
Ontdek jouw unieke formule 

voor je ideale baan
Marjolein Kalter



Welk werk zou jij écht willen doen?



Ontdek jouw persoonlijke baanformule:

Creëer je eigen beroep

en je volgende baan



Wie is Marjolein Kalter?

Spreker, schrijver, trainer, coach sinds 2006

Trainer coach aangesloten bij 

De Mens Werkt groep

Baan Als Business model uitgewerkt in 

trainingen en het boek Creëer je volgende baan

Honderden mensen geholpen met 

loopbaanvraagstukken. 

Baan Als Business programma:

70% is binnen een half jaar aan het werk



Wat levert deze workshop je op?



Wat gaan we doen?

● Waaruit bestaat de ideale baan?

● Wat is voor jou het belangrijkste?

● Jouw baanformule

● Vervolgmogelijkheden

● Vragen



Welke frustraties kom je tegen?

● Wat frustreert jou het meeste 

bij het zoeken naar (ander) werk?



Waaruit bestaat de ideale baan voor jou?

Leuk 

werk
Waarderin

g
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Respect



Waaruit bestaat je ideale baan?

Jouw combinatie

● Wat je geweldig vindt

● Wat je heel goed kunt

● Wat je wilt bijdragen

● Wat je wilt verdienen



Wat is voor jou het belangrijkste?

nr.

nr.

nr.

nr.



En voor welk percentage?

nr.         …….%

nr.         …….% nr.         …….%

nr.         …….%



Wat vind je geweldig om te doen?

● Mijn passie is…..

● Wat ik het leukste vind  is…

● Wat ik al jaren graag wil doen is…

● Als ik opnieuw zou kiezen dan zou ik heel graag…… 

● Waar ik heel veel energie van krijg is….

● ....



Waar ben je heel erg goed in?

● Mijn meest interessante werkervaring is...

● Mijn beste diploma’s zijn...

● De meeste vacatures die ik zou kunnen vervullen sluiten 

aan op mijn ervaring als….

● Mijn meest specifieke kwaliteiten zijn

● Ik krijg (zakelijk) de meeste complimenten over….

● Een werkgever wil het meeste betalen voor mijn 

kwaliteiten op het vlak van…..

● De functie waarin ik het meest in te bieden hebt is….



Waar wil jij aan bijdragen?

● De mensen die ik het liefste wil helpen zijn…

● Ik wil de wereld graag een stukje beter maken op het 

vlak van…

● De levenservaring die ik door wil geven is…

● Waarden die voor mij van belang zijn….

● Mijn visie is…

● Mijn missie is…

● Zingeving is voor mij...



Wat wil je verdienen?

● Ik wil €… per maand/per jaar verdienen

● Ik heb minimaal €… per maand nodig

● Mijn doel over x jaar is om €… per jaar te verdienen



Je baanformule = passie + kwaliteiten + bijdrage + €

nr.

nr.

nr.

nr.



Voorbeeld

nr. 1. Vlinders kijken

nr.2 Projecten leiden

nr.4  €2.000,- per maand

nr.3 Natuur



Waaruit bestaat jouw baanformule?

nr.

nr.

nr.

nr.





Wat is jouw ideale baanformule?



Van ideale beroep naar je volgende baan?

6 Stappen:

1. Ideale beroep 👍

2. Ideale werkgever

3. Probleem

4. Contact

5. Oplossing

6. Contract



Vragen?



Dankjewel!

Bellen kan altijd:

06-53 314 600

mailen:

m.kalter@dmwgroep.nl


