
 

 
 

 
 
Wat? Deze oefening peilt naar de motivatie van een cliënt door het 

ordenen van werkwaarden  
Voor wie? cliënt 
Soort tool? invuldocument 
Hoe gebruiken? De cliënt vult dit eventueel samen met de jobcoach in. Het wordt 

gebruikt ter zelfreflectie of tijdens de zoektocht naar een gepaste 
job. 

Bron? Loopbaanwerkboek 
 
 

Ordenen van ‘werkwaarden’ 
 

Mensen werken om veel meer redenen dan enkel om geld te verdienen. Probeer de 
onderstaande ‘werkwaarden’ te ordenen volgens volgorde van belangrijkheid voor 
jou. Geef ze een nummer van 1 tot 9 waarbij 1 de hoogste waarde is (het 
belangrijkste voor jou) en 9 de laagste waarde (het minst belangrijke voor jou).  
 
 

Geld verdienen (om je gezin te kunnen onderhouden, dingen te kunnen 
kopen om zo plezierig mogelijk te leven…) 

 

Zekerheid (een voorspelbare en stabiele loopbaan) 
 

 

Invloed uitoefenen op beslissingen, budgetteringen, beleid… van een 
bedrijf of organisatie 

 

Een betekenisvolle bijdrage leveren (bijv een ideaal voor ogen hebben, 
mensen helpen, niet van een uitkering willen leven…) 

 

Deskundig worden in een bepaald vakgebied, bijleren, jezelf ontwikkelen 
 

 

Erkenning, respect, aanzien, waardering krijgen 
 

 

Creatief kunnen bezig zijn, een origineel ‘product’ kunnen ontwikkelen 
 

 

Sociale contacten hebben (vriendschappelijke sfeer, samenwerken…) 
 

 

De vrijheid en verantwoordelijkheid hebben voor een bepaald 
takenpakket 
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