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Opdracht: Samenvatting Jij en je loopbaan 
Doel 
Het samenvatten van alle opdrachten en het opstellen van je persoonsprofiel: 

• Wie ben ik? 
• Wat kan ik? 
• Wat wil ik? 

Dit geeft richting aan je vervolgstappen en is jouw aanbod op de arbeidsmarkt. 

Instructie 
Deze opdracht staat niet op zichzelf. Met deze opdracht vat je op een korte en overzichtelijke 
manier samen wat je in de andere opdrachten hebt ontdekt: 

• Jouw loopbaanlijn 
• Jouw werkervaring 
• Jouw opleiding en interesses 
• Jouw successen en beperkingen 
• Jouw kernkwadrant 
• Jouw loopbaanwaarden 
• Jouw ideale baan 

Met behulp van alle informatie die je hebt verzameld, maak je een kernachtige omschrijving van 
jezelf. Deze omschrijving is tegelijk het aanbod waarmee je je op de arbeidsmarkt kunt 
presenteren. Deze kenmerken beschrijven jou als ‘product’ op de arbeidsmarkt.  

Competenties / kwaliteiten 

Maak een overzicht van jouw 7 belangrijkste competenties. Kies 7 competenties die je graag in een 
volgende werkkring wilt gebruiken. Geef bij elke competentie een voorbeeld van een situatie 
waarin je deze competentie hebt ingezet. Je kunt ook verwijzen naar voorbeelden uit eerdere 
opdrachten. Dit is meteen een goede voorbereiding op een sollicitatiegesprek. 

Kennis en ervaringsgebieden 

Beschrijf op welke gebieden je kennis of ervaring bezit. 

Taken 

Welke taken wil je uitvoeren? 

Wensen en waarden 

Waar wil je dat een volgende baan aan voldoet en welke waarden zijn belangrijk voor jou in jouw 
loopbaan? 
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Acties 

Welke eerste actie ga je nu ondernemen om die stap in je loopbaan te zetten? 

Beschrijf mogelijkheden die bij je opkomen. Deze kunnen liggen op de volgende vlakken:  

• een andere functie bij een andere organisatie 
• een zelfde soort functie bij een andere organisatie 
• een andere functie bij dezelfde organisatie 
• een (gedeeltelijk) andere invulling van je huidige functie 
• doorgroeien naar een (hogere) leidinggevende functie 
• een eigen bedrijf starten 
• minder/meer gaan werken 
• een opleiding/training gaan doen met als doel... 

Welke opties sluiten naadloos aan op jouw loopbaan tot nu toe en welke opties zijn een 
avontuur? 

• Beschrijf bij elke optie welke tussenstappen nodig zijn om deze te realiseren.  
• Vermeld van elke optie de elementen die jou aantrekken en de bezwaren die je ziet.  
• Welke factoren zouden jou kunnen verhinderen om deze optie waar te maken?  
• Welke kansen en mogelijkheden zie je om deze optie waar te maken? 

Op welke manieren kun je jouw loopbaandoelstellingen verenigen met andere 
doelstellingen in je leven? 

Denk aan gezin, hobby’s, sociale contacten en gezondheid. 

• Wat wil je over 5 jaar hebben bereikt? 

 

 

  


