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Reflecties op mijn werk en mijn loopbaan

• Op welke onderdelen van je cv ben je trots? Zijn dat functies, taken, organisaties of andere 
aspecten?

• Hoe waardeer je de verschillende onderdelen uit je loopbaanverleden? Geef elke functie, elke 
organisatie waar je hebt gewerkt en elke taak in je cv een cijfer (van 0 tot 10). Wat voor indruk 
heb je nu van je loopbaanverleden?

• Wat of wie inspireerde je in je loopbaan?
• Wat of wie demotiveerde je in je loopbaan?
• Welke plaats neemt werk in je leven in? Welke waarden ken je toe aan je werk?
• Zou je werk willen opvatten als een mogelijkheid tot zelfrealisatie of als een concretisering 

van je persoonlijke missie?
• In hoeverre projecteer je gevoelens van ‘innerlijke kinderen’ op je manager, directeur of 

organisatie?
• Koester je constructieve adviezen voor je organisatie?
• Wat gebeurt er wanneer je de verantwoordelijkheid op je neemt voor al je gevoelens en het al 

dan niet delen ervan met de relevante personen?
• Wanneer je leidinggeeft: in hoeverre zie jij jezelf als een vitaliserende leider? (Een vitalise-

rende leider is een leider die genoeg tijd uittrekt om zijn medewerkers te coachen en uit te 
dagen, zijn uitgangspunten te delen en zijn grenzen aan te geven.)
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Mijn energiehuishouding

• Als je aan je werk denkt, aan je organisatie, aan je werkplek, je baas, je collega’s… waardoor 
verlies je energie? Wat zuigt je leeg? Maak een zo lang mogelijke opsomming.

• Wat ga je doen om te voorkomen dat je energie blijft verliezen aan de genoemde punten?
• Waarvan krijg je energie? Wat voedt jou? Maak een zo lang mogelijke opsomming.
• Maak een zo lang mogelijke lijst van wat je allemaal wilt schenken en wat je allemaal wilt 

ontvangen op je werk.
• Ervan uitgaande dat je verantwoordelijk bent voor jezelf, wat voor werk of welke werkom-

standigheden zou je dan voor jezelf willen regelen?
• Hoe creëer je een goede balans tussen schenken en ontvangen op/in je werk? Maak een ac-

tielijstje met concrete voornemens.
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Waarom wil ik werken?

Kies tien aspecten uit die voor de komende levensperiode voor jou de belangrijkste werkmo-
tieven zijn. Zet die op een rijtje, en nodig vertrouwelingen uit om met je mee te denken hoe je 
ze voor elkaar gaat krijgen.

Kwaliteiten ontplooien Onderhandelen Aandacht voor details

Uiting geven aan creativiteit Uitdagingen aangaan Waardering

Strategisch handelen Resultaatgericht werken Grote lijnen uitzetten

Iets betekenen voor 
anderen

Status of aanzien Financiële levensvoor-
waarde

Iets nieuws toevoegen Kwaliteitsbewust werken Denkwerk en analyses

Verantwoordelijkheid 
dragen

Kennis vergaren Winnaar zijn

Mijn kwaliteiten tonen Invloed uitoefenen Bijdrage aan de samenle-
ving

Wijsheid opdoen Samenwerken met anderen Carrière maken

Organisatieverandering Openheid Gerespecteerd worden

Sociale contacten Erkenning van je kwaliteiten Zelfstandig ondernemer-
schap

Succes hebben Voorwaardenscheppend zijn Ervaringen doorgeven

Commerciële successen Nieuwe ervaringen opdoen Leidinggeven

Risico’s nemen Partijen bij elkaar brengen Rechtspositionele zekerheid

Klantvriendelijkheid Nieuwe dingen leren Betrokkenheid

Vrijheid Beroemd, bekend worden Betrouwbaarheid

Medeondernemerschap Plezier Wijsheid brengen

Zelfstandigheid Initiatief tonen Duurzaamheid

Problemen oplossen Stabiliteit Variatie in het werk

Loyaliteit Duidelijk takenpakket Ordening van leven

Internationaal werken Mensen enthousiasmeren Onafhankelijkheid

Visieontwikkeling Avonturieren Praktisch bezig zijn

Representativiteit Goede werksfeer Besluiten nemen

Flexibele werkomstandig-
heden 

Er wordt een appel op me 
gedaan 

Contacten met externe 
relaties

Een zinvolle inhoudelijke 
bijdrage

Tastbare resultaten gene-
reren

Mijn fascinaties beantwoor-
den
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Speelse vragen

