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Bedankt voor het aanschaffen van dit werkboek. Hierin vind je alle informatie uit de website 

overzichtelijk en handig gebundeld. Dit geeft je de mogelijkheid om snel en efficiënt je 

oefeningen te doen en stappen op een grondige wijze te doorlopen. 

 

Na het invullen en doorlopen van de oefeningen behorende bij elke stap heb je een 

naslagwerk dat je voor elke sollicitatie nu en in de toekomst kunt gebruiken. 

 

Het werkboek is net als de website opgebouwd uit 10 stappen, elk gescheiden door een 

tabblad. Bij elke stap begin je met de samenvatting; een overzicht van de stap, de 

oefeningen, voorbeelden en achtergrondinfo.  

 

Na het lezen hiervan start je met de oefening. Hierin vind je een precieze beschrijving van de 

stappen die je moet nemen om de oefening juist af te ronden. Als je iets niet begrijpt en/of 

een voorbeeld nodig hebt, dan kijk je bij het voorbeeld behorende bij de oefening.  

 

Wil je tot slot meer weten over de theorie achter de stap of tips hebben, dan vind je die bij 

de achtergrondinfo. 

 

Wij wensen je veel succes en plezier bij het doorlopen van het werkboek! 

 

Gerrit Jan Logt 

Lars Timmermans 
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Hoe gebruik je het werkboek? 

 

Wij adviseren het werkboek te gebruiken op de volgende wijze: 

1. Ga naar één van de stappen (Online of op je USB-stick) 

2. Bekijk de filmpjes behorende bij deze stap 

3. Ga vervolgens naar dezelfde stap in het werkboek 

4. Ga dan naar de “samenvatting” van de stap  

5. Lees de samenvatting goed door 

6. Ga vervolgens naar “oefeningen”en dan naar oefening I 

7. Lees de oefening goed door  

8. Begin bij stap 1 van de oefening 

9. Volg alle tussenstappen totdat je de oefening klaar hebt 

10. Ga vervolgens naar de “voorbeelden” 

11. Kies voor “voorbeeld oefening I”  

12. Kijk of je nog extra ideeën of antwoorden vindt 

13.  Indien je een stap niet begrijpt, kun je natuurlijk tussendoor ook al kijken naar de 

voorbeeld oefening 

14. Heb je vragen over de stap zelf kijk dan bij “achtergrondinfo” 

 

Wij wensen je nogmaals veel succes en plezier bij het gebruik van het werkboek! 
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Samenvatting stap 1. Bepalen van je sterke en zwakke punten 
 
A. Samenvatting 

 Doelstelling: je sterke en zwakke kanten bepalen.  

 Resultaat: na afloop stap 1 heb je je sterke en zwakke punten bepaald en kun je die 

ook toelichten en motiveren 

 Stappen:  

1. Beantwoord alle vragen 

2. Kies 5-7 woorden uit je antwoorden die je het meeste aanspreken en passend zijn 

voor jou en omcirkel deze 

3. Zet alle woorden die je overhoudt onder elkaar zodat je weet wat je er allemaal 

onder verstaat 

4. Bepaal je zwakke punten op basis van je sterke punten 

 

B. Oefeningen: 

 Oefening I & II beantwoord de vragen en omcirkel de best bij jou passende 5-7 
woorden 

 Oefening III zet onder de gekozen 5-7 woorden de overige antwoorden 

 Oefening IV bepaal je zwakke punten door invullen van de 4 kwadranten 
 
C. Voorbeelden: 

 Voorbeeld oefening I antwoorden op verschillende vragen 

 Voorbeeld oefening II maken keuze van best passende woorden 

 Voorbeeld oefening III het plaatsen van overige antwoorden onder geselecteerde 
woorden 

 Voorbeeld oefening IV het bepalen van je zwakke punten op basis van je sterke 

 Voorbeeld teksten voor email 
 

D. Achtergrondinformatie: 

 Kernkwaliteiten volgens Wikipedia 

 Powerpoint slides met alle vragen 
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Oefening I & II:  

 

I Beantwoord de onderstaande 7 vragen zo kort mogelijk. Schrijf de antwoorden op de lijnen onder 

de vragen.  

II Kies en omcirkel de 5-7 woorden die het beste bij je passen en die jou het meest aanspreken.  

 

1. Als ik je beste vriend/vriendin zou vragen je te omschrijven, wat zou hij/zij dan over jou zeggen? 

2. Als ik je vorige baas zou vragen je te omschrijven, wat zou hij/zij dan zeggen? 

3. Hoe zou jij jezelf willen omschrijven als vader of moeder en/ of hoe zou jij willen zijn?  

4. Wat zou je willen dat mensen over je zouden zeggen tijdens je begrafenis? Hoe wil je herinnerd 

worden? 

5. Aan welke mensen kun jij je irriteren en/of storen? 

6. Stel ik stuur je naar een onbewoond eiland, welke eigenschappen van jezelf zorgen ervoor dat jij 

daar gaat overleven? 

7. Als jij voor één dag de macht over de wereld zou hebben, wat zou jij dan als eerste veranderen? 

 

Antwoorden op vraag 1-7 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………

.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Oefening III:  
1. Zet de 5 tot 7 gekozen sterkste punten van jezelf op de stippellijnen hieronder 

2. Zet de overgehouden woorden uit oefening I onder je gekozen sterke punten 

 

Sterke punt 1: ……………………………………………………………………………….. 

Hiermee bedoel ik: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Sterke punt 2: ……………………………………………………………………………….. 

Hiermee bedoel ik: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Sterke punt 3: ……………………………………………………………………………….. 

Hiermee bedoel ik: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Sterke punt 4: ……………………………………………………………………………….. 

Hiermee bedoel ik: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Sterke punt 5: ……………………………………………………………………………….. 

Hiermee bedoel ik: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Sterke punt 6: ……………………………………………………………………………….. 

Hiermee bedoel ik: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Sterke punt 7: ……………………………………………………………………………….. 

Hiermee bedoel ik: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Oefening IV:  
 

I Zet links bovenin het kwadrant je 5-7 sterkste punten 

II Vul onder valkuil in wat er gebeurt als je sterkste punt TE sterk wordt 

III Vul vervolgens onder Allergie in wat het tegenovergestelde is van je sterke punt 

IV Geef aan hoe je je uitdaging op kunt lossen. Dit is tegelijk je zwakke punt. 

 

Zwakke punt 1 
Sterke punt: 
……………………………………………………….. 
 
 
 

Allergie (tegenovergestelde aan sterke punt) 

……………………………………………………….. 
……………………………………………………….. 
……………………………………………………….. 

Zwakke punt (je uitdaging) Hoe los je valkuil op? 
 

Door mijn sterke punt …………………… ben 
ik/doe ik vaak………………………Dit is mijn zwakke 
punt. Ik moet leren ………………………………………… 
……………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………….. 
 

Valkuil (Wat als je TE… bent?) 
……………………………………………………….. 
……………………………………………………….. 
……………………………………………………….. 
 

 
 

Zwakke punt 2 
Sterke punt: 
……………………………………………………….. 
 
 
 

Allergie (tegenovergestelde aan sterke punt) 

……………………………………………………….. 
……………………………………………………….. 
……………………………………………………….. 

Zwakke punt (je uitdaging) Hoe los je valkuil op? 
 

Door mijn sterke punt …………………… ben 
ik/doe ik vaak………………………Dit is mijn zwakke 
punt. Ik moet leren ………………………………………… 
……………………………………………………………………….. 
 

Valkuil (Wat als je TE… bent?) 
……………………………………………………….. 
……………………………………………………….. 
……………………………………………………….. 
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Zwakke punt 3 
Sterke punt: 
……………………………………………………….. 
 
 
 

Allergie (tegenovergestelde aan sterke punt) 

……………………………………………………….. 
……………………………………………………….. 
……………………………………………………….. 

Zwakke punt (je uitdaging) Hoe los je valkuil op? 
 

Door mijn sterke punt …………………… ben 
ik/doe ik vaak………………………Dit is mijn zwakke 
punt. Ik moet leren ………………………………………… 
……………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………….. 
 

Valkuil (Wat als je TE… bent?) 
……………………………………………………….. 
……………………………………………………….. 
……………………………………………………….. 
 

 

Zwakke punt 4 
Sterke punt: 
……………………………………………………….. 
 
 
 

Allergie (tegenovergestelde aan sterke punt) 

……………………………………………………….. 
……………………………………………………….. 
……………………………………………………….. 

Zwakke punt (je uitdaging) Hoe los je valkuil op? 
 

