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1 
INTRODUCTIE 
 

We hebben allemaal wel eens iemand ontmoet van wie we denken: “Die heeft het helemaal 

gemaakt!” Vaak volgen daarna snel gedachten als “Wat zou ik ook graag zo’n succesvol 

leven willen!” of “Het lijkt wel alsof succes sommige mensen zomaar komt aanwaaien!” 

Dit soort gedachten wekken de indruk dat we onze weg naar succes niet zelf in de hand 

hebben. Voor een deel klopt dit waarschijnlijk ook, maar succes is ook te leren!  

 

In dit keuzedeel onderzoeken we wat succes voor jou betekent en hoe jij je eigen carrière 

een beetje succesvoller kunt maken. Aan de hand van verschillende opdrachten geef je vorm 

aan een verbeterplan. In dit verbeterplan beschrijf je welke stappen je gaat zetten om toe te 

werken naar jouw succesvolle verandering.  

Door bewust toe te werken naar een verandering in je eigen leven ontwikkel je ondernemend 

gedrag. Tegenwoordig is ondernemend gedrag één van de belangrijkste selectiecriteria bij 

de invulling van vacatures. Een ondernemende houding van werknemers draagt namelijk bij 

aan het innovatief vermogen van een organisatie. Innovatie is belangrijk, omdat organisaties 

zichzelf hiermee overeind kunnen houden wanneer de markt zich in een hoog tempo 

ontwikkelt. Ondernemend gedrag komt niet alleen ten goede aan de organisatie waar je 

werkt, maar ook aan jezelf: onderzoek wijst uit dat het een belangrijke factor is voor een 

succesvolle carrière.  

 

Dan rest ons nu niets anders dan je veel succes toe te wensen bij het uitwerken van dit 

keuzedeel!   
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2 
INHOUD VERSLAG 
 
De inhoud van dit keuzedeel bestaat uit de volgende drie onderdelen: 

1. Zelfonderzoek 

2. Verandermogelijkheden 

3. Verbeterplan  

Bovenstaande onderdelen werk je uit in een verslag. In het overzicht hieronder zie je hoe je 

je verslag moet opbouwen.  

Onderdeel Inhoud verslag Succesmanagement Aantal 
blz. 

Voorpagina - De vermelding “Keuzedeel Succesmanagement”  
- Voor- en achternaam  
- Opleiding  
- Jaargang opleiding 
- Plaats en datum  

1 

Index Met hoofdstukindeling (titels + ondertitels) en paginanummering. 1 

Inhoud 
Onderdeel 1  
Zelfonderzoek 

- Opdracht 1.1 Jouw gebruiksaanwijzing  
Voeg hier jouw antwoorden op de vragen toe in de vorm van een 
verslag (3-4 blz.), een scan van een poster (minimaal 1 A3) of een 
link/verwijzing naar filmpje (5-8 minuten).  
- Opdracht 1.2 De beste versie van jezelf 
Voeg hier jouw antwoorden op de vragen en het ingevulde schema toe 
(1 blz.) 

4-5 

Inhoud 
Onderdeel 2 
Verandermogelijkheden 
 

- Opdracht 2.1 Inspirerende professionals 
Voeg hier jouw ingevulde schema’s toe (2-4 blz.)  
- Opdracht 2.2 Verbeter de wereld, begin bij jezelf 
Voeg hier jouw antwoorden op de vragen toe (1 blz.) 

3-5 

Inhoud 
Onderdeel 3 
Verbeterplan 

- Opdracht 3.1 WISH-doelen 
Voeg hier jouw ingevulde schema toe (1 blz.) 
- Opdracht 3.2 Stappenplan 
Voeg hier jouw ingevulde schema toe (1 blz.) 

2 
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3 
OPDRACHTEN 
 
Onderdeel 1: Zelfonderzoek 

Onderzoek jezelf en je (werk)omgeving 

Een succesvol leven: het klinkt aantrekkelijk, maar wat bedoelen we daar eigenlijk precies 

mee? Succes is voor iedereen iets anders. De één vindt zijn baan de belangrijkste factor, de 

ander zijn gezin of vriendschappen.  

In dit keuzedeel richten we ons met name op succes binnen het werk, oftewel een 

succesvolle carrière. Hierbij denken veel mensen aan factoren als geld, status, 

maatschappelijke waarde en persoonlijke voldoening. Misschien gelden deze factoren ook 

voor jou, of denk je in eerste instantie juist aan iets heel anders, bijvoorbeeld een goede 

balans tussen werk- en privéleven.  

