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Ik weet niet wat ik echt wil 
Uitvinden wat voor werk je echt wilt kost tijd, veel tijd. Vooral als jouw passie niet 

spontaan duidelijk was vanaf je jonge jaren. De meeste mensen weten dat het belangrijk 

is om uit te zoeken wat ze echt willen, maar ze stellen het onderzoek uit om één van de 

volgende redenen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit zijn de meest gehoorde excuses van mensen waarom ze niet de stappen zetten om 

daadwerkelijk uit te werken wat ze willen. 

In dit e-book onthul ik je hoe je op een eenvoudige manier uit kunt werken wat 

belangrijk voor jou is in je werk en hoe je verder kunt komen met het zetten van 

stappen op weg naar jouw meest inspirerende baan. Deze checklist is voor jou! 

Helderheid scheppen in wat je wilt en dat uitdragen en verfijnen 

= 

Je toekomst van vervullend werk vorm geven! 

Ik denk dat je binnen tien minuten wijzer bent.  

Lees gauw verder…… 

 ”Ik weet niet hoe ik het beste kan uitvinden wat ik echt wil.” 
  
 “Ik weet dat het belangrijk is om te weten wat ik wil zodat ik mijn 
specialisme verder kan uitbouwen en me goed kan profileren, maar ik vind 
het zo lastig. “ 
  
 ”Het denk dat ik de passie mis om uit te vinden wat ik echt wil, anders 
had ik het al lang geweten.” 
  
 “Je kunt niet forceren wat echt bij je past. Daarvoor heb je inspiratie 
nodig. “ 
  
 “Ik ben nu veel te gestressed vanwege mijn werkloosheid. Om uit te 
vinden wat je écht wilt moet je ontspannen zijn en goed in je vel zitten.” 
  
 “Ik heb al zo vaak geprobeerd om erachter te komen wat ik wil, maar het 
lukt me toch niet.” 
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Wat maakt mij de juiste persoon om je hier iets over te vertellen? 

o  In de afgelopen jaren heb ik veel mensen geholpen om het leukste werk te 

vinden dat ze kunnen verzinnen.  

o Zonder dat ik het door had hielp ik mensen om tot hun unieke combinatie te 

komen. 

o Ik heb zelf jaren geworsteld met deze vraag voordat ik eruit was. En wat bleek:  

Het is geen hogere wiskunde, het lot of de voorzienigheid….. 

o Ik ging me steeds meer verdiepen in de kunst van het inspirerend werk vinden. 

o Twee-derde van de deelnemers aan het Baan Als Business programma is binnen 

een half jaar aan het werk. 

o Ik heb een variëteit aan tools in het programma die mensen gebruiken om aan de 

slag te komen. 

Jouw ideale werkomstandigheden 
Als je ideale werk als vanzelf in je schoot gevallen was zou je dit nu niet lezen. Je hebt 

intussen ook werkervaring. Dat is winst! Daardoor heb je relevante informatie voor je 

toekomst. Wat voor werk wil je zeker niet meer doen? Wat vond je ontzettend leuk om 

te doen? Wil je daar meer van? Of was dat toen heel tof, maar wil je daar nu niet meer 

naar terug? 

Dit e-book focust zich primair op je werkomstandigheden.  

Ik raad je aan om je blik te richten op de toekomst. Niet alleen op je eerstvolgende baan, 

maar naar je toekomst in het komende decennium. Dat geeft rust, overzicht en invulling 

aan een verlangen met een grotere spanningsboog dan de eerstvolgende impuls.  

Misschien loopt de route van jouw droombaan via je broodbaan 

Dan kan je solliciteren naar een baan waarin je jouw kennis en ervaring kan geven én 

waarbij je een eerste stap zet op weg naar de invulling van je ideale werk.  

Misschien weet je nog niet precies welk werk je het allerliefste wilt doen. En het hele 

pakketje wordt wellicht niet in één keer duidelijk. Maar je ervaring heeft je geleerd wel 

welke omstandigheden voor jou stimulerend zijn. Je hebt ontdekt welke waarden 

belangrijk voor je zijn  en wat ervoor zorgt dat je het vuur uit je sloffen loopt.  

Hierna vind je checklist waarmee je heel snel bepaalt wat jouw belangrijkste 

werkomstandigheden zijn.  
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Ga in gedachten eens terug naar het werk waarin je het meeste floreerde. Het werk, de 

collega´s de klus waar je mee bezig was. Alles leek als puzzelstukjes in elkaar te passen.  