Door mijn sterke punt …………………… ben 
ik/doe ik vaak………………………Dit is mijn zwakke 
punt. Ik moet leren ………………………………………… 
……………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………….. 
 

Valkuil (Wat als je TE… bent?) 
……………………………………………………….. 
……………………………………………………….. 
……………………………………………………….. 
 

 

Zwakke punt 5 
Sterke punt: 
……………………………………………………….. 
 
 
 

Allergie (tegenovergestelde aan sterke punt) 

……………………………………………………….. 
……………………………………………………….. 
……………………………………………………….. 

Zwakke punt (je uitdaging) Hoe los je valkuil op? 
 

Door mijn sterke punt …………………… ben 
ik/doe ik vaak………………………Dit is mijn zwakke 
punt. Ik moet leren ………………………………………… 
……………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………….. 
 

Valkuil (Wat als je TE… bent?) 
……………………………………………………….. 
……………………………………………………….. 
……………………………………………………….. 
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Voorbeeld teksten email 

 

Om bekenden te vragen om jou te omschrijven in 5 woorden zou je volgende email teksten 

kunnen gebruiken in je email:  

 

Onderwerp: Heb je heel even… 

 

Tekst: 

 

Beste, ….. 

 

In het kader van mijn loopbaantraining  wil ik je graag het volgende vragen: 

- Noem eens vijf woorden waarmee je mij zou willen omschrijven 

- Noem 5 beroepen waarvan jij vindt dat die mij op het lijf geschreven zijn (het maakt niet uit 

of ze ook daadwerkelijk haalbaar zijn) 

 

Alvast bedankt voor je tijd en reactie! Als je vragen hebt kun je me altijd even bellen op nummer … 

 

Vriendelijke groet, 

……. 

 

 

of 

 

 

Beste, ….. 

 

Ik ga weer solliciteren, maar voordat ik dit ga doen wil ik bepalen wat er bij mij past en waar ik goed 

in ben. Hiervoor zou ik jouw hulp erg goed kunnen gebruiken. Graag zou ik je de volgende twee 

vragen willen voorleggen: 

 

- Met welke 5 woorden zou jij mij omschrijven als persoon? 

- Noem eens 5 beroepen/banen die jij goed bij mij vindt passen. Het maakt niet uit of het ook 

daadwerkelijk haalbaar is of niet 

 

Alvast enorm bedankt voor je snelle reactie en medewerking! 

  

Vriendelijke groet, 

……. 
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Voorbeeld invuloefening I 

 

Beantwoord de vragen zo kort mogelijk en schrijf de antwoorden onder de vraag of, nog 

beter, op een apart formulier onder elkaar op. Hieronder vind je een werkelijk voorbeeld van 

iemand die de vragen op deze manier heeft beantwoord. 

 

1. Als ik je beste vriend/vriendin zou vragen je te omschrijven, wat zou hij/zij dan over jou 

zeggen? 

Geaard, kun je van op aan, geduldig, mensgericht, genieten, rust, verantwoordelijk, 

bruggenbouwer, tevreden 

 

2. Als ik je vorige baas zou vragen je te omschrijven, wat zou hij/zij dan zeggen? 

Humoristisch, adrem, goed functioneren, zorgzaam, goede bemiddelaar en conflict 

hanteerder 

 

3. Hoe zou jij jezelf willen omschrijven als vader of moeder en of hoe zou jij willen zijn?  

Humoristisch, vrij, knuffelbeer, niet consequent 

 

4. Wat zou je willen dat mensen over je zouden zeggen tijdens je begrafenis? Hoe wil je 

herinnerd worden? 

Optimistisch, positief en zorgzaam 

 

5. Aan welke mensen kun jij je irriteren en of storen? 

Niet oprechte en oneerlijke mensen 

 

6. Stel ik stuur je naar een onbewoond eiland, welke eigenschappen van jezelf zorgen 

ervoor dat jij daar gaat overleven? 

Doorzettingsvermogen, planner en zelfstandigheid 

 

7. Als jij voor één dag de macht over de wereld zou hebben, wat zou jij dan als eerste 

veranderen? 

Betere verdeling tussen arm en rijk, oorlog uit de wereld en zorg verbeteren 
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Voorbeeld oefening II 
 

Als je alle antwoorden onder elkaar hebt gezet. Kijk je antwoorden dan nog eens rustig door. 

Geef nu door middel van een cirkel aan welke 5 woorden het beste bij je passen.. Als je 

twijfelt over één woord, dan omcirkel je die ook. Maximaal zet je 7 cirkels en minimaal 5.  
 

De antwoorden op vraag 5 (aan welke mensen heb je een hekel en of irriteer jij je?) vertaal 

je naar het tegenovergestelde 

 

Hieronder vind je alle antwoorden onder elkaar geplaatst met de gekozen 5 woorden 

omcirkeld: 

 

Stevig, kun je van op aan, geduldig, mensgericht, genieten, rust, verantwoordelijk, 

bruggenbouwer, tevreden 

 

Humoristisch, adrem, goed functioneren, zorgzaam, goede bemiddelaar en conflict 

hanteerder 

 

Humoristisch, vrij, knuffelbeer, niet consequent 

 

Optimistisch, positief en zorgzaam 

 

Oprecht en eerlijke mensen 

 

Doorzettingsvermogen, planner en zelfstandigheid 

 

Betere verdeling tussen arm en rijk, oorlog uit de wereld en zorg verbeteren 
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Voorbeeld oefening III:  
 

Je hebt nu 5 tot 7 sterke punten bepaald. Zet onder elk sterk punt een aantal van de gegeven 

antwoorden. Woorden die het beste aansluiten bij de genoemde sterke punten. Niet alle 

woorden kun je verdelen. Daarnaast zouden verschillende woorden bij meerdere sterke 

punten kunnen passen. Zet deze woorden dan bij beide woorden. 

 

Hieronder vind je alle antwoorden verdeeld onder de gekozen sterke punten: 

 

1. Stevig:Verantwoordelijk, Adrem, Kun je van op aan, zelfstandigheid, planner 

2. Geduldig: rust, mensgericht, genieten, tevreden, zorgzaam, vrij, planner 

3. Bruggenbouwer: goed functioneren, goede bemiddelaar, conflict hanteerder, eerlijk 

4. Optimistisch: positief, humoristisch, oprecht 

5. Doorzettingsvermogen: kun je van op aan, mensgericht 
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Voorbeeld Invuloefening IV:  
 

I Zet links bovenin het kwadrant je 5-7 sterkste punten 

II Vul onder valkuil in wat er gebeurt als je sterkste punt TE sterk wordt 

III Vul vervolgens onder Allergie in wat het tegenovergestelde is van je sterke punt 

IV Geef aan hoe je je uitdaging op kunt lossen. Dit is tegelijk je zwakke punt. 

 

Zwakke punt 1 

Sterke punt:  

Sociaal 

 

 

 

Allergie  

Ongevoelige mensen 

Zwakke punt  

Ik ben erg sociaal waardoor ik soms wat soft 

overkom. Dit is mijn zwakke punt. Ik mag af 

en toe dus wat zakelijker zijn 

Valkuil  

Te sociaal zijn en daardoor over je heen laten 

lopen. Waardoor je niet als zakelijk wordt gezien 

 

 

Zwakke punt 2 

Sterke punt:  

Positief 

 

 

Allergie  

Negatieve mensen 

Zwakke punt  

Doordat ik positief ingesteld ben kan ik 

situaties te positief inschatten. Dit is mijn 

zwakke punt. Ik moet leren om zowel goed 

naar de positieve als negatieve dingen te 

kijken 

Valkuil  

Alles te positief inzien, waardoor je vergeet goed 

naar de negatieve kanten te kijken  

 

 

Zwakke punt 3 

Sterke punt:  

Verantwoordelijk 

 

 

 

Allergie  

Mensen die hun verantwoordelijkheid ontlopen. 

Wegduiken als er vragen worden gesteld 

Zwakke punt  

Doordat ik mij verantwoordelijk voel heb ik 

de neiging veel zelf te doen. Dit is mijn 

zwakke punt. Ik moet leren meer te 

delegeren en mensen op hun eigen 

verantwoordelijkheid wijzen 

 

Valkuil 

Te verantwoordelijk voelen, waardoor je snel 

alles zelf gaat doen, zodat je er zeker van bent 

dat het goed gebeurt. 
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Kwadrant van Ofman
Het Kernkwadrant of het Kwadrant van Ofman is een veelgebruikt model om de eigenschappen te beschrijven
die bij een persoon horen. Het model is opgesteld door Daniel Ofman. Het wordt zowel gebruikt door
personeelsfunctionarissen als door sollicitanten die een goed beeld van zichzelf willen hebben. Geleidelijk aan wordt
het model ook in de klinische psychologie iets meer toegepast[1] .

