
 

 

 

Informatiepakket 

Oriëntatie op je loopbaan 

Je bent toe aan een volgende stap in je loopbaan. 

 Je werk verandert en je moet op zoek naar een ander beroep. 
 Je bent werkloos en op zoek naar een nieuwe baan. 
 Je doet al jaren hetzelfde werk en je wilt wat anders. 
 Je hebt een tijd niet gewerkt en wilt weer aan de slag. 
 
In al deze situaties ga je je oriënteren op je loopbaan. Hoe doe je dat? 

Om goed te kunnen oriënteren heb je informatie nodig over jezelf, de arbeidsmarkt en 
opleidingen: 

- Wie ben ik? 
- Wat kan ik? 
- Wat wil ik? 
- Is er voldoende werk in de richting die bij mij past? 
- Moet ik nog bij-/omscholen om een loopbaanswitch te maken? 

Ken je je interesses en talenten? En weet je wat je wilt? Dan kun je zoeken naar vacatures 

die bij jou passen. Of heb je eerst nog wat cursussen nodig? En hoe verkoop je jouw 

loopbaanswitch aan een werkgever?  

Heb je moeite om je kwaliteiten en interesses te benoemen? Weet je nog niet wat bij je past? 

Maak dan een of meerdere testen of praat eens met een loopbaanadviseur van het 

Leerwerkloket. 

Je weet wat je wilt, maar is er ook voldoende werk in en hoe kom je daar achter?  

Er zijn zoveel verschillende beroepen, waar vind ik informatie over wat een beroep inhoudt? 

 

In dit document vind je handige websites om antwoord te krijgen op bovenstaande vragen. 

Ook in de flyers ‘Sollicitatietips bij een loopbaanswitch’ en ‘Checklist carrièreswitch’ geven 

we je praktische tips.  

 

 



 

 

Handige websites 

Websites met tips over: Loopbaanoriëntatie, carrièreswitch en 

gratis online testen. 

Het Leerwerkloket: aan de slag met je loopbaan 

Het Leerwerkloket: test jezelf 

Intermediair: Inspirerende loopbaanswitch verhalen 

 

Websites met informatie over: Beroepen 

Nationale beroepengids 

Beroep in beeld, ROC Nederland 

Websites met informatie over: Opleidingen en Cursussen 

Leerwerkloket: Leren naast een baan  

Leerwerkloket: (gratis) online cursussen 

Volwassenonderwijs ROC midden Nederland 

Volwassenonderwijs MBO Amersfoort 

https://www.lerenenwerken.nl/aan-de-slag-met-je-loopbaan
https://www.lerenenwerken.nl/test-jezelf
https://www.intermediair.nl/carriere/carriereswitch
https://www.nationaleberoepengids.nl/
https://www.roc.nl/default.php?fr=vid&type=BBB
https://www.lerenenwerken.nl/ik-ben-werkzoekende-werknemer-scholier/leren-naast-een-baan
https://www.lerenenwerken.nl/online-leren-0
https://www.rocmn.nl/roc-midden-nederland/onderwijs-voor-volwassenen
https://www.mboamersfoort.nl/faq/welke-mogelijkheden-volwassenonderwijs-biedt-mbo-amersfoort/


 

 

 

 

Websites met informatie over: Arbeidsmarkt 

Werk.nl: arbeidsmarktinformatie 

Nationale beroepengids: baankansen 

Door de Coronacrisis is er momenteel onder andere extra vraag naar: 

- Gediplomeerd medisch verplegend personeel 

- Werknemers in de fruit- en groenteteelt 

- Goederenchauffeurs (bijv. bevoorrading supermarkten) 

- Koeriers 

- Magazijnmedewerkers in logistieke centra en groothandels in benodigdheden voor 

ziekenhuizen en supermarkten 

- Postbezorgers 

- Winkelmedewerkers (supermarkten en drogisterijen) 

- Schoonmaakmedewerkers in de zorg 

- Klantcontactmedewerkers (in bepaalde branches) 

- Uitkeringsdeskundigen 

- Operators in de voedingsmiddelenindustrie en medische productie 

 

Websites met informatie over: Solliciteren 

Werk.nl: solliciteren en werk zoeken 

Online seminars UWV  

Tips voor een video-interview als sollicitatiegesprek 

 

https://www.werk.nl/arbeidsmarktinformatie/
https://www.nationaleberoepengids.nl/meest-gevraagde-beroepen-kansrijke-toekomst
https://www.werk.nl/werkzoekenden/solliciteren/solliciteren-werk-zoeken/
https://www.onlineseminar.nl/uwv/
https://www.monsterboard.nl/carriere-advies/artikel/video-sollicitatie


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Websites met informatie over:  Financiële regelingen voor 

scholing en tijdelijke regelingen ZZP-ers/ondernemers 

Leerwerkloket Amersfoort: financiële regelingen 

Rijksoverheid: Levenlanglerenkrediet 

Doorzaam: 500 euro voucher voor uitzendkrachten 

Studiekosten aftrekbaar bij belastingdienst 

KVK: Ondernemersregelingen 

Werkgeversservicepunt regio Amersfoort 

https://leerwerksite.nl/financiele-regelingen/
https://www.rijksoverheid.nl/wetten-en-regelingen/productbeschrijvingen/levenlanglerenkrediet-vanaf-30-jaar
https://www.doorzaam.nl/vergoedingen/van-werk-naar-werk-voucher/
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/aftrek-en-kortingen/content/mag-ik-mijn-studiekosten-aftrekken
https://www.kvk.nl/corona/het-coronavirus-check-hier-je-regelingen/
https://www.wspregioamersfoort.nl/corona/


 

 

 

Wat is het Leerwerkloket? 

