
vergroot het werkplezier 
& de innovatiekracht

	

 
 
Logische niveaus - Droombaan 
 

Op de volgende pagina vind je twaalf stappen. Deze stappen 
gaan van jouw huidige werksituatie over in de toekomst in jouw 
droombaan. Begin bij stap 1 en doorloop alle stappen. Schrijf je 
antwoorden op een apart papier.  
Tip 1: kies bij de vragen over NU je voor jouw leukste 
traineeplek/-opdracht tot nu toe.  
Tip 2: geef op de vragen over de toekomst intuïtief antwoord. 
Begin direct met schrijven, de antwoorden komen vanzelf.  
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Overtuigingen 

Waarden 
 

Vermogen 
Kwaliteiten 

Gedrag 
Taken 

Werkzaamheden 

Omgeving 

Passie 
Missie 
Doel 

 

Identiteit 
Persoonlijkheid 

STAP 6 
Wat geeft jou energie? 
Wat is je passie/missie? 
Welke doel heb je voor ogen? 
Waarvoor doe je het allemaal? 

STAP 7 
Loop nu de stappen terug. Wat 
is in je droombaan jouw doel, 
passie of missie?  

STAP 5 
Wie ben je? 
Welke rol heb je als je deze 
functie uitoefent? 
Hoe zie je jezelf als je werkt ? 
(gebruik een metafoor) 
 

STAP 8 
Met jouw doel, missie en passie in 
gedachten, welke rol past het beste 
bij je? Welke metafoor omschrijft 
jou het beste? 

STAP 9 
Met jouw doel, missie en passie in 
gedachten, wat is dan belangrijk 
voor je? Welke waarden en 
cultuuraspecten zijn belangrijk 
voor je? 

STAP 4 
Wat vind je in je huidige werk 
belangrijk? 
Vanuit welke overtuigingen zet je 
je vaardigheden in? 
 

STAP 3 
Welke kennis, vermogens en 
kwaliteiten gebruik je om taken 
te kunnen uitvoeren?  
 

STAP 10 
Met jouw doel, missie en passie 
in gedachten, welke kennis, 
kwaliteiten en talenten wil je dan 
inzetten? Wat wil je nog leren? 

STAP 2 
Wat doe je nu in je functie? 
Welke taken heb je? 
Welk gedrag laat je zien? 

STAP 12 
Hoe ziet je ideale werkomgeving 
eruit? Denk ook aan collega’s, 
klanten, gebouw, voorwaarden etc. 

STAP 11 
Met jouw doel, missie en passie 
in gedachten, welke taken en 
werkzaamheden wil je dan doen? 
Hoe ziet een ideale dag eruit? 
 

STAP 1 
Wat is er in je huidige 
werkomgeving aanwezig? 
Met wie werk je, waar zit je etc? 
Wat gebeurt er om je heen? 

NU 
De Heenweg 

TOEKOMST 
De Terugweg 