Het model

Kwadrant van Ofman

Het kernkwadrant draait om vier
termen: kernkwaliteit, valkuil, allergie
en uitdaging. Dit zijn alle vier
karaktereigenschappen of kwaliteiten
en het model beschrijft hun onderlinge
samenhang.

Kernkwaliteit

Volgens Ofman horen bij iedere
persoon bepaalde kernkwaliteiten. Dit
zijn eigenschappen die tot de kern van
een persoon horen. Het zijn de
specifieke eigenschappen die een
persoon kenmerken. In tegenstelling
tot vaardigheden die aangeleerd zijn,
zijn kernkwaliteiten dus aangeboren eigenschappen.

Valkuil / Vervorming
Iedereen heeft volgens Ofman een aantal van deze kwaliteiten, maar sommige van deze kernkwaliteiten zijn zo sterk
aanwezig dat ze juist een valkuil worden. Iemand die erg goed kan analyseren kan volgens dit model bijvoorbeeld
neigen naar besluiteloosheid.
Een valkuil is dus een karaktereigenschap die een doorgeschoten vorm is van een kernkwaliteit en wordt ook wel
vervorming genoemd

Uitdaging
Het tegenovergestelde van iemands valkuil is iemands uitdaging. Het tegenovergestelde van besluiteloosheid is
daadkracht. De persoon die goed kan analyseren maar moet oppassen voor besluiteloosheid moet dus werken aan
zijn daadkracht.
De uitdaging is dus een karaktereigenschap die het tegenovergestelde is van iemands valkuil. Deze kwaliteit is een
goede aanvulling op iemands kernkwaliteit.

http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Model_%28wetenschap%29
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Daniel_Ofman
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bestand:Kwadrant_van_Ofman.gif
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Valkuil_%28psychologie%29
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Uitdaging_%28psychologie%29
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Allergie
Wanneer een ander doorschiet in een van zijn kernkwaliteiten, dan kan dat bij andere personen wrevel opwekken.
Opmerkelijk is dat de ene mens zich meer aan bepaalde, doorgeschoten kernkwaliteiten ergert dan andere. In zo'n
geval spreekt Ofman van allergie. Iemand die heel goed kan analyseren kan allergisch zijn voor impulsief gedrag.
De allergie is dus datgene dat iemand met een bepaalde kernkwaliteit als lastig ervaart. Daarnaast is deze allergie een
doorgeschoten vorm van de uitdaging: impulsiviteit is immers ook doorgeschoten daadkracht. Volgens Ofman kun je
daarom veel leren over jezelf wanneer je je aan bepaalde mensen ergert.
De allergie is dus de doorgeschoten vorm van iemands uitdaging. Het is de karaktereigenschap die iemand met een
bepaalde kernkwaliteit als lastig ervaart.

Kritiek

Inhoudelijk
Ieder model is een versimpelde weergave van de werkelijkheid. Ook bij het model van Ofman is dit het geval.
Invulling van het model vereist creativiteit om het juiste begrip te vinden en een ruime woordenschat om het goed te
benoemen. Dan nog zijn eigen interpretaties makkelijk te maken.
Op meer fundamenteel niveau is de aanname achter het model dat ieder mens goede kanten heeft (kernkwaliteiten)
en vervormingen daarvan (te veel van het goede, de vervorming). Het is de uitdaging om de uitdaging (het positief
tegenovergestelde van de kernkwaliteit) te vinden, en die in balans te brengen met de kernkwaliteit (bijvoorbeeld
daadkrachtig zijn op een weloverwogen wijze. De vervormingen zijn dan drammerigheid, zijnde te daadkrachtig en
besluiteloos, zijnde te weloverwogen).

Gevolgen in de praktijk
Het kernkwadrant wordt vaak gepresenteerd en gebruikt alsof het waar is. Hierbij wordt vergeten dat het slechts een
hulpmiddel is. De aanname dat achter iedere goede eigenschap een valkuil schuilt resulteert in de praktijk in
maaiveldcultuur doordat kwaliteiten niet meer op hun waarde worden geschat. Zo kan iemand die goed kan
analyseren in werkelijkheid best daadkrachtig zijn. Door alleen volgens het kwadrant van Ofman te denken, heeft
iemand met veel analytische vermogens te kampen met het vooroordeel dat hij besluiteloos is.

Bronnen, noten en/of referenties
Bronnen, noten en/of referenties:

[1] Kleen, M. & Japers, J. (2008). Meer interactie in de taxatiefase: het gezamenlijk met de cliënt opstellen van
functieanalyses met behulp van Kernkwadranten. Psychopraxis, jaargang 10, nr 2, pp 64-69. ISSN 1566-6166
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Samenvatting Stap 2 Bepalen wat jij het belangrijkste vindt in je werk 

 

 

Stap 2. Bepalen wat jij het belangrijkste vindt in je werk 

 

A. Samenvatting: 

• Doelstelling: bepalen wat je echt aantrekt in een baan en welke activiteiten jou het 

meeste aanspreken 

• Resultaat: na afloop kun jij aangeven wat jij leuk vindt en welke activiteiten jij zeker 

terug wilt zien in een nieuwe baan 

• Stappen: 

1. Beantwoord alle vragen 

2. Kies uit alle antwoorden de 5 die het belangrijkste voor je zijn wat betreft je werk  

3. Bedenk op basis van deze 5 items tenminste 10 beroepen die hierbij passen 

 

B. Oefening 

• Invuloefening I: beantwoord de vragen 

• Invuloefening II: kies de 5 meest aansprekende activiteiten 

• Invuloefening III: bedenk 10 functies op basis van de gekozen activiteiten uit oefening 

II 

 

C. Voorbeelden: 

• Voorbeeld invuloefening I 

• Voorbeeld invuloefening II 

• Voorbeeld invuloefening III 

 

D. Achtergrondinformatie: 

• Wat betekent werk voor mij? (zie Google) 

• Belang van een passende en blijvende baan (zie Google) 

• Wat is interesse en motivatie (zie Wikipedia) 

 



 

Oefeningen Stap 2 Bepalen wat jij het belangrijkste vindt in je werk 

 

 

Oefening I:  

Beantwoord de onderstaande 10 vragen zo goed mogelijk. Schrijf de antwoorden op de 

lijnen onder de vragen.  

 

1. Welke activiteiten in je werk gaven je de meeste energie, en vind/vond je het leukste om 

te doen? 

2. Welke producten en/of diensten spreken je het meest aan?  

3. Wat spreekt je het meeste aan in deze producten en of diensten?  

4. Welke bedrijfsomvang gemeten in aantal mensen spreekt je het meest aan? Waarom? 

5. Hoe ziet de ideale cultuur binnen een bedrijf er uit? Beschrijf de sfeer en omgang tussen 

collega’s en managers onderling 

6. Binnen welke regio zou jij het liefste willen werken en waarom? 

7. In hoeverre is een leidinggevende positie van belang? Waarom wel/niet? 

8. Welke voorwaarden stel je aan een nieuwe baan? (denk aan: salaris, vakantiedagen, 

reiskostenvergoeding, pensioen, secundaire arbeidsvoorwaarden zoals lease auto, 

laptop, kinderopvang) 

9. Omschrijf je ideale manager in manier van omgaan met jou en overige werknemers 

10. Omschrijf wat jij nog meer belangrijk vindt in een nieuwe baan en/of overige zaken die jij 

hier genoemd wil hebben.  

 

Antwoorden op vraag 1-10 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Vervolg antwoorden op vraag 1-10 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 



 

Oefeningen Stap 2 Bepalen wat jij het belangrijkste vindt in je werk 

 

Oefening II:  

 

Zet de 5 meest aansprekende activiteiten in je werk op de stippellijnen hieronder. Indien je 

wilt kun je de punten voor jezelf verhelderen en uitbreiden met korte uitleg. Na het 

afronden van deze oefening heb je de rode draad gehaald uit je antwoorden 

 

Meest aansprekende activiteit 1: ……………………………………………………………………………….. 

Eventuele toelichting: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Meest aansprekende activiteit 2: ……………………………………………………………………………….. 

Eventuele toelichting: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Meest aansprekende activiteit 3: ……………………………………………………………………………….. 

Eventuele toelichting: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Meest aansprekende activiteit 4: ……………………………………………………………………………….. 

Eventuele toelichting: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Meest aansprekende activiteit 5: ……………………………………………………………………………….. 

