
  

 

Het Ambitiegesprek 
 

Binnenkort heb jij jouw ambitiegesprek. Wat leuk! Dit gesprek is een belangrijk onderdeel 

van de rest van jouw carrière bij ons. Het doel van een ambitiegesprek is om jouw ambitie in 

kaart te brengen. We willen graag samen met jouw duidelijk krijgen waar en hoe je in het 

leven staat, maar vooral wij daar als bedrijf een positieve bijdrage in kunnen leveren. 

 

Inhoud van het gesprek 

Tijdens het ambitiegesprek worden er een aantal kernvragen gesteld. Deze vragen zullen we 

behandelen conform de STAR-methodiek. 

▪ Inventariseren eind- en tussenstations 

Waar zie je jezelf over 10 jaar, over 5 jaar en een jaar vanaf nu? 

▪ Inventariseren levensambitie 

Wat zou je in dit leven willen bereiken? 

▪ Inventariseren SPC Ambitie 

Hoe maakt SPC onderdeel uit van jouw levensambitie? 

Wat zou je bij SPC willen bereiken? 

▪ Inventariseren levenspotentie 

Wat denk je dat jouw eigen potentie in het leven is? 

Wat denken wij dat jouw potentie in het leven is? 

▪ Inventariseren SPC potentie 

Wat denk je dat jouw eigen potentie bij SPC is? 

Wat denken wij dat jouw potentie bij SPC is 

 

Resultaat 

Het resultaat van het gesprek is om zoveel mogelijk relevante te verzamelen om een POP 

(Persoonlijk Ontwikkeling Plan) voor je op te kunnen stellen. Dromen is mooi, maar zonder 

een werkbaar plan zal een droom altijd een droom blijven. Met een POP gaan we jou helpen 

om jouw dromen te realiseren. 

 

Voorbereiding 

Natuurlijk kun je je voorbereiden op dit Ambitiesgesprek. Je kunt nu alvast nadenken over 

bovenstaande vragen. Schrijf deze antwoorden ook voor jezelf op papier, slaap er een 

nachtje over en kijk of je de volgende dag nog steeds hetzelfde antwoord hebt. Heb je nooit 

eerder met de STAR-methodiek gewerkt? Dan kan het fijn zijn om je hierover in te lezen. 

 

Heb je vragen over je ambitiegesprek? 

 

Stuur ons een mailtje! 
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https://nl.wikipedia.org/wiki/Situatie,_Taak,_Actie,_Resultaat

