
‘Loopbaanspel’

Wilt u meer informatie of een afspraak maken? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

Telefoon: 050 - 790 11 01
E-mail: info@4impact.nl 

 
Bezoekadres Groningen: Paterswoldseweg 806, 9728 BM Groningen

Bezoekadres Zwolle: Trawlerweg 3-5, 8042 PZ Zwolle
Bezoekadres Emmen: Hoenderkamp 20, 7812 VZ Emmen

Impact begeleidt organisaties en medewerkers

Vind je het moeilijk om je persoonlijke kwaliteiten en motivatie te formuleren? En vind je het 
lastig om je voorkeuren ten aanzien van werk te ontdekken? Dan is het loopbaanspel iets voor 
jou! 
Om een loopbaanstap bewust en weloverwogen te maken is het goed een aantal zaken helder 
te hebben voor jezelf. Wat zijn je talenten, waar gaat jouw hart sneller van kloppen, welke stap-
pen heb je al gezet, wat vind je spannend, waar droom jij van en welke ontwikkelingen op jouw 
vakgebied zie je op je afkomen? Door hier actief mee aan de slag te gaan vergroot je de kans 
van slagen in je nieuwe stap in je carrière.

Doelgroep
Iedereen die verantwoordelijkheid wil nemen in zijn of haar loopbaan en wil nadenken over 
toekomstige keuzes.

Doelstelling
Een loopbaanstap bewust en weloverwogen te kunnen maken.

Onze aanpak
Middels dit spel, wat in groepsverband maar ook individueel kan worden gespeeld ga je met 
een persoonlijk doel aan de slag. De vragen uit het spel dagen uit om na te denken over allerlei 
aspecten die te maken hebben met een toekomstige keuze zoals motivatie, interesses, ontwik-
keling en kwaliteiten.
In snel tempo komen allerlei vragen aan bod. Voorbeeldvragen zijn: Wat wilde je worden toen 
je 10 jaar was? Wat is het mooiste compliment dat je ooit kreeg? Wat zou je graag willen ont-
wikkelen? Het uitspreken van de antwoorden werkt motiverend.

Resultaat
Je hebt een beter beeld van eigen kwaliteiten, interesses, motivatie en ontwikkeling Je kan je 
eigen kwaliteiten, interesses, motivatie en ontwikkeling beter formuleren. 

Duur
1 Dagdeel.

LOOPBAANORIËNTATIE DOOR IMPACT


