
OOrbruggingsjaar

Loopbaan
(on)sekerheid? 

Leer ken jouseLf en
kies die regte rigting

Ek sal graag gelukkig 
wil wees in wat ek doen, 

maar hoe maak ek die 
regte keuse?

“
”

Kies loopbaan volgens jou talente
Een van die redes vir dié ongelukkige situ-
asie is dat ons ’n “mog-het-troffe”-benadering 
verkies in plaas daarvan om God se leiding te 
soek en ’n loopbaan te kies volgens die gawes 
en talente waarmee Hy ons toegerus het. 
Ons houding is:  “As ek net ’n werk kan kry, 
enige werk!” of “Waar kan ek die meeste geld 
verdien?” of “My vriende werk daar en hulle 
hou daarvan.” Dít, terwyl die Here elkeen van 
ons uniek en vir Sy doel gemaak het. Volgens  
Efesiërs 4:7 het God ons elkeen ’n genade-
gawe gegee. Verder leer Efesiërs 2:10 ons 
“God het ons gemaak wat ons nou is: in Christus 
Jesus het Hy ons geskep om ons lewe te wy aan 
die goeie dade waarvoor Hy ons bestem het.”

Elkeen is uniek geskape
Aangesien daar so baie mense is wat nie 
van hulle sterk punte bewus is nie en wie 
se beroepsveld nie by hulle talente en 
vermoëns pas nie, het Crown Financial 
Ministries betrokke geraak by die ontwik-
keling van wat vandag bekend staan as  
Career Direct®. 

’n Career Direct®-assessering evalu-
eer nie net jou persoonlikheid nie, maar 
ook jou belangstellings, vaardighede en 
waardes. Die uitgangspunt is dat God 
elke mens uniek geskape het en as jy jou 
unieke ontwerp verstaan, kan jy die regte 
loopbaankeuse maak. Career Direct® is 
’n rewolusionêre konsultasiegebaseerde 
toetsstelsel wat Bybelse beginsels van 
rentmeesterskap van ons talente met 
toonaangewende loopbaan-voorligtings-
tegnologie en -statistiek kombineer. 

Career Direct® is oor meer as 20 jaar 
ontwikkel en streng getoets en gevalideer vir 
akkuraatheid, vir beide geldigheid en betrou-
baarheid en is in 18 tale beskikbaar (inslui-
tend Afrikaans en Engels) met konsultante in 
47 lande. Meer as 200 000 kliënte het al by ’n 
Career Direct®-assessering gebaat.

Hoekom moet ek my laat toets?
Ons is elkeen geskape met die vermoë om 
sekere werk beter te kan verrig as ander. 
•  Party mense werk beter met hul hande;  

ander vaar beter met abstrakte denke
•  Party van ons is mens-mense; ander verkies 

om in afsondering te werk
•  Party verkies om leiding te neem; ander om 

eerder ’n ondersteunende rol te vervul
Ons moet elkeen ons eie ontwerp ver-

staan: ons persoonlike kombinasie werkver-
wante gawes en talente. Career Direct®-toets: 
• Persoonlikheid • Belangstellings • Vaar-
dighede • Waardes

Hoe werk dit?
Career Direct®-assessering bevat nagenoeg 
550 vrae (hoofsaaklik veelvuldigekeusevrae) 
wat aanlyn gedoen kan word. Kliënte ont-
vang ’n verslag van 28 bladsye, ’n omvat-
tende lys van moontlike beroepe bekend 

as ’n “Job Sampler” asook ’n terugvoersessie 
met die konsultant. Alhoewel kliënte dikwels 
die assessering by my kantoor doen, kan  
alles ook aanlyn geskied. Skype is ook net so 
doeltreffend. 

Career Direct®-konsultante
Career Direct®-konsultante is opgelei om die 
resultate van ’n toets te ontleed en kliënte te 
help om te verstaan hoe al die komponente 
(persoonlikheid, belangstellings, vaardig-
hede en waardes) bymekaarkom en hoe 
om dit vir doeltreffende lewensbeplanning 
te belyn en te integreer. Hulle ondersoek 
loopbaanmoontlikhede en identifiseer wat 
ooreenstem met die kliënt se unieke ontwerp 
om sodoende doeltreffende aanbevelings te 

kan maak. Hierdie benadering stel kliënte in 
staat om met selfvertroue deur middel van 
CV’s, aansoekbriewe en in onderhoude te 
kommunikeer. Objektiewe insette van ’n kon-
sultant kan ’n groot verskil maak en jou die 
deurbraak gee wat jy nodig het, sowel as die 
spanning verlig wat gewoonlik met opvoed-
kundige- of beroepsbesluite gepaardgaan.

Wie kan getoets word?
•  Graad 9-leerders wat onseker is oor  

vakkeuses.
•  Graad 11- & 12-leerders wat onseker is wat 

om na skool te doen.
•  Studente wat ongelukkig is met hulle studie- 

rigting of aan die einde van hulle studie nie 
seker is watter beroep hulle wil volg nie.

•  Iemand (dikwels in hul middeljare) wat 
besef hulle sien nie kans om nog 20 jaar  
lank te doen wat hulle tans doen nie, maar 
twyfel oor die alternatiewe.

•  Iemand wat ’n loopbaanverandering oor-
weeg en twyfel of die nuwe rigting die regte 
keuse sal wees.

•  Iemand wat aftree en graag by iets 
betekenisvol betrokke wil raak waarin hulle 
hulself sal kan uitleef.

•  Besighede wat die regte aanstellings of  
plasings wil doen.

Koste
Die koste van Career Direct ®-assessering vir 
skoliere en volwassenes verskil. Raadpleeg ’n 
konsultant vir meer besonderhede. 

DAVID MALHerBe is ’n Career Direct- en besig-
heidskonsultant, spreker en skrywer. Kontak hom by 
info@jedidiah.org.za of besoek www.jedidiah.org.za 
of www.careerdirect-ge.org.

“God het ons gemaak wat ons nou is: in Christus Jesus het Hy ons geskep om 
ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor Hy ons bestem het.”     Efesiërs 2:10

 “Daar word beweer dat tot 70% mense ongelukkig is met 
hulle beroepskeuse. Dít, terwyl die Here elkeen van ons 
uniek en vir Sy doel gemaak het.
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Baie jongmense bereik die einde van hulle 
skoolloopbaan, dikwels ook die einde van ’n 
oorbruggingsjaar (‘gap year’) met die dilemma 

dat hulle nie weet wat hulle wil doen nie: “Ek sal 
graag gelukkig wil wees in wat ek doen, maar hoe 
maak ek die regte keuse?” Aan die anderkant is 
daar mense, dikwels in hulle middeljare, wat besef 
dat hulle nog nooit werklik gelukkig was in hulle 
beroep nie. Daar word beweer dat tot 70% mense 
ongelukkig is met hulle beroepskeuse. Daar is selfs 
diegene wat reken dat ’n mens volgens die vloek in  
Genesis 3:17 nie veronderstel is om gelukkig in jou 
werk te wees nie.


