Loopbaanbeleid: van lifetime employment naar
lifetime employability
De huidige snelle tijd vraagt om organisaties die flexibel, snel, innovatief en sterk concurrerend zijn. Hierdoor
verandert ook de verhouding tussen een organisatie en haar werknemers. Van werknemers wordt tegenwoordig
verwacht dat zij voortdurend bezig zijn met het uitbreiden van hun kennis en vaardigheden, op de hoogte zijn van
ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en flexibel zijn in hun werk.
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Loopbaanbegeleiding: ontwikkeling als
basis voor persoonlijk welbevinden en
succes
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Duiden levensthema's en/of rode
draad in loopbaan In beeld brengen
van passende taakgebieden,
functies, werkomgevingen en
toekomstverwachtingen

Arbeidsmarkt
+ Training
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