
Het is onze passie om jou te ondersteunen bij het vinden van bezieling in je leven; een 
bezield leven is een leven, waarin voldoende aandacht 

besteed wordt aan je persoonlijke kracht, verbondenheid, eigenwaarde en zingeving. 

 Daarom geven we je graag dit gratis... 
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Inhoudsopgave 
Als OntwikkelAcademie hebben we een Ontwikkelmodel ontwikkeld waarin alle aspecten 
zitten die belangrijk zijn in je loopbaanzoektocht. Voor al deze onderdelen hebben wij een 
oefening gemaakt die je erin kan helpen.  

Oefening Onderdeel loopbaanmodel Pagina 

1 Uit welk nest kom ik Wie ben ik? 4 
2 Brief van 80-jarige ik Zelfacceptatie 7 
3 Wat wil ik niet Wat wil ik 9 
4 Waar frustreer jij je aan Hoger doel 11 
5 Kernkwadranten Wat kan ik? 12 
6 Uit je comfortzone Persoonlijk leiderschap 16 
7 Nationale beroepengids En nu concreet 17 
8 netwerken Zichtbaar zijn 22 

Inleiding: ‘hoe werkt het?’ 

Mogelijkheid 1

Mogelijkheid 2
PRINT

SCAN QR CODE EN 
KIJK VIDEO ONLINE 

VUL OEFENING IN 
OP PAPIER 

OPEN PDF IN 
ACROBAT READER 

SCAN QR CODE EN 
KIJK VIDEO ONLINE 

MAAK DE 
OEFENING IN DE 

PDF  
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Invul Werkblad 

Zichtbaar zijn 
(oefening 8 ‘netwerken’)

Wat kan ik? 
(oefening 5 ‘kernkwadranten’)

Persoonlijk leiderschap 
(oefening 6 ‘uit je comfortzone’)

Missiegedreven 
(oefening 4 ‘waar frustreer jij je 
aan’)

Wat wil ik? 
(oefening 3 ‘wat wil ik niet?’)

En nu concreet 
(oefening 7 ‘Nationale Beroepengids’)

Wie ben ik? 
(oefening 1 ‘Uit welk nest kom ik’)

Zelfacceptatie 
(oefening 2 ‘brief 80-jarige ik’)
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Oefening 1: ‘uit welk nest kom ik?’ 

Deze oefening past bij het onderdeel ‘wie ben ik’ uit het loopbaanmodel (zie voorblad) van 
De OntwikkelAcademie. Hieronder de QR code en link naar het bijbehorende filmpje.  

 https://www.youtube.com/watch?v=o5kHUMKKkV4

De oefening is deels gebaseerd op een oefening uit het boek ‘Professionele loopbaan 
coaching’. Met deze oefening ga je kijken waar jij vandaan komt. Door dat te analyseren 
kom je soms namelijk tot interessante ideeën en gedachten die je kunnen helpen in je 
loopbaanzoektocht. 

https://www.youtube.com/watch?v=dFNrm2WpvEg
https://www.youtube.com/watch?v=o5kHUMKKkV4
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Moeder 
Wat vind jij de kernkwaliteiten van je 
moeder? 

Wat vind jij de zwakke kanten van je 
moeder? 

Welke banen heeft jouw moeder 
gehad/wat voor vrijwilligerswerk heeft 
zij gedaan? 
Welk potentieel heeft zij niet benut? 

Wat waren de idealen van je moeder? 

Wat was haar passie? 

Welke droom heeft zij waargemaakt? 

Welke droom heeft zij niet 
waargemaakt? 

Vader 
Wat vind jij de kernkwaliteiten van je 
vader? 

Wat vind jij de zwakke kanten van je 
vader? 

Welke banen heeft jouw vader gehad/wat 
voor vrijwilligerswerk heeft 
hij gedaan? 
Welk potentieel heeft hij niet benut? 

Wat waren de idealen van je vader? 

Wat was zijn passie? 

Welke droom heeft hij waargemaakt? 

Welke droom heeft hij niet 
waargemaakt? 
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Jezelf 
Welke kernkwaliteiten heb jij van je 
vader of moeder geërfd? 

Welke zwakke kanten heb jij van je 
vader of moeder geërfd? 

Welke banen/vrijwilligerswerk die jouw 
ouders hebben gedaan zou jij ook 
interessant vinden om te doen? 
Welk potentieel heb jij nog niet 
gebruikt wat er nog wel bij je zit? 

