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Inleiding 

U bent zich mogelijk aan het oriënteren op uw loopbaan en/of op zoek naar een andere 
functie. Mogelijk is dit een vrijwillige beslissing, of mogelijk ook niet. Dit proces vraagt in ieder 
geval om goed bij uzelf te onderzoeken wie u bent, wat u wilt en wat u kunt. Hierdoor kunt u 
beter een weloverwogen loopbaanstap kunnen gaan maken. 
 
Vroeger koos men een baan voor het leven. Nu ligt het anders: men moet flexibel en mobiel 
zijn. Er komen nieuwe banen bij, bestaande functies worden anders ingevuld, taken worden 
complexer of veranderen vaker. De druk om steeds nieuwe competenties te verwerven is 
dan ook groot. Er wordt van u verwacht dat u zelf het initiatief neemt tot leren en zelf de 
verantwoordelijkheid neemt voor uw professionele activiteiten en de loopbaan die u 
ontwikkeld. Zelfsturing is het leidende principe bij loopbaanontwikkeling: u bent zelf het best 
in staat om richting te geven aan uw loopbaan. 
Gezien u dus manager bent van uw eigen loopbaan streven wij ernaar uw zelfsturend 
vermogen te vergroten. Loopbaanzelfsturing is enerzijds reflectie over de 
keuzemogelijkheden (zicht krijgen op je eigen kwaliteiten en de mogelijkheden op het gebied 
van werk) en anderzijds de wil, het engagement en het doorzettingsvermogen hebben om 
uw eigen loopbaanplannen waar te maken. 
 
Dit werkboek is dus bedoeld voor iedereen die werk wil maken van zijn of haar loopbaan en 
op zoek is naar geschikte instrumenten om hierbij te helpen. Het biedt u de nodige inzichten, 
handvaten, concrete oefeningen en reflectiepunten op weg naar uw bestemming. In dit boek 
laten we u, door middel van oefeningen, vragenlijsten en opdrachten, nadenken over wat uw 
sterke punten zijn, wat u werkelijk wil en hoe u dit kunt bereiken. Natuurlijk kunt u de 
oefeningen en opdrachten ook los gebruiken wanneer u een specifieke vraag heeft, of 
gewoon uit nieuwsgierigheid. Met de loopbaanscan krijgt u in ieder geval een beeld van hoe 
u op dit moment tegen uw werk aankijkt en of het wenselijk is nu actie te ondernemen. 
 
Het gaat er in dit werkboek vooral om u te stimuleren goed na te denken over waar u met uw 
kwaliteiten en talenten het beste tot uw recht komt. Om hier richting aan te geven is het 
belangrijk eerst uw centrale leervraag vast te stellen. Dit doet u in hoofdstuk 1. Op basis 
daarvan gaat u vervolgens aan de slag met het werkboek en de oefeningen. 
In Mijn Loopbaanprofiel zet u alle informatie, die u in uw loopbaanonderzoek verzameld hebt, 
op een rij. De loopbaancoach van Stronks Psychologie kan u bij dit proces ondersteunen 
en ook motiveren om tot de juiste inzichten te komen. Dit loopbaanprofiel vindt u meteen aan 
het begin van dit werkboek en is een leidraad voor de volgende hoofdstukken. Dit 
loopbaanprofiel is een ‘werkdocument’ wat u gedurende de oriëntatie op uw loopbaan steeds 
kunt gebruiken om datgene wat u belangrijk vindt in te verwerken. 
 
In hoofdstuk 2 gaat u dan aan de slag om te ontdekken wat uw doel en/of missie is. 
Duidelijkheid over uw doel geeft richting aan uw loopbaan en is dus een essentieel 
onderdeel van deze oriëntatie. We beginnen daar dus ook meteen mee. Vervolgens vindt u 
in hoofdstuk 3 enkele oefeningen om duidelijk te krijgen wie u bent en welke rol het beste bij 
u past. In hoofdstuk 4 gaat u nadenken over uw waarden en overtuigingen. U krijgt daarmee 
inzicht in wat belangrijk voor u is, waar u voor staat en wat u mogelijk belemmerd. Hoofdstuk 
5 is gericht op het achterhalen van uw vaardigheden en kwaliteiten. Naast de valkuilen die u 
met de kernkwaliteiten gaat ontdekken, biedt de ‘Sterkte-Zwakte analyse’ ook inzicht in 
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enkele ontwikkelpunten. In hoofdstuk 6 gaat u onderzoeken welke taken en 
verantwoordelijkheden goed bij u passen. Daarna kunt u met behulp van hoofdstuk 7 uw 
werkvoorwaarden in kaart brengen. 
 