Eventuele toelichting: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 

Oefening Stap 2 Bepalen wat jij het belangrijkste vindt in je werk 

 

 

 

Oefening III:  
 

Dit is je huiswerkopdracht. Bedenk op basis van je 5 gekozen activiteiten 10 functies die 

hierbij passen. Zet je antwoorden op de stippellijnen hieronder. 

 

 

Functie 1: ………………………………………………………………………………………………………………………………  

Functie 2: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Functie 3: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Functie 4: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Functie 5: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Functie 6: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Functie 7: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Functie 8: ………………………………………………………………………………………………………………………………   

Functie 9: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Functie 10: .…………………………………………………………………………………………………………………………… 



 

Voorbeelden Stap 2 Bepalen wat jij het belangrijkste vindt in je werk 

 

Voorbeeld Oefening I:  

Beantwoord de onderstaande 10 vragen zo goed mogelijk. Schrijf de antwoorden op de 

lijnen onder de vragen.  

1. Welke activiteiten in je werk gaven je de meeste energie, vind en of vond je het leukste om te 

doen? 

2. Welke producten en of diensten spreken je het meest aan?  

3. Wat spreekt je het meeste aan in deze producten en of diensten?  

4. Welke bedrijfsomvang gemeten in aantal mensen spreekt je het meest aan? Waarom? 

5. Hoe ziet de ideale cultuur binnen een bedrijf er uit? Beschrijf de sfeer en omgang tussen collega’s 

en managers onderling 

6. Binnen welke regio zou jij het liefste willen werken en waarom? 

7. In hoeverre is een leidinggevende positie van belang? Waarom wel niet? 

8. Welke voorwaarden stel je aan een nieuwe baan?(denk aan: salaris, vakantiedagen, reiskosten  

vergoeding, pensioen, secundaire arbeidsvoorwaarden lease auto, laptop, kinderopvang) 

9. Omschrijf je ideale manager in manier met omgaan met jou en overige werknemers? 

10. Omschrijf wat jij nog meer belangrijk vindt in nieuwe baan en of overige zaken die jij hier 

genoemd wil 

hebben.  

 

Antwoorden op vraag 1-10 

1. Technische dingen, uitzoeken problemen, oplossen van storingen, met nieuwe 

technieken om leren gaan, nieuwe machines installeren, verschillende bedrijven bekijken 

2. Nieuwe technieken, machines, camera’s, mobiele telefoons, navigatiesystemen, LED 

beeldschermen, zonnen, wind en water energie 

3. De achterliggende techniek, de manier waarop het in elkaar is gezet, de verbindingen, de 

gebruiksmogelijkheden, het ontwerp 

4. Een groot bedrijf en liefst internationaal gericht, 5.000 medewerkers, zaken zijn goed 

geregeld, regels liggen vast, meer multiculturele gedachte, meer geld voor innovatie en 

onderzoek 

5. Er is openheid, medewerkers helpen elkaar, geen politiek, maar direct, veel 

bedrijfsuitjes, vieren van goede resultaten, ook na het werk wel eens iets drinken 

6. In het oosten van het land tussen Zwolle, Ede en Nijmegen, binnen straal van 100km niet 

verhuizen, daarbuiten verhuisbereid, ideaal is op fietsafstand 

7. Leidinggeven is niet van belang, wel leuk om mensen op te leiden of stagiaires te 

begeleiden, coachen leuk en gezellig om met jongere mensen om te gaan of mensen die 

vak nog moeten leren 

8. Grootste voorwaarde is een minimaal gelijk salaris, 25 vakantiedagen, pensioen 

doorbetaling, geen ploegendienst 

9. Leidinggevende moet direct zijn, heldere taken geven, open zijn, mee kunnen denken bij 

problemen, openstaan voor andere culturen, humor hebben 

10.  Leuk zou het zijn om af en toe op reis te moeten voor het werk, ergens in Frankrijk 

storingen oplossen bijvoorbeeld 



 

Voorbeeld Stap 2 Bepalen wat jij het belangrijkste vindt in je werk 

 

 

Voorbeeld oefening II:  

Zet de 5 meest aansprekende activiteiten in je werk op de stippellijnen hieronder. Indien je 

wilt kun je de punten voor jezelf verhelderen en uitbreiden met korte uitleg. Na het 

afronden van deze oefening heb je de rode draad gehaald uit je antwoorden 

 

 

Meest aansprekende activiteit 1: Techniek 

Eventuele toelichting:  

Als het maar om een innovatief product gaat, liefst een consumenten product 

 

Meest aansprekende activiteit 2: Duurzaamheid  

Eventuele toelichting:  

Vooral techniek die te maken heeft met duurzaamheid. Energie opwekken uit wind, of zon 

en water, zijn technieken die ik interessant vind 

 

Meest aansprekende activiteit 3: Storingen Oplossen 

Eventuele toelichting:  

Vooral als er een probleem is of een machine het niet meer doet begin ik het leuk te 

vinden. Zeker als er druk op staat omdat de fabriek stilstaat en moet wachten. 

 

Meest aansprekende activiteit 4: Opleiden 

Eventuele toelichting:  

Ik vind het erg leuk om mensen te begeleiden of op te leiden. Ik ben geduldig en mensen 

zeggen altijd dat ik goed kan uitleggen. 

 

Meest aansprekende activiteit 5: Internationaal 

Eventuele toelichting:  

Een groot internationaal bedrijf waar mensen openstaan voor andere culturen en er ook 

kans is om op reis te gaan  

 

 



 

Voorbeelden Stap 2 Bepalen wat jij het belangrijkste vindt in je werk 

 

 

Voorbeeld oefening III:  

Dit is je huiswerkopdracht. Bedenk op basis van je 5 gekozen activiteiten 10 functies die 

hierbij passen. Zet je antwoorden op de stippellijnen hieronder. 

 

 

Functie 1: Storingsmonteur  

 

Functie 2: Stagebegeleider op technische school 

 

Functie 3: Leraar techniek 

 

Functie 4: Onderhoudsmonteur op windenergiepark 

 

Functie 5: Onderzoeker  

 

Functie 6: Tester van allerlei consumenten artikelen 

 

Functie 7: Uitvinder 

 

Functie 8: Installateur voor zonne-energie producten 

 

Functie 9: Computer technicus 

 

Functie 10: Lid van internationaal technisch team  

 

 

 



Wat is passend werk en wanneer weet ik of iets past? 

 

Werk vormt een groot onderdeel van je leven. Tussen de drie en vijf dagen per week en acht uur per 

dag. Het is dus goed om hierover na te denken en er zeker van te zijn dat het werk ook echt leuk is en 

bij je past.  

 

Dit doe je vaak niet als je start. Je rondt je opleiding af en gaat werken waar je wordt aangenomen. Je 

zoekt in de richting van je opleiding. Na enige jaren werkervaring is het echter goed om je keuze te 

heroverwegen. Vind ik het nu echt wel zo leuk? Past dit werk daadwerkelijk bij mij, etc.  

 

Op dit moment zoek je werk of ben je werkeloos. Zie dit dus als een kans om opnieuw te bepalen wat 

voor werk bij je past en jij echt leuk vindt. Stap 2 helpt je daarbij en geeft je ook daadwerkelijk dat 

inzicht. Hierin onderzoek je alle leuke kanten van je werk, maar kijk je ook naar nieuwe beroepen en 

of functies die daar bij passen.  

 

Wanneer is nu het werk ook daadwerkelijk passend en blijvend? Het past als jij al je sterke punten, 

ook wel kernkwaliteiten, voluit kunt benutten. Deze punten heb je al bepaald in stap 1. Als je per 

sterk punt bekijkt of jij deze kunt gaan gebruiken in je nieuwe baan, weet je of iets van nature bij je 

past.  

 

Ter illustratie het voorbeeld van een circus leeuw. Ik kan de leeuw leren door een hoepel te springen. 

Dit duurt heel lang en hij zal dit van nature niet doen. Als ik hem niet door een hoepel, maar achter 

een dier aan laat rennen, doet de leeuw dit wel van nature. Het jagen is een sterk punt ofwel 

kernkwaliteit van de leeuw.  

 

In dit voorbeeld zoek je dus naar natuurlijke sterke punten van jezelf. Als je werk gaat doen dat 

aansluit op deze kwaliteiten, ben je er van nature goed in en past dit. Belangrijk is dus bij elke nieuwe 

functie of beoordeling van vacatures te kijken in hoeverre jij je sterke punten daarin kwijt kunt!  

 

 

 

 

 



Motivatie 1

Motivatie

Een klok, gemotiveerd door een slinger

Motivatie is een term uit de psychologie,
criminologie en pedagogiek om uit te drukken dat
iemand iets (een zeker doel) probeert te bereiken.

