Zo ga je aan de slag met:

Arbeidsmarkt Positie Quotiënt

Direct inzicht in iemands
arbeidsmarktkansen en inzetbaarheid

Arbeidsmarkt Positie Quotiënt (APQ)
Het Arbeidsmarkt Positie Quotiënt (APQ) is ontwikkeld om mensen
inzicht te geven in hun kansen op de arbeidsmarkt en vormt het
startpunt om de persoonlijke arbeidsmarktpositie te verbeteren.
Het APQ-programma is in Nederland het mobiliteitsinstrument voor
(preventief)bewustzijn ten aanzien van inzetbaarheid.
We vinden het belangrijk dat mensen niet alleen
nu maar ook in de toekomst werk hebben dat op
een positieve manier bijdraagt aan wie ze zijn.
Om dat te realiseren is het belangrijk dat mensen
zich bewust zijn van hun eigen inzetbaarheid en
in staat zijn om zelf hun loopbaan vorm te geven.
Om zo zelf het initiatief te kunnen nemen.
Inzetbaar zijn betekent niet alleen aantrekkelijk
zijn voor werkgevers op de arbeidsmarkt, maar
vooral ook in staat zijn om werk te vinden en te
behouden dat aansluit bij wie iemand is en wat
iemand echt belangrijk vindt om te doen. Als
dat lukt, kunnen mensen langdurig van waarde
zijn op de arbeidsmarkt. Dit maakt mensen niet
alleen zelf krachtiger en flexibeler, maar ook
de organisatie waar ze werken. Om mensen
hierbij op weg te helpen hebben we het APQprogramma ontwikkeld.
Met het APQ-programma wordt op een onder
bouwde en objectieve manier de huidige positie
op de arbeidsmarkt vastgesteld. Ook wordt
er een uitspraak gedaan over de verwachte
kans op werk per regio en de arbeidskans over
5 jaar. Daarna volgen er concrete tips over
welke acties bijdragen aan het vergroten van
hun of de inzetbaarheid en hoe mensen hun
arbeidsmarktpositie kunnen verbeteren. Ook
wordt specifiek gekeken of ondernemerschap
past bij iemands verhaal.

HET APQ IS UITSTEKEND
T E G E B R U I K E N B I J:
• stimuleren van preventief bewustzijn ten
opzichten van de eigen inzetbaarheid
• het geven van inzicht om de persoonlijke
kansen op de arbeidsmarkt te vergroten
• het onderbouwen en opzetten van passend
mobiliteitsbeleid binnen organisaties
• het gericht inzetten van resources bij een
sociaal plan
• stimuleren van het nemen van verantwoordelijk
heid voor het vormgeven van de loopbaan.

H E T A P Q-P R O G R A M M A
Het APQ-programma start met het bepalen
van de arbeidsmarktwaarde, daarna komen
de persoonlijke omstandigheden aan bod.
Vervolgens wordt er dieper ingegaan op hoe
mensen hun eigen inzetbaarheid zien en
wordt er gekeken naar mogelijke affiniteit
met ondernemerschap. Als laatste volgt er
een overzicht welke elementen van proactief
loopbaangedrag iemand laat zien. Proactief
loopbaangedrag is het gedrag waarmee mensen
zelf hun arbeidsmarktpositie kunnen beïnvloeden
en waarmee men soepeler om kan gaan met
veranderingen transities gedurende de loopbaan.
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H O E W E R K T H E T A P Q-P R O G R A M M A?

APQ EN MOBILITEITSBELEID

• Het APQ-programma start wanneer iemand
inlogt in zijn persoonlijke dossier. Als eerste
volgt er een korte uitleg over het programma,
zodat het direct duidelijk is wat men kan
verwachten en waar het APQ-programma
precies voor dient.
• Daarna vult iemand enkele gegevens in over
de persoonlijke werksituatie. Op basis van
deze gegevens wordt de arbeidsmarktwaarde
berekend. Men kan deze gegevens wijzigen en
de arbeidsmarktwaarde opnieuw berekenen
om zo direct het effect van de wijzigingen op
de kans op werk zichtbaar te maken. Dit helpt
om gericht loopbaankeuzes te maken.
• Vervolgens vullen mensen de APQ-vragenlijst
in. De APQ-vragenlijst geeft de mogelijkheid
om verder te kijken naar de persoonlijke
situatie, hoe iemand tegen het eigen werk en
de inzetbaarheid aankijkt, mogelijke affiniteit
met ondernemerschap en in hoeverre iemand
al proactief werkt aan zijn / haar loopbaan.
De uitkomsten geven een overzicht van de
huidige inzetbaarheid, en wat men kan doen
om de kans op werk te vergroten.
• Als laatste kan iemand de uitkomsten
bekijken in een online presentatie. Op een
visueel aantrekkelijke manier kan iemand
zijn arbeidsmarktpositie en mogelijkheden
presenteren. Ook is het mogelijk om de uit
komsten in een pdf-rapport te downloaden.

Het APQ programma combineert informatie
over de arbeidsmarkt met inzicht in de gedrags
aspecten van employability en persoonlijke
kwaliteiten. Door integratie van deze facetten
wordt een compleet en geobjectiveerd beeld
gegeven van hoe mensen concreet met hun
eigen loopbaan aan de slag kunnen Het APQprogramma wordt daarom veel ingezet in het
kader van employability, (preventieve) mobiliteit,
werk-naar-werk en loopbaantrajecten Dit maakt
het AQP-programma waardevol voor mensen
zelf én voor werkgevers. Het APQ-programma
kan speciaal voor organisaties worden ingericht
in een eigen online omgeving of worden
geïntegreerd in een al bestaande omgeving. Ook
is het mogelijk om op groepsniveau rapportages
te genereren die belangrijke informatie kunnen
geven voor het vormgeven van mobiliteitsbeleid
binnen organisaties.

Meer weten over APQ?
Bel ons op 088-100 47 77 of mail naar
support@eelloo.nl. Op onze website kun je
een demo-account aanvragen
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