Hoe dan ook: voordat je je eigen carrière een beetje succesvoller kunt maken, heb je eerst 

inzicht nodig in jezelf. Je moet weten wat jouw kwaliteiten en valkuilen zijn, wat je goed en 

minder goed kan en hoe je daar in je dagelijks leven mee omgaat. Daarom voer je in dit 

onderdeel een onderzoek uit naar jezelf en je (werk)omgeving. Daarnaast krijg je meer 

inzicht in de psychologische factoren achter succes.    

Opdracht 1.1 Jouw gebruiksaanwijzing 
“Wie ben jij?” Bij het beantwoorden van deze vraag noem je al snel je naam en misschien je 
leeftijd of waar je vandaag komt. Maar wie ben jij nu echt? Wat zijn je kwaliteiten? Wat zijn je 
valkuilen? Waar word je vrolijk van en waar word je boos om? Waar ben je goed in en waar 
minder goed? Kortom: “Wat is jouw gebruiksaanwijzing?” 
 

 Maak je eigen gebruiksaanwijzing. Je mag zelf kiezen hoe je je gebruiksaanwijzing 
vormgeeft. Denk bijvoorbeeld aan:  
- een verslag (3-4 blz.) 
- een poster met tekst en foto’s (A3-formaat)  
- een filmpje, eventueel ondersteund met een powerpoint (5-8 minuten).  
Verwerk in je gebruiksaanwijzing in ieder geval je antwoorden op de volgende tien 
vragen: 
 
1. Wat zijn jouw kwaliteiten? Met kwaliteiten worden sterke eigenschappen 

bedoeld, zoals enthousiast, behulpzaam en zorgvuldig. Noem minimaal drie 
kwaliteiten en licht deze toe aan de hand van voorbeelden.  
 
Bijvoorbeeld de kwaliteit ‘behulpzaamheid’:  
“Ik ben behulpzaam. Ik sta namelijk altijd klaar voor mensen die ergens hulp bij 
kunnen gebruiken. Zo doe ik elke week boodschappen voor mijn buurvrouw. 
Soms help ik haar ook met andere klusjes die ze zelf niet meer kan doen 
vanwege haar gezondheid. Ze weet dat ze altijd bij me kan aankloppen.”  
 
Tip! Een kwaliteit kan soms tegelijkertijd een valkuil zijn. Zo wil je als behulpzaam 
persoon misschien zó graag anderen helpen, dat je je eigen taken soms 
verwaarloost. Houd hier rekening mee, zodat je een zo volledig mogelijke 
omschrijving van jouw kwaliteiten kunt geven!  
 

2. Wat zijn jouw valkuilen? Met kwaliteiten worden minder sterke eigenschappen 
bedoeld, zoals slordig, koppig en wispelturig (steeds van mening of gedachten 
wisselen). Noem minimaal drie kwaliteiten en licht deze toe aan de hand van 
voorbeelden.  
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Bijvoorbeeld de valkuil ‘slordigheid’:  
“Ik ben slordig wat betreft het opruimen van mijn eigen spullen. Zo ben ik geneigd 
om jassen, tassen en schoenen overal te laten slingeren. Ook mijn bureau zal er 
nooit perfect opgeruimd uitzien. Hoewel ik regelmatig mijn sleutels kwijt ben, weet 
ik in het algemeen mijn spullen te vinden. Daarnaast ben ik wel voorzichtig met 
spullen van anderen.” 
 
Tip! Valkuilen kunnen soms ook kwaliteiten zijn (net zoals kwaliteiten soms 
valkuilen kunnen zijn). Zo kan koppigheid ervoor zorgen dat iemand goed weet 
wat hij wilt, waardoor hij andere mensen van een idee kan overtuigen. Houd hier 
rekening mee, zodat je een zo volledig mogelijke omschrijving van jouw 
kwaliteiten kunt geven! 
  

