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Stap 1 | Droomcarrière definiëren

De eerste oefening bestaat uit de definiëring van je droomcarrière. Denk er ook nog aan: je
droomcarrière is geen eindbestemming, maar een avontuur dat vandaag begint. Denk daarom niet
aan “wat je wil worden”, maar aan “wat je allemaal wil meemaken” tijdens je carrière.

Probeer in minstens 5 regels je droomcarrière te definiëren. Hoe duidelijker je kan omschrijven wat
je wilt, hoe beter. Vergeet de details dus zeker niet. Ten slotte, hou je niet in om ook de
doelstellingen van je privé leven te betrekken. Je professioneel leven heeft een impact op je privé
leven en vice versa. Daarom, aarzel niet om daar ook zaken over te zeggen.
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Opdracht 1| Definieer je droomcarrière



Er zijn er velen die jouw droomcarrière (of stukken ervan) reeds realiteit hebben gemaakt. In deze
opdracht zal je dus een aantal vragen voorbereiden die je aan hen kan stellen. Geef toe dat je toch
benieuwd bent naar hun verhaal, niet?

Uiteraard is het perfect mogelijk dat je vragen lichtjes verschillen naargelang de persoon die je zal
interviewen. Hoe dan ook kan je best een aantal vragen of onderwerpen hebben klaarstaan waar je
het over wil hebben, alvorens je met hen op gesprek gaat.

Probeer hieronder 5-10 vragen en/of onderwerpen op te sommen die je zou kunnen aanhalen
gedurende de interviews. Wat wil je allemaal te weten komen?
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Nu is de tijd aangebroken om mensen te gaan contacteren. En ja, het is niet voor iedereen even leuk
om onbekenden te gaan benaderen, maar geloof me als ik zeg dat dit de belangrijkste opdracht is
van heel deze opleiding.

Niet alleen ga je van deze mensen ongelofelijk veel kunnen leren, daarnaast zullen zij ook deel
uitmaken van je netwerk. En aangezien ze reeds een interessant traject doorlopen hebben, zou hun
netwerk enorm waardevol kunnen zijn voor jou.

Vandaar dat ik het ook aanmoedig om buiten het kader van deze opleiding met dergelijke mensen

Opdracht 2| Vragen voorbereiden

Opdracht 3| Interview 10+ van je voorgangers
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Stap 2 | Op gesprek met je voorgangers



regelmatig te connecteren.

Om je werk te vergemakkelijken kan je via deze link een Excel file vinden die je helpt een overzicht te
behouden in al je contacten. Herinner je wat ik in de videoles gezegd heb: velen zullen niet
antwoorde, het is dus perfect mogelijk dat je er meer dan 20 personen zal moeten contacteren en
dat je een aantal onder hen zal moeten opvolgen.

Om het geheel overzichtelijk te houden, gebruik je best de Excel file.

Pas als je meer dan 10 man ondervraagd heb, kan je overgaan naar de volgende opdracht.
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Opdracht 4| Filter de noodzakelijke trinity
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Stap 2 | Op gesprek met je voorgangers

Eens je voldoende van je voorgangers ondervraagd hebt, maak een oplijsting van de nodige
eigenschappen, de nodige kennis & vaardigheden en de nodige ervaringen.

Maak hiervoor een nieuw Word document aan en lijst voor alle drie de categorieën op wat er
absoluut nodig is om je droomcarrière mogelijk te maken.

(a) Op deze pagina tref je alvast een uitgebreide lijst aan eigenschappen en ook wat ze betekenen.
Zij noemen het echter kwaliteiten. Laat je hier gerust door inspireren.

(b) Hetgeen je bij de beschrijving van de nodige kennis & vaardigheden moet oplijsten, noemen wij
de leerdoelen. De leerdoelen definieert men als wat men uit het onderwijs, het lezen van een boek
of een opleiding wil bereiken. Een voorbeeld van een leerdoel klinkt als volgt:

- Ik heb Google Analytics onder de knie.

Bron: desteven.nl

https://www.desteven.nl/persoonlijke-ontwikkeling/persoonlijke-effectiviteit/kwaliteiten


- Ik ken de grootste misaligments tussen marketing & sales binnen onze type business. 
- De markt van de telecom industrie kent geen geheimen voor mij.

Echter zou je de leerdoelen meer granulair kunnen beschrijven. Je zou de voorbeelden ook als volgt 
kunnen uitschrijven: 

- Ik heb Google Analytics onder de knie.
- Ik kan rapporten maken in Google Analytics.
- Ik kan aan campagne & conversie tracking doen in Google Analytics.
- Ik kan de belangrijkste website statistieken en KPIs afleiden uit Google Analytics.
- …

- Ik ken de grootste misalignments tussen marketing & sales binnen onze type business. 
- Ik weet hoe marketing en hoe sales “goede leads” percipiëren.
- Ik weet hoe sales de marketing leads behandelt.
- Ik weet hoe marketing kijkt naar de sales leads.
- Ik weet op welke resultaten marketing & sales afgerekend worden.
- …

- De markt van de telecom industrie heeft geen geheimen voor mij.
- Ik heb een idee van hoe de markt zal evolueren de komende jaren.
- Ik weet wie de grootste concurrenten zijn in de markt.