Wanneer je de behoefte voelt om eens helemaal opnieuw naar de factor werk in je leven te 
kijken, kunnen deze en de volgende opdrachten nuttig zijn. Deze vragen kunnen je helpen om 
meer in contact te komen met je verlangens, maar niet alle vragen zijn voor iedereen zinvol. 
Bepaal zelf welke aanleiding geven tot nieuwe aanknopingspunten:
• Waarmee zou je jezelf over een jaar willen feliciteren?
• Wanneer en waardoor was je voor het laatst echt in je element?
• Beschrijf je ideale dag eens.
• Stel, je krijgt vijf miljoen. Wat ga je daarmee doen?
• Stel, je mag met behoud van hetzelfde salaris voor elk ander beroep kiezen. Welk(e) 

beroep(en) kies je dan?
• Wat zou je gaan doen wanneer je nog maar een jaar te leven hebt?
• Stel, je bent een dag lang een dier. Welk dier ben je dan? Wat kun je daarvan leren?
• Achter welke deur(en) zou je eens een kijkje willen nemen?
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Complimenten en adviezen

• Noem drie aspecten van jezelf die je het allerleukst aan jezelf vindt en deel die met enkele 
vertrouwelingen.

• Als je goed bij jezelf te rade gaat, aan welk compliment heb je nu dan de meeste behoefte? 
Geef dit compliment vervolgens aan jezelf.

• Kies vijf verschillende mensen uit aan wie je om een compliment gaat vragen (onvoorbereid: 
‘Heb je een compliment voor me?’). Bekijk wat er gebeurt. Houd er rekening mee dat mensen 
verbaasd zijn en dat ze zich misschien onzeker gedragen. Wanneer je een compliment krijgt, 
bekijk dan eerst of je dat prettig genoeg vindt om te ontvangen. Laat het compliment anders 
langs je afglijden. Als je een compliment ontvangt dat je ook inderdaad wilt ontvangen, neem 
er dan de tijd voor om het tot je door te laten dringen en ervan te genieten. Wanneer je ook 
een compliment voor de ander voelt, geef dat dan op een ander moment, anders wordt het 
een uitruil in plaats van ontvangen.

• Vraag aan minstens vijf mensen om een lijstje van vijf kwaliteiten die zij in je zien. Wanneer 
je die lijstjes ontvangt, lees je ze rustig door. Neem ze serieus en laat ze goed tot je doordrin-
gen.

• Kies minstens vijf mensen uit (misschien dezelfde of juist niet) aan wie je om twee adviezen 
vraagt om meer plezier en succes te krijgen in je werk en je loopbaan. Als je de adviezen hebt 
ontvangen, lees ze dan kritisch door en bepaal zelf wat je ervan kunt leren en welke adviezen 
je zinvol vindt. Maak hieruit een overzichtelijke lijst van aandachtspunten en uitdagingen.
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Een interessetest

Een interessetest past misschien beter bij jongeren, maar toch kan het in allerlei stadia van vol-
wassenheid ook goed zijn om zo’n test te maken. Want stel dat je iets belangrijks in jezelf over 
het hoofd zou zien in tijden van persoonlijke heroriëntatie op werk!
 De IdentiTest is zo’n test, die zowel persoonlijkheidstypes als interessegebieden inventari-
seert. Deze test kan via internet worden gemaakt op de website www.testheaven.nl. Klik op deze 
site ‘Career’ aan, en kies vervolgens ‘IdentiTest’. Neem er de tijd voor, want 285 vragen wachten 
op je reactie. Het neemt minstens een halfuur in beslag. Maak de test rustig, geconcentreerd en 
zonder bemoeienis van anderen.
 Ga bij het maken van de test niet uit van één toekomstwens die eigenlijk al vastligt, maar stel 
je open voor alle activiteiten en geef ze een eerlijke waardering.
 Om na afloop de uitslag te zien wordt een vergoeding gevraagd, die bij voorkeur via ideal 
wordt betaald; dan kun je namelijk onmiddellijk de uitslag van de test downloaden, anders moet 
je er wellicht een paar weken op wachten. Kopieer de tekst in een apart document en mail dit 
als bijlage naar je coach.
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De zeven basisvragen

De belangrijkste loopbaanvragen zijn eigenlijk terug te brengen tot zeven hoofdvragen:
• Wat wil je maken, doen, tot stand brengen, op de wereld zetten?
• Wat wil je meemaken, beleven, ervaren?
• Wat fascineert jou, wat houdt je echt bezig?
• Wat wil je leren, waar zou je graag heel goed in willen zijn?
• Wat zou je willen doorgeven aan anderen, willen betekenen voor anderen?
• Wat is je liefste bijdrage aan de samenleving?
• Als je je hart totaal zou volgen, wat zou je dan gaan doen?

Deze vragen kunnen het best worden beantwoord in interviewvorm. Dus nodig vertrouwelin-
gen uit om je te interviewen. Vraag hun om de vragen meermaals te stellen en bij de antwoorden 
verder door te vragen dan gewoonlijk.