Wat zijn jouw idealen? 

Welke passies heb jij? 

Welke droom wil jij waarmaken? 

Inzichten 

Wat zijn de inzichten die deze oefening je gegeven heeft? 

Tot slot 

Vul je belangrijkste inzicht(en) in op het invulwerkblad op pagina 3. 
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Oefening 2: brief van 80-jarige ik 

Deze oefening past bij het onderdeel ‘zelfacceptatie’ uit het loopbaanmodel van De 
OntwikkelAcademie. Hieronder de QR code en link naar het bijbehorende filmpje. 

https://www.youtube.com/watch?v=NkX2ZDquxfE

Probeer je voor deze oefening in te leven in jouzelf als je 80 bent. En probeer vanuit dat 
perspectief terug te kijken naar jouzelf op dit moment. Stel je voor dat jij als 80-jarige ik een 
brief naar jou op dit moment zou mogen schrijven, wat zou je erin zetten? 

Lieve…. 

https://www.youtube.com/watch?v=X7m6doUs4rc&t=14s
https://www.youtube.com/watch?v=NkX2ZDquxfE
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Je 80 jarige ik 

Als je klaar bent hiermee kun je de brief nog een keer bekijken. Wat zijn de belangrijkste 
dingen die je er als je ‘huidige ik’ uit meeneemt? 

Tot slot 

Vul je belangrijkste inzicht(en) in op het invulwerkblad op pagina 3. 
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Oefening 3: ‘Wat wil ik niet’ 

Deze oefening past bij het onderdeel ‘wat wil ik’ uit het loopbaanmodel van De 
OntwikkelAcademie. Hieronder de QR code en link naar het bijbehorende filmpje. 

https://www.youtube.com/watch?v=FFoZiuEcv_A

Een goede oefening in het kader van ‘wat wil ik’ is om juist naar het tegenovergestelde te 
kijken. Wat wil ik niet. Het gebeurt vaak genoeg dat mensen uiteindelijk bijvoorbeeld kiezen 
voor iets dat ze kennen in plaats van voor hetgeen ze echt willen. Of dat ze kiezen voor status 
in plaats van wat hun hart hen ingeeft. Of dat ze het werk gaan doen wat hun ouders ook 
doen omdat dat hetgeen is dat ze kennen. En dat terwijl ze diep vanbinnen weten dat ze dat 
eigenlijk helemaal niet willen. 

Voorbeelden van ‘wat wil ik niet’ aspecten zijn: ‘een autoritaire baas’; ‘een baan waar ik 
bijna altijd achter mijn computer zit’; ‘een baan bij een bank’ etc. etc. 

Schrijf voor jezelf nu 5 van zulke zaken op die je niet wilt in je toekomstige baan 

1. 

2.

https://www.youtube.com/watch?v=TgpFe0qJLCs&t=20s
https://www.youtube.com/watch?v=TgpFe0qJLCs&t=20s
https://www.youtube.com/watch?v=TgpFe0qJLCs&t=20s
https://www.youtube.com/watch?v=TgpFe0qJLCs&t=20s
https://www.youtube.com/watch?v=FFoZiuEcv_A
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3. 

4. 

5. 

Vaak zeggen deze zaken ook iets over wat je wél wilt in je toekomstige baan. Probeer van 
alle 5 de punten iets te bedenken wat het zegt over wat je wél wilt (bv. ik wil niet ver 
moeten reizen, wat je wel wilt is dat het maximaal een half uur reisafstand is) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Tot slot 

Vul je belangrijkste inzicht(en) in op het invulwerkblad op pagina 3. Als je ook de andere 
oefeningen doet krijg je steeds duidelijker een beeld wat voor baan bij jou past. 
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Oefening 4: ‘waar frustreer jij je aan’            

Deze oefening past bij het onderdeel ‘ hoger doel’ uit het loopbaanmodel van De 
OntwikkelAcademie. Hieronder de QR-code en link naar het bijbehorende filmpje 

 https://www.youtube.com/watch?v=X1S5Z8GbArA

-

Tot slot 

Vul je belangrijkste inzicht(en) in op het invulwerkblad op pagina 3. 

