
 
 
 
 
 

Wat moet een potentiële nieuwe medewerker 

weten voor die IT-baan in uw bedrijf? Welke 
certificering is nodig om in een IT-functie in 

uw organisatie te kunnen starten? Bij welke 
IT-vacatures heeft u te kampen met de groot-

ste tekorten? Wat zijn uw voorwaarden om ie-

mand een IT-leerwerkplek aan te bieden? Op 
deze en andere vragen hopen we, samen met 

u en uw collega-werkgevers, tijdens online  
gesprekssessies antwoorden te vinden.  

 

Praat mee en deel uw ervaringen 
Op dinsdag 8 en donderdag 10 februari organiseren 

we via MS Teams interactieve sessies voor werkge-
vers. Net als u hebben ook zij medewerkers in IT-

functies in dienst. U wordt met uw collega-werk- 
gevers in kleine gespreksgroepen (ca. 6 deelnemers) 

ingedeeld met als doel uw behoeften ten aanzien 

van nieuwe medewerkers in IT-functies kenbaar te 
maken en met elkaar te delen. Het gesprek wordt 

door de organisatie in goede banen geleid.  
De gesprekssessies zullen worden geopend door 

Beround (08-02) en InWork (10-02). Zij delen hun 

ervaringen m.b.t. ‘succesvol (om)geschoold’ met u.  
 

Skills die op uw behoefte aansluiten  
De uitkomsten dienen als basis voor een te ontwik-

kelen voorschakel- of omscholingstraject dat (beter) 
aansluit op behoeften in de markt. Denk hierbij aan 

specifieke voorwaarden ten aanzien van scholing 

en/of certificering voor functies als applicatieontwik-
kelaar, desk engineer, systeem-/netwerkbeheerder, 

software developer en service-/helpdeskmedewerker 
ICT (1e en 2e lijns).  

 

 
 

 

Voor wie? 

Voor de sessies worden werkgevers in de regio’s 
Zwolle, Flevoland en Apeldoorn uitgenodigd, met 

medewerkers in IT-gerelateerde functies op niveau 
MBO algemeen en/of MBO+ (IT-bedrijven en bedrij-

ven met IT-afdeling). 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Organisatie 
Initiatiefnemers zijn Deltion College en Werkgevers-

servicepunt (WSP) Regio Zwolle, met de welwillende 

medewerking van o.a. ITPH, Regio Zwolle IT Plat-
form en Cibap. We hopen van harte u op 8 of 10 fe-

bruari te kunnen begroeten. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 Dinsdag 08-02, 15.30-15.30 uur 

 Donderdag 10-02, 9.00-10.00 uur 

 Via MS Teams  
Aanmelden kan tot uiterlijk 02-02  
via DEZE LINK 

‘Ik vind het belangrijk dat onze werknemers 
een ‘customized’ carrièrepad wordt aangebo-
den. Het geheel is meer dan de som der delen.’  
Joeri Kraaijestein, Beround 

In gesprek met collega-werkgevers 

Praat mee en deel uw ervaringen 

‘Het IT-vak is dynamisch en uitdagend.  
De mogelijkheden binnen IT/ICT zijn onein-
dig. Dit betekent ook dat de ontwikkelingen 
binnen de IT razendsnel gaan. Educatie is 
essentieel!’ InWork 

 

WAT IS  

NODIG  

VOOR UW  

IT-FUNCTIES? 

 

https://beround.nl/
https://inwork.nl/
https://wspregiozwolle.nl/gesprekssessies-it-ict/

