Mijn Rollen
A1 Welke rollen heb ik nu?
1.
2.
3.
4.
5.

Vader van Jade en Amber
Echtgenoot van Ivette
Werknemer bij Blaerance Safety
Zeiler
Mede-Eigenaar De Hartige Hap

Over 2 jaar zal ik de volgende 2 rollen zeker nog vervullen:
1. Vader van Jade en Amber
2. Zeiler
De meeste tijd besteed ik aan de volgende rollen:
1. Vader van Jade en Amber
Ondanks dat ze regelmatig samen klieren, soms niet luisteren en enorme troep kunnen
maken, zijn ze alles voor me. Allebei zijn ze op hun eigen manier slim, lief en ondeugend. Ze
hebben dan ook een verschillende manier van aansturing nodig. Ik vind het fijn om bij mijn
kinderen te zijn.
2. Werknemer bij Blaerance Safety
Op 1 Juli ben ik begonnen bij Blaerance Safety. Na 4 jaar het niet echt naar mijn zin gehad te
hebben bij ISP kreeg ik eindelijk een kans om het weer leuk op mijn werk te hebben.
Het werk bij Blaerance Safetyis veelzijdig. Het bedrijf bestaat nu 5 jaar, maar mist nog
professionaliteit. De mensen met wie ik werk zijn gezellig en hebben een goede werkethiek.
Ik vind het leuk werk, maar soms frustrerend om te merken dat de afdeling sales van een
andere wereld komt en dingen beloofd/verkoopt die niet of niet binnen de gestelde tijd
gerealiseerd kunnen worden. Hierdoor zit ik tussen de klant en het bedrijf.

A2 Hoe tevreden ben ik over die rolinvulling nu?
Rol
Vader

Tevredenheid
nu
3

Tevredenheid Waarom
in 1 jaar
Door vermoeidheid, koppigheid of tijdgebrek heb ik niet altijd
4

Echtgenoot

1

3

Werknemer

2

3

Zeiler

3

3

Onderdern
emer

2

3

het geduld om uit te leggen waarom er iets niet mag of kan. Of
om te luisteren naar waarom (meestal bij Jade) ze iets niet
gedaan heeft.
Samen regelen we het gezin en huishouden, maar verliefdheid
en romantiek is ver te zoeken.
Het werk is leuk en veelzijdig, maar er moet nog veel
veranderen. Er mist nu vooral structuur.
Ik zeil nu 2 jaar met Jade en ze gaat echt vooruit, het wordt
steeds meer samen zeilen ipv dat ik haar leer hoe te zeilen.
Met een vriend hebben we 2 jaar geleden een bedrijfje gestart
om een zakcentje te verdienen. Het eerste jaar hebben we veel
meer omzet gemaakt dan we vooraf hadden bedacht. Afgelopen
jaar hebben we er niet zo veel meer aangedaan, mede doordat
ik net een nieuwe baan heb. Volgend jaar wil ik er wel weer
meer tijd aan besteden.

A3 Ontbreken er rollen
Op dit moment mis ik geen rollen.

A4 Hoeveel tijd besteedde ik gemiddeld (%) per maand in de afgelopen 6 maanden
aan de rollen?
Rol
Vader
Echtgenoot
Werknemer
Zeiler
Solvo

Tijd besteed (uur)
936
260
936
400
40

In procenten
37%
10%
37%
15%
1,5%

