
 

 
 

 

 
 

 Vragenlijst gewenste arbeidsomstandigheden 
 
 

 
Naam: 
 

 

 

 
Instructies 

Vul hierboven je naam in het vak. 
Vul onderstaande vragenlijst door het juiste antwoord in te vullen of aan te kruisen. 
Indien je niet kan of wil antwoorden, laat je de vraag onbeantwoord.  Als je klaar 
bent geef je de vragenlijst aan de taakbegeleider. 
 
Veel succes! 
  

Wat? De vragenlijst peilt naar de gewenste arbeidsomstandigheden 
van de cliënt 

Voor wie? cliënt 
Soort tool? invuldocument 
Hoe gebruiken? De cliënt vult dit eventueel samen met de coach in 
Bron?  Maak er werk van 



 

 
 

 

Motivatie Ja Nee Om het even 

Ik vind werken belangrijk    
Ik vind geld belangrijker dan of het werk leuk is    
Hoeveel wil je verdienen op een maand? euro 
 

Werktijden Ja Nee Om het even 

Ik wil voltijds werken    
Ik wil deeltijds werken    
Ik wil in het weekend werken    
Ik wil ’s avonds werken    
Ik wil in shiften/ploegen werken    
Ik vind regelmatige werktijden belangrijk    
 

Vervoer Ja Nee Om het even 

Ik wil het openbaar vervoer nemen    
Ik wil met de fiets gaan    
Ik wil met de auto gaan    
Ik kan zelf een reisweg uitstippelen    
 

Fysiek Ja Nee Om het even 

Ik wil werk waarbij ik moet zitten    
Ik wil werk waarbij ik moet rechtstaan    
Ik kan bepaald werk niet doen omwille van 
gezondheidsproblemen 

   

 

Arbeidsomstandigheden Ja Nee Om het even 

Het mag best vies werk zijn    
Ik wil best werken in een beetje lawaai    
Ik wil best buiten werken    
Ik wil in een groot bedrijf werken    
Ik wil in een klein bedrijf werken    
Ik wil doen waarvoor ik geleerd heb    
Ik heb last van een allergie    
 
 



 

 
 

 
 

Arbeidsvaardigheden Ja Nee Om het even 

Ik heb liefst één opdracht tegelijk    
Ik wil liefst afwisselend werk    
Ik heb liefst vaste taken    
Ik wil dingen bijleren    
Ik werk graag met deadlines    
Ik kan meerdere opdrachten tegelijk uitvoeren    
Ik kan mijn werk organiseren    
Ik kan nauwkeurig werken    
Ik ruim gebruikte spullen altijd op    
Ik pas me aan bij veranderingen    
Ik wacht altijd op een opdracht    
Ik neem soms eigen initiatief    
Ik heb aanmoediging nodig    
Ik heb controle en toezicht nodig    
Ik werk traag    
 
 

Sociale vaardigheden Ja Nee Om het even 

Ik vind het leuk om met anderen samen te 
werken 

   

Ik wil liefst alleen werken    
Ik werk het liefst samen met iemand waar ik 
vragen over werk aan kan stellen 

   

Ik vind het moeilijk om een praatje te maken    
Ik zeg niets als ik een opmerking krijg    
Ik word snel kwaad    
Soms ben ik agressief    
Ik neem contact met anderen    
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