3. Waar word je vrolijk van? Noem minimaal drie voorbeelden en omschrijf een 
situatie daarbij.  
 
Bijvoorbeeld ‘etentjes met vrienden’: 
“Ik word vrolijk van etentjes met vrienden. De gezelligheid en de goede 
gesprekken aan tafel geven mij veel energie. Als ik een avond met mijn vrienden 
heb doorgebracht, ben ik zelfs de volgende dag nog een stuk vrolijker dan 
daarvoor. Bovendien is het voor mij een mooie gelegenheid om me met mijn 
grootste hobby bezig te houden: koken. Deze hobby wordt extra leuk zodra ik ook 
anderen blij kan maken met mijn gerechten. Gelukkig weten mijn vrienden mijn 
kookkunsten bijna altijd te waarderen!” 
 

4. Waar word je boos om? Noem minimaal drie voorbeelden en omschrijf een 
situatie daarbij.  
 
Bijvoorbeeld ‘afspraken die niet nagekomen worden’ 
“Ik word boos van afspraken die niet nagekomen worden. Zelf houd ik me altijd 
aan afspraken. Als iemand een afspraak niet nakomt, vind ik het lastig om deze 
persoon weer opnieuw in vertrouwen te nemen. Hierdoor heb ik wel eens een 
vriend verloren. Ik had met deze vriend de afspraak om eens in de maand op een 
vast tijdstip koffie te drinken. Toen hij drie keer achter elkaar afzegde of zelfs niet 
kwam opdagen, werd ik ontzettend boos. We kregen ruzie en daarna is onze 
vriendschap nooit meer hetzelfde geworden. Ik voel me nu nog boos als ik eraan 
terugdenk, ook al weet ik dat hij het niet kwaad bedoeld heeft.”   
 

5. Wat kun je goed? Denk bijvoorbeeld aan vaardigheden als samenwerken, 
luisteren of presenteren. Noem minimaal drie voorbeelden.  
 

6. Wat doe jij als je iets moet doen waar je goed in bent? Hoe zet je in dit soort 
situaties je kwaliteiten in? Omschrijf een situatie bij elk voorbeeld dat je bij 5 
genoemd hebt.  
 
Bijvoorbeeld: ‘samenwerken’ 
Ik ben goed in samenwerken. Tijdens een groepsoverleg weet ik vaak een goede 
sfeer te creëren, omdat ik erg sociaal ben (kwaliteit 1: sociaal). Daarnaast ben ik 
vaak degene die op basis van alle verschillende ideeën een heldere conclusie 
formuleert, omdat ik gestructureerd te werk ga (kwaliteit 2: gestructureerd). Tot 
slot kunnen mijn groepsgenoten er vanuit gaan dat ik mijn taken uitvoer, want ik 
ben altijd nauw betrokken bij wat ik doe (kwaliteit 3: betrokken).  
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7. Wat kun je minder goed? Net als bij 5 kun je denken aan vaardigheden als 
samenwerken, luisteren of presenteren. Noem minimaal drie voorbeelden.  
 

8. Wat doe jij als je iets moet doen waar je minder goed in bent? Hoe ga je in dit 
soort situaties om met je valkuilen? Omschrijf een situatie bij elk voorbeeld dat je 
bij 7 genoemd hebt.  
 
Bijvoorbeeld: ‘presenteren’ 
Ik ben niet goed in presenteren. Een van mijn valkuilen is dat ik erg onzeker ben, 
waardoor ik vaak ga hakkelen als ik een presentatie moet geven. Hoewel ik 
meestal wel weet wat ik wil zeggen, lukt het me dan toch niet om dit duidelijk over 
te brengen. Daarom oefen ik een presentatie altijd eerst voor iemand die ik goed 
ken. Dit helpt me om meer vertrouwen te krijgen, waardoor het tijdens de ‘echte’ 
presentatie ook beter gaat. 
 

9. Hoe kunnen mensen in jouw (werk)omgeving aan jou zien dat je vastloopt? Wat 
kunnen ze doen om jou te helpen? Geef minimaal één voorbeeld.  
 
Bijvoorbeeld ‘prikkelbaar’: 
Als ik vastloop, word ik erg prikkelbaar. Ik kan dan wel eens bot reageren, terwijl 
mensen eigenlijk helemaal niets verkeerds zeggen. Op mijn werk kan het 
bijvoorbeeld zó druk zijn, dat ik mijn taken niet meer overzie. Als een collega op 
zo’n moment vraagt of ik koffie wil, snauw ik ‘Nee!’. Vraagt een collega daarna 
hoe het eigenlijk met me gaat, dan word ik me meestal direct bewust van mijn 
ongepaste reactie. Dan kan ik mijn excuses aanbieden en uitleggen dat ik 
vastgelopen ben. Vaak kan diegene me dan ook helpen om te bepalen welke stap 
ik als eerste moet ondernemen. Een vraag als “Hoe gaat het met je?” helpt mij 
dus verder.  
 

