
Deze vijfdaagse wordt georganiseerd door Sterk in je werk,  

zorg voor jezelf en is een kennismaking op het persoonlijk loop

baantraject. Sterk in je werk wordt uitgevoerd door RegioPlus en 

CNV Zorg & Welzijn en wordt mogelijk gemaakt door het  Ministerie 

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 

Naam: 

Datum: 
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Je verhaalJe verhaal

Blijf sterk in je werk

Schrijf alles op wat in je opkomt bij de vragen: 

Waarom heb jij je aangemeld voor deze vijfdaagse? 
Wat wil je uit deze vijfdaagse halen?

Zet je wekker op zeven minuten. Je pen blijft op papier. 
Je schrijft en schrijft tot je wekker gaat.

dag 1



Blijf sterk in je werk

DrijfverenDrijfveren
dag 2

Noteer hieronder wat er tijdens de luisteroefening bij je opkwam. 



Blijf sterk in je werk

EnergiebalansEnergiebalans
Als het om je energie gaat, wat viel je de afgelopen week of periode op? 
Welke activiteiten gaven je energie en welke kostten je energie? Noteer ze hieronder.

Energiegevers

dag 3

Energievreters



Blijf sterk in je werk

TalentenTalenten
dag 4

Dit zijn mijn talenten:



Blijf sterk in je werk

TalentenTalenten
dag 4

Mijn talenten volgens anderen:



Blijf sterk in je werk

flexibel belangstellend moedig sympathiek

samenwerkend opgewekt leergierig idealistisch

zelfverzekerd gevoelig duidelijk praktisch

vrolijk royaal avontuurlijk temperamentvol

ambitieus zelfstandig zorgvuldig respectvol

spontaan daadkrachtig verdraagzaam ruimdenkend

relativerend optimistisch joviaal ijverig

alert actief liefdevol sterk

zorgzaam geduldig rustig intelligent

verantwoordelijk humoristisch enthousiast communicatief

handig meegaand profilerend eerlijk

creatief evenwichtig behoedzaam bescheiden

serieus betrokken doorzetter oplossingsgericht

betrouwbaar fysiek gezond ingetogen luisteren

aardig aandachtig analytisch veelzijdig

netjes behulpzaam ontspannen inleven

zelfbewust sociaal organisatorisch mensenmens



Blijf sterk in je werk

Je loopbaanJe loopbaan

Blader je werkbladen van deze week nog maar eens door. 
Je hebt een mooi overzicht gemaakt van je loopbaan. Complimenten!

Gratis loopbaancoach 

Heb je de smaak te pakken om met je loopbaan bezig te zijn? Of kwam je er juist niet 
helemaal uit? Als je verder wilt met je loopbaan in zorg en welzijn, dan kun je je gratis 
aanmelden voor een loopbaancoach van Sterk in je werk, zorg voor jezelf. 

Jouw situatie

Samen met een deskundige loopbaancoach in zorg en welzijn kijk je naar je  situatie. 
Jullie kijken naar waar je goed in bent, hoe je je talenten kunt inzetten en waar 
je kansen liggen. En hoe je dat kunt bespreken met je werkgever. Ook kun je van 
 gedachten wisselen over je plannen en de mogelijkheden van verder opleiden in 
zorg en welzijn in jouw regio.

Aanmelden

Dit doen we zonder kosten voor jou.  
Iets voor jou?

Meld je aan op  
www.sterkinjewerk.nl

dag 5

Geef jezelf  
een loopbaancoach  

cadeau! 

https://www.sterkinjewerk.nl/aanmelden/
https://www.sterkinjewerk.nl/cadeau/
https://www.sterkinjewerk.nl/cadeau/
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