
- Graag je microfoon uitzetten 
- We gaan het webinar opnemen (dus je kunt het terugkijken) 
- Vragen graag stellen in de chat (zie rechtsboven)
- Tijdsduur is naar verwachting 30 a 45 minuten

Welkom !

Het Evaluatie Ontwikkeladvies webinar met: 

Marlies van Venrooij  (https://www.linkedin.com/in/marliesvanvenrooij/ ) en Krijn Nagtzaam (www.linkedin.com/in/knagtzaam )
Alle informatie, inclusief videodemo’s, webinar terugkijken en voorbeeldrapporten:  www.jobport.nl/nl-leert-door

Volg Jobport op Linkedin voor de laatste ontwikkelingen : (https://www.linkedin.com/company/jobport)

&

https://www.linkedin.com/in/marliesvanvenrooij/
https://www.linkedin.com/in/knagtzaam?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_profile_view_base_contact_details%3BlLq1%2FfbtRq%2B2NVwlmdy4sw%3D%3D
http://www.jobport.nl/nl-leert-door
https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fjobport
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/publicaties/2020/11/16/eindrapport-ontwikkeladviezen-regioplan-13nov2020/eindrapport-ontwikkeladviezen-regioplan-13nov2020.pdf


Inhoud webinar
● Introductie
● Opvallende zaken uit de eerste ronde
● Vooruitkijken naar de tweede ronde
● Ruimte voor discussie/vragen 
● Einde



Introductie



www.linkedin.com/in/marliesvanvenrooij 

https://www.linkedin.com/in/marliesvanvenrooij/


www.linkedin.com/in/knagtzaam

https://www.linkedin.com/in/knagtzaam?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_profile_view_base_contact_details%3BlLq1%2FfbtRq%2B2NVwlmdy4sw%3D%3D




onderzoek



In het kader van NL Leert Door richtte het ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid (SZW) dit jaar de Tijdelijke regeling NL Leert Door met inzet van 
ontwikkeladvies in. In augustus van dit jaar konden deelnemers via loopbaanadviseurs 
een gratis ontwikkeladvies aanvragen. De ontwikkeladviezen waren populair; reeds op 31 
augustus was het maximum aantal van 22.000 registraties voor deelname aan een 
ontwikkeladviestraject bereikt. Het ministerie van SZW heeft naar aanleiding daarvan 
aan Regioplan Beleidsonderzoek gevraagd om hier middels een enquête onder 12.897 
deelnemers en 26 interviews met loopbaanadviseurs en -organisaties onderzoek naar te 
doen. In dit onderzoek is gekeken naar: 

● de manier waarop deelnemers van de ontwikkel adviezen op de hoogte raakten,
● welke aanleiding zij hadden om een ontwikkeladvies aan te vragen, 
● welke doelen zij met het ontwikkeladvies voor ogen hadden,
● wat de kenmerken van de bereikte deelnemers zijn, 
● en werd de manier onderzocht waarop loopbaanadviseurs en -organisaties 

deelnemers wierven.

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/publicaties/2020/11/16/eindrapport-ontwikkeladviezen-regioplan-13nov2020/eindrapport-ontwikkeladviezen-regioplan-13nov2020.pdf


Deelnemers raakten vooral op de hoogte van de ontwikkeladviezen via een familielid, 
vriend of kennis of via het nieuws, sociale media of een website.

Werven via LinkedIn zorgt ervoor dat de bereikte doelgroep 
relatief hoogopgeleid is. De adviseurs en organisaties die 
vooral via LinkedIn hebben geworven, geven aan veel 
hoogopgeleiden als deelnemer te hebben. Meer dan twee derde 
van de deelnemers is hoger opgeleid(hbo/wo).

Twee belangrijke aanleidingen om een 
ontwikkeladvies aan te vragen zijn 
1)baanverlies (mede) vanwege de coronacrisis 
en 2)stress in de huidige baan.

Het doel van deelnemers was relatief vaak 
om zich te laten scholen of zich te 
ontwikkelen, om leuker of geschikt(er) werk 
te vinden of hulp bij het zoeken naar werk.

Ruim 55 procent van de deelnemers is 
in loondienst van een werkgever; 
minder dan vier procent werkt via een 
uitzendbureau of via een 
detacherings-of payrollconstructie. Van 
de deelnemers werkt achttien 
procent als zzp’er/zelfstandig 
ondernemer. Bijna een kwart van de 
deelnemers had geen betaald werk.

Over het algemeen geldt dat in grotere sectoren ook meer 

mensen een ontwikkeladvies hebben aangevraagd. 

Tegelijkertijd zien we dat in sectoren waarvan het beeld 

bestaat zij geraakt zijn door de coronacrisis, zoals kunst en 

cultuur en de evenementenbranche, relatief veel personen een 

ontwikkeladvies hebben aangevraagd.

Van de deelnemers liet 18% aan het eind van 
de enquête een opmerking achter. Een scan 
van deze opmerkingen leert dat deelnemers 
tevreden zijn met het ontwikkeladvies, en 
daarnaast SZW dankbaar zijn voor de 
mogelijkheid.

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/publicaties/2020/11/16/eindrapport-ontwikkeladviezen-regioplan-13nov2020/eindrapport-ontwikkeladviezen-regioplan-13nov2020.pdf


“het verplicht aan het begin inzetten van 
de arbeidsmarktscan was onpraktisch”

“een deel van de doelgroep/deelnemers 

herkende zich niet in de arbeidsmarktscan en 

de resultaten.” Onverklaarbare uitkomsten 

en een absoluut cijfer als “ uitkomst”  roept 

vragen op. 

“Een groot deel van de doelgroep wil 
korte termijn perspectief” 

 (in tegenstelling tot een absoluut cijfer 
met een kansindidatie op lange termijn)

“Integratie van de (uitkomsten 
van) de scan met aanvullende 
mogelijkheden platform was 
niet optimaal.”

“KAndidaten wensen juist inzicht in de kansrijkheid van 

de huidige maar zeker ook van de wensberoepen ”

“Zelfstandig ondernemers 
herkende zich beperkt in de 
arbeidsmarktscan”



De 2de ronde



Belangrijkste aanpassingen:
● het flexibeler inzetten van de arbeidsmarktscan, 
● het toevoegen van een ondernemersscan, 
● een beperking op het aantal registraties per dag / meer aandacht voor oneigenlijke inhuur constructies en 
● een verbetering van de administratie door ook verzamelfacturen te accepteren. 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-60837.html

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-60837.html


+Inclusief ondernemersanalyse

● 60 dagen toegang kandidaat (ipv 30)
● Ondernemersanalyse (adaptief)
● Bredere en concretere analyse
● Rapport suggesties naar stappen in app.
● Concrete arbeidsmarkt data tbv afweging op korte termijn 
● Loopbaantips/filmpjes.

https://www.jobport.nl/wp-content/uploads/2020/11/08-11-2020-Rapport-Arbeidsmarktanalyse-Voorbeeldrapport.pdf
https://www.jobport.nl/wp-content/uploads/2020/08/Jobport-Interest.pdf


www.jobport.nl/nl-leert-door

https://www.jobport.nl/wp-content/uploads/2020/08/Jobport-Interest.pdf
https://www.jobport.nl/wp-content/uploads/2020/11/08-11-2020-Rapport-Arbeidsmarktanalyse-Voorbeeldrapport.pdf
http://www.jobport.nl/nl-leert-door


Volg jobport op Linkedin: (https://www.linkedin.com/company/jobport)
support@jobport.nl
www.jobport.nl 

https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fjobport
mailto:support@jobport.nl
http://www.jobport.nl

