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Sterk in je werk
Werkboek week 11
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Week 11

Op weg naar:
Sterk in je werk

Deze  week:

ØJouw startopdracht voor module 2!

Succes!
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Je hebt al een hele module klaar! En nu sta je aan de start van de 2e en laatste module van dit
programma. Halverwege dus! Dat gaat toch snel he?

Deze voorbereiding heb je nodig voor de rest van de module, het is dus ook nu weer belangrijk dat je
hem serieus maakt!
Op de volgende pagina’s staan hiervoor een aantal vragen en een opdracht.

Neem voor iedere oefening ruim de
tijd en schrijf de antwoorden in een
mooi notitieboekje.
(maar uitwerken op je PC mag natuurlijk óók)
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Om sterk te kunnen staan in je werk.
Om beslissingen te kunnen nemen voor de toekomst.
Om de stappen te kunnen zetten náár die toekomst.
Daarom gaan we eerst je verleden in kaart brengen.
Zodat we een mooi beeld krijgen van jouw (Arbeids) levensloop.
Het doel van je (Arbeids) levensloop is dat je inzicht krijgt in de keuzes die je ooit gemaakt hebt.
Zodat je kunt ontdekken dat het verleden geen belemmering hoeft te zijn om te veranderen of andere
keuzes te maken.
Op de volgende pagina staan een aantal vragen. Neem uitgebreid de tijd om ze te beantwoorden en
schrijf het antwoord ook uitgebreid op.
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Ø Welke succeservaringen heb je gehad, op welke gebeurtenissen ben je trots?

Ø Waar denk je met veel plezier aan terug en welke ervaringen roepen een bijzonder positief gevoel
op?

Misschien zijn er situaties bij die jij heel vanzelfsprekend vond, maar die door jouw omgeving als
bijzonder positief werden opgemerkt.
Ook die ervaringen zijn van belang om te vermelden!

Positieve ervaringen
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Helaas hebben we allemaal niet alleen te maken met positieve ervaringen. Ook minder leuke of nare
ervaringen maken onderdeel uit van onze geschiedenis.

ØWelke minder positieve of zelfs negatieve ervaringen hebben een belangrijke rol gespeeld in je leven
en zijn nog steeds van invloed?

Negatieve ervaringen
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Zijn er in jouw leven nog andere gebeurtenissen 
geweest die een belangrijke invloed hebben (gehad) 
op jouw levensloop?

Andere ervaringen
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Heb je antwoord kunnen geven op alle vragen in deel 1 van deze week? Heb je er goed over
nagedacht?
Verwerk dan nu al jouw antwoorden op de vragen tot een verhaal over jouw levensloop.

Beperk je definitieve versie tot maximaal 4 à 5 A-4tjes.

Begin bij je geboorte en verdeel je levensloop onder in periodes van (ongeveer) 7 jaar.
Schrijf per periode op wat je uit de antwoorden op de vragen
kunt halen en wat je je herinnert.
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Ik weet dat dit geen gemakkelijke opgave is. Ik vraag jou om naar boven te halen en na te denken over
datgene wat achter je ligt (gebeurtenissen, gemaakte keuzen en de gevoelens die daarbij naar voren
kwamen).
En het ook nog uitgebreid en diepgaand te beschrijven.
Toch vraag ik je het heel serieus te doen.
Neem hier echt ruim de tijd voor!
Leg het af en toe weg, lees het nog eens na en ga dan verder met schrijven. Laat niets weg, ook als je
het liever niet opschrijft.

Succes!
Liefs, Kirsten
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Levenspanorama

Neem een mooi groot vel tekenpapier. Teken aan de
hand van de voorgaande vragen een horizontale lijn
en verdeel die in fases van 7 jaar, zoals het
voorbeeld hieronder.
Zoals je ziet zijn niet alle vakjes gelijk.

Oefening !
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Kies nu drie kleuren uit die jij mooi vindt.

Iedere kleur staat voor een lijn:
Ø De fysieke/gezondheidslijn

Ø De leer-/werklijn (maar dit mogen ook
twee aparte lijnen zijn)

Ø De emotionele lijn

Teken deze drie lijnen, met hun
hoogtepunten (boven de nullijn) en hun
dieptepunten (onder de nullijn), zoals jij die
ervaren hebt. Laat je bij het tekenen van
de lijnen zo veel mogelijk leiden door je
spontane ingevingen.
Maak er een mooi panorama van door
bijvoorbeeld bepaalde gebeurtenissen te
voorzien van tekeningen, symbolen of
plaatjes die uitdrukken wat er op dat
moment plaatsvond.

Veel plezier!
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Dit was het even voor deze week
ü Je hebt je helemaal voorbereid op de laatste module!

ü Je bent weer een stukje dichter bij jouw Vrouwenpower!