Met behulp van hoofdstuk 8 kunt u de nodige voorbereidingen treffen op het nemen van een 
loopbaanstap. Allereerst kunt u uw ideale baan (vacature) gaan beschrijven. Gebruik 
hiervoor het eerder ingevulde loopbaanprofiel. Vervolgens treft u een vragenlijst aan 
waarmee u kunt checken in welke mate u de belangrijkste loopbaancompetenties bezit. 
Tenslotte geeft de ‘creatiespiraal’ u inzicht in de fase waarin u zich bevindt met uw 
loopbaanstap. U onderzoekt daarmee wat u al gedaan heeft, waar u nu staat en wat u nog te 
doen heeft. 
 
Als laatste neemt hoofdstuk 9 u mee om een Actieplan op te stellen waarmee u uw 
loopbaandoel, uw droom gaat realiseren: van denken-naar-doen. Dit doet u door de acties zo 
concreet (S.M.A.R.T.) mogelijk te beschrijven: wat gaat u doen, wanneer gaat u dat doen, 
hoe gaat u het aanpakken, wie gaat u daarbij inschakelen en wat heeft u nog nodig om 
verder te kunnen. Hier komt dus uw centrale leervraag samen met uw loopbaanprofiel. 
 
Dit werkboek staat op zichzelf. Wij hopen dan ook dat het een belangrijke ondersteuning 
wordt in uw persoonlijke zoektocht. Uiteraard biedt persoonlijke coaching of 
loopbaanbegeleiding meerwaarde en kunt u met dit werkboek steeds in dialoog gaan met 
anderen. Wilt u meer weten over loopbaanbegeleiding, mail dan uw vragen of opmerkingen 
naar info@stronks-psychologie.nl 
 
 

Veel plezier en inspiratie gewenst! 
 
 
 

 
 
  

“We denken graag dat wij 

ons werk gekozen hebben, 

maar we zouden beter 

kunnen zeggen dat ons 

werk ons gevonden heeft” 

(Thomas Moore) 
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Heeft u er nog zin in? Doe de loopbaanscan! 

Wat is nou het juiste moment om met dit werkboek aan de slag te gaan? Wanneer moet u 
verandering aanbrengen in uw werk of loopbaan? De loopbaanscan geeft u hier een 
antwoord op. Beantwoord daarvoor eerst de volgende 10 vragen en beoordeel dan uw score. 
 
1. Mijn werk geeft mij voldoening.       Ja  Nee  

2. De omgang met mijn collega’s is goed.      Ja  Nee  

3. In mijn huidige functie voel ik mij nuttig.     Ja  Nee  

4. Inhoudelijk biedt mijn werk voldoende uitdaging.    Ja  Nee  

5. Ik krijg de kans om cursussen en opleidingen te doen.   Ja  Nee  

6. Het is onduidelijk wat er van me wordt verwacht.    Ja  Nee  

7. Ik krijg weinig waardering.       Ja  Nee  

8. Ik ervaar veel stress.        Ja  Nee  

9. Ik denk vaak aan een andere werkkring.     Ja  Nee  

10. Ik doe vaak dingen die ik niet leuk vind.     Ja  Nee  

 
Ja levert bij vraag 1 t/m 5 één punt op, nee nul punten. 
Ja levert bij vraag 6 t/m 10 nul punten op, nee één punt. 
Tel het aantal punten bij elkaar op. 
 
