Als ik aan mijn werk denk...
Mijn dromen!

2020
Wat kan ik goed/niet goed?

DIT
BEN IK
!

Wat wil ik bereiken?

Wat vind ik belangrijk?

Naam:
Leeftijd:
Functie:
In dienst sinds:

Inspiratie
Voor je ligt het inspiratieschrift 2020.
We hopen dat je door het lezen en het
invullen van de vragen geïnspireerd wordt.
En dat dit je helpt ter voorbereiding op
jouw 2020 gesprek. Het doel van dit gesprek
is om samen te kijken wat jouw persoonlijke
koers is tot en met 2020. Wat komt er op
jou af. Wat wil je graag. Wat niet.
Misschien heb je deze inspiratie niet nodig
en heb je zelf al iets bedacht. Misschien
is er een foto dat jouw verhaal vertelt of
een quote van iemand die jou inspireert.
Alles is goed. Je kunt ook op de koffie gaan
bij P&O. Zij kunnen en willen je graag
inspireren!
Op de voorkant van dit schrift staat de
poster afgebeeld. Je kunt de poster zelf
al invullen of we doen dat samen tijdens
het gesprek. Na alle gesprekken maakt het
MT een totaalbeeld van alle ideeën en
kansen. We benadrukken nogmaals dat jouw
ontwikkeling voorop staat en dat je in alle
vrijheid en veiligheid je dromen kan delen.
Veel plezier!
Gerrit, Berry, Annemiek, Jan en Frans.

Als ik aan mijn werk
denk...

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wat is voor jou een goede werkdag
Wat wil je echt niet in je werk
Wat moeten ze jou niet vragen om te doen
Wat is de reden dat je werkt
Wat levert werk je op
Wat vertel je op verjaardagen over je werk
Waar krijg je voldoening van
Wat voor eisen stel je aan je werk
Hoe ziet jouw wensvacature eruit

Notities

Wat kan ik goed/niet goed

• Waar ben je goed in
• Wat is typisch jij
• Waar word je steeds voor gevraagd
•	
Wat krijg je terug in beoordelings/
voortgangs/feedback gesprekken en thuis
•	
Wat draag je bij aan Volkshuisvesting
• Wat is jouw meerwaarde voor het werk
•	
Waarom past Volkshuisvesting bij jou
•	
Wat zijn jouw kwaliteiten
•	
Wat zijn valkuilen
•	
Hoe wil je herinnerd worden

Notities

Wat vind ik belangrijk

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Werk
Privé
Algemeen
Wat maakt werk waardevol
Waar word je warm van
Waar word je koud van
Waar zit je allergie
Wat is je passie
Waar krijg je energie van
Waar loop je op leeg

Notities

Wat wil ik bereiken...

• Wat wil je ontwikkelen en hoe
• Hoe sta je tegenover een functie elders
•	
Hoe reageer je als je nu een andere
functie krijgt aangeboden
• Wat heb je voor je ontwikkeling over
• Met welke afspraak ben je tevreden
• Waar zeg je gelijk JA op
• Wat kan Volkshuisvesting je bieden
• Wat wil je het liefst regelen
• Wat wil je graag horen in april
• Hoe ziet je werkzame leven eruit
•	
Welke acties ga of kun je zelf
ondernemen

Notities

Mijn dromen...

• Wat zijn je dromen
• Wie zijn je helden
• Welke functie ambieer je
• Wat zou je graag willen zijn
• Wat zie je jezelf in 2020 doen
•	
Hoe ziet je ideale werk eruit
(plek/tijd/functie)
•	
Wat wilde je worden toen je klein was
•	
Wie of wat inspireert je

Notities

En ook...

• Waar ben je bang voor
• Wat kun je minder goed
• Hoe reageer je op veranderingen
•	
Wanneer ben je bang, boos, blij
of bedroefd
• Waar zit je rem
• Wat zijn je beperkingen
• Wat houd je tegen (werk/privé)

Notities

Inspirerende websites :
www.flowwep.nl
www.123test.nl
www.decorporatie-academie.nl
www.habitask.nl
www.carrieretijger.nl
Boeken:
• Dromen, durven, doen (Ben Tiggelaar)
•	
Loopbaanzelfsturing - Bezieling en
vitaliteit (Adriaan Hoogendijk)
•	Creatieve loopbaanplanning
(Alien Verhoef)
•	
Netwerken werkt - Op weg naar de baan die
je wilt (Rob van Eeden, Els Nijssen)
•	
De inrichting van je verdere loopbaan
(Marc Schabracq)
•	
Durf te vragen (Fanny Koerts)
Heb je nog meer inspiratie nodig, loop dan
langs bij P&O. Het Kwaliteitenspel kan je
helpen bij het nadenken over wat je graag
wilt. En er zijn ook boeken beschikbaar.