Het vinden van je ‘hogere doel’ klinkt als iets heel groots, vaags en abstracts. Belangrijk is om je hogere 
doel niet als iets té groots te zien (zoals 'de wereld veranderen'). Daarnaast kun je met verschillende 
oefeningen meer achterhalen wat jouw reden van bestaan kan zijn. Eén van die oefeningen is ‘Waar 
frustreer jij je aan?’. Schrijf eens een paar zaken op wat jou in de maatschappij een heilig ongenoegen 
geeft. Is dat het feit dat er nog geen oplossing is voor de vluchtelingencrisis? Dat mensen in de wereld 
dood gaan van de honger? Dat de overheid zo inefficiënt georganiseerd is. Etc. Voor iedereen zijn er 
andere zaken waar ze zich aan kunnen frustreren.

https://www.youtube.com/watch?v=LBqtudo8WlU&t=41s
https://www.youtube.com/watch?v=X1S5Z8GbArA
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Oefening 5: ‘kernkwadranten’(wat kan ik) 

Deze oefening past bij het onderdeel ‘wat kan ik’ uit het loopbaanmodel van De 
OntwikkelAcademie. Hieronder de QR code en link naar het bijbehorende filmpje. 

https://www.youtube.com/watch?v=7FtHmC5w0tg&t=56s
Een kernkwaliteit is een positieve eigenschap, iets van jou, jouw wezen, jouw kern. Een 
kernkwaliteit geeft je kracht, inspireert en bezielt. Het is een kracht die in potentie aanwezig 
is, een mogelijkheid die je kunt inzetten in je handelen in deze wereld. Zelf denk je al gauw 
dat die kwaliteit, die zo kenmerkend is voor jou, niet zo bijzonder is: ‘Dat kan toch iedereen’, 
is al gauw de gedachte. Dat komt omdat die kwaliteit zo vanzelfsprekend is voor jezelf, dat je 
hem niet of nauwelijks opmerkt als een kernkwaliteit van jezelf. En wellicht vind je dat ook 
anderen die kwaliteit zouden behoren te hebben, als behorend tot het gedragsarsenaal van 
de mens. De ene mens heeft echter andere kernkwaliteiten dan de andere.  

Een kernkwaliteit kun je ontdekken door het kernkwadranten model in te vullen. Daniel 
Offman is degene geweest die dit het eerste omschreven heeft. Wat hij eigenlijk zegt is dat je 
kernkwaliteiten, je valkuilen, je allergie en je uitdagingen met elkaar samenhangen. 
Hieronder je een voorbeeld van bescheidenheid. 

https://www.youtube.com/watch?v=c7sxbHuLNf0&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=7FtHmC5w0tg&t=56s
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Als je té bescheiden bent wordt het een valkuil, dat is bij deze persoon 
geslotenheid/verlegenheid. Het positief tegenovergestelde daarvan is jezelf laten zien, dit is 
dan je uitdaging. En als iemand té veel van zichzelf laat zien wordt die persoon 
opdringerig/brutaal. Voor iemand wiens kernkwaliteit het is om bescheiden te zijn, zit 
iemand die opdringerig is (volgens deze theorie) in zijn/haar allergiezone. 

 Het leuke aan deze oefening is dat je hem ook anders kunt insteken. Je kunt ook beginnen 
bij iets wat je valkuil is, en zo het model invullen. Of iets wat je allergie is. 

De opdracht is om 3 van deze kernkwadranten in te vullen en de 3 kernkwaliteiten die eruit 
voortkomen in te vullen op het werkblad (laatste pagina). Je kunt ze hieronder invullen. 
Begin 1 keer bij iets waarvan je al weet dat het een kernkwaliteit is, begin 1 keer bij één van 
je valkuilen en vul hem dan verder in en bij de derde kun je beginnen met dingen waar je je 
aan ergert bij anderen (‘allergie’). 

KERNKWALITEIT VALKUIL 

Te veel van 
het goede 

Positief tegenover gestelde Positief tegenover gestelde 

Te veel van 
het goede 

ALLERGIE UITDAGING 
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KERNKWALITEIT VALKUIL 

Te veel van 
het goede 

Positief tegenover gestelde Positief tegenover gestelde 

Te veel van 
het goede 

ALLERGIE UITDAGING 

KERNKWALITEIT VALKUIL 

Te veel van 
het goede 

Positief tegenover gestelde Positief tegenover gestelde 

Te veel van 
het goede 

ALLERGIE UITDAGING 
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De 3 kernkwaliteiten die door het doen van deze oefening bij jou naar voren zijn gekomen, 
zijn: 

1. 

2. 

3. 