 

0-3 punten 
Uw plezier in werken is verdwenen! Het is van belang hier zo snel 
mogelijk iets aan te doen. Ga in ieder geval in gesprek met uw 
leidinggevende. U kunt voorafgaand aan dat gesprek één of meerdere 
van de oefeningen uit dit werkboek invullen, zodat u goed beslagen ten 
ijs komt. Ook een afspraak met een loopbaancoach kan u helpen om 
duidelijk te krijgen welke veranderingen nodig zijn om weer met 
enthousiasme naar het werk te gaan. 

 
4-6 punten 
Een loopbaanonderzoek zou geen kwaad kunnen want u lijkt maar 
matig tevreden over uw werk. Ga na wat u van een baan verwacht. In 
dit werkboek vindt u hier meerdere oefeningen voor. Met de conclusies 
die u zelf hebt samengesteld, kunt u een gesprek aanvragen met uw 
leidinggevende. Samen kunt u dan beoordelen welke stappen voor u 
wenselijk zijn en wanneer u die zou kunnen nemen. 

 
7-10 punten 
Blijf (voorlopig) zitten waar u zit, u heeft de juiste werkplek. U voelt u 
nuttig en gewaardeerd, belangrijke voorwaarden voor een gelukkig 
werkend bestaan. Maar blijf alert, want organisaties veranderen soms 
sneller dan u kunt bijhouden. Denk na over uw toekomst, waar wilt u 
over tien jaar zijn? Heeft u de vaardigheden en/of papieren hiervoor? 
Bent u dan nog interessant voor een werkgever? Dan blijft het straks 
ook leuk. 
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Hoofdstuk 1: Leervraag en loopbaanprofiel 

Als eerste willen we u stil laten staan bij de redenen waarom u dit boek ter hand neemt; uw 
centrale leervraag bij het loopbaanonderzoek. Vervolgens treft u het loopbaanprofiel op basis 
waarvan u dit werkboek door gaat nemen. De centrale leervraag geeft hierbij steeds richting. 
Het daarom goed deze er geregeld bij te pakken zodat u op koers blijft! 
 

Aanleiding tot loopbaanontwikkeling 
Beschrijf de aanleiding om dit werkboek te doorlopen zo uitgebreid mogelijk. Markeer 
vervolgens de meest belangrijke woorden: 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
Probeer uw aanleiding nu onder te brengen bij één van de termen in onderstaand schema. 
Kruis deze term aan. Bijvoorbeeld: heeft de aanleiding te maken met uw loopbaaninzicht, 
wat is dan concreet van toepassing? Meerdere keuzes zijn mogelijk: 
 
Huidige of andere 
werksituatie 

Loopbaaninzicht en 
activiteiten 

Afstemming met andere 
levensgebieden 

Organisatie van werk  Zicht op eigen motivatie, 
waarden  Gezondheid, energie  

Vaardigheden  Zicht op eigen capaciteiten  Leren  

Samenwerken  Zicht op eigen interesses  Tijdsbesteding  

Flexibiliteit  Zicht op gewenste 
veranderingen  Verantwoordelijkheden  

Leidinggeven  

Eigen loopbaan plannen: 
activiteiten om doel te 
bereiken; mensen die 
hiervoor nodig zijn; leer- en 
werkervaringen die 
hiervoor nodig zijn 

 Relaties  
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Uitdagen  Ervaringen gebruiken voor 
loopbaanontwikkeling  Financiën  

Autonomie  Loopbaanmobiliteit  Scholing  

Ontplooiing  Zicht op de huidige 
arbeidsmarkt  Vrije tijd  

Waarden en normen  Zicht op ontwikkelingen 
op de arbeidsmarkt  Ondersteuning van 

mensen uit je privéleven  

Aard van de 
werkzaamheden  

Zicht op werk dat bij me 
past en hoe dit te 
onderzoeken 

   

Organisatiestructuur  Zicht op ontwikkelingen 
in mijn vakgebied    

Organisatiecultuur  Zicht op mogelijkheden 
buiten mijn werkveld    

Inhoud van werk  
Werk of organisatie 
onderzoeken 
en beoordelen 

   

Materiële of immateriële 
middelen  Netwerk opbouwen en 

onderhouden    

Machtsverhoudingen  Solliciteren    

Verandering 
werkzaamheden      

Perspectieven      

 
Schrijf nu bij elk woord dat u heeft aangekruist een aantal steekwoorden op. Beschrijf de 
personen die van invloed zijn / erbij betrokken zijn en gebeurtenissen die ermee te maken 
hebben. 
 
