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Software voor arbeidsmobiliteit, 
duurzame inzetbaarheid en verzuim.



LDC is een ICT-bedrijf dat sinds 1990 innovatieve online loopbaaninstrumenten en 
testen ontwikkelt voor professionals die mensen begeleiden vanuit HRM, 
re-integratie, verzuim, loopbaan- en studiekeuze. De instrumenten geven inzicht 
in bijvoorbeeld interesses, hard en soft skills, beroepskeuzemogelijkheden, 
duurzame inzetbaarheid en vitaliteit, persoonlijkheid en drijfveren. Of gaan in op 
ontwikkelvragen van medewerkers, vitaliteit of het voorkomen van verzuim.

Een aantal testen koppelt via beroepen de actuele vacatures aan het profiel van 
je kandidaat. En uiteraard krijg jij als professional ook toegang tot de 
beroependatabase. Hier vind je niet alleen veel informatie over alle beroepen in 
Nederland, maar ook over de opleidingen en cursussen. We bieden dit aan via 
ons eigen online platform met de naam TrjcT: een handige online omgeving voor 
zowel coach als kandidaat. Onze instrumenten kunnen ook ontsloten worden via 
andere technische oplossingen zoals ‘API’ of ‘Single sign-on’.

LDC heeft ook een specifieke oplossing ontwikkeld voor arbeidsdeskundigen. 
Meer informatie hierover vind je via adassist.nl.

OVER
ONS

https://www.adassist.nl


LDC kent een rijke historie. Maar de toekomst start vandaag. En morgen 
weer opnieuw. En in die toekomst willen wij blijven inspireren met nieuwe 
datagedreven talent- en verzuimoplossingen die onmisbaar zijn op een 
dynamische arbeidsmarkt.

Wij stimuleren ontwikkeling binnen leer- en loopbanen en faciliteren 
keuzes. We maken de arbeidsmarkt inzichtelijk en brengen deze terug 
naar het niveau van het individu. Zo geven wij richting aan de carrières 
van werkenden, werkzoekenden, scholieren en studenten. We willen onze 
professionals, en dus ook jou, met onze instrumenten beter maken en 
efficiënter laten werken zodat kandidaten hun talenten op een gezonde 
manier optimaal blijven inzetten.

Talenten duurzaam en 
optimaal inzetten



Eén platform voor vragenlijsten, arbeidsmarktdata 
en vacatures

TrjcT brengt alles samen binnen een online portaal en biedt jouw 
kandidaten een persoonlijke navigator op de arbeidsmarkt. Onder jouw 
regie. Want jij bepaalt welke testen je klaarzet, afhankelijk van de 
loopbaan- of coachvraag van je kandidaat. De uitslagen zijn niet alleen 
waardevol voor de kandidaat maar ook voor jou. Het helpt je jouw 
trajecten inhoudelijk sterk vorm te geven waarbij de uitslagen ‘brandstof’ 
leveren voor het gesprek. Met als doel: meer inzicht voor je kandidaat. Met 
TrjcT aan je zijde help je jouw kandidaat nieuw verworven inzichten om te 
zetten naar een (blijvend) duurzaam maatschappelijk uitzicht!



Onze klanten zijn blij dat we continu investeren in verbetering van ons 
portaal, daarom waarderen wij hun feedback. Professionals vinden snel 
hun weg binnen TrjcT. En ook kandidaten ervaren het gebruik als 
eenvoudig en prettig. De resultaten van vragenlijsten worden op je scherm 
gepresenteerd. Dat is fijn als je snel een overzicht wilt hebben van de 
belangrijkste uitkomsten of deze samen met je kandidaat wil bespreken. 
En natuurlijk kunnen zowel jij als je kandidaat het rapport downloaden.  

Scherp zijn op privacy en zorgvuldig omgaan met data vinden we 
belangrijk. We zijn continu kritisch op onze informatiebeveiliging. Daarom 
hebben wij een informatiebeveiligingsbeleid wat actueel gehouden wordt 
in een online ISMS (Information Security Management System). Onze data 
wordt opgeslagen op externe servers binnen Nederland en we garanderen 
een uptime van meer dan 99,5%. 

LDC is gecertificeerd volgens de normen van ISO 27001 en NEN 7510.

Gebruiksvriendelijkheid en 
rapporten

Privacy en informatiebeveiliging



De ontwikkelingen gaan snel. Om bij te blijven nodigen wij onze klanten 
uit voor gratis webinars en minimasterclasses waarbij we kennis delen. 
Ook geven we je toegang tot onze online kennisbibliotheek waar je ook 
e-learnings vindt die je helpen bij het nog beter interpreteren van 
testuitslagen. Daarnaast verzorgen wij ook interessante trainingen, indien 
gewenst in-company.  

Wist je dat je PE-punten kunt verdienen met deelname aan onze 
webinars?

Kennis delen en bijblijven



Rapporten

Privacy

We werken graag samen met andere partijen. Zo zijn we al jarenlang blij 
met de samenwerking met Jobdigger, Intelligence Group (IG), Ixly en 
Paragin. Ook koesteren we onze wetenschappelijke partners zoals onze 
‘huispsycholoog’ Sjoerd Dingemanse. En prof. dr. Bart Wille en prof. dr. Filip 
de Fruyt, beiden verbonden aan de universiteit van Gent. 

We zijn trots op onze langdurige relaties met klanten. We geloven in open 
en eerlijk communiceren en durven ons daarbij kwetsbaar op te stellen. 
We zijn leergierig en geloven in persoonlijk contact, je kunt ons dus 
gewoon bellen en we reageren snel. Vanuit een hecht team werken wij 
met veel plezier voor onze klanten en willen we elkaar elke dag een beetje 
beter maken. Vanuit ons programma ‘LDC Maatschappelijk Oké’ dragen 
we ook maatschappelijk ons steentje bij.

Samenwerken  = samen werken



Ben jij een re-integratie- of loopbaanprofessional en wil je tijdelijk en 
gratis toegang tot ons online platform? 

Bezoek dan ldc.nl/proefperiode-aanvragen en vraag een proefperiode 
aan. Je ontvangt daarna van ons een mail met een inlog.

PROBEER
GRATIS 

https://ldc.nl/proefperiode-aanvragen/



