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Infosheet 2018

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.

In 3 x 3 de duurzame

Digitaal bereik ProfessioneelBegeleiden.nl:
inzetbaarheid bevorderen?
•
Alle leden (6000+) van de beroepsverenigingen NOLOC, StiR, NVO2,
Met de LoopbaanVerkenner hebt u
NOBTRA, NVTA, NVE, ICF Netherlands,
hebben
vrij toegang tot
een slim onlineVITA
instrument
te pakken
waarmee uw cliënten op effectieve en
alle content
efficiënte wijze kunt begeleiden.
Inzetbaar
voor zowel interne
•
Ruim 30 organisaties, met name
onderwijsinstellingen,
hebben een
loopbaanontwikkeling als re-integratie
IP abonnement waardoor het
hele netwerk
van deze organisatie
of outplacement
trajecten.
toegang heeft tot de content
aanpak in 3 stappen:
•
Het platform wordt op jaarbasis doorDe600.000
mensen bezocht.
1. Een intakegesprek om de behoefte inventariseren en testniveau vast te stellen.
2.
Invullen
van online vragenlijsten in twee uur.
Deze zijn verantwoordelijk voor 70.000+ downloads.

Onafhankelijk vakblad voor de loopbaanprofessie
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3. Nabespreken van de uitvoerige rapportage met geïntegreerde beroepenmatch.

Y

De inhoud in 3 onderdelen:

CM

MY

1. Door de gevalideerde vragenlijsten van LTP wordt een uitvoerig profiel van uw
cliënt opgebouwd gebaseerd op kwaliteiten, ontwikkelpunten, voorkeuren,
motieven, competenties en veranderkracht.
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Belangrijke data
Editie:
2018-01
2018-02
2018-03
2018-04

Thema:		
Plezier		
Kwetsbaarheid
Toekomst van arbeid
Zichtbaarheid

2. Het profiel van uw cliënt wordt gekoppeld aan de databank van Matchcare met ca.
1000 beroepen, die de best passende beroepsmogelijkheden voor de cliënt
weergeeft.

3. Deze beroepsmogelijkheden
zijn direct gekoppeld aan het bestand van nu
Aanleverdatum:
Verschijning:
125.000 actuele vacatures.
2 januariDe opbrengst in 3 extra’s:
30 januari
1. Geeft gemakkelijk en snel inzichten
weer die te gebruiken zijn in de persoonlijke
27 maart
24 april
begeleiding.
2.
Het
ePortfolio
wordt
opgebouwd
door
de verstrekte gegevens, is te exporteren
24 juli en kan naar smaak vormgegeven
21 augustus
worden.
3.
Zowel
de
externe
professional
als
de
organisatie
25 september
23 oktober beschikt over een eigen online
omgeving, waarin continu vernieuwde loopbaan gerelateerde content wordt
getoond.

Belangstelling?
Bel of mail mij voor meer informa�e.

Tarieven*

Pierre Remijn
pierre.remijn@matchcare.nl
06 - 53 600 840

www.matchcare.nl
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Uitgever: 		
Kloosterhof Neer B.V.
Jaargang:		
9
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.

LoopbaanVisie

LoopbaanVisie

Macht en Invloed
Macht & Invloed
Interview met Dees van
Oosterhout

Praktijk
Duurzame inzetbaarheid
in ouderenzorg

Kennis & Kunde
Onderzoek; effect van loopbaanbegeleiding

Opinie & Discussie
Persoonlijk verhaal van
Martin Reekers

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.
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Twitter:			
www.twitter.com/loopbaanvisie
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LoopbaanVisie is online beschikbaar op hetplatform
www.ProfessioneelBegeleiden.nl.
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