
 

   

 

LOOPBAAN STATEMENT - individu  

 

Werk is belangrijk 

Aan het werk komen en blijven, daar gaat het om. Met werk verdien je geld om van te leven.  

Maar werk is nog veel meer. Het zorgt ervoor dat je mee kunt doen en er toe doet. Door 

werk kun jij presteren, laten zien wat je waard bent. Werk, zeker werk dat bij je past, zorgt 

ervoor dat je met plezier uit bed stapt. Het geeft energie en houd je fit. Jij kunt je verder 

ontwikkelen en zit privé dan ook lekker in je vel. 

 

Een loopbaan heet niet voor niets loopbaan 

Ondertussen staat de tijd niet stil. Het werk verandert. Beroepen verdwijnen én verschijnen. 

En jij verandert ook. Een vaste baan voor het leven bestaat niet meer. En met z’n allen 

werken we steeds langer door. Bij een loopbaan hoort beweging. Het is al lang geen 

eenmalige keuze maar een levenslang proces. Je bent, of je nu wilt of niet, steeds vaker zelf 

ondernemer. Ondernemer van je eigen loopbaan.  

 

Voorkomen is beter dan genezen 

Of je nu werkt, begint met werken, stilstaat, vastloopt of richting zoekt. Soms weet je het 

even niet of zit het tegen. En pak je zelf de draad weer op, prima. Maar wat als dit niet het 

geval is? Als je verder wilt of moet, maar je weet niet hoe of waar naar toe? Ook dat kan. 

Wacht niet tot het te laat is en ga op tijd aan de slag. Zo kun je veel problemen voorkomen. 

En als je behoefte hebt aan ondersteuning, vraag er om. Door actief te werken aan jouw 

inzetbaarheid weet jij waar je nu staat en waar je kansen liggen in de toekomst. 

 

Professionele ondersteuning en kwaliteit 

Het gaat over jou, over jouw werk en jouw loopbaan. Als je ondersteuning nodig hebt dan wil 

je ook goed geholpen worden. Daarom zijn wij er. De juiste begeleiding is maatwerk en 

bepalend voor jouw succes. Organisaties die zijn aangesloten bij OVAL beschikken over 

veel expertise, hebben hun zaakjes op orde en voldoen aan strikte kwaliteitseisen. 

Professionele dienstverlening is van groot belang en voor ons vanzelfsprekend. Samen 

zorgen wij ervoor dat jij gezond en met plezier aan de slag komt en blijft. En werk doet dat 

bij jou past en het beste in je naar boven haalt. 

 


