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Opdracht: Jouw werkervaring 
 
Doel 
In deze opdracht inventariseer je je werkervaring en krijg je inzicht in je interesses, kennis en 
vaardigheden en kwaliteiten. Hierdoor krijg je een beter beeld van de soort functies, de taken en 
de bedrijfscultuur die bij je passen. 
 
Instructie 
Je zoomt in op je werkverleden. Je inventariseert tot in detail wat je hebt gedaan, wat je goed 
afging en wat voldoening gaf. Ook inventariseer je wat juist geen voldoening gaf en wat je niet 
goed afging. Dit levert veel informatie op over wat je wel en niet kan en wat je wel en niet wilt. Het 
geeft zicht op de banen die bij jou passen. 

Neem de tijd om deze opdracht zorgvuldig te doen. Wees niet bang dat je het allemaal niet meer 
weet. De ervaring leert dat je je gaandeweg de opdracht steeds meer herinnert. Vaak zijn mensen 
verbaasd en blij verrast over wat ze allemaal gedaan blijken te hebben.  

Maak een uitgebreide beschrijving van al je verschillende werkkringen. 

Beschrijf van al jouw werkkringen op een apart vel: 

• Naam van de organisatie/afdeling. 
• Data van functievervulling, van... tot.... 
• Functie. 
• Taken, werkzaamheden, verantwoordelijkheden, inclusief de incidentele. Beschrijf deze zo 

concreet mogelijk. Bijvoorbeeld: met welke apparaten, methoden of systemen werkte je? 
Met welke mensen had je contact en wat was het doel van dat contact? Aan hoe veel 
medewerkers gaf je leiding? 

• Wat vond je leuk, prettig en gaf voldoening? Zowel in taken en verantwoordelijkheden als 
sfeer, contacten en werkomstandigheden. 

• Wat vond je niet leuk, niet prettig en gaf geen voldoening? 
• Wat ging je goed af? 
• Wat ging je niet goed af?  
• Welke beperkingen van jezelf ben je tegengekomen? 
• Wat heb je geleerd in deze werkkring? Waarin heb je jezelf ontwikkeld, zowel op gebied 

van vakinhoudelijke kennis en vaardigheden als persoonlijke kennis en vaardigheden. 
• De reden dat je de baan accepteerde. 
• De reden dat je de baan verliet. 

Werkervaring II 

Je hebt al jouw werkkringen in kaart gebracht. Met deze bagage kun je op zoek naar nieuwe 
mogelijkheden die bij je passen. Wat zijn op dit moment, op basis van deze analyse, jouw 
conclusies voor de toekomst? Beantwoord de volgende vragen: 

• Welke werkzaamheden wil je in een toekomstige baan weer uitvoeren?  
• Welke verantwoordelijkheid wil je dragen? 
• Welke werkzaamheden wil je zeker niet weer uitvoeren? 
• Welke elementen, die jou motiveren, wil je terugvinden in een toekomstige baan? Denk 

aan bedrijfscultuur, werkomstandigheden, sfeer en onderwerpen.  
• Welke situaties wil je in de toekomst vermijden? 
• Wat zijn de belangrijkste kwaliteiten die blijken uit jouw werkervaring? Noem er minimaal 

5. Gebruik hiervoor eventueel de Hulplijst kwaliteiten. 

  