Vanuit het Leerwerkloket geven wij je advies over werk en opleiding. Iedereen die vragen 
heeft over leren en werken is bij ons welkom. Wij zijn er voor jong en ouder, voor mensen 
met en zonder uitkering, voor mensen met en zonder werk. Voor iedereen dus. 

Het Leerwerkloket regio Amersfoort is opgericht door de gemeente Amersfoort en de 
regiogemeenten (Leusden, Nijkerk, Baarn, Bunschoten-Spakenburg, Soest, Woudenberg), 
UWV, en de regionale ROC’s. Er wordt nauw samen gewerkt met het 
Werkgeversservicepunt van de regio Amersfoort, MBO Amersfoort, ROC Midden Nederland, 
SBB en VNO-NCW.  
 
 

 
 

 

 



 

Checklist Carrièreswitch  
Je wilt de overstap maken naar een ander beroep. Waar moet je op letten? 

Jouw mogelijkheden 

 Past het beroep bij je eigen kwaliteiten, werkwaarden en toekomstwensen? 
Ontdek je talenten en interesses. Bepaal wat voor jou belangrijk is in je werkomgeving en wat 

past bij jouw mogelijkheden. Kies een beroep dat bij je past. 

 Wat is de kans op werk in je wensberoep? 
Onderzoek of er veel vacatures zijn én of er veel mensen zijn die hetzelfde werk zoeken.  

 Heb je een goed beeld van het beroep? 
Wat zijn de taken, werktijden en werkomstandigheden.  

Tip: ga een dag meelopen bij een werkgever of op de school. 

 Zijn er leerwerktrajecten voor jouw wensberoep? 
Stem jouw wensen om in een nieuw beroep te gaan leren en werken af op de mogelijkheden die 

een werkgever en/of de arbeidsmarkt biedt. Kun je je direct aanmelden voor een traject of moet 

je een kans creëren (met hulp van anderen)? 

 

 Kun je werk, opleiding en privéleven combineren? 
Ga na hoeveel tijd je per week met werk en scholing bezig bent en hoe lang de opleiding duurt.  

 Wat zijn financiële gevolgen?  
 Wie betaalt de opleiding? Zijn er subsidies of moet je het zelf betalen. 

 Welk salaris en welke arbeidsvoorwaarden kun je verwachten? 

 Wat zijn de gevolgen voor je pensioensopbouw? 

Op zoek naar een leerbaan 

 Laat je kwaliteiten en motivatie zien. 
 Wat is je motivatie om voor  een ander beroep te kiezen? Waarom past de carrièreswitch in 

je ontwikkeling? 

 Vertaal je werkervaring naar relevante werkervaring voor je nieuwe functie. Pas je CV aan. 

 Bouw een netwerk op 
 Leg contact met mensen die het werk al uitvoeren. 

Tips 
 Maak een lijstje met pluspunten en minpunten van een carrièreswitch en let daarbij ook op het 

resultaat op lange termijn. 

 Neem zelf verantwoordelijkheid voor je carrièreswitch!  

 

Meer informatie en advies 
Heb je vragen over scholing en jouw loopbaanmogelijkheden? Ga dan voor meer informatie en 

advies naar het Leerwerkloket, www.lerenenwerken.nl/leerwerkloketten. 

 

http://www.lerenenwerken.nl/leerwerkloketten


 Sollicitatietips bij een

carrièreswitch  
 
Stel: je werkt al jaren in de zorgsector, maar je wilt de
overstap maken naar de verkoop. Of je werkt als
verkoper, maar je wilt je kans wagen in de IT-sector.
Voor jou is dat logisch, maar voor een potentiële
werkgever kan het vreemd overkomen. Hier zijn 5 tips
om je carrièreswitch te verkopen!
Bron: www.intermediair.nl                                                                

 

1. Waarom past je carrièreswitch in je ontwikkeling?
Wat is je motivatie om een nieuwe richting in te slaan? Maak duidelijk
dat je hebt nagedacht over je keuze en dat je er helemaal voor gaat.
 
2. Speel relevante werkervaring uit
Bekijk hoe je je werkervaring kunt vertalen naar relevante
werkervaring of taken voor je nieuwe functie. Heb je aspecten van je
nieuwe job in je vorige job eigenlijk altijd al toegepast? Pas als je zelf
weet wat je met jouw achtergrond te bieden hebt in je nieuwe functie,
kun je er anderen van overtuigen.



 
 
 
 
 
3. Verbind je switch met je ‘roeping’
Heb je al die jaren dat je als verkoper werkte de ontwikkelingen in IT
gevolgd? Ben je in de zorgsector beland, maar is het altijd je ware
roeping geweest om les te geven? Dit zijn duidelijke en begrijpelijke
motivaties voor een carrièreswitch.
 
4. Pas je CV aan
Komt je werkervaring weinig overtuigend over voor de carrièreswitch
die je wilt maken? Focus in je CV dan op je competenties.  Stel je in
de plaats van de het bedrijf: welke elementen zullen zij  belangrijk
vinden voor de job die jij wilt? Breng eventueel gevolgde opleidingen
die relevant zijn voor je nieuwe job extra onder de aandacht.
 
5. Wees niet negatief over je vorige job
Verander je van sector omdat je bent uitgekeken op de sector waarin
je tot nu gewerkt hebt? Onderdruk de neiging om uit te leggen
waarom je vorige job niet interessant was, of waarom je met je vorige
werkgever niet overweg kon. Dat komt zeurderig en negatief over.

Ga voor  meer  info  naar
www.leerwerksite.nl  en
www.lerenenwerken.nl
 

Mai l  ons op
info@leerwerkmai l .n l


