
 

Oefening 3: Wat voor impact wil jij maken? 
Deze oefening is gebaseerd op het boek ‘Designing Your Work Life’ (Burnett & 
Evans, 2020) 

 

Kies in de lijst hieronder de vijf beroepen die jou intuïtief 
het meeste aanspreken.  

Je hoeft nog niet na te denken of deze beroepen echt bij je passen of realistisch 
zijn met jouw achtergrond. Het gaat erom dat je intuïtief aangeeft welke 
beroepen jou leuk lijken. 

 

Kies 5 beroepen 

Malaria programmamanager                                      Business analist  

Online marketeer  Wijkagent  

Innovatieconsultant                                                      Schrijver  

Global financial controller  Bedrijfsjurist  

Leraar middelbaar/ 
basisonderwijs                           

 Accountmanager  

Manager daklozencentrum  Software ontwikkelaar  

Interieurontwerper  Psycholoog  

Hotelmanager  Weddingplanner  

HR manager  Manager reisbureau  

Hartchirurg  Manager jeugdzorginstelling  

 

  



 

Vul de vakjes in van de vijf beroepen die je zojuist hebt 
gekozen. 
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In welk deel/kwadrant van de Impact Map (Burnett & 
Evans, 2020) komen de meeste beroepen voor (bijv. nieuw 
& indirect, of direct & verbeteren, etc.)? 

 Dit geeft alvast een eerste inzicht over het type impact dat jij in je werk zoekt 

 

Schrijf vier tot zes rollen op die je in het verleden hebt 
bekleed. Schrijf ook een paar toekomstige rollen op waar 
je misschien ooit aan hebt gedacht. 

4-6 rollen 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

 

  



 

Plot nu jouw rollen uit de vorige tabel op de impact map 
hieronder.  
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Wat valt jou op aan jouw Impact Map?  

Zijn er patronen te herkennen? Welk kwadrant spreekt jou het meeste aan? Merk 
je dat je van nature aangetrokken wordt tot bepaalde rollen in een bepaald 
kwadrant? Onderzoek welke rollen hier nog meer bij passen en schrijf deze op. 
Als het goed is, heb je nu meer inzicht gekregen in het type impact dat jij in je 
werk zoekt. Schrijf op je Persoonlijke Carrière Canvas welk kwadrant van de 
impact map jou het meeste aantrekt (bv: kwadrant dichtbij & nieuw of kwadrant 
ver & nieuw). 
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