De keuze consequenties van de Beroepenschatkist ®

Start!
De beroepen of branches die onder deze optie
liggen zijn makkelijk haalbaar. Er is niet veel
voor nodig om de stap in die richting te realiseren. Je hebt kennis en ervaring en je vindt het
leuk. Als je hier niets hebt staan is de behoefte
aan een switch heel duidelijk en wellicht onvermijdelijk.

Switch

De beroepen of branches die onder deze optie
liggen vragen meer investering om het te realiseren. Misschien een kortdurende opleiding, cursus
of je zorgt ervoor dat je via een stage of tijdelijke
detachering de benodigde ervaring kunt opdoen.
De vragen die je jezelf moet stellen zijn: hoe
gemotiveerd ben ik om de investering te doen,
past het echt bij mij, en in hoeverre weet ik dat
ik hiervoor geschikt ben. Netwerkgesprekken
met mensen die in deze richting werken kunnen
belangrijk zijn om je eigen motivatie te toetsen.

eventuele partner teovertuigen. Een opleiding
die gericht is op dit beroep of branche zal nodig
zijn. Tegelijkertijd zal een opleiding je het snelst
in verbinding brengen met de richting die je op
wilt gaan. Dat is de beste entree om de verandering verantwoord in gang te zetten. Je leert er
direct het werkveld kennen doordat je docenten
tegenkomt en studenten die ook al in dit gebied
bezig zijn.
Deze optie heet “Schat?” omdat uit ervaring
blijkt dat hier de meest interessante keuzes liggen die nauw aansluiten bij jouw intrinsieke motivatie. Doe het dus niet te snel af als onmogelijk!
Gesprekken met mensen die dit werk doen en
een job marketingplan zijn nodig om je doel te
realiseren. Niets is onmogelijk!

Kansen vergroten
Om je kansen te vergroten en risico’s te minimaliseren kun je een beroep kiezen uit “Start!”en een
branche uit “Schat?”, of andersom. Je kunt op
deze manier op onverwachte ideeën komen.

Schat?
Hier gaat het om een wezenlijke verandering in
je werkleven. Meestal betekenen deze stappen
een rigoureuze verandering en deze gebeuren
vaak op “kruispunten” in je leven. “Ben je hier
klaar voor?” Dat is de vraag die je jezelf moet
stellen. Want je motivatie is hierin het meest van
belang. Daarnaast heb je een stevig zelfbeeld
nodig, een toekomstvisie, inzicht in je drijfveren en geloof in jezelf. Deze optie betekent dat
er een niet geringe investering nodig is om te
komen waar je wilt zijn. Het kan nodig zijn je
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De keuze consequenties van de Beroepenschatkist ®
eerste tot zesde druk

Start!
De beroepen of branches die onder deze optie
liggen zijn makkelijk haalbaar. Er is niet veel
voor nodig om de stap in die richting te realiseren. Je hebt kennis en ervaring en je vindt het
leuk. Als je hier niets hebt staan is de behoefte
aan een switch heel duidelijk en wellicht onvermijdelijk.

Switch

De beroepen of branches die onder deze optie
liggen vragen meer investering om het te realiseren. Misschien een kortdurende opleiding, cursus
of je zorgt ervoor dat je via een stage of tijdelijke
detachering de benodigde ervaring kunt opdoen.
De vragen die je jezelf moet stellen zijn: hoe
gemotiveerd ben ik om de investering te doen,
past het echt bij mij, en in hoeverre weet ik dat
ik hiervoor geschikt ben. Netwerkgesprekken
met mensen die in deze richting werken kunnen
belangrijk zijn om je eigen motivatie te toetsen.

eventuele partner teovertuigen. Een opleiding
die gericht is op dit beroep of branche zal nodig
zijn. Tegelijkertijd zal een opleiding je het snelst
in verbinding brengen met de richting die je op
wilt gaan. Dat is de beste entree om de verandering verantwoord in gang te zetten. Je leert er
direct het werkveld kennen doordat je docenten
tegenkomt en studenten die ook al in dit gebied
bezig zijn.
Deze optie heet “Schat?” omdat uit ervaring
blijkt dat hier de meest interessante keuzes liggen die nauw aansluiten bij jouw intrinsieke motivatie. Doe het dus niet te snel af als onmogelijk!
Gesprekken met mensen die dit werk doen en
een job marketingplan zijn nodig om je doel te
realiseren. Niets is onmogelijk!

Kansen vergroten
Om je kansen te vergroten en risico’s te minimaliseren kun je een beroep kiezen uit “Start!”en een
branche uit “Schat?”, of andersom. Je kunt op
deze manier op onverwachte ideeën komen.

Schat?
Hier gaat het om een wezenlijke verandering in
je werkleven. Meestal betekenen deze stappen
een rigoureuze verandering en deze gebeuren
vaak op “kruispunten” in je leven. “Ben je hier
klaar voor?” Dat is de vraag die je jezelf moet
stellen. Want je motivatie is hierin het meest van
belang. Daarnaast heb je een stevig zelfbeeld
nodig, een toekomstvisie, inzicht in je drijfveren en geloof in jezelf. Deze optie betekent dat
er een niet geringe investering nodig is om te
komen waar je wilt zijn. Het kan nodig zijn je
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Keuzeresultaat Beroepen en Branches
eerste tot zesde druk
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