  

De doorlooptijd van het gehele traject bedraagt 4-10 weken. Hier zitten de volgende stappen bij in:  

1. De intake: kennismaking en verwachtingen 

Je start met een telefonische intake, om kennis te maken met een persoonlijke coach. Je spreekt 

verwachtingen uit en krijgt informatie (toegestuurd). De loopbaancoach is op de hoogte van de 

laatste ontwikkeling op de ICT-arbeidsmarkt, doorbreekt patronen, zorgt voor een reëel perspectief 

en maakt keuzes bespreekbaar. Na afloop is duidelijk wat jouw talenten en drijfveren zijn, zijn de 

ontwikkelmogelijkheden helder en ben je in staat om een volgende stap te zetten.   

 

2. Online assessment: waar sta je en waar wil én kun je heen?  

Je coach stuurt je informatie toe per mail, zodat je zelf aan de slag kunt met 

de ICT LoopbaanVerkenner: een online assessment, waaruit jouw 

persoonlijkheid, voorkeuren/interesses, vaardigheden en 

ontwikkelmogelijkheden naar voren komen. Dit levert voldoende 

gespreksstof op voor jou en je coach. Vervolgens geeft de 

LoopbaanVerkenner inzicht in jouw persoonlijkheid, competenties, ambities 

en ontwikkelmogelijkheden. 

 

3. Ontwikkelgerichte coaching: de kortste weg naar het doel.  

Samen met je coach bespreek je het resultatenrapport. Wat zie je hierin terug? En wat betekent dit? 

Welke mogelijkheden brengt dit met zich mee? En welke stappen kun je hiervoor zetten? In de drie 

coachgesprekken zal worden gekeken naar 21e eeuwse vaardigheden en doorgroeimogelijkheden. De 

coach zal je in dit gesprek zoveel mogelijk eigen regie stimuleren en, mits gewenst, een goed gesprek 

binnen de organisatie.  In de coachgesprekken is de adviseur een goede gesprekspartner betreffende 

de laatste ontwikkeling op de ICT-arbeidsmarkt, worden patronen doorbroken en wordt er gewerkt 

aan een reëel perspectief.  

 

Online tools voor een duurzame loopbaan
 

Vraag je een ICT loopbaanadvies aan? Dan krijg je direct vanaf het begin toegang tot ons 

ondersteunende talentcenter, Matchcareer. Hier kun je zelf aan de slag met je ontwikkeling, aan de 

hand van onder meer selfassessments, loopbaanopdrachten en inspirerende artikelen. Al je 

loopbaaninformatie en jouw ontwikkeling kun je direct presenteren in je persoonlijke ePortfolio. Dit 

is een handige tool, ‘jouw online cv’, waarmee je je op elk moment in je loopbaan krachtig kunt 

presenteren.  
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ICT Loopbaanadvies, gericht op het ontwikkelen van 21e eeuwse (ICT) 

vaardigheden, stelt medewerkers in staat te groeien, in of naar een ICT-

functie. Lekker werken, op de juiste plek, daar draait het om!  

 

Wat zijn de subsidie voorwaarden? 

Subsidieaanvraag: Het loopbaanadvies wordt vanuit CA-ICT gesubsidieerd en door Matchcare 

uitgevoerd. Matchcare verzorgt als ervaringsdeskundige op het gebied van subsidietrajecten, de 

gehele subsidieaanvraag- en afhandeling.
  

Subsidie-regio’s: De subsidie is geldig voor de regio’s Groot Amsterdam en Zuid-Limburg.  

Kosten: Een loopbaan-orientatietraject zoals hierboven omschreven bedraagt €600 en wordt voor 

50% gesubsidieerd en voor de helft betaald door de werkgever. Voor de kandidaat is deelname 

kosteloos. 
 

 

Waarom subsidie?
 

Door het aanbieden van de loopbaan oriëntatie trajecten en het gratis beschikbaar stellen van een 

online E-assessment tool en een ePortfolio tool, wil het CA-ICT ervoor zorg dragen dat met 

werkloosheid bedreigde werknemers en kortdurend werklozen inzicht krijgen in hun eigen skills, 

loopbaan mogelijkheden en aansluiting op de arbeidsmarkt. Tevens heeft de doelgroep de 

mogelijkheid gekregen zich beter te presenteren op de (regionale) arbeidsmarkt. Hierbij neemt de 

dreiging van toekomstig werkloosheid van werkenden af en hebben kortdurend werklozen een 

grotere kans op een perspectiefrijke baan op de arbeidsmarkt voor ICT’ers.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Loopbaanadvies inzetten? Go for it! 

Neem contact op met Matchcare: (030) 602 94 12  

of servicedesk@matchcare.nl. 
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