Het concept ontstond pas na de uitvinding van de
mechanische klok. Een synoniem is drijfveer, wat
gezien deze achtergrond niet verwonderlijk is.

Het moeilijkste aspect van de studie van de
motivatie is dat men zich van sommige motivaties
niet bewust is. Over het algemeen legt men het
verband tussen motivatie en behoefte (citaat
nodig). Motivatie voor gedrag is dan al dan niet
rechtstreeks het trachten te voldoen aan een
menselijke behoefte. Abraham Maslow is een
auteur die een eigen behoeftentheorie heeft
uitgewerkt.

• In de klassieke psychologie zijn
geldingsdrang, machtsdrang, hang naar
erkenning en bevestiging, enkele voorbeelden
van motivaties van het menselijk gedrag. Een
en ander is bijvoorbeeld uitgewerkt door de
Amerikaanse psycholoog David McClelland.

• In de criminologie is de studie van de
motivatie voor crimineel gedrag een belangrijk
onderwerp.

• Zo zoekt men in onderwijs naar de factoren die de studiemotivatie bevorderen.
• Ook in de sport speelt de motivatie (om te presteren, om te blijven trainen) een grote rol.

Motivatie in de psychologie: een theoretisch overzicht
Van doelstelling tot actie en doelbereik

Motivatie Term voor alle processen die te maken hebben met de aanzet, de richting, de intensiteit en het volhouden
van de lichamelijke en psychische activiteiten.

Motivatie kan gekarakteriseerd worden langs drie dimensies:
1. moeite (Engels: effort): de energie die iemand wil/zal steken in acties om een zeker doel te bereiken.
2. strategie (Engels: strategy): de strategie die iemand kiest om een zeker doel te bereiken.
3. verbondenheid (Engels: commitment): de mate waarin iemand zich verbonden voelt met het gestelde doel.

Twee filosofische benaderingen
Twee van de heersende filosofische benaderingen van motivatie van de mens hanteren ofwel een biologisch model 
ofwel een computermodel. Het biologische model stelt de mens, de biologische machine, centraal; wanneer iemand 
zich een doel stelt en zich verbonden voelt met dat doel, vindt er een discrepantie plaats tussen de huidige situatie en 
de gewenste situatie (het doel). Dit veroorzaakt een zekere onvrede, een zeker ongenoegen. De mens heeft volgens 
het biologisch model de drang dit ongenoegen of de onvrede terug te brengen naar een staat van vrede, oftewel
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Motivatie 2

homeostase (Daarom spreekt men ook wel van homeostase theorieën). Dit is de "drijfveer" voor het ondernemen van
acties die gericht zijn om het doel te bereiken, ofwel die gericht zijn om van het doel, een toekomstige situatie, een
huidige situatie te maken en zo een staat van homeostase te creëren.
Het computermodel stelt de computer, de machine centraal. Het idee is dat wanneer iemand zich een doel stelt, er
een discrepantie met de huidige situatie ontstaat en dit via een loop van feedback (feedbackloop) wordt aangegeven,
waarbij steeds feedback wordt gegeven of het doel al dichter in zicht komt.

Brehm - moeilijkheidsgraad van het doel
Volgens Brehm hangt bij motivatie de mate van energie die men steekt in acties om een doel te bereiken, af van de
moeilijkheidsgraad van het doel. Hier geldt dat hoe moeilijker het doel, hoe meer energie iemand er zal insteken om
dat doel te bereiken. Hij stelt dat:
• hoe moeilijker het doel, hoe meer moeite/ energie iemand erin zal steken om het doel te behalen.
• hoe moeilijker het doel, hoe aantrekkelijker het behalen van het doel wordt.
Echter, als de motivatie om het doel te behalen minimaal is, zal er weinig energie in worden gestoken om het doel te
behalen, hoe moeilijk het doel ook is. Daarnaast zal er ook weinig energie in worden gestoken om het doel te
behalen wanneer het doel te moeilijk bereikbaar of zelfs onhaalbaar lijkt te zijn.

Complexiteit van het doel
Ook complexiteit van het doel speelt mee bij het handelen (action control). Iemand met action control heeft het
gevoel controle te hebben over zijn of haar omgeving met zijn of haar acties. Bij minder complexe doelen spelen
motivationele factoren, zoals moeite en doorzettingsvermogen, een grote rol bij het overgaan tot handelen. Bij meer
complexe doelen spelen cognitieve factoren, zoals het bepalen van een strategie, een grote rol bij het overgaan tot
handelen.

Weiner - Attributies
Bernard Weiner veronderstelt dat mensen hun handelen op drie dimensies interpreteren. Mensen stellen zichzelf
vaak de vraag "waarom" dingen gebeuren. Ze willen oorzaken attribueren, om meer controle over de omgeving te
verkrijgen en zo eventueel in de toekomst adequater te kunnen handelen. Een attributie kan op 3 dimensies
georganiseerd worden:
• locus: wie of wat is de oorzaak? (jij? een ander? iets anders?)
• stabiliteit: hoe vaak en wanneer komt het voor? (op vaste tijden? onverwachts?)
• controle: hoeveel controle heb je over de oorzaak?
Voorbeeld: Stel je komt voor de zoveelste keer te laat op werk door een treinvertraging. De oorzaak ligt buiten jou
zelf (de trein), het fenomeen is redelijk stabiel (het gebeurt regelmatig) en je hebt enigszins controle over de oorzaak
(je kunt een eerdere trein kiezen). In het vervolg, wanneer je weer naar je werk moet, besluit je om een trein eerder te
pakken.

Kuhl - Toestand versus actieoriëntatie
Julius Kuhl introduceerde het concept "toestand versus actieoriëntatie" (state vs. action orientation)[1] . Personen die 
gecommitteerd zijn aan een zeker doel, over 'action control' beschikken en streven een redelijk moeilijk doel te 
behalen, zullen gemotiveerd zijn om een zeker doel te bereiken en hoogst waarschijnlijk een "actie oriëntatie" 
ontwikkelen bij het handelen om dichter bij het doel te komen. In deze oriëntatie richt de persoon zich voornamelijk 
op facetten die helpen om het handelen richting doel (blijvend) uit te voeren. Die facetten kunnen zijn; de 
ontwikkeling van strategieën, het blokkeren van emoties die het handelen in de weg staan, het stimuleren van 
cognities die het handelen bevorderen en het open staan voor specifieke informatie die relevant is voor het naderen
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van het doel en blokkeren van irrelevante informatie.
Personen die niet verbonden zijn met het gestelde doel, of die te maken krijgen met een onmogelijke taak, zullen
zeer waarschijnlijk een "toestand oriëntatie" ontwikkelen. In deze oriëntatie richt de persoon zich voornamelijk op
facetten die niet helpen om het handelen richting doel (blijvend) uit te voeren. Die facetten kunnen zijn; het focussen
op emoties die het handelen in de weg staan, het focussen op cognities die het handelen in de weg staan en het open
staan voor alle informatie die voorbijkomt.
Of iemand een actie of toestand oriëntatie ontwikkelt, hangt af van een viertal factoren:
• de huidige toestand;
• de toekomstige/ gewenste toestand (het doel);
• de discrepantie tussen huidige en toekomstige/ gewenste toestand;
• alternatieven om die discrepantie te kunnen reduceren.
Er bestaan ook min or meer stabiele verschillen in actie versus toestandsoriëntatie [2] . Deze individuele verschillen
kunnen worden gemeten aan de hand van een vragenlijst, de ACS90 [3] . De ACS90 heeft twee subschalen. De eerste
subschaal meet actie versus toestand oriëntatie na een faal-ervaring (AOF). De tweede subschaal meet actie versus
toestand oriëntatie in beslissingssituaties (AOD). De ACS90 is een betrouwbaar instrument met goede
psychometrische eigenschappen [4] . Een Nederlandse vertaling van de ACS90 is ontwikkeld door Koole en collega's
[5] .
Individuele verschillen in actie versus toestandsoriëntatie, gemeten door middel van de ACS90, blijken een
belangrijke voorspeller van gedrag in een groot aantal uiteenlopende domeinen. De AOF schaal voorspelt onder
meer de neiging tot piekeren, prestatie afname na een faal-ervaring, vervreemding, conformiteit en emotie regulatie.
De AOD schaal voorspelt onder meer besluitvaardigheid, functionering van het werkgeheugen, de efficiëntie
waarmee intenties in gedrag worden omgezet, en emotie regulatie. Emotie regulatie is volgens recente inzichten de
centrale component van individuele verschillen in actie versus toestandsoriëntatie [6] . Actie-georiënteerden lijken
vaardiger in het omgaan met negatieve gevoelens dan toestands-georiënteerden. De uiteenlopende effecten van actie
versus toestandsoriëntatie zijn dus mogelijk terug te voeren op een verschil in emotie regulatie vaardigheden tussen
actie- versus toestands-georiënteerden. Deze verschillen in emotie regulatie vaardigheden ontstaan waarschijnlijk
tijdens de opvoeding, al is het mogelijk om actie versus toestandsoriëntatie ook op latere leeftijd nog te veranderen
[7] .

