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Invulschema 9 GRID-model

Hieronder staan negen stellingen over hoe je je werk en taken ervaart. Zijn die nog 
uitdagend genoeg of wil je je ontwikkelen? Of passen je huidige functie en taken 
precies bij jou? Lees de stellingen goed door en kruis vervolgens de stelling aan die 
het meest op jou van toepassing is (LET OP: MAAR 1 STELLING AANKRUISEN).

STELLINGEN Uw Keuze

1 Ik ben ambitieus en beschik over de benodigde competenties om op korte termijn door 
te groeien naar een zwaardere functie, binnen of buiten de huidige functie (groep) 
en/of afdeling. Ik ben eraan toe om deze nieuwe stap te zetten, om me te blijven 
ontwikkelen en het werk uitdagend te houden.

□

2 Ik vind mijzelf een zeer ervaren vakprofessional. Ik ken de kneepjes van het vak of 
functie en zie nog de nodige uitdagingen. Ik kan mezelf nog voldoende ontwikkelen in 
deze functie of dit takenpakket. Ik heb veel plezier in het werk, en verwacht dat dit de 
komende jaren zo zal blijven.

□

3 Ik vind mijzelf een zeer ervaren vakprofessional. Het gebeurt me zelden dat ik echte 
verrassingen tegenkom waar ik geen antwoord op heb. Komende jaren heb ik wel 
behoefte aan nieuwe uitdagingen, niet alleen om plezier te houden in het werk, maar 
ook om weer nieuwe dingen te leren en zo mijn kwaliteiten te kunnen inzetten.

□

4 Mijn functie geeft mij zekerheid en voldoening, voor mij mag het nog jaren zo blijven. 
Ik zie mezelf als een drijvende kracht en haal daar mijn werkplezier uit.

□

5 Mijn functie heeft geen verrassingen voor mij, het werk gaat mij gemakkelijk af. Ik heb 
het gevoel dat ik niet al mijn talenten benut in de functie, en heb behoefte aan nieuwe 
taken en uitdagingen. Ik heb dat de afgelopen jaren al laten zien in specifieke extra 
klussen, projecten en opdrachten.

□

6 De laatste jaren heb ik laten zien dat ik mijn functie meer dan uitstekend aankan. Ik 
heb behoefte om binnen 1-2 jaar mijn talenten in te zetten in een zwaardere functie. 
Bijvoorbeeld door specialisatie (verdieping), maar ook breder inzetbaar zijn trekt me 
zeer. Ik vind het wel tijd om hiermee aan de slag te gaan.

□

7 Ik werk nog relatief kort in deze functie (0-2 jaar), en moet me deze nog verder eigen 
maken. Deze nieuwe functie biedt mij de komende jaren nieuwe uitdagingen en 
perspectieven.

□
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ONLINE BIJDRAGEN

STELLINGEN Uw Keuze

8 Niet al mijn mogelijkheden en potentieel worden goed benut, waardoor het werkplezier 
afneemt. Ik weet niet goed hoe ik dit kan veranderen, heb ook niet altijd goed zicht op 
mijn potentieel/talenten. Maar ik heb wel de indruk dat er iets moet gebeuren.

□

9 Mijn huidige functie ervaar ik als minder passend, deze biedt mij onvoldoende 
uitdaging en werkplezier. Ik zou mezelf verder moeten ontwikkelen of ander werk 
moeten gaan doen, maar dat is niet mijn ambitie. Ik heb het gevoel dat ik vastroest in 
mijn functie en afdeling.

□


