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Hieronder staan steekwoorden die je kunnen helpen om een checklist te maken van wat belangrijk is in jouw werk en 
leven. Lees de checklist en kruis de elementen aan die voor jou belangrijk zijn. Als je zo een lijst met prioriteiten hebt 
samengesteld, lees je de lijst opnieuw en benoem je de top vijf van punten waaraan je geen concessies wilt doen 
wanneer je de volgende keer van baan verandert. 
 
Doel van je werk  
 

Beloningen: wat je verwacht van je werkende leven 

Lesgeven  
 

Salaris 
 

Communiceren  
 

Andere materiële arbeidsvoorwaarden (bijv. auto, bonus) 
 

Inspireren  
 

Status 
 

Organiseren  
 

Intellectuele uitdaging 
 

Leiden  
 

‘De beste zijn’ 
 

Innoveren  
 

Variatie 
 

Onderzoeken  
 

Flexibiliteit 
 

Beoordelen / analyseren  
 

Sociale interactie 
 

Verbeteren  
 

Zelfstandigheid 
 

Kennis genereren  
 

Veiligheid / stabiliteit 
 

Rijkdom genereren  
 

Erkenning van collega’s 
 

Anderen helpen  
 

Je nuttig voelen 
 

Problemen oplossen  
 

Leiding geven over anderen, een project leiden, over je eigen werk 
kunnen beslissen 

‘Bijdragen aan de maatschappij’ (wat betekent 
dit voor jou?) 

Eigen bedrijf / freelance werken 
 

 
Anders, nl. ………………………… 

Mogelijkheden voor training en ontwikkeling 
 

 Verdere kwalificaties 
 

Werktijd  
 

Academische vrijheid 
 

Flexibele werktijden 
 

Mogelijkheid tot promotie 
 

Parttime  
 

 
Anders, nl. ………………………… 

Standaard werkweek (35-40 uur)  
 

 

Reguliere tijden Wat je bereid bent om te investeren  
 

Onregelmatige werktijden / werkomgeving 
 

Vrijwilligerswerk  
Beginnen in een tijdelijke functie 
 

Ondersteuning voor loopbaanonderbreking  
 

Verdere kwalificaties  
 

Ondersteuning voor zorgverantwoordelijkheid 
 

Stage  
 

 Bijscholing  
 

Werkomgeving Opklimmen 
 

Op kantoor 
 

 
Anders, nl. ………………………… 

In een lab  
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Niet op kantoor 
 

Dingen die je stress geven en die je niet wilt 
 

Wisselende locaties 
 

Vaagheid 

Veel reizen 
 

Vastgelegde processen & procedures  
 

Voornamelijk zelfstandig werken 
 

Gebrek aan variatie 
 

Werken in teamverband 
 

Gebrek aan controle 
 

Contact met publiek / klanten / studenten 
 

Verantwoordelijkheid voor anderen 
 

 
Anders, nl. ………………………… 

Te veel te doen 
 

 Te weinig te doen 
 

Sector  
 

Tijdgebrek 
 

Wetenschap 
 

Meerdere taken tegelijk 
 

Onderwijs 
 

Regelmatige verandering 
 

Publieke sector 
 

Te veel deadlines 
 

Bedrijfsleven 
 

Geen afsluiting, geen of weinig deadlines 
 

Industrie 
 

Druk om resultaten te leveren 
 

Dienstverlening 
 

Geen duidelijk eindresultaat om naar toe te werken 
 

Non-profit 
 

Weinig uitdaging 
 

Vrijwilligerswerk 
 

In het diepe gegooid worden 
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Zelfstandig werken 
 

 
 

Werken met anderen 
 

Beperkingen 
 

Angst om te falen 
 

Familieverplichtingen 
 

 

Werktijden 
 

Geografisch (voorkeur voor woonplek) 

Financieel 
 

Binnen Nederland 

Risico (bijv. baanzekerheid, financieel) 
 

Binnen Europa 

Reizen/vervoer 
 

Geen geografische beperking 

Gezondheid 
 

Dicht bij familieleden 

Baan van partner 
 

Dicht bij vrienden en kennissen 

‘Biologische klok tikt’ 
 

Dicht bij de kust 
 

Overtuigingen/principes met betrekking tot de 
aard van het werk 
 

In een stad 

Zorgen over arbeidsverleden (bijvoorbeeld 
tijdelijk niet werkzaam geweest, frequente 
functieveranderingen, etc.) 

 
Anders, nl. ………………………… 


