
 

H
ouse of skills

Mee ontwikkeld 
aan skills

instrumenten,
waaronder het
skillspaspoort

Leeram

bassadeurs

11
Leerambassadeurs
opgeleid, wat het

totaal brengt 
op 43 

Regionale
M

obiliteitsteams

Opbouwen, 
inrichten en

bemensen van de 35
Regionale

Mobiliteitsteams
samen met FNV

LoopbaanCentraal

Telt in 4 jaar
296.086 unieke

bezoekers en 7.744
deelnemers met

een account

devakbeweging.nl
gelanceerd

Bij ING 
gelanceerd

D
e

Leerrekening

In de 
Retail Non Food 

ca. 45.000 
aangesloten
werknemers

De coach stelde zeer verhelderende
vragen waardoor ik aan het denken

werd gezet onder wat ik wil i.p.v. wat
de organisatie, werkgever zou willen.

Ik voelde me echt begrepen 
en geholpen!!

 
(vrouw, zorg en welzijn)

 

Het belangrijkst in de
begeleiding was alleen al een
goed luisterend oor en dat er

niets opgedrongen wordt, maar
dat je zelf die keuzes moet

maken.
 

(man, voeding)

Ik ben zeer blij met de voorgehouden
spiegel, maar ook het sparren met mijn

coach vond ik zeer plezierig. Samen
hebben we helder gekregen waar ik

energie van krijg, wat ik in de toekomst
graag zou willen vinden in een baan en
handvatten gekregen voor het eerste

online sollicitatiegesprek. 
 

(vrouw, bouw)

   Actief in 35 regio’s 
en 14 sectoren 

Regio's en sectoren:

De deelnemers beoordelen onze
ondersteuning gemiddeld met een 8,4 en
hebben door de ondersteuning meer
inzicht in wat zij kunnen en willen, meer
vertrouwen in de toekomst en verkennen
actiever hun mogelijkheden. 

Een opvallende toename zien we bij de
vraag ‘Mijn zelfvertrouwen is
toegenomen’. In 2020 beoordeelden de
deelnemers deze vraag met gemiddeld
een 7,6 en in 2021 een 8,2.

Zijn de doelen bereikt die
je had met de begeleiding?

Ik pak mijn loopbaan
actiever aan.

Ik heb door de begeleiding beter
inzicht in mezelf gekregen.

Ik ben beter in staat
beslissingen ten aanzien

van mijn loopbaan te
nemen

Mijn zelfvertrouwen
is toegenomen.

8,4

Ik heb een heel ander 
leven nu. Ik ben mezelf aan het
ontwikkelen. Ik begin mezelf te
leren kennen en ik ga de dingen

doen die ik leuk vind.
 

(vrouw, schoonmaak)

Een hele fijne coach gehad.
Gaf me weer meer

zelfvertrouwen om een
nieuwe stap te nemen. 

(vrouw, retail)

Gemiddelde
beoordeling van 8,4  

 voor onze   
 dienstverlening 

   68.000 nieuwe bezoekers
op www.loopbaancentraal.nl

3.770 
werkenden ondersteund

Mijlpalen:

in 2021
Loopbaanhulp voor iedereen

209 bedrijven 
bezocht, 359 advies
/coachtrajecten door
James/CNV-coaches, 

115 deelnemers
workshops

M
obiliteitsbranche  

Bouw & Infra

Detailhandel

Flexbranche

Gemeenten

Glastuinbouw

House of Skills

Metaal & Techniek

Metalektro

Mobiliteitsbranche

NL leert door -

  Ontwikkeladvies

Pluimvee

Regionale Mobiliteitsteams

Schilders

Schoonmaak

Zakelijke dienstverlening

348 deelnemers
begeleid door de

James/CNV-coaches

RM
T's

Masterclasses
ontwikkeld en

uitgevoerd voor
leidinggevenden

M
etalektro

189 coaching, 
269 loopbaanhulp, 

300 deelnemers 
 workshops/

trainingen

D
etailhandel

8,4

Hoe deskundig vind je
jouw loopbaancoach?

Gemiddeld

8,8 8,0

8,8 8,2 8,2

WAARDERING