10. Wat zijn jouw dromen? Je mag hierbij denken aan opleiding en carrière 
(bijvoorbeeld je droombaan), maar ook aan bijvoorbeeld woonsituatie en 
privéleven. Omschrijf minimaal drie dromen.  
 
Bijvoorbeeld ‘droombaan’: 
Mijn droombaan is lesgeven op een basisschool. Ik vind werken met kinderen het 
mooiste wat er is, omdat ze zo spontaan en eerlijk zijn. Kinderen verrassen je 
iedere dag weer, want ze kijken op een heel andere manier naar de wereld dan 
volwassenen. Als leraar zou ik willen proberen om kinderen dingen te leren waar 
ze de rest van hun leven iets aan hebben. Door na mijn huidige opleiding tot 
onderwijsassistent door te stromen naar de pabo, hoop ik later als leraar aan de 
slag te kunnen gaan.  
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Opdracht 1.2 De beste versie van jezelf 
Bij de vorige opdracht heb je aan de hand van je eigen gebruiksaanwijzing meer inzicht 
gekregen in jezelf. Misschien heb je hierdoor ook al een beeld van de vaardigheden die jou 
kunnen helpen bij het behalen van successen. Maar wat weten we eigenlijk over wat mensen 
succesvol maakt? In deze opdracht krijg je meer inzicht in de psychologische factoren achter 
succes.  
 

 Bekijk de onderstaande video van Margriet Sitskoorn, hoogleraar neuropsychologie 
aan de universiteit van Tilburg. In de video legt Sitskoorn uit wat succesvolle mensen 
succesvol maakt.  
https://www.youtube.com/watch?v=RY9QyGR511Y 
 
Beantwoord de volgende vragen aan de hand van de video:  
 

1. Welk deel van de hersenen is bij succesvolle mensen buitengewoon goed 
ontwikkeld? 
 

2. Dit deel van de hersenen is verantwoordelijk voor een bepaald soort 
vaardigheden, zoals vooruitdenken en keuzes maken die op de lange termijn 
succes opleveren (aandacht voor de lange termijn).  
Sitskoorn noemt daarnaast vier andere voorbeelden van vaardigheden. Welke 
vaardigheden zijn dit? Noteer deze vaardigheden in het schema op de 
volgende pagina. 
 

3. Volgens Sitskoorn kun je jezelf ontwikkelen zodat je het beste uit jezelf haalt.   
Kijk nog eens naar de vaardigheden die je zojuist ingevuld hebt in het schema 
onderaan deze opdracht.  
 

a. Wat kun jij al op het gebied van deze vaardigheden? Noteer bij elke 
vaardigheid minimaal één voorbeeld van iets dat jij al kunt. Leg uit hoe 
dit jou helpt bij het behalen van successen.  
Bij de vaardigheid ‘aandacht voor de lange termijn’ is al een voorbeeld 
gegeven, maar dit moet je nog veranderen in jouw persoonlijke 
voorbeeld.   
 

b. Wat zou je nog willen ontwikkelen op het gebied van deze 
vaardigheden? Noteer bij elke vaardigheid minimaal één voorbeeld 
van iets dat jij nog niet kunt. Geef aan waarom je dit zou willen 
ontwikkelen.  
Ook hier moet je het voorbeeld bij de vaardigheid ‘aandacht voor de 
lange termijn’ veranderen in jouw persoonlijke voorbeeld.   

  

https://www.youtube.com/watch?v=RY9QyGR511Y
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Vaardigheid Dit kan ik al Dit wil ik nog ontwikkelen 
 

1. Aandacht voor 
de lange termijn 

Ik heb veel aandacht voor de 
lange termijn als het gaat om mijn 
carrière. Zo kies ik er heel bewust 
voor om nu een opleiding te 
volgen, zodat ik daarna een leuke 
baan kan zoeken (voorbeeld). Dit 
vooruitzicht op de lange termijn 
motiveert mij om mijn opleiding af 
te maken (hoe).  

