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Talent op Maat – een pilot van Economie071

Vind werk dat aansluit op je passie, talent en

dingen waar je goed in bent.

Jouw vaardigheden en interesses passen

misschien wel bij een baan in een andere

sector. Banen waar je nu niet aan denkt



Wie is eelloo?

• Eigentijds en eigenzinnig
• 50 medewerkers in Fort in Houten
• Met z’n allen de baas 
• Van HR naar RH

Psychologie en technologie

• E-Assessments
• Platforms
• Advies, workshops en interventies 
• Onderzoek & kennisdeling



Onze dromen

Draai het perspectief om
We zorgen dat iedereen trots is op wie hij of zij is en dat voor 
zichzelf kan vertalen in een persoonlijk verhaal. Met je eigen profiel 
maak je betere keuzes voor jezelf in je loopbaan en je leven. 

Draai de manier van werken om
We vergroten gelijkwaardigheid in organisaties en laten mensen 
anders samenwerken. Organisaties transformeren naar 
betekenisvolle en mensgerichte collectieven. Dat brengt een betere 
verdeling van werk en geld, meer plezier in werk en meer geluk en 
betekenis in leven.

Draai de arbeidsmarkt mee om
We brengen mens en werk op een andere manier bij elkaar. Vanuit 
een inclusieve gedachte die recht doet aan diversiteit. De puzzel van 
de arbeidsmarkt vraagt erom om functies, beroepen en banen (dus 
werk) zo aan mensen aan te passen dat iedereen zo goed mogelijk 
vanuit zijn of haar eigen waarde kan aansluiten en verbinden.



Jouw omgeving binnen Talent op Maat

- Geeft aan wat je zoekt door het invullen

van je profiel

- Hulp bij het invullen van het profiel dmv

vragenlijsten

- Maak je presentatie

→ Op basis van deze gegevens wordt er 

gezocht en gematcht op banen door 

loopbaancoaches.



Gebruik maken van de 

Arbeidsmarktverkenner!

- Meer dan een vacature zoek machine

- Bedoelt om meer dan 1 keer te gebruiken

- Bedoelt om jou ideeën te geven over 

welke vacatures, beroepen en sectoren 

nog meer bij jouw kwaliteiten passen

En wat kan jij in de tussentijd doen?



Onderdelen Arbeidsmarktverkenner

- Actuele vacatures – 1 dag vertraging

- Overzicht beroepen

- Landkaart vacatures 

- Opleidingen passend bij de vacature/beroep



Extra informatie bij vacatures

Heb je een interessante vacature gevonden? 

Klik dan op de vacature om meer informatie 

te lezen over: 

- de vacature zelf, doorklikken naar de 

werkgeverspagina

- de gerelateerde beroepen

- training en opleiding voor dit beroep



Extra informatie Beroepen 

Heb je een interessant beroep gevonden? Klik 

dan op het beroep om meer informatie te 

lezen over: 

- Informatie zoals niveau, aantal 

vacatures en salaris

- de beroepsgroep (let op in het Engels)

- gerelateerde beroepen

- gerelateerde kwalificaties 



Hoe werkt het- Filteren

In het menu aan de linkerkant filter je op de eigenschappen die voor jou belangrijk zijn. 

Sommige eigenschappen verkleinen het aantal vacatures of beroepen dat je ziet, andere 

eigenschappen (zoals Persoonlijkheid, Drijfveren en Competenties) worden gebruikt voor de 

matching. 



Vacaturekaart

Klik op "Zoeken in lijst" en selecteer "Vacatures in Nederland". Je ziet dan een kaart van 

Nederland met de vacatures per plaats. Hoe groter de stip, hoe meer vacatures in die plaats.



Andere kaarten

Daarnaast hebben we een aantal experimentele zoekmogelijkheden toegevoegd. Klik wederom op "Zoeken in lijst" 

en selecteer "Vacatures per beroep 1". Dit is een kaart waarbij de beroepen zijn geclusterd op gevraagde kwaliteiten. 

Kijk naar jouw beroep en in welke beroepen jouw kwaliteiten mogelijk ook terugkomen. Bij "Vacatures per beroep 2" 

is de indeling gebaseerd op carrièrestappen die mensen maken. Kijk naar jouw beroep en vindt logische volgende 

beroepen voor jezelf.



Invullen van jouw profiel

Maakt het gebruik van ‘Match mijn profiel’ in 

de arbeidsmarktverkenner makkelijker. Neem 

de tijd om stil te staan bij wat jou kenmerkt, 

los van je opleiding en werkervaring

Gebruik de vragenlijsten als hulpmiddel om 

dit in te vullen.


