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Motiverende en demotiverende omstandigheden 
 
Voor veel mensen is het lastig om te benoemen wat ze nu eigenlijk leuk vinden aan hun 
(eerdere) werk. “Dat doe ik gewoon.” “Daar sta ik niet bij stil.” 
Juist het onderkennen van wat je plezier en/of uitdaging geeft in je werk is erg handig om 
een vervolgstap te kunnen maken en om in brieven en gesprekken je motivatie te kunnen 
verduidelijken. Daarbij geeft het een goed gevoel als je weet wat je leuk vindt (en/of 
inspireert). 
 
Onderstaande oefening helpt je om je bewust te worden van de aspecten in werk die jou 
energie geven en die energie kosten. Denk terug aan de leuke tijden in je loopbaan en 
beschrijf deze situaties zo concreet mogelijk. Het helpt als je dat in de ik-vorm en in de 
tegenwoordige tijd doet. Het gaat niet om waarom je het leuk vond, maar wát zo plezierig 
was. 
 

Wat is motiverend voor jou? Denk o.a. aan:: 

▲ Hoe ervaar jij waardering? 

▲ In hoeverre heb je in je functie je sterke kwaliteiten kunnen ontwikkelen? 

▲ Welke leidinggevende past(e) het beste bij jou? 

▲ Wat vind je uitdagend? 

▲ Welke collega’s inspireren je? 

▲ In hoeverre kun je zelf besluiten nemen? 

▲ In welk soort werkzaamheden heb je plezier en naar welk soort werk gaat je voorkeur uit? 

▲ Welke functies hebben je de meeste voldoening gegeven?  

▲ Welke aspecten van deze banen bevielen je het meest? 

▲ Waar ben je trots op? 

 

Demotiverend: 
▼ Welke omstandigheden in je werk zijn dat? 
▼ Welke leidinggevende past het minste bij jou? 
▼ Welke collega’s irriteren jou? 
▼ Welk soort werkzaamheden bevredigen je het minst? 
▼ Wanneer was de werkdruk te hoog of juist te laag? 
▼ Wanneer pieker je (langdurig) over je werk?  
▼ Hoe vaak ben je het niet eens met het beleid van jouw organisatie? 
▼ Welke functies, die je hebt gehad, hebben je de minste voldoening gegeven?  
▼ Welke aspecten bevielen je het minst? 
▼ In hoeverre was je ontevreden over jouw salaris? 

 

Negatieve factoren die je beïnvloed (kunnen) hebben 
Welke negatieve factoren c.q. omstandigheden hebben je tegengezeten in je loopbaan en in 

jouw persoonlijke leven?  

Denk hierbij aan persoonlijke historie, opleiding, kennis, capaciteiten, persoonlijkheids-

kenmerken, sociale vaardigheden, etcetera. 

 

Zijn er omstandigheden, karaktertrekken of uiterlijkheden die er weleens toe geleid hebben 

of ertoe kunnen leiden, dat anderen je minder sympathiek of bekwaam vinden, of die jouw 

toekomstige loopbaan kunnen schaden? 
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Zijn er in jouw ogen of in de ogen van werkgevers belangrijke zaken niet gelukt? Welke 

negatieve commentaren of beoordelingen heb je weleens gekregen? 

Denk hierbij zowel aan je werk- als privé-situatie (gezins- en verenigingsleven).  

Op welke punten was je het daarmee wel of niet eens? 
 


