
 

 

 

LOOPBAAN STATEMENT - werkgever  

 

Werk is belangrijk 

Werk is belangrijk. Het is een bron van inkomsten en zorgt voor maatschappelijke 

participatie. Werk draagt bij aan persoonlijke ontwikkeling en vitaliteit, zorgt voor plezier en 

biedt perspectief. Door technologische en maatschappelijke ontwikkelingen verandert ons 

werk. In het tijdperk van digitalisering en robotisering verdwijnen én verschijnen beroepen. 

Een vaste baan voor het leven is verleden tijd. Tegelijkertijd worden wij ouder en werken 

langer door. 

 

Een loopbaan heet niet voor niets loopbaan 

Bij een loopbaan hoort beweging. Het is geen eenmalige keuze meer, maar een levenslang 

proces. Voor iedereen die werkt, begint met werken, stilstaat, vastloopt of richting zoekt. 

Voor mensen die na jarenlang werken vastlopen is loopbaanbegeleiding een voor de hand 

liggende keuze. Maar mensen die nog aan het begin van hun werkende leven staan, 

hebben minstens zoveel behoefte aan begeleiding. Jongeren kunnen moeilijk de balans 

vinden tussen werk en privé. Uit recent onderzoek blijkt dat de helft van de werknemers 

onder de 35 regelmatig te moe is om te werken en een bijzonder groot risico op een burn-

out loopt. Vijftigers lopen soms vast in hun loopbaan.  

 

Voorkomen is beter dan genezen 

Het achterhalen van loopbaanwensen -en mogelijkheden en het ondersteunen bij de 

realisering daarvan zorgt er voor dat mensen inzetbaar blijven en gezond en met plezier 

kunnen werken. Uitval wordt daarmee zoveel als mogelijk voorkomen. Het is voor iedereen 

van belang om, in het kader van duurzame inzetbaarheid, regelmatig en op tijd na te denken 

over de eigen loopbaan. En daar vooral ook in de praktijk mee aan de slag te gaan. Ook 

mensen die daartoe ogenschijnlijk zelf in staat zijn kunnen op momenten belang hebben bij 

loopbaanbegeleiding. Dat geldt zeker voor mensen die, om welke reden of voor welke duur 

dan ook, minder zelfredzaam zijn. 

 

Professionele ondersteuning en kwaliteit 

Werkgevers kunnen loopbaanbegeleiding aanbieden, maar individuele medewerkers 

kunnen er ook zelfstandig toe besluiten. De keuze voor de juiste loopbaanbegeleiding is 

maatwerk en bepalend voor het succes. Wordt deze geboden door een professionele 

dienstverlener dan kunt u vertrouwen op de kwaliteit en is de kans groter dat het doel 

daadwerkelijk bereikt wordt. Daarom beschikken dienstverleners aangesloten bij de 

brancheorganisatie OVAL over veel expertise en voldoen zij aan strikte kwaliteitseisen. 

Professionele dienstverlening en een goede borging daarvan is van groot belang en voor 

ons vanzelfsprekend. 


