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Je hebt aangegeven dat je de sector wilt verlaten.
Geef hieronder kort aan waarom je dat graag wilt. 

Binnen welke sector zou je willen gaan werken en in welke baan? (Je kunt hierbij meerdere ideeën / 
plannen hebben).
En waarom? 

Noem minstens vijf kwaliteiten waarover je beschikt en die van waarde zullen zijn bij het succesvol 
maken van deze overstap.
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Benoem ten minste vijf kansen en vijf bedreigingen die je ziet bij die overstap.
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Aan een nieuwe baan komen vraagt om actie! Wat heb je al gedaan (vink aan):
ik heb een up-to-date cv / portfolio
ik heb een goede motivatie opgenomen in mijn portfolio
ik ben actief via social media en werk zo aan mijn pro�el
ik heb mijn eigen kwaliteiten en talenten al goed onderzocht
ik heb mij verdiept in andere mogelijkheden buiten de sector
ik kan mijn eigen waarde voor een organisatie goed onder woorden brengen
ik heb recent al eens gesolliciteerd
in mijn privé – en zakelijke omgeving weten ze dat ik van baan wil veranderen en wat ik wil 
gaan doen
ik heb onderzocht welke opleidingen ik nog zou kunnen/willen volgen
ik weet al via welke kanalen ik vacatures kan vinden en ben hier al actief mee bezig

 
Zijn er acties die je nog niet hebt aangevinkt? Ga hier snel mee aan de slag!

Noem drie organisaties / projecten buiten de sector waar je zou willen werken. Geef aan waarom je dit 
zou willen:

Dit is de datum waarop ik een nieuwe baan buiten de sector wil hebben:

Benoem wat jouw toegevoegde waarde is voor deze organisaties en waarom.

hier zou ik wel willen werken, omdat

hier zou ik wel willen werken, omdat

hier zou ik wel willen werken, omdat
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