
APQ 
Zo ga je aan de slag met:

Direct inzicht in iemands 
 arbeidsmarktkansen en inzetbaarheid
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APQ - Ontdek je inzetbaarheid
Het programma 'APQ' is ontwikkeld om mensen inzicht te geven in 
hun kansen op de arbeidsmarkt en hun inzetbaarheid te vergroten. 
Het is zowel een check als een startpunt om de arbeidsmarktpositie te 
verbeteren. Het APQ is hét mobiliteitsinstrument in Nederland voor 
preventief bewustzijn van duurzame inzetbaarheid.

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 wat echt bij iemand past en aansluit bij 
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 APQ-programma ontwikkeld. 'APQ' staat 
voor 'Arbeidsmarkt Positie Quotiënt'. Het is een 
verwijzing naar de 'APK', de periodieke autokeuring. 
Want niet alleen je auto, ook je loopbaan heeft af 
en toe keuring en onderhoud nodig.

Want het is 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 nodig dat mensen zich bewust 
zijn van hun eigen inzetbaarheid en in staat zijn 
om hun eigen loopbaan vorm te geven. Om zo 
zelf het initiatief te nemen.

WA A RVO O R G E B R U I K J E  H E T A P Q?

• inzicht bieden in de actuele persoonlijke 
kansen op de arbeidsmarkt

• bewustzijn creëren voor het belang van  
duurzame inzetbaarheid voor de toekomst

• motivatie en handvatten geven om aan de 
slag te gaan met de eigen loopbaan

• de wendbaarheid versterken op de 
arbeidsmarkt door het vergroten van  
inzetbaarheid en arbeidsmarktkansen

• het onderbouwen en opzetten van passend 
mobiliteitsbeleid binnen de organisatie.

ST I M U L E E R P ROAC T I E F 
LO O P BA A N G E D R AG

Proactief loopbaangedrag staat centraal in het 
APQ-programma. Dit is het gedrag waarmee 
mensen zelf hun arbeidsmarktpositie kunnen 
beïnvloeden en waarmee men soepeler om kan 
gaan met veranderingen en transities gedurende 
de loopbaan.

H E T A P Q Z E T A A N TOT AC T I E

Het APQ-programma geeft persoonlijke 
informatie over inzetbaarheid en arbeids-
markt positie. Dit stimuleert bewust wording 
en zelfregie. Het concrete en persoonlijke 
stappenplan zet aan tot actie en maakt het 
eenvoudig om met de eigen ontwikkeling 
aan de slag te gaan, gericht op een toekomst-
bestendige loopbaan. Dit maakt het 
programma waardevol voor werkenden, 
werkzoekenden én voor werkgevers.

H O E W E R K T H E T?

• Het APQ-programma start wanneer iemand 
inlogt in zijn persoonlijke dossier. Als eerste 
wordt de vragenlijst 'Vergroot je inzetbaarheid' 
ingevuld. Deze vragenlijst geeft inzicht in hoe 
iemand tegen het werk en de eigen inzetbaar-
heid aankijkt en in hoeverre hij of zij al proac-
tief werkt aan de eigen loopbaan. Ook vitaliteit 
en ervaren steun vanuit de werkomgeving 
komen aan bod. Tot slot kan het ondernemer-
schap als loopbaanoptie worden verkend. 
Er worden tips en adviezen gegeven om de eigen 
inzetbaarheid en kans op werk te vergroten. 
Deze tips zijn concreet en waardevol; niet 
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alleen voor voor wie nog niet zo veel doet om 
inzetbaar te blijven, maar juist ook voor wie al 
goed op weg is en al actief werkt aan de eigen 
inzetbaarheid.  

• Daarna wordt 'Inzicht in je arbeidsmarkt-
waarde' ingevuld. Hier vult iemand gegevens 
over de persoonlijke werksituatie in. 

• Op basis hiervan wordt de arbeidsmarkt-
waarde 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. 

• 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.

A P Q E N M O B I L I T E I T S B E L E I D

Het APQ-programma wordt veel ingezet in het 
kader van employability, (preventieve) mobiliteit, 
werk-naar-werk en loopbaantrajecten. Het APQ-
programma kan speciaal voor organisaties worden 
ingericht in een eigen online omgeving. Ook is 
het mogelijk om op groepsniveau rapportages te 
genereren die belangrijke informatie kunnen geven 
voor het vormgeven van mobiliteits  beleid 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.

Met ‘Inzicht in je arbeidsmarkt waarde' ontdek je:  

• Arbeidsmarktscore – Hoe snel en gemakkelijk nieuw werk gevonden kan worden.
• Beste zoekmethodes – De methodes om met succes een baan te vinden.
• Perspectief – De verwachte baanzoekduur en perspectief over 5 jaar.
• Top 5 branches – De branches met de meeste vacatures voor mensen met het opgegeven profiel.
• Kans per provincie – De kansen in de eigen en overige provincies.
• Kansbeïnvloeders – De invloed van werkgerelateerde zaken op arbeidsmarktkansen.

Met ‘Vergroot je inzetbaarheid’ krijg je zicht op: 

Hoe inzetbaar ben je nu?

Hoe verbeter jij je inzetbaarheid 
voor de toekomst?

Ondernemerschap, iets voor jou?

Hoe helpt jouw werk-
omgeving jou?

Ben/blijf jij fit?
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