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Opdracht: Jouw loopbaanwaarden 
 
Doel 
Deze opdracht geeft je meer inzicht in welke loopbaanwaarden voor jou van essentieel belang zijn 
in je werk. 
 
Instructie 
Loopbaanwaarden zijn zaken die voor jou van belang zijn in jouw loopbaan. Zaken die voor jou 
waardevol zijn en van essentieel belang in je werk en je leven. Deze waarden zijn heel persoonlijk. 
Door inzicht in je persoonlijke loopbaanwaarden ontdek je wat jou motiveert in werk. En waar een 
volgende stap in je loopbaan of een volgende baan aan moet voldoen om voldoening te geven. 

Neem een leeg vel papier en leg dit in de lengte. Maak 5 kolommen met de volgende kopjes:  

Altijd belangrijk / Meestal belangrijk / Soms belangrijk / Zelden belangrijk / Nooit belangrijk 

Lees de volgende waarden rustig door en bepaal van elke waarde in welke kolom deze voor jou 
thuishoort. Zet deze waarde in die kolom. Ben je hiermee klaar, bekijk dan rustig of de kolommen 
kloppen. Het kan zijn dat je waarden wilt verschuiven. 

Zorg dat in de kolom ‘Altijd belangrijk’ maximaal 7 waarden staan. Nummer de waarden in deze 
kolom. Geef de waarde die je het belangrijkste vindt nummer 1, de één na belangrijkste nummer 
2, en zo verder.

Waarden: 

• avontuur 
• zekerheid 
• kennis 
• goede beloning 
• toezicht 
• vriendschappen 
• artistieke creativiteit 
• hoog tempo 
• fysieke uitdaging 
• samenwerken met anderen 
• creatieve expressie 
• werken onder druk 
• publieke waardering 
• anderen helpen 
• creativiteit algemeen 
• mensen beïnvloeden 
• onafhankelijkheid 
• verandering en afwisseling 
• precisiewerk 
• groeien in werk 
• bijdragen aan de samenleving 
• beslissingen nemen 
• intellectuele belangstelling 

• contacten met mensen 
• ontwikkeling van kennis 
• ingewikkelde uitdagingen 
• opwinding 
• idealen 
• schoonheid 
• deskundigheid 
• eigen tijdsindeling 
• status 
• zeggenschap 
• winststreven 
• alleen werken 
• rust in werk 
• competitie 
• stabiliteit 
• verbinding en aansluiting 
• improvisatie 
• zorgvuldigheid 
• zelfontplooiing 
• natuur en milieu 
• reizen 
• vrolijkheid 
• prestatie en succes 
• recreatie 
• rechtvaardigheid 
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Waarden in praktijk 

Ga na in welke situaties in jouw leven de waarden uit de kolom ‘Altijd belangrijk’ een bijzondere rol 
speelden. Situaties waarin jij of jouw omgeving ervoor zorgde dat er tegemoet werd gekomen aan 
jouw kernwaarden. Beschrijf zo’n situatie.  

Doe hetzelfde voor een situatie waarin je helemaal geen mogelijkheden zag of steun kreeg om een 
van jouw kernwaarden in praktijk te brengen.  

• Vraag iemand uit je directe omgeving, zoals partner, vriend of vriendin, om een lijst te 
maken van jouw waarden.  

• Wat zijn de overeenkomsten en verschillen met jouw eigen visie? 

 

Waarden in een functie 

Vergelijk de waarden onder ‘Altijd belangrijk’ met je huidige functie of de functie die je ambieert.  

Geef per waarde aan of het in de functie tot uitdrukking komt: 

• in hoge mate 
• in normale mate 
• in krappe mate 
• of niet 

Ga na wat jij er persoonlijk aan kunt bijdragen om de negatief uitvallende waarden meer in de 
functie tot uitdrukking te laten komen. 

Welk inzicht levert dit je op? 

 