Vul je belangrijkste inzicht(en) in op het invulwerkblad op pagina 3 

Het mooie van kernkwadranten is dat je ze ook goed bij sollicitaties kunt gebruiken. Stel dat 
je als kernkwaliteit verantwoordelijkheidsgevoel hebt, hoort daar bijvoorbeeld als valkuil bij 
dat je minder stressbestendig bent. En dat is geen probleem. Als een baan bij je past, moet 
daar ruimte zijn voor zowel je verantwoordelijkheidsgevoel als het minder stressbestendig 
zijn. Die kunnen nu eenmaal niet goed zonder elkaar. Het is juist sterk om dit soort ‘sterkten’ 
en ‘zwakten’ allebei te erkennen en ook samen te noemen bij een sollicitatiegesprek. 
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Oefening 6: ‘uit je comfortzone' 

Deze oefening past bij het onderdeel ‘persoonlijk leiderschap’ uit het loopbaanmodel van De 
OntwikkelAcademie. Hieronder de QR code en link naar het bijbehorende filmpje. 

https://www.youtube.com/watch?v=IqJF8xsN99Q

Persoonlijk leiderschap heeft ermee te maken dat je uit je comfortzone durft te stappen 
en dingen op een andere manier gaat doen dan je ze altijd doet. Het helpt om te 
reflecteren op wanneer en hoe je dat in het verleden hebt gedaan. Geef antwoord op de 
vraag: waar ben ik echt trots op? Wat zegt dit over mij? Hoe kan ik dit in de toekomst 
gebruiken? 

Waar ben ik trots op? (in mijn geval '6 x de Alpe d'Huzes beklommen met weinig ervaring) 

Wat zegt dit over mij? (in mijn geval dat ik een doorzetter ben) 

Hoe kan ik dit in de toekomst gebruiken (in mijn geval: loopbaanzoektocht zien als de Alpe d'Huzes) 

Schrijf de kern van de conclusie op op het werkblad op pagina 3 

https://www.youtube.com/watch?v=AUud61qi5Y8
https://www.youtube.com/watch?v=IqJF8xsN99Q
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Oefening 7: ‘Nationale beroepengids’ 

Deze oefening past bij het onderdeel ‘en nu concreet’ uit het loopbaanmodel van De 
OntwikkelAcademie. Hieronder de QR code en link naar het bijbehorende filmpje 

https://www.youtube.com/watch?v=wGzqgBhJ6jU

Op de website Nationale Beroepengids staan alle beroepen die er in Nederland te vinden 
zijn. Ga hier eens op grasduinen (waarbij je gebruik kunt maken van filters). Om je wat 
richting te geven vind je hier een stappenplan: 

Stap 1: Scoor jezelf met een cijfer tussen de 1 en 10 op alle 48 competenties die je hieronder 
aantreft 

Competentie Steekwoorden Jouw Score 

1 aanpassings 
vermogen 

inlevingsvermogen, veranderingen, flexibiliteit 

2 accuratesse precies, netjes, oog voor detail, kritisch 

3 ambitie investeren, toekomst, doelen, durf 

4 analytisch Analyseren, systematisch denken, problemen 
bekijken vanuit verschillende oogpunten, 
kritisch 

https://www.youtube.com/watch?v=4hohzyzgd7i&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=wGzqgBhJ6jU
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Competentie Jouw Score 

5 
anticiperen 

analytisch vermogen, initiatief ontplooien, 
inzicht in omgeving, inlevingsvermogen 

6 assertiviteit bemiddelen, onderhandelen, overtuigen, voor 
zichzelf opkomen 

7 besluitvaardig 
heid 

beslissingen, argumenten, overtuigen, durf 

8 coachen motiveren, leiderschap, assertiviteit, luisteren 

9 conceptueel 
denken 

creativiteit, analytisch vermogen, legt 
verbanden, concepten 

10 conflicten 
beheersen 

zelfbewust, integriteit, beheersing, luisteren 

11 creativiteit durf, lateraal denken, initiatief, verfrissend 

12 
delegeren 

overzicht, leiderschap, uitdrukkingsvaardig, 
luisteren, overtuigen, inzicht in omgeving 

13 discipline aanpassingsvermogen, flexibiliteit, overtuigen, 
luisteren 

14 
doorzettings 
vermogen durf, motiveren, stressbestendig, 

resultaatgericht, optimistisch 

15 
durf 

lef, doorzetten, confrontatie, risico's, 
resultaatgericht, ambitie, flexibiliteit 

