
 
 
 
CAREERSHIP PROEVERIJ:  
WAT WIL IK MET MIJN LOOPBAAN? 
	
Hoe zorg je ervoor dat je je werk met plezier blijft doen? Hoe ontwikkel je mee in je functie 
en/of organisatie en wanneer doe je je werk goed? Of hoe maak je nou de stap naar die 
rol of functie die jou op het lijf geschreven is? Door de focus te leggen op jouw potentieel 
en het inzetten en ontwikkelen van je talenten neem je regie in je loopbaan. Zodat jij 
duurzaam inzetbaar blijft, met plezier naar je werkt blijft gaan en je aan je eigen succes 
werkt. Durf jij de regie te nemen? Expertisecentrum Plato helpt je hierbij met het 
Careership. Tijdens de Careership Proeverij informeren we je daarover maar gaan we 
óók actief aan de slag met een workshop.   
 
Workshop ‘Regie in mijn loopbaan’ 
Met de workshop ‘Regie in mijn loopbaan’ krijg je inzicht in de punten waar je mee aan 
de slag kan gaan om je loopbaan een impuls te geven. Aan de hand van een actieve 
werkvorm wordt duidelijk wat goed gaat/waar je blij van wordt en wat minder goed 
gaat/waar je minder blij van wordt. Deze inzichten geven jou de focus op welke punten 
je regie kan nemen.  
 
Aan de slag met de gekregen inzichten:  
Het Careership 
De volgende stap is om aan de slag te gaan met de 
gekregen inzichten. Om daadwerkelijk jouw loopbaan 
een impuls te geven. Het Careership helt je hierbij. We 
informeren je over de inhoud van het Careership, de 
verschillende modules en wat het Careership jou 
oplevert.  
 
Al meer dan 60 ambitieuze professionals gingen je voor. 
Zij hebben met het Careership hun carrière een boost 
gegeven. Dat wil jij toch ook!?  
 
Praktische info Careership Proeverij 
Datum: - in overleg te bepalen - 
Duur: 1,5 uur 
Locatie: - bij jou op locatie - 
 

 

Goh.  
Interessant dit!  
 
Jij wilt aan de slag!? Start vandaag nog met regie nemen en meld je aan voor de 
Careership Proeverij bij - nader te bepalen -. 
 
 
 
 
 
                      
 


