Libereaux
Libereaux is een toonaangevend en innovatief ontwikkel- en adviesbureau met activiteiten gericht op
mens en organisatie. De primaire dienstverlening is gericht op het in beeld brengen van vakmanschap
en bekwaamheid door middel van het inzetten van portfoliotrajecten zoals EVC (het
Ervaringscertificaat), EVP (het Ervaringsprofiel), maatwerk trajecten en het e-Portfolio DITKANIK.NU.
Vanuit de overtuiging dat medewerkers waardevoller zijn dan zijzelf denken, zetten wij deze
instrumenten in. Met EVC en EVP is Libereaux heel actief binnen de Overheid. Zo mag Libereaux
ruim 120 Nederlandse gemeenten tot haar klantenkring rekenen, waarbij de activiteiten worden
ingezet vanuit verschillende startmomenten zoals reorganisaties, vrijwillige mobiliteit, fusie en
herindelingen, nieuwe wet- en regelgeving, functieverandering etc. Zo is Libereaux momenteel
exclusief aanbieder van EVP-trajecten voor organisaties die (deels) werkzaam zijn binnen het domein
van de VTH-Kwaliteitscriteria en is het daarmee een geaccepteerde aanpak (nulmeting) in deze
werkomgeving.
Met een team van deskundige en enthousiaste medewerkers ontzorgen wij momenteel meerdere
gemeenten met EVC, EVP en maatwerktrajecten. Onze aanpak wordt goed gewaardeerd door zowel
medewerkers als organisatie, waarbij met name de kundige en persoonlijke benadering, de kwaliteit
van de profielen en het brede netwerk van Libereaux in het oog springen.
Naast EVP en EVC zetten wij verschillende portfolio-trajecten in zoals het e-Portfolio “DITKANIK.NU”,
Ervaringsverslagen etc. In de praktijk blijkt dat het gestructureerd aan de slag gaan met een portfolio
medewerkers uitdaagt en enthousiasmeert richting het loopbaan-zelfmanagement. Zie voor een eerste
impressie: www.ditkanik.nu.
Het blijft maatwerk!
Het opbouwen van een persoonlijk portfolio wordt gezien als een veilige omgeving om een start te
maken met of een vervolg te geven aan arbeidsmobiliteit. Het is afhankelijk van de persoonlijke
situatie en/of de organisatiewens om EVC of EVP aan te bieden. Daar waar EVC zich meer richt op
opleiding en diplomeren, gaat EVP breder kijken en leent zich meer voor maatwerktrajecten.
Libereaux adviseert hierin binnen de visie van het A+O fonds Gemeenten op beide instrumenten.
Enkele voorbeelden zijn:
-

EVC voor Buitendienstmedewerkers of DIV-ers, veelal in arrangement met opleiders;
EVP als nulmeting Kwaliteitscriteria;
OVC, Ondernemingsraad Verworven Competenties als EVP-maatwerktraject specifiek voor
OR werkzaamheden;
Kwalitatieve Vlootschouw, het inzichtelijk maken via een portfolioaanpak van het aanwezige
vakmanschap (ervaring en deskundigheid);
e-Portfolio als impuls voor gewenste arbeidsmobiliteit;
etc.

Nieuwsgierig naar de mogelijkheden? Bel gerust.

Bureau
Wachttijd na akkoord
Looptijd traject
Tijdsinvestering medewerker
Intake
Kosten intake
Kosten EVC
Extra korting
Gebruikte instrumenten

Libereaux
1 week
12 - 15 weken
20 - 40 uur tenzij anders afgesproken met
opdrachtgever
Op locatie
Geen
Vanaf € 1.440,00 exclusief btw
Staffelkorting mogelijk
 Persoonlijke begeleiding
 360 graden feedback
 e-Portfolio (actief gebruik ook ná het
traject mogelijk)
 STARTT formulieren
 Loopbaanadvies

Begeleiding medewerker
Landelijke dekking
EVP op A+O-wijze
Kosten EVP
Locatie assessment
Niveaus procedures
Standplaats
Contactpersoon
Mail
Telefoon
Website

Persoonlijke begeleiding op locatie, bereikbaar
per mail en telefoon
Ja
Ja
Vanaf € 1.440,00 ex btw
Werkplek of in overleg met kandidaat elders
Mbo 1, 2, 3, 4, hbo en branchegericht
Hengelo, landelijke dekking
Raymond Steenkamp
rsteenkamp@libereaux.nl
06 – 51758157
www.libereaux.nl en www.ditkanik.nu

