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Je hebt aangegeven dat je met veel plezier werkt binnen Jeugdhulp / Welzijn. 
Geef in een aantal kernzinnen aan waar je plezier aan beleeft in jouw werk.

Je hebt aangegeven dat je graag door wilt groeien binnen de organisatie waar je werkzaam bent. 
In welke vorm wil je dat?

ik wil heel graag leiding gaan geven
ik wil heel graag meer inhoudelijke verdieping in mijn werk vinden
ik wil heel graag bij een andere afdeling een hele andere functie gaan vervullen
anders, namelijk 

Geef hieronder beknopt aan waarom je graag door wilt groeien. 

Benoem ten minste vijf talenten waarover je al beschikt om vorm te kunnen geven aan deze 
verandering in je loopbaan. En benoem de vijf talenten die je daarvoor nog moet ontwikkelen.

Beschrijf het grootste o�er dat je wilt brengen om jouw ambitie waar te maken.
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Benoem met wie je in jouw organisatie jouw loopbaanplan gaat bespreken.

Maak jezelf gereed om jouw ambitie vorm te geven. 
Ik ga:

opleidingen volgen, en wel de volgende: 
stage lopen bij (andere afdeling, andere organisatie)
investeren in een loopbaancoach
nog harder werken
nog meer vakliteratuur lezen
ervoor zorgen dat ik een stevig netwerk heb/krijg

        

2 Benoem welke collega’s je ervan gaat overtuigen dat zij jou moeten steunen in jouw loopbaanplan. 
Geef aan hoe ze dat zouden moeten doen.
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Support in jouw eigen organisatie is belangrijk, maar ook daarbuiten kun je goed steun gebruiken. 
Geef aan wie je om steun gaat vragen en wat je speci�ek vraagt (mentorschap op inhoud, iemand die 
je af en toe een peptalk geeft, iemand die jou een spiegel voorhoudt…. etc.).

Dit is de datum waarop ik mijn loopbaanplan voltooid wil zien:
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