16 energie vitaliteit, uithoudingsvermogen, actief, 
levenslust 

17 financieel 
bewustzijn 

cijfers, onderhandelen, geld, bewustzijn, 
creativiteit 

18 
flexibiliteit aanpassingsvermogen,  

assertiviteit, inlevingsvermogen, 
luisteren 
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Competentie Jouw Score 

19 initiatief 
ontplooien 

proactief, ondernemend, toekomst, ambitieus 

20 innovatief 
Ideeën, creatief, conceptueel denken 

21 integriteit 
discipline, betrouwbaar, structureel, loyaal 

22 inzicht in 
omgeving 

luisteren, doelstellingen, motiveren, 
zelfontwikkeling, 
resultaatgericht 

23 klantgericht 
heid 

servicegericht, relatiegericht, luisteren, 
begripvol, helpend 

24 
kritisch analytisch 

vermogen, overtuigen, vragen 
stellen, accuratesse 

25 
leervermogen 

analytisch, zelfontwikkeling, 
zelfsturing, resultaatgericht, netwerken 

26 
leiderschap delegeren, luisteren, overtuigen, taken 

verdelen 

27 
luisteren 

inzicht in omgeving, overtuigen, motiveren, 
onderhandelen 

28 
motiveren optimistisch, ambitieus,  luisteren, overtuigen 

29 netwerken spontaan, relaties, nieuwe contacten, 
sociabiliteit 

30 omgaan met 
details 

structureel, plannen en organiseren, 
resultaat, perfectionistisch 

31 onafhankelijk 
heid zelfverzekerd,zelfkennis, zelfontwikkeling, 

kritisch, zelfstandig 
32 onderhan 

delen 
overtuigen, luisteren, creativiteit, durf, 
bemiddelen 

33 ondernemer 
schap 

ambitieus, doorzettingsvermogen, durf, kansrijk 

34 oordeels 
vorming 

analytisch vermogen, structureel, zelfkennis, 
visie 



- 20 -

Competentie Jouw Score 

35 
organiseren 

netwerken, communicatief vaardig, plannen, 
informatie beheren, gestructureerd 

36 
overtuigen aanzetten tot actie, luisteren, sensitiviteit, 

resultaatgericht 

37 plannen en 
organiseren structureel, kritisch, resultaat- en taakgericht, 

prioriteiten 

38 presenteren 
boodschap, structureel, publiek, resultaatgericht 

39 resultaat 
gerichtheid 

doorzetters, zorgvuldig, eigenwijs, ambitieus 

40 samenwerken samenwerken, resultaten, assertiviteit 

41 sensitiviteit inlevingsvermogen, gevoeligheid, sociabiliteit, 
waardering, respect 

42 sociabiliteit 
sociaal, netwerken, luisteren, spontaan, 
inzicht in omgeving 

43 stress 
bestendigheid 

structureel werken, zakelijk en kalm, energie 

44 
uitdrukkings 
vaardigheid 

to-the-point, structureel, verstaanbaar, helder, 
ordelijk 

45 visie toekomst, zelfontwikkeling, 
resultaatgericht, zelfkennis 

46 zelfkennis 
bewust, reflecteren, motiveren, overtuigen, 
zelfsturing 

47 zelf 
ontwikkeling 

zelfsturing, zelfkennis, ambitie, discipline, 
initiatief 

48 zelfsturing 
processen, ontwikkeling, ambitieus, flexibel 
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Stap 2: Selecteer de 3 competenties waar je het hoogste op scoort 

- 

Stap 3: Kijk op: https://www.nationaleberoepengids.nl/beroepen_per_competentie en schrijf 
voor alle 3 de competenties de banen op die je wel aanspreken (er zullen er een hoop 
uitkomen, dus gebruik de filters om vast een voorselectie te maken) 

- 

Stap 4: Kies hier 5 banen uit waar je nieuwsgierig naar bent/ die je aanspreken, dit kan je 
inspireren in verder onderzoeken wat je wilt gaan doen. 

Top 5 banen 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Schrijf deze op op je werkblad op pagina 3 

https://www.nationaleberoepengids.nl/beroepen_per_competentie
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Oefening 8: ‘netwerken’ 

Deze oefening past bij het onderdeel ‘zichtbaar zijn’ uit het loopbaanmodel van De 
OntwikkelAcademie. Hieronder de QR code en link naar het bijbehorende filmpje. 

https://www.youtube.com/watch?v=OBvo93vclbA

Richard Bolles heeft één van de bekendste en meest gebruikte loopbaanboeken geschreven, 
namelijk ‘Welke kleur heeft jouw parachute’. Elk jaar komt hier een nieuwe versie vanuit, 
maar er zijn genoeg exemplaren 2e hands beschikbaar uit eerdere jaren die prima bruikbaar 
zijn.  

