partner reader

Schuilt er in
jou een IT’er?
dé gids naar studeren
en werken in de IT

Welk
probleem
lossen
we op?
In wie gaat een
verborgen IT’er schuil?

Nederland heeft een ernstig tekort aan IT-talent. Tevens is
er een gebrek aan diversiteit in tech-teams. Kansen te
over zou je zeggen…
Toch zien wij dat veel mensen zichzelf niet als IT’er zien. Er
zijn onvoldoende rolmodellen waardoor tech vaak niet als
optie wordt beschouwd.
Dus…vragen te over bij mensen:
Welke IT-studies zijn er eigenlijk?
Welk tech-proﬁel past bij mij?
Welke vooropleiding moet ik hebben?
Hoe ziet een carrière in IT eruit?
Is IT alleen voor nerds en mensen met een bèta-proﬁel?
Is tech meer dan de hele dag achter een computer zitten?
Met TekkieWorden krijg je begrip over wat het betekent
om tekkie te zijn, welke IT-banen er bestaan, wat
gerelateerde tech-studies zijn en of het past bij je talenten
en persoonlijkheid.

Welkom bij TekkieWorden.

Missie
De potentie van tech-banen en IT-studies voor iedereen
zichtbaar en toegankelijk maken!
TekkieWorden zet zich in om mensen van álle leeftijden,
álle achtergronden, en álle denk & werkniveaus te
interesseren en activeren naar IT.

Samen maken we tech van iedereen!
Hoe we dat doen: routekaart naar IT
TekkieWorden heeft een routekaart naar IT ontwikkelt.
Onze producten helpt talent met:
verkennen: inzicht te krijgen in de IT-arbeidsmarkt
oriënteren: ervaren welke IT-baan het beste past
studiegids: navigeer jezelf naar de juiste opleider
Vele omscholers, werkzoekenden en scholieren hebben
inmiddels gebruik gemaakt van onze producten. Voor
loopbaanbegeleiders en studiebegeleiders hebben we
ondersteunende tools.

Een
gezamenlijke
missie!
founding partners

Routekaart naar IT
verkennen

ontdekken
voor scholieren, werkzoekenden en carrière switchers

oriënteren

TekkieWorden Activatie Campagnes
enthousiasmeren

activeren

orienteren
scholieren, werkzoekenden en carrière switchers

TekkieWorden doet activatie campagnes in
opdracht van opleiders en publieke partners.
We bereiken met onze campagnes
speciﬁeke doelgroepen om hen te:
🔥 enthousiasmeren voor een IT carrière
🧭 helpen oriënteren op passende IT-banen
👉 activeren naar een IT-opleider of studie
die bij hen past

special vlogs

TekkieWorden Week special

stap
stap
stap
stap
stap
stap

Diversiteit in IT? Ook
een kwestie van de
juiste marketing.
lees onze visie in dit
artikel >
campagne Media College

AANPAK

info TekkieWorden

1: vaststellen van de doelgroep (en persona’s), en doelen
2: voorstel campagne concept (tekst, beeld, plek on/ofﬂine)
3: micro-targeting campagne opzetten (incl conversie url)
4: campagne + activiteiten (oa. proeﬂes, infosessie)
5: monitoren en learnings delen met opdrachtgever
6: overhandigen playbooks (voor volgende keer)

TekkieWorden
Partners
TekkieWorden is een initiatief van vele
private en publieke partners.
Op dit moment hebben de Metropoolregio
Amsterdam, Gemeente Utrecht, Almere en
Rotterdam de handen ineengeslagen. Samen
met meer dan 60 partners.
De komende jaren gaan we
Nederland-breed samen diversiteit en
inclusie op de IT-arbeidsmarkt brengen!

TekkieWorden in het
nieuws, samen met
onze partners

Wat deelnemers
zeggen

Gemeenten & lokale UWV/Werkcentra
● werk samen door een regio-licentie te nemen
(net zoals Almere, Utrecht, Amsterdam en
R’dam)
● volume inkoop van Trail en Pathways trajecten
● opleiden jobcoaches & loopbaanbegeleiders

Loopbaanbegeleiders
● volg de workshop: TW voor loopbaanbegeleiders
● breng TW Trail, TW Pathways, en TekkieWorden.nl
onder de aandacht bij werkzoekenden (vraag de
toolkit)

Hoe kan je
meedoen?

Bedrijven
● doe mee met de TekkieWorden Week (in-kind)
● investeer in een bedrijvenpagina
● investeer in een YouTube video

youtube videos

activatie campagnes

bedrijven pagina

schoolpakketten

Ben je overtuigd? Neem dan contact op
via anne@tekkieworden.nl

trail
TWW special

pathways

workshops

Bijlagen:
1. product portfolio catalogus
2. TekkiePaden

#1: TekkieWorden product portfolio catalogus
voor scholieren, werkzoekenden en carrière switchers
product

omschrijving

investering
(excl. BTW)
p/p

extra

TekkieWorden Trail

De TekkieWorden Trail is een IT-loopbaan oriëntatie cursus. Deelnemers
onderzoeken via het online platform alle IT-domeinen en leren welke
IT-banen daarbij horen. Met deze verdieping in de Tekkiepaden, ontdekken
ze welk carrière pad bij ze past.
Duur: 16 uur, zelfstandig in te vullen over 4 weken max.

