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Beroepskeuze (2 maanden) 

- voor wie werk zoekt in een nieuwe richting maar nog niet weet wat - 

Doel 

Bij elke beroepskeuze staan de volgende vragen centraal: wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik in 

werk. Deze module heeft als doel om die vragen te beantwoorden en een goede beroepskeuze te 

maken, passend bij de huidige levens- en loopbaanfase van de cliënt. 

Inhoud 

Omdat een loopbaan tegenwoordig maar liefst 50 jaar duurt, zijn er vaak meerdere momenten 

waarop er opnieuw een beroepskeuze moet worden gemaakt. Dit hangt mede samen met de 

levensfase waarin iemand zich bevindt, welke persoonlijke uitdagingen er op dat moment spelen, 

hoe iemand zich ontwikkelt in werk en hoe de arbeidsmarkt eruit ziet. 

 

In deze module onderzoeken we waar een cliënt nu in zijn of haar loopbaan staat en welke 

beroepskeuze daar nu bij past.  

 

We gaan in dit kader de volgende hoofdthema’s behandelen: 

• Loopbaanonderzoek 

• Online Capaciteiten- en Beroepskeuze testen 

• Keuzes maken ten aanzien van werk 

• Vaststellen passende beroepsrichtingen (zoekprofiel voor betaald werk) 

• Arbeidsmarktverkenning op basis van het zoekprofiel 

• Verkenning van de praktische stappen die nodig zijn om de gemaakte beroepskeuze te 

realiseren 

 

Na deze module beschikt de cliënt over een nieuw beroepsperspectief en over passende, 

haalbare, arbeidsmarktrelevante zoekrichtingen. Dit als basis voor het succesvol vinden van een 

nieuwe baan. 

Methodiek 

We werken volgens de eigen methodiek “Your Flow” van Power4People. Die bestaat uit blended 

learning waarbij er gebruik gemaakt wordt van verschillende werkvormen: 

• Elke week een persoonlijke, individuele coaching sessie met een vaste coach op een 

locatie van Power4People 

• Tussen de sessies door “inspiratie voor thuis”: veelzijdige toolboxen met informatie 

materiaal, filmpjes, opdrachten en pitches 

 

Door deze creatieve aanpak en de combinatie van de verschillende werkvormen wordt er in korte 

tijd een maximaal verschil gemaakt. 

 

Even sparren?  

Elke middag zit er bij ons een senior coach voor je klaar. 

Bel onze Vraagbaak op 030-6911666. Of kijk op www.power4people.nl.  
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