Eén van de meest interessante modellen die hij hierin beschrijft is hoe werkgevers aan 
werknemers komen. Meestal proberen ze het eerst via een interne kandidaat, dan iemand uit 
hun netwerk, dan iemand uit iemand anders netwerk, via een extern bureau, advertentie en 
dan via een open sollicatie. Als jij door te netwerk ervoor zorgt dat je óf jouw mogelijke 
toekomstige baas óf iemand uit zijn/haar netwerk hebt gesproken is je kans dus een stuk 
groter om een baan te vinden (zie ook de afbeelding hiernaast). Daarnaast geeft een gesprek 
een veel beter inzicht in wat een baan inhoudt dan een vacature.  

https://www.youtube.com/watch?v=Sw55d-xNW8s&t=60s
https://www.youtube.com/watch?v=OBvo93vclbA
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Welke mensen heb jij in je netwerk of kennen mensen uit jouw netwerk die jij graag zou 
willen spreken om meer inzicht te krijgen in banen, of die jouw kansen kunnen vergroten? 

- 

 

 

Kies hier twee mensen van uit, schrijf die op op het werkblad op pagina 3, en neem contact 
op met die persoon om een afspraak te maken. 

Afsluiting 

Gefeliciteerd! Als het goed is heb je de oefeningen allemaal gedaan en afgerond en heb je nu 
een compleet ingevuld werkblad, wat als richtingaanwijzer kan dienen in je 
loopbaanzoektocht. We hopen dat je er veel aan hebt gehad en het je nieuwe inzichten 
heeft gegeven. Vanuit De OntwikkelAcademie geven we ook regelmatig trainingen tegen 
kostprijs (€25,-) en is er de mogelijkheid om een gratis kennismakingsgesprek in te plannen. 
Je kunt hiervoor contact met ons opnemen via info@ontwikkelacademie.nl of 06-28676850. 
Op onze website www.ontwikkelacademie.nl vind je ook nog meer oefeningen, boekentips 
e.d. Mocht je tips, complimenten of vragen hebben horen we dat uiteraard ook graag!

Succes met je zoektocht vanuit het team van De OntwikkelAcademie, 

Frederike, Levi en Adriaan  

mailto:info@ontwikkelacademie.nl
http://www.ontwikkelacademie.nl/
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Voorbeeld Werkblad 

Zichtbaar zijn 
(oefening 8 ‘netwerken’)

Wat kan ik? 
(oefening 5 ‘kernkwadranten’)

Persoonlijk leiderschap 
(oefening 6 ‘uit je comfortzone’)

Missiegedreven 
(oefening 4 ‘waar frustreer jij je 
aan’)

Wat wil ik? 
(oefening 3 ‘wat wil ik niet?’)

En nu concreet 
(oefening 7 ‘Nationale Beroepengids’)

Wie ben ik? 
(oefening 1 ‘Uit welk nest kom ik’)

Zelfacceptatie 
(oefening 2 ‘brief 80-jarige ik’)

Deze week ga ik met Arthur en Mathilde bellen om 
een afspraak te maken om koffie te drinken

5 banen die mogelijk bij me passen zijn:
1. docent
2. werken bij een NGO
3. bij een bedrijf als Tony's

Chocolonely werken
4. Bij Triodos bank werken
5. werken bij een trainingsbureau

Ik ben goed in
-luisteren
-doorzetten
-verbinden

Ik wil bijdragen aan minder 
ongelijkheid in deze wereld

Ik wil met mensen werken en 
max 3 uur per dag achter de 
laptop zitten

mijn loopbaanzoektocht wil ik
zien als het beklimmen van 
de Alpe d'Huzes: kost tijd en 
energie en is pittig, maar ook 
een leuke uitdaging

Ik heb nog heel lang om te werken, ik mag mijzelf
nu de tijd gunnen om te experimenteren en te 
ontdekken wat ik echt leuk vindt

Ik wil echt een baan die ik leuk vindt en niet net als
mijn ouders alleen maar werken om geld te 
verdienen.

Jan
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