E-portfolio en
digitaal paspoort

E-portfolio en digitaal paspoort
Een e-portfolio, of elektronisch portfolio, is een actief digitaal document waardoor uw medewerkers in staat zijn hun cv meer inhoud en meer uitstraling te geven. In het portfolio leggen
zij hun ontwikkeling tot op heden vast. Aansluitend op het thema Een leven lang leren biedt

Constant leren en groeien

een e-portfolio de mogelijkheid om de voortgang van hun ontwikkeling te tonen. Hiertoe
kunnen uw werknemers diploma’s, opleidingen, assessments, etc. toevoegen. Het e-portfolio
is eigendom van de werknemer. Dat neemt niet weg dat u als werkgever ook toegang tot
het document kunt krijgen. Een digitaal paspoort is een geavanceerd e-portfolio, waarin ook

Hoe is Way2Talent u
van dienst?

zaken als coaching, 360° feedback en EVC zijn opgenomen om de persoonlijke groei van uw
medewerkers extra te ondersteunen en te ontwikkelen.

Wij helpen u graag bij de totstandkoming van
een e-portfolio of een digitaal paspoort voor
uw medewerkers. Bij de totstandkoming van
een digitaal paspoort voorzien wij onder meer
in een volledig EVC-traject. EVC staat voor
Erkenning van Verworven Competenties. Hierdoor krijgt u een helder beeld van de talenten,

Voordelen voor u als werkgever

competenties, kennis en vaardigheden van uw
medewerkers. Via dit traject kunnen uw medewerkers het EVC-certificaat behalen, een offi-

Door middel van een e-portfolio of digitaal paspoort bent u beter in staat

cieel erkend diploma op mbo- of hbo-niveau.

om medewerkers te binden en te boeien, doordat u duidelijk laat merken dat u aandacht heeft voor hun persoonlijke (loopbaan)ontwikkeling.
Daarnaast krijgt u een beter zicht op de talenten, competenties, kennis en
vaardigheden van uw werknemers, waardoor u hen beter kunt sturen en
inzetten. Bovendien hoeven de gegevens van een medewerker maar één
keer te worden uitgevraagd, terwijl deze zijn (HR)gegevens zelf beheert
en bijhoudt.
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Bel ons voor een vrijblijvende afspraak
Onze digitaal paspoort heeft haar toegevoegde waarde inmiddels ruimschoots
bewezen in de praktijk. Laat u daarom door ons inspireren, zodat u uw medewerkers kunt inspireren. Neem daartoe vrijblijvend contact op met:
office@way2talent.nl | www.way2talent.nl
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