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LoopbaanVisie

LoopbaanVisie wil professionals in loopbaanbegeleiding 

en mobiliteit inspireren en uitdagen tot hoogwaardige 

beroepsuitoefening. Met verrassende interviews, luchtige 

artikelen, informatieve recensies en kritische beschouwingen 

informeert het tijdschrift over wetenschappelijk onderzoek en 

maatschappelijke trends die het vak vorm en inhoud geven. 

Heldere beschrijvingen van methoden en casuïstiek geven 

concrete handvatten voor de dagelijkse praktijk. 

LoopbaanVisie 
jaargang 10  nr. 4 - oktober  2019
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 • Interview voorzitter Noloc Ester Leibbrand 

• Loopbaanbegeleiding in Zwitserland

• Interview met de gebroeders Steijger  

• Boekbespreking Jouke Post

Jubileum
Meer info op Matchcare.nl/TalentOntwikkelScan

Ontdek en ontwikkel talent met de TalentOntwikkelScan

E igen regie. Ook wel zelfmanagement genoemd. Hierbij s taat de vraag centraal of medewerkers  in s taat
zijn om zelfs turing te geven aan hun werk en loopbaan. V an werknemers  van de toekomst wordt
verwacht dat zij initiatief tonen, kritisch zijn, doelen stellen én halen en in s taat zijn om hun eigen werk te
organiseren.

Mediawijsheid. S teeds  meer functies  hebben een aanzienlijke informatie-component. De hoeveelheid
informatie die op een dag verwerkt wordt en de hoeveelheid informatiebronnen neemt alleen maar toe.
Ook het deelnemen aan online netwerken om informatie te delen en om van te leren zijn essentiële
onderdelen geworden van ‘het werk van de toekomst’.

V erandervermogen. Om succesvol te functioneren moeten medewerkers  en organisaties , agile
(wendbaar) zijn en beschikken over veranderkracht. C reatief blijven werken aan ontwikkeling,
aanpass ingsvermogen en het om kunnen gaan met wisselende omgevingen is  hierbij van groot belang.

S ociale V aardigheden. Wisselende teams vragen van medewerkers  dat zij goed kunnen samenwerken.
Ze moeten snel kunnen verwoorden wat zij belangrijk vinden en waar zij voor s taan. Impact maken met
een goede presentatie door medewerkers  maakt het verschil.

Werk en organisatie zijn continu aan verandering onderhevig. Talenten en
vaardigheden van medewerkers verkennen en zichtbaar maken wordt steeds

belangrijker. Maak werk van talent met de TalentOntwikkelScan.

Inzicht in 21e-eeuwse vaardigheden 

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

Eigen regie | Mediawijsheid | Verandervermogen | Sociale Vaardigheden

TalentOntwikkelScan

De TalentOntwikkelScan maakt werk van talent!
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Kloosterhof Neer B.V.

LoopbaanVisie

Eric Vullers

Eric@kloosterhof.nl | 0475-597151

Uitgever:   Kloosterhof Neer B.V.

Jaargang:  11

Frequentie: 4 uitgaven per jaar

Doelgroep:   Abonnees op LoopbaanVisie en leden van 

de beroepsvereniging NOLOC,

    loopbaanprofessionals, outplacement 

consultenten, mobiliteitsadviseurs,

   re-ïntegratiedeskundigen, werkcoaches,  

  arbeidsdeskundigen, opleiders en

   studenten in het vakgebied, HR-

   professionals en beleidsfunctionarissen op  

het bied van mobiliteit en loopbaanbeleid, 

Managers en professionals met interesse in 

(loopbaan en talent)ontwikkeling.

Technische gegevens
Uitvoering:  Full colour

  170 x 240 mm + 3 mm overlap (1/1 pagina) 

  150 x 95 mm (1/2 liggend) 

  70 x 200 mm (1/2 staand)

*excl. 21% btw  

  

Tarieven*
Formaat:   Prijs:

1/1 pagina   € 495,-

1/2 pagina   € 325,-

Insert   € 795,-

Toeslag omslagpagina 2/4 € 185,-

Toeslag omslagpagina 3 € 125,-

Bij meerdere plaatsingen worden kortingen verleend. 

Informeer naar de mogelijkheden!

Digitaal bereik ProfessioneelBegeleiden.nl:

• Alle leden (5500+) van de beroepsverenigingen NOLOC, NVO2, 

NOBTRA, ICF Netherlands, NVTA, VITA, NVE hebben vrij toegang tot 

alle content

• Ruim 35 organisaties, met name onderwijsinstellingen, hebben een 

IP abonnement waardoor zij organisatiebreed toegang hebben

• Het platform heeft 40.000 unieke gebruikers die specifieke content 

(tegen betaling) downloaden

Belangrijke data
Editie: Thema:  Aanleverdatum:      Verschijning:

2020-01 Wijsheid  3 januari            28 januari

2020-02 Stress  25 maart           21 april

2020-03 Zingeving  22 juli         18 augustus

2020-04 Artificial Intelligence 23 september 20 oktober

Website:  
www.loopbaan-visie.nl 

Twitter:   
www.twitter.com/loopbaanvisie

Bereik
Papieren oplage:  600

LoopbaanVisie is online beschikbaar op hetplatform 

www.ProfessioneelBegeleiden.nl. 


