
 

 

Werkervaringsplek 

Iets voor jou ? 
 

 

 

 

Knaagt er iets? Ben je uitgekeken op je werk? Wil je je verbreden of verder ontwikkelen ? Ben je 

benieuwd naar wat er nog meer is buiten je eigen werkplek of organisatie. Of … Misschien is dit iets 

voor jou!  

 

Een Werkervaringsplek (WEP) 

Dit is een tijdelijke arbeidsplaats, gericht op het opdoen van werkervaring en het inzetten / of 

ontwikkelen van talent, die van belang zijn voor de loopbaan. Dit kan een korte stage, een tijdelijke 

vervanging, een tijdelijke nieuwe uitdaging zijn bij een andere corporatie en wie weet in de toekomst 

ook buiten de branche. 

 

Dat klinkt heel mooi. Maar voorbeelden zeggen meer. Denk aan een project, een medewerker 

financieel beheer die tijdelijk werkt bij de salarisadministratie, tijdelijke (ziekte)vervanging in een 

andere functie et cetera. Concrete voorbeelden in de branche en binnen Project Loopbaan vind je 

hier https://www.flowweb.nl/de-praktijk en hier https://www.projectloopbaan.nl/nieuws/  

 

Waarom is een WEP voor jou misschien interessant? 

• Je kunt meer, maar je weet niet zo goed wat 

• Je overweegt een carrièreswitch, vanuit je eigen wens of vanuit noodzaak 

• Je hebt inspiratie nodig, bewust of onbewust. 

• Je wilt of kunt jezelf verbreden 

 

Jouw werkgever vindt een WEP interessant omdat hij  

• Via jou nieuwe skills, inspiratie en ideeën ontvangt 

• Jou een uitdaging kan bieden en inspiratie voor de komende jaren 

• Maar ook nieuw (tijdelijk) talent kan werven via het zelf aanbieden van WEP 

 

Wat kan er zijn na een WEP? 

• Je bent weer geïnspireerd voor je eigen of een volgende functie binnen je eigen organisatie 

• Je vindt een uitdaging bij een andere organisatie, andere branche … 

• Jouw organisatie bood zelf een WEP aan en jij bent  nu een enthousiaste collega rijker  

 

Project Loopbaan denkt graag mee over mogelijkheden rond een WEP. Heb je belangstelling, meld je 

dan aan bij Linda Bult, info@lindabult.nl / telefoon: 06-50 52 21 51, loopbaancoach en matchmaker 

van Project Loopbaan. Op basis van jouw behoefte en die van een werkgever, kan zij mogelijk een 

goede match tot stand brengen. Een WEP is op dit moment nog niet gegarandeerd, omdat dit project 

nog in de beginfase zit. Hoe meer belangstelling er is van werknemer en werkgever, des te groter de 

kans op succesvolle matching. Linda kan je ook meer vertellen over de voorwaarden rond een WEP.  

 

Succes! En als er iets moois uitkomt, vertel je het dan verder? Jij kunt op jouw beurt weer een 

inspiratie zijn voor een ander.  


