WAT DOE JIJ
MORGEN?

Ons werk verandert snel. Bijblijven
op je vakgebied en het ontwikkelen
van nieuwe kennis en vaardigheden is
daarom belangrijk. Maar waar kan je
terecht als je meer wilt weten over de
ontwikkelingen in jouw vakgebied? En
waar begin je als je nieuwsgierig bent
naar jouw mogelijkheden, als je verder
wil of je kennis en vaardigheden wilt
uitbreiden?

BEPAAL HET ZELF OP
WATDOEJIJMORGEN.NL

Dan kijk je op watdoejijmorgen.nl.

• Een overzicht met de laatste
ontwikkelingen in jouw vakgebied.

WATDOEJIJMORGEN.NL BIEDT JOU:

• Een persoonlijk opleidingsadvies op
basis van een aantal vragen. Aan
te vullen en aan te passen tot een
opleidings- en ontwikkelingsplan: jouw
plan voor morgen.
• Testen die jou inzicht geven voor het
maken van een keuze of een volgende
stap.
• Een overzicht van de top-5 opleidingen
in jouw vakgebied.

HEB JE VRAGEN?
Het team van watdoejijmorgen.nl helpt je
graag. Mail naar info@watdoejijmorgen.nl
of bel 088-203 28 32.

• Koppelingen naar relevante sites en
tools zoals de FLOW loopbaanwijzer en
het kansenportaal.

ONTDEK HET VANDAAG
WATDOEJIJMORGEN.NL
Een initiatief van
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GA NAAR
WATDOEJIJMORGEN.NL
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BEANTWOORD ENKELE VRAGEN EN
ONTVANG EEN PERSOONLIJK ADVIES

Op watdoejijmorgen.nl vind je informatie
over ontwikkelingen in de corporatiesector,
interessante thema’s zoals digitalisering,
relevante opleidingen en ervaringen van
andere corporatiemedewerkers. Kijk rustig
even rond en laat je inspireren.
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VUL JE OPLEIDINGSADVIES AAN
TOT JOUW ONTWIKKELPLAN

Het opleidingsadvies kun je aanvullen
met eigen ideeën, motivatie en
opmerkingen. Zo wordt het echt jóuw
plan voor morgen.

Een mooi document dat je kunt
bespreken met je leidinggevende, als je
dat wilt.
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Per vakgebied is beschreven welke
ontwikkelingen er plaatsvinden en welke
kennis en vaardigheden je nodig hebt om
bij te blijven.

Watdoejijmorgen.nl helpt jou bij het
vormgeven en bepalen van jouw volgende
stap: of dit nu een verdieping is in je
huidige functie of een verkenning naar een
andere functie.
Na het beantwoorden van een aantal
vragen volgt een opleidingsadvies.

DOWNLOAD OF PRINT
JOUW PLAN VOOR MORGEN

Je kunt jouw plan voor morgen
afdrukken of downloaden. Uiteraard kun
je het bewaren en later aanpassen.
 

   

 

Alle stappen doorloop je vrijblijvend. En
niemand heeft toegang tot de informatie
die jij invult, alleen jij!