Onderstaande lijst heeft een aantal uitspraken en daarbij twee vakjes per uitspraak. 

Voor de eerste opdracht zijn de vakjes in kolom A bedoeld. Voor de tweede opdracht 

gebruik je kolom B, maar die vul je pas in als je de eerste opdracht hebt uitgevoerd. 

Streep de factoren aan die van belang zijn voor jouw werk. Er is geen maximum of 

minimum aantal vinkjes. De uitkomsten uit dit lijstje kan je gebruiken om vast te stellen 

wat jij belangrijk vindt in het zoeken van jouw ideale baan. 

Opdracht 1: Wat is écht belangrijk voor jou?  

Verbind je met je ideale werk. Denk daarvoor terug aan de beste 

werkervaring uit je verleden. Zet voor iedere uitspraak die je écht 

belangrijk vindt een vinkje in kolom A.  

A 
 

B 

 
Uitspraken 

  Ik ga graag aan het werk. Ik heb geen probleem om ´s morgens 
op te staan omdat het interessant en uitdagend is wat ik doe. 
 

  Mijn werk is een vanzelfsprekende uitdrukking van mijn 
talenten en mijn persoonlijkheid. 
 

  Succes komt als vanzelf naar me toe omdat ik geweldig goed 
ben in wat ik doe. 
 

  Ik ben trots op wat ik doe en ik vind het leuk om andere 
mensen daarover te vertellen. 
 

  Ik word in mijn werk gerespecteerd omdat ik zo goed ben in 
wat ik doe. 
 

  Werken is vaak zo leuk dat het meer voelt als spelen. 
 

  Mijn werk levert een voortdurende stroom van interessante 
problemen en vraagstukken die ik opwindend en uitdagend 
vind om op te lossen. 
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A 
 

B 

 
Uitspraken 

 

  Ik hoef me niet anders voor te doen dan wie ik ben omdat mijn 
persoonlijkheid bij mijn werk past. 
 

  Ik word betaald om mijn beste en meest natuurlijke creatieve 
vermogens in te zetten. 
 

  Mijn werkomgeving brengt mijn beste kwaliteiten naar boven. 
 

  Mijn werk sluit aan bij de meeste van mijn persoonlijke 
waarden en geeft me de mogelijkheid om mijn doelen te 
vervullen in termen van persoonlijke groei, inkomen, 
stabiliteit en dergelijke. 
 

  Het resultaat van mijn inspanningen levert een bijdrage die 
relevant is voor mij. Ik doe iets dat een verschil maakt. 
 

  Mijn werk neemt niet mijn hele leven in beslag. Ik heb ruim 
voldoende tijd voor vrienden, familie en plezier buiten het 
werk. 
 

  Ik vind de mensen met wie ik werk leuk. 
 

  Ik ben deel van een ´winning team´ dat het geweldig vindt om 
de klus te klaren. 
 

  Een dag op het werk geeft me een energiek gevoel, niet 
uitgeblust of afgebrand. 
 

  Mijn aanvulling:

 
 

 
 

Op de volgende pagina vind je Opdracht 2. Lees pas verder na opdracht 1. 

Dat levert je het meeste op!   
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Opdracht 2. Wat ontbrak in je werk? 
Ga in gedachten terug naar je laatste functie, of naar het werk waar je het minste tot je 

recht kwam.  

Ga terug naar de uitspraken.  

Zet in kolom B voor iedere uitspraak waaraan NIET werd voldaan een  in kolom B. 

Opdracht 3: Oogst!  
Geweldig! Je hebt jouw ideale 

werkomstandigheden onder handbereik. Nu is 

het tijd om te oogsten.  

Je hebt een lijst met daarbij uitspraken met 

vinkjes in kolom A (voor de aspecten die je 

belangrijk vindt in je werk) en met kruisjes in 

kolom B, voor de uitspraken waaraan niet 

voldaan werd. 

Kijk eens naar de zinnen waarbij je zowel een kruisje als een vinkje gezet hebt. De 

kruisjes horen bij je laatste baan. Waaruit je vertrokken bent, al of niet via ontslag. 

Noteer hieronder de conclusies die je trekt uit jouw ingevulde lijst: 
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Gevonden goud voor je droombaan 
Kijk je nu anders naar je laatste baan? Was je 

ontslagen? Waarschijnlijk was dit helemaal niet 

jouw ideale baan. Er werd in ieder geval 

onvoldoende tegemoet gekomen aan jouw 

behoefte.  