- Ik ken de USP van alle concurrenten.
- Ik weet wie de leveranciers zijn. 
- Ik weet welke verschillende klantengroepen er bestaan.
- …

Je ziet het al. Je kan de oplijsting op korte tijd erg lang maken. Ik raad aan om pas granulair te gaan, 
zodra je van plan bent om één van de leerdoelen werkelijk te behandelen. 

Het resultaat van deze opdracht is dat je voor jezelf een checklist maakt over de zaken waar je je in 
zal moeten verdiepen.

(c) Ten slotte, maak een oplijsting van de nodige ervaringen. Formuleer ze op een gelijkaardige 
manier als de leerdoelen. Zo bekom je een tweede checklist. Voorbeelden: 

- Een nieuw marketeer en/of verkoper (helpen) rekruteren 
- Consistent over een periode van 12 maanden groei in verkoopcijfers realiseren
- Een SWOT analyse maken voor de verschillende business units
- Bedrijf X als klant binnenhalen
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Opdracht 5 | Rangschik volgens belang/chronologie
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Stap 2 | Op gesprek met je voorgangers

Nu je alles opgelijst hebt van nodige eigenschappen, kennis & vaardigheden en ervaringen, kan je ze 
rangschikken. Stel je de vraag: wat krijgt prioriteit? 



Stap 3 | GAP Analyse

(a) We beginnen met de eigenschappen. Neem de lijst aan eigenschappen uit opdracht 4 erbij. Geef
jezelf een score tussen 1 en 10 voor elk van de eigenschappen, waarbij een score van 1 wilt zeggen
dat die eigenschap absoluut niet typisch is voor jou en waarbij een score van 10 wilt zeggen dat die
eigenschap sterk aanwezig is in jou.

(b) Verder markeer in je lijst uit opdracht 4 over welke kennis & vaardigheden je reeds beschikt.

(c) Doe ten slotte hetzelfde voor de nodige ervaringen.

Deze opdracht zou je nu de nodige visibiliteit moeten geven in je werkpunten. We zullen in wat volgt
ons continuous personal development plan opstellen.
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Opdracht 6 | Waar staat je op dit moment?
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Stap 4 | Continuous Personal Development Plan

In deze opdracht maak je een formulier aan via een tool zoals Google Form. Voor elke eigenschap uit
opdracht 4, maak je een vraag in de formulier als volgt:

Op een schaal van 1 tot 10, hoe [eigenschap X] was ik afgelopen week?

Een 10 wil zeggen dat je afgelopen week het gewoon niet beter kon doen, een 1 dat je er géén
rekening mee hebt gehouden.

Als je nog geen ervaring hebt met het aanmaken van een Google formulier, bekijk dan even deze
YouTube video. Merk op: je zou ook gewoon een simpele Excel file kunnen aanmaken, maar het
voordeel om het via een Google Form te doen, is dat je dit waar dan ook, wanneer dan ook en op
eender welk toestel kan invullen.
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Opdracht 7 | Scores geven op je eigenschappen
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Neem nu de zojuist gerangschikte lijst van eigenschappen, kennis & vaardigheden en ervaringen.
Omdat ze al gerangschikt zijn, weet je al waar dat je eerst op moet focussen.

In deze stap maak je een keuze waar je de komende 12 maanden aan wil werken. Denk hierbij aan
wat haalbaar is, maar probeer het ook wat challenging te maken. Vergeet niet dat je dit plan
regelmatig gaat bijsturen, maak je dus geen zorgen als je nu een aantal verkeerde inschattingen
doet.

Waar wil je op focussen? Wat wil je waarmaken? Noteer het hieronder.

Opdracht 8 | Focus voor de komende 12 maanden

Eigenschappen Kennis & vaardigheden Ervaringen

https://www.youtube.com/watch?v=zsEVyBrTM3M


Stap 4 | Continuous Personal Development Plan

Je hebt intussen geleerd dat je jezelf kan opleiden via boeken, cursussen en live trainingen. Een 4e
optie, die niet aangehaald werd in de videolessen, is om aan zelfstandig onderzoek te doen. Wat
houdt dit in? Dat je uitgebreid onderzoek doet via Google of een andere databron rond een bepaald
onderwerp. Dit doe je wanneer bepaalde materie tijds- en/of locatie gebonden is, zoals een
marktanalyse.

De vraag luidt nu als volg: hoe ga jij de nodige kennis & vaardigheden verkrijgen via de mogelijke
opties?

