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Uitdaging en avontuur 
 

Starters zijn op zoek naar uitdaging en avontuur: Als je in jouw werk onvoldoende uitdaging en 

avontuur beleeft, denk je sneller na over een andere baan. Hoe beoordeel jij deze twee aspecten in je 

werk? Door onderstaande vragen te beantwoorden, krijg je hier meer inzicht in.  

 

Stap 1: Hieronder vind je 20 vragen. Beantwoord de vraag met eens of oneens.  

 

1. Ik heb voldoende nieuwe uitdagingen in deze functie 

2. Ik leer elke dag 

3. Ik word regelmatig betrokken bij nieuwe zaken (bijvoorbeeld nieuwe projecten) 

4. Aan mij wordt regelmatig gevraagd nieuwe dingen op te pakken waarvan ik kan leren 

5. Ik ervaar veel afwisseling in mijn functie 

6. Ik ontdek steeds beter waar ik wel/niet goed in ben 

7. Ik heb altijd iets te doen 

8. Mijn manager vraagt me regelmatig naar hoe ik mijn functie ervaar 

9. Mijn collega’s inspireren mij 

10. Ik kan veel leren van mijn collega’s 

11. Mijn capaciteiten worden hier op scherp gezet 

12. Ik mag hier fouten maken 

13. Ik heb duidelijke ontwikkelafspraken gemaakt 

14. Ik word goed begeleid in de uitvoering van mijn werk  

15. Ik ben positief over het werk dat ik nu doe 

16. Mijn leidinggevende denkt mee over mijn groeikansen 

17. Ik zie voor mijzelf mooie groeikansen binnen deze organisatie 

18. Door te ontdekken, groei ik 

19. Ik zie zelf mijn toegevoegde waarde binnen deze organisatie 

20. Ik krijg regelmatig waardevolle feedback van collega’s en mijn leidinggevende 

 

Stap 2: Analyse en Conclusie: 

Bekijk je score. Heb je meer dan 6 vragen met oneens beantwoord, dan is dat een eerste signaal om 

eens goed stil te staan bij de door jou ervaren uitdaging en avontuur in je huidige werk. 

 

Stap 3: beantwoorden van de vragen! 

Benoem drie aspecten die JIJ belangrijk vindt in je werk betreffende uitdaging en avontuur.  

 

…………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………. 
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Welke mogelijkheden zie JIJ om meer uitdaging en avontuur te creëren in je huidige functie?  

 

…………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………. 

 

Noem een concreet punt waarin je graag verandering zou willen brengen.  

…………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………. 
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