
Loopbaanchecklist

Op de huidige arbeidsmarkt is het steeds meer van belang dat je actief sturing geeft aan jouw eigen loopbaan, daarin 
zelfstandig keuzes maakt en concrete stappen zet. Ben jij benieuwd waar in je loopbaan je staat of heb je twijfels?

Beantwoord onderstaande vragen en kom erachter of je verdere stappen moet ondernemen in je loopbaan. 

Ben ik trots op het werk wat ik doe?

Voel ik mij zeker in mijn loopbaan?

Kom ik in mijn huidige rol optimaal tot mijn recht?

Wat wil ik nog leren?

Wat maakt dit voor mij nu de ideale baan? 

Heb ik ergens spijt van met betrekking tot mijn loopbaan?



Is er voldoende aandacht voor of ik nog op de juiste plek zit?

Wat is mijn ambitie voor de toekomst?

In hoeverre doe ik werk dat op dit moment bij mij past?

Wil ik over drie jaar nog bij dit bedrijf werken?

Twijfels? Ga er mee aan de slag!
Twijfel je door bovenstaande vraagstukken (nog meer) over of je huidige baan nog wel bij je past, dan is het belangrijk 
om goed na te denken over wat je wil en of je een nieuwe stap in je carrière wil zetten. Alleen op deze manier blijf je 
loopbaanFIT en is de kans dat je uitvalt kleiner. 

Kan je hierbij wel wat hulp gebruiken? Perspectief inventariseert graag op een zorgvuldige manier samen met jou je 
loopbaanvraag. Op basis hiervan kan een loopbaanonderzoek of loopbaanadviestraject ingezet worden: 

Loopbaanonderzoek
In een loopbaanonderzoek beantwoordt één van onze adviseurs de loopbaanvraag en krijg jij in één dag een objectief 
advies over een passende loopbaanrichting. De bevindingen en adviezen worden vastgelegd in een rapportage. Meer 
informatie? Bekijk dan deze pagina.

Loopbaanadviestraject
In een loopbaanadviestraject ga jij, onder begeleiding van één van onze adviseurs, zelf aan de slag met het beantwoorden 
van de eigen loopbaanvraag. Daarbij word je gestimuleerd om zelf sturing te geven aan de eigen loopbaan, daarin keuzes te 
maken en concrete stappen te zetten. Meer informatie? Bekijk dan deze pagina.

Een extra check?
Wil je nog een extra loopbaancheck samen met een van onze adviseurs doen, meld je dan aan voor de loopbaancheck. 
Deze bestaat uit:

Het maken en bespreken van een uitgebreide loopbaantest en arbeidsmarktscan.
2 individuele loopbaangesprekken met een van onze adviseurs op een van onze regiokantoren of online.
Een rapportage met de uitkomst van jouw loopbaantest en arbeidsmarktkansen.
Advies over eventuele mogelijke vervolgstappen.

https://www.perspectief.eu/Arbeidsmobiliteit/Loopbaanadvies/Onderzoek
https://www.perspectief.eu/Arbeidsmobiliteit/Loopbaanadvies/Adviestraject


Ben je op zoek naar ander werk? Je kunt 3 maanden gebruik maken van een persoonlijke online omgeving die helpt bij 
het vinden van passende vacatures.

Meer informatie? Bekijk dan deze pagina.

Meer informatie? 
Neem dan contact op met verkoopbinnendienst@perspectief.eu of 0341 - 438 170.

https://www.perspectief.eu/Arbeidsmobiliteit/Loopbaanadvies/loopbaancheck
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