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Inhoudsopgave

Als je van varen houdt, waarom maak je dan niet van je hobby je werk? De botenbranche is 

een bruisende en goed draaiende wereld en dat blijft nog jarenlang zo, verwacht iedereen. Het 

carrièreperspectief is fantastisch op elk niveau. Van krullenjongen in de werkplaats (de leerling) 

tot de zij-instromende bedrijfsleider, senior consultant of IT-deskundige. Niet alleen zijn de 

salarissen goed, het is ook uiterst bevredigend om zoiets moois als een boot te mogen afleveren 

en blije klanten te bedienen. Uit eigen ervaring weet ik dat instromen in de botenwereld, in mijn 

geval vanuit een corporate IT achtergrond, gelukkiger maakt. Je ziet dingen onder je handen tot 

stand komen. Je creëert iets blijvends. Wat is nou leuker dan betekenisvol werk doen, zodat je 

ooit kunt terugkijken op een persoonlijke bijdrage aan een betere wereld? Waarschuwing: werken 

in de botenbranche is verslavend, je komt er nooit meer van los! De meeste botenbedrijven 

breiden uit en zoeken nieuwe collega’s. Maak ook de switch! Op pagina 14 tot en met 17 

vindt u op de kaart welke vooraanstaande bedrijven in uw regio gevestigd zijn. Kijk eens op de 

vacaturepagina’s van hun websites, of bel en vraag de directeur naar de mogelijkheden. 

Stegfunk.de 

Sie sind ein deutscher Leser des YachtFocus Magazins, kennen aber die Website Stegfunk.de 

noch nicht? Speziell für deutsche Wassersportler in den Niederlanden hat YachtFocus Stegfunk.

de in Zusammenarbeit mit dem renommierten deutschen Wassersportjournalisten Alexander 

Worms begonnen. Täglich bringt er die neuesten Nachrichten über den Wassersport in den 

Niederlanden, ergänzt durch Hintergrundartikel. Auf Stegfunk.de können Sie bereits Dutzende 

von Artikeln lesen. Wir laden alle deutschen Wassersportbegeisterten ein, diese Website zu 

besuchen und in Ihren Favoriten zu speichern. Bereits 40.000 Besucher pro Monat. 
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Een mooie carrière 
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