Loopbaan APK
Wat zijn je kansen om nu of straks werk te vinden en hoe vergroot je
die?
Met de Loopbaan APK ontdek je hoe goed je kansen zijn om nieuw werk te vinden. Dat is
waardevol als je overweegt van baan te wisselen. Maar ook als je geen nog geen
sollicitatieplannen hebt. Wanneer je arbeidsmarktkansen minder goed blijken te zijn, kun je
tijdig actie ondernemen. Bijvoorbeeld door bij- of omscholing. De loopbaan APK bestaat uit
de Arbeidsmarktscan, een adviesgesprek en zes weken toegang tot het Focus
loopbaanportaal.
Arbeidsmarktscan
Je start je Loopbaan APK met een korte online vragenlijst. Daarmee berekenen we jouw
kansen om werk te vinden in je huidige beroep in jouw regio. Nu en in de toekomst.
Daarnaast kun je ook je kansen in een aantal alternatieve beroepen berekenen. In het
verslag van de Arbeidsmarktscan vind je de resultaten van de onderzochte beroepen plus
praktische informatie over:
Waar en via welke kanalen je het best op zoek kunt gaan naar ander werk;
Welke opleidingen belangrijk zijn om je vakmanschap up-to-date te houden;
Wat verschillende kansvergroters zijn om werk te vinden.
Adviesgesprek
De resultaten van de Arbeidsmarktscan komen aan bod tijdens een adviesgesprek met een
gecertificeerde loopbaanadviseur. Als je werk zoekt bespreken jullie passende vacatures en
effectieve manieren om werk te vinden. Als je de Loopbaan APK wilt gebruiken om je kansen
in de toekomst te vergroten, ligt de nadruk in het gesprek op het afwegen van
scholingsmogelijkheden en activiteiten om je verder te ontwikkelen in je huidige functie.
Focus loopbaanportaal
Na het gesprek kun je nog 6 weken gebruik maken van het Focus loopbaanportaal met
onder andere de database Beroepen, opleidingen en vacatures. Daarmee zoek je verder
naar passende vervolgstappen.
Resultaat
Na de loopbaan APK weet je wat je kansen zijn om werk te vinden en wat er nodig is om die
kans te vergroten. Op basis van dit inzicht heb je keuzes gemaakt voor de toekomst.
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