Ik heb weinig aandacht voor de 
lange termijn als het gaat om mijn 
eetpatroon. Ik laat me 
bijvoorbeeld vaak verleiden tot 
ongezonde keuzes, omdat ik daar 
dan op dat moment zin in heb 
(voorbeeld). Later merk ik dan dat 
ik me niet fit voel en dat ik zelfs 
minder goed functioneer op mijn 
werk. Daarom wil ik leren om 
voedingskeuzes te maken die 
prettig zijn op de lange termijn. 
(waarom).  
 

2.  
 
 
 
 
 
 

 

3.  
 
 
 
 
 
 

 

4.  
 
 
 
 
 
 

 

5.  
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Onderdeel 2: Verandermogelijkheden 

Signaleer mogelijkheden voor verandering 

 

Bij het eerste onderdeel heb je een onderzoek uitgevoerd naar jezelf en de psychologische 

factoren achter succes. Op basis van dit onderzoek ga je in onderdeel 2 op zoek naar je 

eigen verandermogelijkheden. Het ontdekken van mogelijkheden voor verandering gaat niet 

vanzelf, maar vraagt om een actieve houding. Je moet allereerst bepalen hoe de situatie nu 

is en of je daar tevreden mee bent. Ben je niet tevreden, dan moet je in kaart brengen wat 

daar precies achter zit en hoe je dit zou kunnen oplossen. Inspiratie kan een motiverend 

startpunt vormen om aan de slag te gaan met je eigen verandermogelijkheden.    

Opdracht 2.1 Inspirerende professionals  
Oud-voetballer Johan Cruijff (1947-2016) is voor vele mensen een grote inspiratiebron. Niet 
alleen sporters streven zijn successen na, ook iemand als politicus Mark Rutte ziet Cruijff als 
een inspirerend voorbeeld. Rutte inspireert op zijn beurt ook weer allerlei andere mensen, 
zowel binnen als buiten de politiek. Misschien vind jij deze twee beroemdheden ook wel 
inspirerend, of laat je je juist inspireren door mensen binnen je eigen omgeving.  
Als iemand jou inspireert, zegt dit iets over wat jij belangrijk vindt. Blijkbaar spreekt iets wat 
deze persoon doet jou erg aan, maar wat is dit dan precies? Hoe zou deze inspiratie jou 
kunnen motiveren voor veranderingen in je eigen carrière?  
In deze opdracht ga je op zoek naar de antwoorden op deze vragen. Je laat je je inspireren 
door twee professionals. Je onderzoekt hun werkwijze, drijfveren en (studie)loopbaan. Met 
deze begrippen bedoelen we het volgende:  
 

1. Werkwijze: de manier waarop iemand te werk gaat. Waar zijn de professionals goed 
in en hoe benutten ze deze vaardigheden en kwaliteiten (goede eigenschappen) in 
hun werk?  
 
Bijvoorbeeld Herna Verhagen, directeur van PostNL: 
Verhagen is erg sociaal. Hierdoor weet ze als leider mensen binnen haar bedrijf met 
elkaar te verbinden. Om goed in de gaten te houden hoe het met haar personeel 
gaat, staat ze ook regelmatig zelf naast de postsorteerders op de werkvloer.   
 

2. Drijfveren: wat iemand motiveert. Wat vinden de professionals belangrijk en waar 
zetten ze zich graag voor in? 
 
Bijvoorbeeld Anouk Huijs, Leraar van het jaar 2019: 
Huijs geniet van het enthousiasme van kinderen. Ze vindt haar werk uitdagend en 
afwisselend. Als startend docent in het basisonderwijs zet ze zich graag in om het 
beroep aantrekkelijk te maken voor jongeren, zodat ook zij ervoor kiezen om docent 
te worden.  
 

3. (Studie)loopbaan: de ervaring die iemand heeft opgedaan door opleiding en werk. 
Welke opleidingen hebben de professionals gevolgd, welke functie(s) hebben ze 
eerder in hun carrière vervuld en welke functie(s) vervullen ze nu? 
 
Bijvoorbeeld Robèrt van Beckhoven, Meester Patissier en Meester Boulanger: 
Van Beckhoven volgde de opleiding Patisserie aan de Vakschool in Wageningen. Hij 
hielp al op jonge leeftijd mee in de banketbakkerij van zijn vader en oom. Later werd 
hij eigenaar van het familiebedrijf ‘Banketbakkerij van Beckhoven’. Momenteel houdt 
hij zich naast zijn werk als bakker ook bezig met het ontwikkelen van nieuwe 
producten, adviseren, opleiden en demonstreren. Tot slot is hij jurylid bij de tv-
programma’s ‘Heel Holland Bakt’ en ‘De CupCakeCup’.  
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 Ga op zoek naar twee personen die jou inspireren. Dit mogen personen zijn die je 

persoonlijk kent, maar dat hoeft niet. Bekijk het LinkedIn-profiel van deze personen en/of 
ga met ze in gesprek. Je kunt ook gebruikmaken van de persoonlijke website van een 
professional, maar let erop dat je betrouwbare bronnen raadpleegt!  
 