€75

> toegang tot TekkieWijzer
> download TekkiePaden toolkit
> 1 maand toegang tot Trailhead, de online
learning omgeving van Salesforce, om je
verder te upskillen in de IT

Pathways

Met PathWays wordt in 4 weken een eigen IT-studie- en loopbaan-pad
gecreëerd. Remote leren vanuit een eigen (thuis)werkplek.
Duur: 4 weken, 5 dagen in de week, 8 uur p/ dag. Meer info.

€450

> toegang tot TekkieWijzer
> toegang tot TekkieWorden Trail

studiegids
(TekkieWorden.nl)

Een overzicht van alle (450+) IT-studies in Amsterdam, Rotterdam, Almere
en Utrecht, (meerdere regio’s volgen) zowel privaat als publiek. Studiegids
bevat tevens een overzicht van proeﬂessen, open dagen en relevante
workshops en webinars.

gratis

> toegang tot TekkieWijzer

voor job coaches, loopbaanbegeleiders en studieadviseurs
workshop: TekkieWorden
voor
loopbaanbegeleiders

Een webinar voor job-coaches, loopbaanbegeleiders of klantmanagers om
werkzoekenden op het spoor van IT te brengen. We bieden inzicht in
IT-carrièrepaden en welke studies passen bij de diverse denk- en
werkniveaus. De deelnemers krijgen tools om hun doelgroep te informeren
en activeren.

€150

> toegang tot TekkieWorden Trail
> download TekkiePaden toolkit

schoolpakketten

Een pakket met TekkieWorden posters, ﬂyers, stickers, online lespakket en
begeleidende brief die op scholen wordt gedistribueerd, onder
studiekeuzebegeleiders, decanen en informatica-docenten.

gratis

> toegang tot TekkieWijzer voor scholieren

#1: TekkieWorden product portfolio catalogus
voor gemeenten, regio’s (licentie partnership)
1 jarige licentie om scholieren, studenten en omscholers te oriënteren en te activeren voor een toekomst in IT in de gemeente/regio. Samen
maken we de kansen en carrière mogelijkheden inzichtelijk en activeren we scholieren, studenten en omscholers om zichzelf als IT’er te zien.
Licentie Partnership onderdelen omschrijving

aantallen

IT-opleidingen van de regio in Alle IT opleidingen van de regio worden opgenomen in het overzicht van alle (450+)
de Studiegids IT-studies in Amsterdam, Rotterdam, Almere en Utrecht, (meerdere regio’s volgen). Zowel alle
(TekkieWorden.nl) private alsook publieke opleidingen. De studiegids bevat tevens een overzicht van

Alle IT studies van de regio

proeﬂessen, open dagen en relevante workshops en webinars.

schoolpakketten Een pakket met TekkieWorden posters, ﬂyers, stickers, online lespakket en begeleidende

Alle middelbare scholen in de regio

brief die op scholen wordt gedistribueerd, onder studiekeuzebegeleiders, decanen en
informatica-docenten.

TekkieWorden Week Jaarlijks wordt de TekkieWorden Week georganiseerd. Als regio/gemeente krijg je de

5 activiteiten per TWW

mogelijkheid om 5 activiteiten te organiseren door bv bedrijven uit de regio hierin een plek
te geven. Hiermee krijgen de werkzoekenden/ studenten inzicht in de mogelijkheden in de
regio.

gemeente/regio pagina Een pagina op de website waarop de regio kan laten zien welke IT-banen zij huisvesten,

1 pagina op de TekkieWorden Website

voor welke niveaus en hoe een carrièrepad in tech eruit kan zien.

workshop: TekkieWorden voor Een webinar voor job-coaches, loopbaanbegeleiders of klantmanagers om werkzoekenden
loopbaanbegeleiders op het spoor van IT te brengen. We bieden inzicht in IT-carrièrepaden en welke studies

1 gratis workshop voor loopbaan begeleiders
in de regio (pax 15)

passen bij de diverse denk- en werkniveaus. De deelnemers krijgen tools om hun doelgroep
te informeren en activeren.

TekkieWorden Trail & De TekkieWorden Trail is een IT-loopbaan oriëntatie cursus & Pathways IT-loopbaan training.
Pathways Deelnemers verdiepen zich zelfstandig via de cursus of in groepsverband via de training

50 codes voor 10% korting op de Trail &
Pathways

welk carrièrepad het beste bij zich past.

investering

bedrag 15K

#2. Het fundament
van onze
routekaart naar IT:
TekkiePaden©
Allereerst hebben wij de IT domeinen
vastgesteld. Deze domeinen vormen
gezamenlijk de bouwblokken van de
totale IT infrastructuur. Vervolgens
hebben we per IT-domein de bijhorende
IT-banen bepaald. En daarna hebben we
IT-proﬁelen gekoppeld aan deze banen.
Dit geheel noemen we TekkiePaden©

… dat ziet er zo uit.
👉
Met TekkiePaden
hebben we alle 10
IT-domeinen en alle
160 verschillende
IT-banen in één
overzicht
samengebracht!

En deze kernproﬁelen hebben we
gekoppeld aan de IT-banen. Dus nu
weten we per IT-baan de benodigde:
● kennis
● IT-vaardigheden
● soft skills
● proﬁel
● denk- & werkniveau

Een onderdeel van dit
totaaloverzicht zijn de vijf
IT-kernproﬁelen. Zodat jij je
karakter en vaardigheden
kan koppelen aan de meeste
gevraagde IT-proﬁelen.

Samen maken we
tech van iedereen!
www.tekkieworden.nl