Heckhausen en Gollwitzer - fasen van 'action control'
Heinz Heckhausen en Peter M. Gollwitzer benoemen vier stappen of fasen van mindsets waarin men van besluit tot
actie komt, ofwel vier fasen van action control. Bij elke stap hoort een bepaalde manier van denken (een mindset) en
bij elke mindset horen bepaalde typen gedachten.
1. Allereerst is er de fase van besluitvorming, de predecisionale fase, waarin sprake is van een mindset van

delibereren; hier worden allerlei overwegingen gemaakt om tot een keuze te komen. De geest staat open voor
allerhande informatie. Alles kan nuttig zijn.

2. Wanneer tot een besluit is gekomen en een zeker doel gesteld is, volgt de tweede fase. Dit is de fase van
voorbereiden tot actie of tot handelen, ofwel pre-actionele fase. In deze fase is sprake van een mindset van
implementeren; hoe kan het gestelde doel gegoten worden in handelingen om dat doel te bereiken? Er wordt nu
alleen nog aandacht besteed aan specifieke informatie die nuttig kan zijn voor het plan van aanpak.

3. Als dit duidelijk is volgt de derde fase, de fase van handelen en actie ofwel de actionele fase, waarin sprake is van
een mindset van actie; hierin wordt overgegaan tot actie en alleen aandacht besteed aan gedachten die het
handelen stimuleren en ondersteunen.

4. De vierde fase is de fase van het terugkijken, de post-actionele fase, waarin sprake is van een mindset van
evaluatie; men kijkt of met behulp van de in fase 2 bedachte en in fase 3 verrichte handelingen, het in fase 1
gestelde doel behaald is en of het de moeite waard was.
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Wanneer mensen dus een besluit hebben gemaakt in een bepaalde fase, verandert ook hun wijze van verwerking van
informatie, zoals hierboven beschreven staat.

White - 'Effectance Motivation'
Robert B. White introduceert het concept "effectance motivation". Hiermee stelt hij dat mensen een aangeboren
neiging hebben om controle te verwerven over hun omgeving. Dit motiveert mensen om hun omgeving onder de
knie te krijgen en competent te zijn in het handelen in een gegeven situatie. Een reden hiervoor was dat hij zag bij
experimenten met ratten dat zij veel minder stress ervoeren wanneer zij enigszins controle hadden over een
onaangename stimulus.

Intrinsieke motivatie en extrinsieke beloning
Intrinsieke motivatie is de wil of de drang in iemand, dus intern (intrinsiek) om bepaalde handelingen te verrichten
waarmee tot een zeker doel wordt gekomen. Bijvoorbeeld; je vindt het leuk om te schrijven. Dit veroorzaakt dat je
een boek aan het schrijven bent en resulteert in een zelf geschreven boek. De motivatie zorgt voor de handeling. De
motivatie is bijvoorbeeld dat het schrijven van een boek je een plezierig gevoel geeft (intrinsieke motivatie).
Wanneer hier een extrinsieke reactie gegeven wordt, zoals een beloning van geld of een cadeautje, kan de motivatie
om het gedrag te vertonen vermeerderen. Dit geldt ook voor extrinsieke verbalen reactie zoals het geven van een
compliment door een ander over het gedrag of handelen. Door het handelen of gedrag af te keuren kan dit resulteren
in een vermindering van de intrinsieke motivatie.

Self-efficacy
Onder self-efficacy wordt het vermogen en de overtuiging om adequaat en efficiënt te handelen in een gegeven
situatie verstaan. De vier typen van informatie die hier aanleiding toe geven zijn het eigen gedrag, het gedrag van
anderen, verbale beloning en lichamelijke feedback. Wanneer men ziet dat er met het eigen gedrag succes geboekt
(een doel bereikt) wordt, zal men overtuigd raken de volgende keer weer in staat te zijn dit succes te behalen.
Wanneer men ziet dat anderen succes behalen (een doel bereiken) met bepaald gedrag, zal men overtuigd raken dat
men met dat bepaalde gedrag in staat zal zijn een bepaald succes of doel te behalen. Verbale feedback (zoals een
peptalk) draagt ook bij aan het idee dat men een bepaald doel zal behalen door het ondernemen van bepaalde acties.
Tot slot draagt lichamelijke feedback bij, doordat men merkt dat men bijvoorbeeld moe raakt als hij of zij bepaalde
acties onderneemt en merkt dat het doel niet behaald gaat worden, maar het tegenovergestelde (positieve feedback)
kan ook waar zijn. Het gevoel van self-efficacy wordt door deze vier informatiebronnen versterkt of verzwakt. Hoe
hoger het gevoel van self-efficacy, hoe groter de motivatie tot handelen.

Aangeleerde hulpeloosheid
Wanneer iemand echter ziet dat zijn handelingen nooit en te nimmer succes behalen, of juist de ene keer wel en de
andere keer niet, maar er is geen peil op te trekken wanneer wel of wanneer niet, dan zal iemand uiteindelijk in een
algehele staat van aangeleerde hulpeloosheid verkeren. Hij of zij voelt zich dan machteloos en heeft het idee met zijn
handelingen geen controle over de omgeving in welke vorm dan ook uit te kunnen oefenen. Het falen staat los van de
locus of control, en heeft te maken met het stabiele en globale terugkeren (steeds weer, in diverse situaties). Deze
persoon zal weinig gemotiveerd zijn te handelen in het algemeen.
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Murray - behoeften
Volgens Henry Murray hebben mensen zekere behoeften (needs) die hen motiveren tot handelen. Deze behoeften
zijn volgens Murray de behoefte aan voltooiing (Engels: achievement), de behoefte aan toetreding ofwel connectie
(Engels: affiliation) en de behoefte aan dominatie of macht (Engels: dominance/power). Deze behoeften zijn vrijwel
onbewust, maar niet geheel. Dus om ze te kunnen achterhalen en meten, maakt Murray gebruik van een TAT
(Thematische Apperceptie Test). Deze test bestaat uit een aantal ambigue plaatjes waarbij de persoon in kwestie een
verhaal moet vertellen; wat ziet hij in het plaatje? Dat wat hij ziet, onthult zijn verborgen behoeften (needs).

Atkinson - succes en falen - Resultant Achievement Motivation (RAM)
J.W. Atkinson stelt dat de motivatie van het bereiken van resultaten (Resultant Achievement Motivation) van
mensen gebaseerd is op twee motieven; het willen slagen of het vermijden van falen. RAM staat gelijk aan "het
willen slagen" minus "het vermijden van falen". Dit houdt in dat iemand die een grotere neiging heeft om te willen
slagen een positieve RAM heeft en iemand die meer de neiging heeft om falen te vermijden, een negatieve RAM.
Iemand met een positieve RAM zal gematigd moeilijke taken opzoeken, terwijl iemand met een negatieve RAM
deze zal vermijden evenals te makkelijke taken. Deze persoon zal juist te moeilijke taken opzoeken waarbij het falen
al vast staat. Trope vindt dit echter incompleet.

Trope - moeilijkheid taken: diagnostische waarde
Trope stelt dat mensen een taak kiezen afhankelijk van hoeveel het slagen of falen op die taak vertelt over iemands
capaciteiten. Alle mensen hebben de neiging volgens Trope om een taak te kiezen die hen iets vertelt over hun
kunnen. Echter, mensen die gericht zijn op het behalen van succes zullen eerder geneigd zijn een middelmatig
moeilijke taak te kiezen, die hen het maximale over hun capaciteiten kan vertellen, terwijl mensen die gericht zijn op
het vermijden van falen waarbij zij zelf oorzaak zijn, eerder een te moeilijke taak zullen kiezen, omdat dit hen buiten
de blaam van het falen stelt.