1. Vul aan de hand van de LinkedIn-profielen, gesprekken en/of websites de kolom 

‘Profiel professional’ in de onderstaande schema’s in. Noem minimaal twee 
voorbeelden per onderwerp: werkwijze, drijfveren en (studie)loopbaan (geef bij 
(studie)loopbaan een zo volledig mogelijk antwoord!). 
 
Tip! Informatie over werkwijze en drijfveren kun je vaak vinden in een samenvatting 
op het LinkedIn-profiel van een professional. Deze informatie kun je soms ook vinden 
bij de beschrijving van opleiding en/of werkervaring.  
 

2. Wat inspireert jou aan deze professionals? Leg uit hoe hun werkwijze, drijfveren en 
loopbaan jou inspireren voor veranderingen je eigen carrière. Schrijf je antwoorden in 
de kolom ‘Mijn inspiratie’ in de onderstaande schema’s. Geef minimaal één voorbeeld 
per onderwerp: werkwijze, drijfveren en loopbaan. 

 

Professional 1 
 
Naam: ____________________________ 
 

 Profiel professional 
(minimaal twee voorbeelden 
per onderwerp) 

Mijn inspiratie 
(minimaal één voorbeeld per 
onderwerp) 

1.Werkwijze  
 
 

 

2.Drijfveren   
 
 

 

3. (Studie)loopbaan  
 
 

 

 
 

Professional 1 
 
Naam: ____________________________ 
 

 Profiel professional 
(minimaal twee voorbeelden 
per onderwerp) 

Mijn inspiratie 
(minimaal één voorbeeld per 
onderwerp) 

1.Werkwijze  
 
 

 

2.Drijfveren   
 
 

 

3. (Studie)loopbaan  
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Opdracht 2.2 Verbeter de wereld, begin bij jezelf 
“Verbeter de wereld, begin bij jezelf”: een uitspraak die je misschien ietwat afgezaagd in de 
oren klinkt. Toch bevat deze uitspraak een kern van waarheid. Zo zei ook Sitskoorn in haar 
video (onderdeel 1) over de ontwikkeling van de vaardigheden die je nodig hebt om 
succesvol te zijn: “Daarmee ontwikkel je niet alleen jezelf, maar ook je omgeving en op 
grotere schaal de wereld.” Daarom ga je in deze opdracht op zoek naar je eigen 
verandermogelijkheden.  
 

 Geef op de onderstaande vragen: 
1. Wat zou jij willen veranderen aan jezelf of aan je carrière? Benoem minimaal drie 

mogelijkheden voor verandering. 
2. Wat heb je nodig om deze veranderingen te kunnen realiseren? Bedenk voor elke 

verandering minimaal één mogelijke oplossing.  
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Onderdeel 3: Verbeterplan 
Neem initiatieven voor verbetering 
 
Bij de voorafgaande onderdelen heb je je verdiept in wat succesvolle personen succesvol 
maakt en wat jou inspireert. Ook heb je meer inzicht gekregen in jezelf en wat je aan jezelf of 
je carrière zou willen veranderen. In dit laatste onderdeel vertalen we deze inzichten naar 
een concreet verbeterplan.  
 
Opdracht 3.1 WISH-doelen 
Om gestructureerd naar een verbetering toe te werken, heb je doelen nodig. Het is belangrijk 
om je doelen zo te formuleren dat ze je concrete handvatten bieden. Daarnaast is het handig 
als je vooraf de risico’s in kaart brengt en daar oplossingen voor verzint. Zo kun je 
voorkomen dat je direct afhaakt zodra je tegen moeilijkheden aanloopt.  
 
Om heldere doelen op te stellen, kun je de vier stappen van de WISH-methode volgen: 
 

1. Wens: je stelt een wens op, waarmee je aangeeft wat je graag wilt bereiken. Deze 
wens formuleer je als een concreet en haalbaar doel.  
 