Welke oogst heb jij binnengehaald? Wat waren 

jouw conclusies?  

Met deze oogst heb je prachtige goudkorrels 

voor jouw verdere zoektocht naar nieuw werk gevonden. 

 Je kunt al netwerkend betere vragen stellen aan mensen die werken bij jouw 

mogelijke volgende werkgever. 

 Bij het bestuderen van een vacature kan je al de vragen stellen die van belang zijn 

 Je hebt een meetinstrument om in iedere werksituatie (ook vrijwilligerswerk) te 

bepalen of je op de goede plek bent. Of je met de dingen bezig bent die jou 

vervullen. 

Je oogst kan je helpen om anders naar je ontslag te kijken. Ontslagen worden is nooit 

leuk. Niet als je werkgever failliet gaat, niet als je bij een reorganisatie buiten de boot 

valt en ook niet als je werkgever aangeeft dat je onvoldoende gefunctioneerd hebt. 

Wellicht zeg je nu: 

Geen wonder dat ik die baan kwijtraakte. Eigenlijk ben ik blij dat ik daar weg ben. De 

werkomstandigheden pasten zo NIET bij mij! 

Dit helpt je om de rouwgevoelens over het verlies van je vorige baan makkelijker te 

verwerken. En het helpt je om een mogelijke toekomstige werkgever te beoordelen. 

Gebruik je kennis om te toetsen of een werkgever bij jou past. Tuurlijk, je komt om je 

werk te doen, dat is functioneel. Je moet toegevoegde waarde bieden anders overleeft 

een bedrijf niet. Tegelijkertijd weet je nu wat jou helpt om beter uit de verf te komen in 

je werk. Gebruik dat bij je verdere onderzoek naar het werk dat het beste bij jou past.  

Maar hoe kom ik nu aan de leukste baan? 
Nee, je bent er nog niet. Met deze opdrachten heb je een eerste begin gemaakt. In tien 

minuten, heel eenvoudig. Je moet even weten wat je moet doen. En dat hebben we niet 

geleerd in onze opleiding. Ik kan je daar verder mee helpen. Hoe? 

Lees verder ….  
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Wat is het leukste werk dat jij kunt verzinnen? 
 

 Ben jij werkzoekend, hoger opgeleid en ervaren? Wil jij 

dolgraag aan de slag met je tweede carrière? 

  

 Baal je er enorm van dat het solliciteren op vacatures je 

niet aan tafel brengt met betreffende werkgever? Ook niet 

als de functie op je lijf geschreven staat? 

 

 Wil je heel graag uitzoeken welk werk jou op het lijf 

geschreven is? Zodat je Dat werk kunt gaan zoeken? 

 

 Wil je de tijd die je nu als werkzoekende hebt, gebruiken 

om jouw toekomstige baan zélf te creëren? 

 

 Wil jij weten met welke open sollicitatie je geheid aan 

tafel komt? 

 

Schrijf je in voor de kennismakingsworkshop Creëer je Baan. 

Je krijgt een overzicht van de 6 stappen die je naar je volgende baan helpen en de 

mogelijkheid om in te stappen op het volgende programma Baan Als Business.  

Veel deelnemers gingen je voor! Twee derde van de werkzoekenden had binnen een half 

jaar een baan of de start van een eigen bedrijf.  
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Schrijf je nu in voor de Kennismakingsworkshop Creëer je Baan 

De data en locaties vind je terug op de website www.BaanAlsBusiness.nl  

Ken je anderen zoals jij? Iemand die worstelt met de vraag hoe het werk te vinden het 

beste bij hem of haar past?  Schrijf je in voor de workshop Creëer je Baan! 

 

  

 

Deze workshop is GRATIS. Je betaalt € 17,-voor de faciliteiten van de workshop.  

Neem jij 2 anderen mee? Dan is de workshop helemaal kosteloos! 

Mail de namen van de 2 andere inschrijvers en ontvang jouw vrijkaartje voor de 

workshop. 

 

Ik kijk er naar uit om je te helpen! 

Met een grootse groet, Marjolein Kalter 

     *** 

 

MEER Informatie 

http://www.baanalsbusiness.nl/
mailto:info@baanalsbusiness.nl
http://www.baanalsbusiness.nl/
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