McClelland - machtsoriëntatie
Volgens David McClelland worden mensen gedreven tot actie door de behoefte aan controle en macht over hun
omgeving. Er zijn slechts verschillen in de oriëntatie van deze behoefte. Het object van macht kan het zelf of de
ander zijn. Wanneer het object van macht het zelf is, maar de machtsbron extern ligt, zoekt men macht in
bijvoorbeeld kennis en het lezen van boeken. Wanneer het object van macht het zelf is en de machtsbron intern ligt,
zoekt men macht in bijvoorbeeld het kopen van dure spullen en aanschaffen van eigendommen. Wanneer het object
van macht de ander is, maar de machtsbron intern ligt, zoekt men macht door competitie, bijvoorbeeld door sport.
Wanneer het object van macht de ander is en de machtsbron extern ligt, zoekt men macht door bijvoorbeeld
lidmaatschap van een groep.

Drive-theorie
Drive-theorie stelt dat de motivatie voor mensen om tot actie te komen verscholen ligt in een aangeboren neiging om
spanning en opwinding te reduceren. Wanneer er sprake van stimulatie is, zal de persoon trachten dit te reduceren.
Het probleem is echter dat mensen wel degelijk extra stimulatie en spanning opzoeken, bijvoorbeeld bij het
auto-racen. Daarnaast zijn baby's onderzoekend en zoeken zij stimuli op (grijpen naar speeltjes bijvoorbeeld). Tot
slot blijkt uit onderzoeken van sensorische deprivatie, waarbij mensen enige tijd werden onthouden van elke
zintuiglijke stimulus (zien, horen, voelen, en dergelijke), dat de stress verhoogde. Men had juist behoefte aan stimuli.
Hebb en Berlyne hadden hier een oplossing voor. Zij spreken niet van drive, maar van arousal.
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Hebb & Berlyne - affect & optimale stimulatie
Donald Hebb en Daniel E. Berlyne stelden dat mensen niet op zoek zijn naar het minimale stimulatieniveau, maar
naar het optimale (soms is dit 'weinig' en soms is dit 'veel') waarbij ze gematigd 'aroused' ('opgewonden') zijn. Een
persoon ervaart dan het prettigste affect (gevoel). Als mensen onderstimulering ervaren, zullen zij trachten de
arousal naar het optimale level te brengen door middel van diverse exploratie; zij zullen open staan voor allerhande
stimuli. Wanneer mensen overstimulering ervaren, zullen zij trachten de arousal naar het optimale level te brengen
door middel van specifieke exploratie; zij zullen zich focussen op of open staan voor een beperkt aantal stimuli. Dit
patroon verloopt volgens de curve van Wundt, een omgekeerde U met op de X-as het stimulatie-niveau en op de
Y-as het affect.

De wet van Yerkes-Dodson: arousal & prestatie
De wet van Yerkes-Dodson stelt dat het prestatie-niveau afhangt van het niveau van arousal. Ten eerste is er sowieso
voor een optimale prestatie een gematigd niveau van arousal nodig. Ten tweede ligt dit niveau van arousal lager voor
makkelijke taken dan voor gematigd moeilijke taken, maar dit niveau ligt hoger voor moeilijke taken dan voor
gematigd moeilijke taken. Zo ontstaan er omgekeerde U-curves voor makkelijke, medium en moeilijke taken.

Kritiek op arousal
Er is echter kritiek op het idee van nonspecifieke arousal. Niet alleen vindt er een oversimplificatie van
psychologische effecten op gedrag plaats (spelen er meer zaken mee?), daarnaast vindt er ook een samensmelting
van allerlei nuances tot arousal plaats (er wordt voorbijgegaan aan het verschil tussen bijvoorbeeld arousal uit
boosheid of arousal uit angst).

Trivia
• Voskin is een acroniem binnen de marketing om motivaties te onderzoeken en te categoriseren.
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Samenvatting Stap 3 Bepalen wat jij het belangrijkste vindt in je vrije tijd 

 

 

Samenvatting Stap 3. Bepalen wat jij het belangrijkste vindt in je vrije tijd 

 

A. Samenvatting: 

• Doelstelling: bepalen wat je echt leuk vindt in je leven. Wat is je daadwerkelijke 

passie 

• Resultaat: na afloop kun jij aangeven wat jij leuk vindt en wat je passie is/zou kunnen 

zijn 

• Stappenplan: 

1. Beantwoord alle vragen 

2. Kies uit alle antwoorden de 5 die het belangrijkste voor je zijn wat betreft je werk  

3. Bedenk op basis van deze 5 items tenminste 10 beroepen die hierbij passen 

 

B. Invuloefening 

• Invuloefening I:  beantwoord de vragen 

• Invuloefening II:  kies de 5 meest aansprekende activiteiten 

• Invuloefening III: bedenk 10 functies op basis van de gekozen activiteiten uit oefening 

II 

 

C. Voorbeelden: 

• Voorbeeld invuloefening I 

• Voorbeeld invuloefening II 

• Voorbeeld invuloefening III 

 

D. Achtergrondinformatie: 

• Betekenis van passie (Wikipedia) 

• Model en methodiek van de passiepraktijk (zie Google) 

• Omgaan met vrije tijd en vrije tijdbestedingen (zie Google) 

 

 



 

Oefeningen Stap 3 Bepalen wat jij het belangrijkste vindt in je vrije tijd 

 

 

Oefening I:  

Beantwoord de onderstaande 10 vragen zo goed mogelijk. Schrijf de antwoorden op de 

lijnen onder de vragen.  

 

1. Wat zijn je grootste hobbies? 

2. Waar word je heel blij van?  

3. Wat is je levensmotto en/of wat zou dat kunnen zijn?  

4. Wie en/of wat zijn je grootste inspiratiebronnen? 

5. Wat heb je altijd al eens willen doen, maar nooit gedaan? 

6. Wat zou jij doen met 30 miljoen euro? 

 

Antwoorden op vraag 1- 6 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Vervolg antwoorden op vraag 1-6 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Oefening II:  

Zet de 5 meest aansprekende activiteiten in je vrije tijd op de stippellijnen hieronder. 

Indien je wilt kun je de punten voor jezelf verhelderen en uitbreiden met korte uitleg. Na 

het afronden van deze oefening heb je de rode draad gehaald uit je antwoorden 

 

Meest aansprekende activiteit 1: ……………………………………………………………………………….. 

Eventuele toelichting: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Meest aansprekende activiteit 2: ……………………………………………………………………………….. 

Eventuele toelichting: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Meest aansprekende activiteit 3: ……………………………………………………………………………….. 

Eventuele toelichting: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Meest aansprekende activiteit 4: ……………………………………………………………………………….. 

Eventuele toelichting: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Meest aansprekende activiteit 5: ……………………………………………………………………………….. 

Eventuele toelichting: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Oefening III:  
 

Dit is je huiswerkopdracht. Bedenk op basis van je 5 gekozen activiteiten 10 functies die 

hierbij passen. Zet je antwoorden op de stippellijnen hieronder. 

 

 

Functie 1: ………………………………………………………………………………………………………………………………  

Functie 2: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Functie 3: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Functie 4: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Functie 5: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Functie 6: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Functie 7: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Functie 8: ………………………………………………………………………………………………………………………………   

Functie 9: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Functie 10: .…………………………………………………………………………………………………………………………… 



 

Voorbeelden Stap 3 Bepalen wat jij het belangrijkste vindt in je vrije tijd 

 

 

Voorbeeld oefening I:  

 

Beantwoord de onderstaande 10 vragen zo goed mogelijk. Schrijf de antwoorden op de 

lijnen onder de vragen.  

 

1. Wat zijn je grootste hobby’s? 

2. Waar wordt je allemaal heel blij van?  

3. Wat is je levensmotto en/of wat zou dat kunnen zijn?  

4. Wie en/of wat zijn je grootste inspiratiebronnen? 

5. Wat heb je altijd al eens willen doen, maar nooit gedaan? 

6. Wat zou jij doen met 30 miljoen euro? 

 

 

Antwoorden op vraag 1- 6 

 

1. Rond het huis klussen, organiseren van sociaal cultureel werk, organiseren van 

optredens, bestuur van verenigingen 

2. Als ik mijn kinderen zie optreden, als een klus naar voldoening is afgemaakt, 

drummen 

3. Als je A zegt moet je ook B zeggen. Gewoon doen en afmaken 

4. Mijn grootste inspiratie komt van mensen die nakomen wat ze beloven, mijn vader 

die enorm goed kon klussen, mijn huis dat ik weer in originele staat heb terug weten 

te brengen 

5. Voor mijzelf beginnen als installateur 

6. Stoppen met werken, mijn huis helemaal klaarmaken en daarna voor mijzelf 

beginnen zonder druk dat ik elke klus aan moet nemen. Alleen de klussen die ik leuk 

en interessant vind en verder lekker mijn eigen tijd indelen en veel vrijwilligerswerk 

doen. 
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Voorbeeld oefening II:  
 

Zet de 5 meest aansprekende activiteiten in je vrije tijd op de stippellijnen hieronder. 