Bijvoorbeeld:  

a. In mijn werk als automonteur wil ik graag leren hoe ik de airco in Volvo’s kan 
repareren. 
(Airco’s leren repareren is een concreet doel, want het is duidelijk wat je 
precies moet gaan doen. Ook is het haalbaar, want het is een vaardigheid die 
uitvoerbaar is voor een automonteur.)  

b. In mijn werk als administratief medewerker wil ik graag leren omgaan met de 
tijdsdruk.   
(Leren omgaan met tijdsdruk is een concreet doel, waar je precies naartoe 
gaat werken. Ook is het haalbaar, want het is een vaardigheid die toepasselijk 
is voor een administratief medewerker.) 
 

2. Inbeelden: je beeldt je in dat je je wens hebt gerealiseerd. Hoe voelt het als je je doel 
hebt bereikt? Je staat even stil bij de meest ideale uitkomst en beeld je in hoe jouw 
succes eruitziet.  
 
Bijvoorbeeld: 

a. Dan voel ik dat ik echt een allround monteur ga worden.  
b. Dan voel ik me rustig en kan ik mijn werk goed uitvoeren.  

 
3. Struikelblokken: je denkt na over de struikelblokken die je tegen kunt komen bij het 

realiseren van je wens. Hierdoor krijg je scherper voor ogen waar je nu staat en waar 
je naartoe wilt.  
 
Bijvoorbeeld: 

a. Mijn leidinggevende vindt dat ik deze klus nog niet aankan.  
b. Mijn collega’s werken zo snel dat ik het allemaal niet meer kan bijhouden.  

 
4. Handelen: je bedenkt oplossingen voor de struikelblokken. Dit betekent dat je in 

kaart brengt welke acties je kunt uitvoeren zodra je een struikelblok tegenkomt, zodat 
je toch je wens kunt realiseren. Je maakt hierbij gebruik van een ‘als/dan’-
formulering.  
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Bijvoorbeeld:  

a. Als mijn leidinggevende vindt dat ik nog niet toe ben aan deze klus, dan vraag 
ik of we kunnen afspreken dat ik eerst een keer meekijk als een monteur een 
airco repareert.  

b. Als mijn collega’s zo veel van mij vragen dat ik te veel tijdsdruk ervaar, dan 
maak ik een overzichtelijke planning waardoor ik precies weet wat ik moet 
doen.  

 
 Kies één van de verbetermogelijkheden die je bij opdracht 2.2 genoemd hebt. Stel bij 

deze verbetermogelijkheid een WISH-doel op. Je mag de verbetermogelijkheid 
eventueel opsplitsen in verschillende subdoelen, dan formuleer je elk subdoel 
volgens de WISH-methode. Gebruik onderstaand schema.  
 

Verbetermogelijkheid: 
 
 

1. Wens 
 

 
 
 
 

2. Inbeelden 
 

 
 
 
 

3. Struikelblokken 
 

 
 
 
 

4. Handelen  
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Opdracht 3.2 Stappenplan 
Doelen zijn onmisbaar bij het doorvoeren van verbeteringen, maar met alleen doelen kom je 
er niet. Je moet ervoor zorgen dat je je ook echt met deze doelen aan de slag gaat. Daarbij 
kan een planning helpen. Om ervoor te zorgen dat je in je planning rekening houdt met alle 
factoren die van belang zijn, kun je de zes W-vragen als leidraad gebruiken: 
 

1. Wat wil je bereiken? 
Omschrijf je doel. Je kunt hier je Wens van opdracht 3.1 overnemen, of je deelt deze 
wens op in kleinere subdoelen (stappen).   
 
Bijvoorbeeld: 

a. In mijn werk als automonteur wil ik graag leren hoe ik de airco in Volvo’s kan 
repareren.  

b. In mijn werk als administratief medewerker wil ik graag leren omgaan met de 
tijdsdruk. 
 

2. Waarom wil je dat bereiken? 
Omschrijf waarom je een bepaald doel wilt bereiken. Je kunt dit baseren op je 
Inbeelding van opdracht 3.1.  
 
Bijvoorbeeld: 

a. Omdat ik dan het gevoel heb dat ik echt een allround monteur ga worden.  
b. Omdat ik me dan rustig voel en mijn werk goed kan uitvoeren.  

 
3. Wie zijn erbij betrokken? 

Geef aan wie er betrokken zijn bij de handelingen die je gaat uitvoeren. Dit kunnen 
ook personen zijn die jou ondersteunen of helpen.  
 
