Inspiratietips om jezelf te ontplooien

Ontwikkelingsmogelijkheden
Werkomgeving

Ontwikkelingsmogelijkheden

Volgens Pieter Somberg, auteur van het boek Hoe ontwikkel ik mijn competenties zijn er vijf
mogelijkheden om je competenties te ontplooien.
● Ontplooiingsmogelijkheden via activiteiten op je werk.
● Ontplooiingsmogelijkheden via begeleiding op je werk.
● Ontplooiingsmogelijkheden via activiteiten buiten je werk.
● Ontplooiingsmogelijkheden via zelfstudie.
● Ontplooiingsmogelijkheden via training/opleiding.
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Werkomgeving

Laten we nu eens met de volgende oefening in detail treden en kijken hoe je je wensen ten
aanzien van je ideale werkomgeving zou omschrijven. Aan welke bedrijfstypen,
werkgebieden en beroepsgroepen denk je dan zoal? Welke werkzaamheden zou je het liefst
willen vervullen? Hoe verhoudt zich dat tot jouw capaciteiten? En waar ligt jouw toegevoegde
waarde?

Oefening

1. Hoe ziet je ideale werkomgeving eruit qua functie, collega’s, sfeer, branche,
werktijden en reistijden?
a. Aan welke bedrijfsomvang denk je dan?
0 Minder dan 100 werknemers
0
100 – 250 werknemers
0
250 – 1000 werknemers
0
Meer dan 1000 werknemers
b. Aan welk bedrijfstype denk je dan?
0 Familiebedrijf
0
Niet-familiebedrijf
0
Profit bedrijf
0
Gemeente, Provincie, Rijksoverheid
0
Onderwijs, Wetenschap
0
Zorg
0
Anders, namelijk …..
c. Aan welke werkgebieden denk je dan?
0 Zorg
0
Medische zorg
0
Welzijnszorg
0
Dienstverlening
0
Commercie
0
Verkoop
0
Leiding
0
Kantoor
0
Administratie
0
Kantoorautomatisering
0
Toezicht
0
Kunst en ambachten
0
Amusement
0
Kunst en vormgeving
0
Ambachten
0
Natuur
0
Planten
0
Dieren
0
Techniek
0
Transport
0
Bouw
0
Mechanica
0
Elektronica
d. Aan welke beroepsgroepen denk je dan? Laat je daarbij bezielen door het
volgende overzicht*.
2. Welke werkzaamheden zou je het liefst willen vervullen? En welke reden kun je
daarvoor aanvoeren?
3. Hoe verhouden deze wensen zich tot jouw capaciteiten?
4. Waar ligt jouw toegevoegde waarde?
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Ambulancechauffeur, gezondheidsinspecteur,
kinderverzorger, tandartsassistent, verpleger/
verpleegkundige, vroedvrouw.
Kinderverzorger, crèchemedewerker, jeugd- en spelleider,
welzijnswerker.
Barkeeper, butler, conciërge, hostess, hotelier,
hotelmedewerker, huishoudster, koeriermedewerker,
ouvreuse, portier, receptionist, restaurateur, schoonmaker,
serveerster/ober, steward(ess).
Account Manager, adviseur, bankmedewerker, exporteur,
fondsenwerver, inkoper, makelaar, marketingmedewerker,
markthouder/verkoper, PR-medewerker, taxateur,
telemarketeer, vertegenwoordiger, verzekeringsagent,
winkelverkoper.
Chef, directeur, marketing manager, sales manager, opzichter,
ploegbaas, voorman.
Assistent, medewerker, secretaresse.
Medewerker, receptioniste, telefoniste, typiste.
Beveiligingsambtenaar, bewaker, brandweerman, detective,
douanier, gevangenisbewaarder, kustwacht, militair
personeel, parkwachter, politieagent, verkeersagent.
Acteur, auteur, coureur, croupier, danser, diskjockey,
fotomodel, gids, mannequin, musicus, presentator, sporter,
uitbater, zanger.
Fotograaf, ontwerper, tekenaar.
Bakker, etaleur, kapper, kleermaker, kok, meubelmaker,
naaister, schilder, stoffeerder, stukadoor, timmerman.
Akkerbouwer, bosbouwer, boswachter, medewerker in
tuincentrum/kassen, landbouwer, tuinman.
Fokkerijhouder, herder, jachtopziener, medewerker
dierentuin/pluimveehouderij, stalknecht, veeboer, viskweker.
Bestuurder bus/kraan/taxi/tanker/vorkheftruck/vrachtwagen,
chauffeur, koeriermedewerker.
Aannemer, architect, betonvlechter, bouwvakker, dakdekker,
glazenmaker, loodgieter, metselaar, schoorsteenveger,
stellingbouwer, tekenaar.
Instrumentenmaker, lasser, metaalbewerker, monteur,
scheepsbouwer.
Elektricien, elektromonteur, installateur,
luchtvaartelektronicus, onderhoudsmonteur.