Ga op zoek naar de juiste boeken, cursussen en/of trainingen. De 4e optie, zelfstandig onderzoek,
wordt ook aan de opties toegevoegd. Merk op: je hoeft niet bij alle opties iets hebben staan.
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Opdracht 9 | Hoe ga je jezelf verder opleiden? 
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Boeken voor de komende 12 maanden:

Noteer hieronder de titels van de boeken die je graag zou willen lezen, gevolgd door de
auteursnaam, bv. “Dotcom Secrets – Russel Branson”.

Cursussen voor de komende 12 maanden:

Noteer hieronder de cursus die je zal doornemen en van welke uitgever/lesgever deze komt, bv.
“Value Ladders van Michael Humblet (uitgever: Usights)”



Stap 4 | Continuous Personal Development Plan
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Opdracht 10 | Wekelijkse gewoontes

Trainingen voor de komende 12 maanden:

Noteer hieronder de training die je zal volgen en van welke organisatie/lesgever deze komt, bv.
“Social Selling – Mic Adam” etc.

Zelfstandig onderzoek voor de komende 12 maanden:

Noteer hieronder kort de activiteit die je zou uitvoeren, zoals “marktanalyse via Google”,
”marktanalyse via betaalde, externe rapporten”, “klantenanalyse met data van CRM” etc.

Nu we weten wat we moeten doen om aan onze tekortkomingen te werken, stel jezelf de vraag
wat je wekelijkse gewoontes zullen worden om dit waar te maken. Probeer hieronder aan te geven
waar je aan gaat werken (boek lezen, cursus doornemen…), hoelang en wanneer. Deze dient dan
als richtlijn, wanneer je je week inplant (bijvoorbeeld iedere zondag).



Stap 4 | Continuous Personal Development Plan
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Bepaald een aantal cijfers waarmee je je prestatie rond je eigen persoonlijke ontwikkeling kan
meten & beoordelen. Een paar voorbeelden: aantal gelezen boeken per kwartaal, aantal
doorgenomen cursussen per kwartaal, minimum score op een eigenschap…

Je mag dit trouwens ook breder bekijken. Stel je moet werken aan de eigenschap “sociaal”. Je zou
bv. kunnen bijhouden hoeveel nieuwe connecties je hebt kunnen leggen afgelopen kwartaal. Een
andere kan zijn dat je na het lezen van een boek telkens een 1-pager schrijft met je bevindingen
over het boek en het aantal geschreven 1-pagers wordt dan een metriek waar je rekening mee kan
houden.

Definieer zo dus een aantal cijfers. Echter, probeer het simpel genoeg te houden. Je wilt het
namelijk ook kunnen bijhouden.

Opdracht 11 | Targets bepalen

Opdracht 12 | 1-pager plan

Op de volgende pagina tref je een personal development plan template aan. Met je antwoorden
op de vorige vragen, ben je nu klaar om deze in te vullen. Probeer het echter beknopt te houden.

Eens je dat gedaan hebt, print dit plan af & hang je het ergens op zodat je er dagelijks aan
herinnerd wordt. Je kan je plan ook gerust delen met je manager en/of mentor(en) (zie ook
opdracht 13).



Personal Development Plan

Personal Development Plan

Visie & Goal

Naam: Periode: 

Eigenschapppen Kennis & Vaardigheden Ervaringen
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Nieuwe kennis & vaardigheden via… Wekelijkse gewoonte



Stap 5 | Feedback collectie
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Proficiat! Je hebt bij deze je personal development plan opgesteld. Dit is het startschot van jouw
persoonlijke ontwikkeling, maar nu is het natuurlijk de bedoeling om dit zo lang mogelijk vol te
houden.

Een manier om dit te realiseren, is om o.a. je plan te laten valideren door anderen. Probeer
daarom, nu dat je plan opgesteld is, deze te delen met anderen. Dit kunnen vrienden, mentoren of
je manager zijn – het maakt niet uit. De 1ste voorwaarde is dat deze personen het belang van zo’n
plan begrijpen. Verder moeten het ook mensen zijn die ofwel kwalitatieve feedback kunnen geven
op basis van ervaring, ofwel invloed kunnen uitoefenen op de realisatie van je plan.

Wat als ik goede feedback krijg? Wijzig gerust je plan bij terechte opmerkingen.

Opdracht 13 | Deel je plan met anderen

Heb je enig idee of je werkgever/manager een opleidingsbudget heeft klaarstaan voor je? Zo
neen, dan moet je zeker eens de vraag gaan stellen! Heel wat mensen laten dit budget namelijk
liggen.

Als er budget is, you know what to do…

Opdracht 14 | Opleidingsbudget



Stap 6 | Bijsturen & redesignen
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Plan een reminder in om binnen 3 maanden opnieuw door deze documenten te gaan. Je kan dit
doen door bv. een automatische mailtje in te plannen binnen 3 maanden. Herhaal dit om de 3
maanden, zodat je er telkens aan herinnerd wordt om je plan te (her)evalueren.

Succes!

Opdracht 15 | Reminder inplannen
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