Bijvoorbeeld: 

a. Mijn meer ervaren collega’s kunnen me helpen om airco’s te leren repareren. 
Mijn leidinggevende kan me helpen om in te plannen wanneer ik mee ga 
kijken met een meer ervaren collega of wanneer ik zelf aan een airco ga 
sleutelen.   

b. Mijn meer ervaren collega’s kunnen me helpen bij het opstellen van een 
overzichtelijke planning. Ook kunnen zij me eraan herinneren dat ik me aan 
die planning moet houden.  
 

4. Welke hulpmiddelen heb je nodig? 
Geef aan of je bepaalde spullen nodig hebt, of misschien moet je eerst een bepaalde 
vaardigheid ontwikkelen voordat je je doel kunt bereiken.  
 
Bijvoorbeeld: 

a. Ik heb auto’s met een kapotte airco en reparatiematerialen nodig. Daarnaast 
zal ik mijn vaardigheden op het gebied van airco’s repareren moeten 
ontwikkelen. Dit kan ik doen door van mijn collega’s te leren en door de 
theorie hierover nog eens na te lezen in mijn handboek. 

b. Ik heb een notitieboek nodig om mijn planningen in te noteren. Daarnaast zal 
ik mijn vaardigheden op het gebied van plannen moeten ontwikkelen. Dit kan 
ik doen door van mijn collega’s te leren en door zelf te reflecteren op mijn 
planningen nadat ik hiermee gewerkt heb.   
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5. Waar ga je het doen? 
Bedenk op welke locatie je handelingen gaat uitvoeren.  
 
Bijvoorbeeld: 

a. In de Volvogarage waar ik werk als automonteur.   
b. Op het kantoor waar ik werk als administratief medewerker.  

 
6. Wanneer ga je het doen? 

Geef aan wanneer je start én wanneer je het doel bereikt wilt hebben. Stel dus 
deadlines op voor jezelf. 
 
Bijvoorbeeld: 

a. In week 14 maak ik afspraken met mijn leidinggevende, namelijk over het 
uitvoeren van of meekijken bij de eerstvolgende aircoreparatie. Binnen een 
maand (30 april) heb ik mijn doel bereikt en kan ik de airco in Volvo’s 
repareren.  

b. Vanaf morgen (1 maart) start ik mijn dag met het maken van een planning en 
bespreek ik deze planning met een van mijn collega’s. Een week later (7 
maart) reflecteer ik op mijn planningen van de afgelopen week en onderneem 
ik eventueel vervolgstappen, zoals een gesprek met een van mijn collega’s. 
Aan het eind van de maand (31 maart) heb ik mijn doel bereikt en kan ik 
omgaan met de tijdsdruk op mijn werk.  
 

 Werk jouw doel en eventuele subdoelen uit in een stappenplan. Gebruik daarvoor 
onderstaand schema, waarin je antwoord geeft op de zes W-vragen. 
 

W-vraag Antwoord 
 

1. Wat wil je bereiken? 
 

 
 
 

2. Waarom wil je dat bereiken? 
 

 
 
 

3. Wie zijn erbij betrokken? 
 

 
 
 

4. Welke hulpmiddelen heb je nodig? 
 

 
 
 

5. Waar ga je het doen? 
 

 
 
 

6. Wanneer ga je het doen? 
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4 
BEOORDELING 
 
Je wordt beoordeeld op de volgende aspecten. 
 
Inhoudelijke aspecten 
Aan de inhoudelijke aspecten per onderdeel, zoals hierboven beschreven, wordt voldaan. 
Neem deze daarom goed en uitgebreid door en laat alle aspecten terugkomen in jouw 
verslag.  
 
Structuur 
Er is samenhang in het opgeleverde verslag. De hoofdstukken volgen elkaar op en hangen 
logisch met elkaar samen. 
 
Afstemming op het doel 
Het is een duidelijk verslag waarbij specifieke kennis wordt gepresenteerd. 
 
Afstemming op het publiek 
Het betreft een duidelijk, professioneel en praktisch verslag. 
 
Woordenschat 
Het woordgebruik is gevarieerd. Er is sprake van een passend jargon.  
 
Grammatica, spelling en leestekens 
Het verslag voldoet aan de minimale eisen wat betreft grammatica, spelling en leestekens. 
 
 

 
 


