
JIJ BENT HET 
TEVREDEN 
TYPE

Je zit lekker op je plek bij
je huidige werkgever. 
Je ervaart voldoende 
uitdaging en wordt 
regelmatig geïnspireerd 
door collega’s of je 
leidinggevende. Fijn dat jij 
zo’n leuke werkplek hebt. 
Blijf lekker zitten waar 
je zit! Maar kijk uit dat je 
niet ‘indut’. Wanneer je 
op dat punt komt is het 
goed om te kijken of een 
uitwisseling met een 
ander ziekenhuis wat voor 
je kan zijn. 

JIJ BENT HET 
TINTELENDE 
TYPE

Er is overal wel wat te 
beleven. Jij gluurt graag 
over de schutting naar je 
buren en staat open voor 
nieuwe dingen. Je bent 
leergierig en nieuwsgierig 
en zoekt graag de 
spanning op. Het zou goed 
bij jou passen om eens 
een kijkje te nemen bij een 
ander ziekenhuis. Zo kun jij 
ervaren hoe het er ergens 
anders aan toe gaat. Je 
laat je inspireren en leert 
weer nieuwe dingen. Die 
inspiratie en frisse energie 
neem je weer mee.

JIJ BENT HET 
TWIJFELENDE 
TYPE

Jij gaat graag voor 
zekerheid en bent wat 
voorzichtig als het om 
nieuwe dingen gaat. Op 
je werk heb het prima 
naar je zin maar toch 
begint de schoen wat te 
wringen. Je wilt opzoek 
naar iets nieuws maar 
waagt de overstap pas 
als je zeker weet dat het 
goed is. Tijdelijk werken 
in een ander ziekenhuis 
om te kijken of het bij 
jou past zou voor jou een 
mooie oplossing zijn. Zo 
behoud je de zekerheid 
van je huidige baan en 
kun je tegelijkertijd je 
laten inspireren door een 
andere werkomgeving.
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WELK OK-TYPE BEN JIJ? 

Zit jij lekker op je werkplek of ben je wel 
toe aan wat uitdaging? Test het hier!

MINI 
ZELFTEST

Helemaal 
mee 

oneens

Mee 
oneens Neutraal Mee

 eens
Helemaal 
mee eens

Ik heb voldoende loopbaanperspectie-
ven in mijn werk.

1 2 3 4 5

Mijn leidinggevende stimuleert mij om 
nieuwe dingen te leren.

1 2 3 4 5

Mijn baan verlangt van mij dat ik nieuwe 
dingen leer.

1 2 3 4 5

Ik vind het fijn om mijn werkzaamheden 
met routine uit te voeren

5 4 3 2 1

Ik vind het belangrijk dat ik mijn  
vaardigheden onderhoud. 

1 2 3 4 5

Ik ben niet van plan om te wisselen van 
werkgever.

1 2 3 4 5

Ik ben van plan om binnenkort te wisse-
len van werkgever. 

5 4 3 2 1

Ik zou graag willen ervaren hoe het is om 
te werken in een ander ziekenhuis.

1 2 3 4 5

Mijn werkomgeving is inspirerend. 1 2 3 4 5

Tel je scores bij elkaar op. Op basis van de scores zijn drie types te onderscheiden. 

Meer weten?
Jouw OK-manager staat 
open voor een gesprek.