Indien je wilt kun je de punten voor jezelf verhelderen en uitbreiden met korte uitleg. Na 

het afronden van deze oefening heb je de rode draad gehaald uit je antwoorden 

 

Meest aansprekende activiteit 1: Ondernemerschap 

Eventuele toelichting:  

Starten als zelfstandig installateur  

 

Meest aansprekende activiteit 2: Klussen 

Eventuele toelichting:  

Vooral de verschillende soorten werkzaamheden, problemen en oplossingen die bedacht 

moeten worden 

 

Meest aansprekende activiteit 3: Optredens organiseren 

Eventuele toelichting:  

Alles wat met muziek te maken heeft. Leuke bands bekijken en uitnodigen 

 

Meest aansprekende activiteit 4: Drummen 

Eventuele toelichting:  

Van jongs af aan ben ik al actief aan het drummen en nu in een band 

 

Meest aansprekende activiteit 5: Begeleiden kinderen 

Eventuele toelichting:  

Het geeft mij veel plezier om met kinderen muziek te maken en hen te begeleiden. 

Daarnaast heb ik een specifieke band met gehandicapten 
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Voorbeeld oefening III:  

 

Dit is je huiswerkopdracht. Bedenk op basis van je 5 gekozen activiteiten 10 functies die 

hierbij passen. Zet je antwoorden op de stippellijnen hieronder. 

 

 

Functie 1: Installateur  

 

Functie 2: Eigenaar Installatiebedrijf 

 

Functie 3: Manager van bands 

 

Functie 4: Organisator van muziek festivals 

 

Functie 5: Gehandicapten begeleider 

 

Functie 6: Sociaal cultureel werker 

 

Functie 7: Leraar techniek 

 

Functie 8: Conciërge op school  

 

Functie 9: Vestigingsleider bij bedrijven als bijvoorbeeld Gamma  

 

Functie 10: Organisator van workshops  

 

 



 

Achtergrondinfo Stap 3 Bepalen wat jij het belangrijkste vindt in je vrije tijd 

 

 

Wat is passie en hoe vind je die? 

Als je ergens passie voor voelt, word je geraakt. Je wordt enthousiast. Je laadt jezelf op met 

energie die je ’s morgens fit doet opstaan en je ’s nachts op een prettige manier uit je slaap 

houdt. Je verliest de tijd uit het oog en gaat helemaal op in je passie. Het brengt het beste in 

je naar boven. Je presteert geweldig en je doet dingen die je misschien niet voor mogelijk 

had gehouden. Je voelt je happy! 

Je kunt voor veel dingen passie voelen, bijvoorbeeld voor tuinieren, zwemmen of lezen, 

maar ook voor bezigheden als ondernemen, plannen uitwerken, of dingen (mooi) maken. 

 

Manieren om passie te ontdekken: 

1. Ontdekking door openbaring: ‘Ik weet het: dit is het!’ 

Er gebeurt iets op een bepaald moment waarna je het opeens weet.  

 

2. Ontdekking door verandering: Je komt erachter dat…. 

Je realiseert je wat jouw passie is als reactie op een belangrijke gebeurtenis of verandering, 

bijvoorbeeld een geboorte, huwelijk, scheiding of dood van een dierbaar persoon.  

 

3. Ontdekking door intuïtie: ‘Ik heb altijd al geweten dat…’ 

Sommige mensen voelen en begrijpen hun passie van jongs af aan. Ze kennen hun passie 

en vertrouwen erop.  

 

4. Ontdekking door ervaring: ’Volgens mij moet ik hier toch iets mee doen….’ 

De meeste mensen ontdekken hun passie door ervaring: een geleidelijk groeiend 

bewustwordingsproces. De ontdekking is niet heel schokkend, maar kan je leven wel flink 

veranderen. 
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In stap 3 worden je zes vragen gesteld. Hieronder vind je vier van de zes vragen, maar dan 

met meer achtergrond informatie. 

 

Waar word je blij van? 

Een open deur misschien, maar veel mensen weten dat niet 1-2-3 te benoemen. Ze rennen 

inmiddels zo hard mee in de tredmolen van alledag dat er geen ruimte overblijft voor dit 

soort vragen. Denk daarom hier eens over na: Waar krijg je energie van? Waar word je 

vrolijk van? Waar kun je helemaal in opgaan? Wanneer is de dag voor jou geslaagd? Wat doe 

jij graag in je vrije tijd? Wat deed je als kind graag? En als scholier en student? Welke 

onderwerpen vind je interessant? 

 

Wat zijn je kwaliteiten? 

Iedereen heeft zijn eigen kwaliteiten. Waar vind jij jezelf goed in? Wat is jouw kracht? Wat is 

(soms onbewust) jouw tweede natuur? Welke rol neem jij bijvoorbeeld in een groep vaak op 

je? Als je dat lastig vindt om te beantwoorden, vraag het dan eens aan iemand anders: je 

ouders, broers/zussen, partner, vrienden of collega’s kunnen je vast weer wat verder helpen. 

 

Wat is mijn levensmotto? 

Wat wil jij bereiken of betekenen? Door je eigen levensmotto te formuleren, kun je de 

dingen die je doet, toetsen: draagt dit bij aan wat ik echt wil en waar ik echt voor sta? 

 

Wie zijn mijn inspiratiebronnen? 

Ontmoet en lees over inspirerende mensen en mensen die hun hart volgen. Wat bewonder 

je in hen? Deel je zoektocht door te praten met mensen: ervaringsdeskundigen of mensen 

die met dezelfde vragen in de weer zijn. Vaak leveren zulke gesprekken weer veel nieuwe 

inzichten en inspiratie op!  

 

 



Passie 1

Passie
Een passie is een verhaal, een toneelstuk, een muziekstuk of een
beeldend kunstwerk dat het lijden van Jezus Christus als uitgangspunt
heeft. Een theatrale vorm van een passie wordt ook wel passiespel
genoemd.

In het alledaags spraakgebruik wordt het woord "passie" ook als
synoniem voor "overgave" of "met grote inzet" gebruikt.

Muzikale passie

De muzikale passie of passiemuziek heeft in de loop der eeuwen een
grote ontwikkeling doorgemaakt.

Oorspronkelijk werd de muziek eenstemmig gezongen. Rond de 10e eeuw werden de rollen van Christus, de
verteller, het volk en anderen verdeeld over verschillende zangers en groepen zangers. Men noemt dit de
koraalpassie of responsori. De gezongen tekst komt hier letterlijk overeen met één van de Evangelies.
Rond 1500 kwam de polyfone muziek op. Ook de passiemuziek werd hierbij aangepast. Er kwamen harmonieën en
meerstemmigheid bij, wat resulteerde in de motetpassie.
Later, in de 17e en 18e eeuw, schreven componisten als Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Händel en Georg
Philipp Telemann passies in de vorm van een oratorium, de oratoriumpassie. In de oratorische passie wordt de
letterlijke evangelietekst afgewisseld met teksten die het evangelieverhaal beschouwen. Een volgende stap was de
zgn. Brockes-passie, een passie op teksten van de Hamburgse magistraat Brockes, waarbij de bijbeltekse(en)
herdicht zijn. Van de vele oratoria zijn de Mattheuspassie en de Johannespassie de meest bekende en de meest
gespeelde. Ze worden in de tijd voor pasen overal in de westerse wereld uitgevoerd. Twintigste-eeuwse passies
werden o.a. gecomponeerd door Penderecki en Goebadoelina. Een populaire passie zou men de musical Jesus Christ
Superstar van Andrew Lloyd Webber kunnen noemen.

Voor meer mediabestanden zie de categorie [/wiki/Commons:Category:Arma Christi?uselang=nl#mw-subcategories Arma Christi] van
Wikimedia Commons.
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Vrije tijd

Twee mannen kaarten (Paul Cézanne, 1892-1895)

Vrije tijd is de tijd die men niet hoeft te besteden aan
verplichte of noodzakelijke activiteiten zoals (huishoudelijk)
werk, zorg en studie.

Vrije tijd wordt vooral geassocieerd met de mogelijkheid om
dat te doen wat men graag doet, zoals het beoefenen van een
hobby, televisiekijken of erop uit gaan. Vrije tijd is een
subjectieve ervaring. Vrijwilligerswerk bijvoorbeeld wordt
door de één gezien als vrijetijdsbesteding terwijl de ander dat
als werk ziet.
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