Aanleiding Steekwoorden Personen Gebeurtenissen 
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Aanleiding Steekwoorden Personen Gebeurtenissen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
Wat is mijn leervraag? 
De aanleiding om dit werkboek te doorlopen heeft u hierboven beschreven. Tracht nu uw 
vragen te formuleren. Formuleer de vraag die u wilt beantwoorden via dit werkboek. Doe dit 
zo uitgebreid en concreet mogelijk: 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Beantwoord vervolgens de volgende vragen. Hoelang spelen deze vragen al? Wat heeft u al 
gedaan om de vraag beantwoord te krijgen? Wat waren de resultaten hiervan? 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
Belangrijk in het leerproces is dat u uw leervraag helder formuleert. Werken met een 
leervraag is een bijzondere vorm van vragen stellen. U verschaft uzelf een vraag over het 
onderwerp waarvan u in uw hart voelt dat u er nu in uw loopbaan aan toe bent. Die vraag zet 
u vervolgens uit in de tijd. 
 
Het is niet gemakkelijk om uzelf een goede leervraag te stellen. De vraag die het snelst bij 
ons opkomt bij het onderzoeken van onze eigen belemmeringen is de ‘waarom’-vraag. Dit is 
een vraag die zelden bevredigende antwoorden geeft. U zoekt de antwoorden vaak in uw 
verleden en als u ze nader bekijkt zijn het altijd interpretaties. Het alternatief ligt in het 
formuleren van ‘wat’-vragen, bv. ‘wat kan mij helpen om te komen waar ik wil geraken’ of ‘wat 
heb ik er voor over om …’ of ‘wat kan ik als oplossingen formuleren voor …’ ‘Wat’-vragen 
richten uw blik naar de toekomst en nodigen uit om in de actie te stappen. 
 
Een leervraag is een specifieke ‘wat’-vraag. Een echte leervraag: 
 komt uit het stil luisteren naar ons hart en niet uit een of ander concept; 
 gaat over ja (daar wil ik instappen), schrap dus het woordje ‘niet’ uit de formulering; 
 is enkelvoudig en heeft dus niet een ‘oorzaak-gevolg’-redenering (dus niet: wat zal ik 

doen om …); 
 is gespeend van ieder spoor van oordeel, zelfverwijt, normativiteit; 
 heeft dus niet het karakter van een ‘hoe’- of ‘waarom’-vraag, die zijn eigenlijk allebei 

gericht op controle; 
 kan als begin hebben: ‘ik wil leren …’, en dan toch eindigen met een vraagteken. 
 
Eigenlijk is een echte leervraag een mix van aantrekkelijkheid en een zekere vrees. U mist 
iets in uw leven dat u graag aan wilt leren. Maar er gaat ook iets veranderen. U komt er 
anders uit dan u erin gaat. Een leervraag maakt ons bewuster, we kijken anders en hebben 
een reden om onze aandacht in een andere richting te laten gaan. Het enige wat u na 
verloop van tijd moet doen is vragen: wat is het dat ik wel geleerd heb? 
Voorbeelden van leervragen zijn: 
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 Ik wil leren wat mijn bijdrage is aan het probleem dat mij aangaat. 
 Ik wil leren op welk kruispunt in mij bevind op dit moment op mijn werk. 
 Ik wil leren wat ik tot stand wil brengen. 
 
 

Centrale leervraag 
 
Welke inzichten heeft u opgedaan? Wat is nu uw centrale leervraag die richting gaat geven 
aan uw loopbaanonderzoek? Beschrijf deze hieronder zo concreet mogelijk: 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 

 

“Sommige vragen zijn zo 

goed dat het jammer zou 

zijn ze met een antwoord 

te verknoeien.” 

(Harry Mulisch) 
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Mijn Loopbaanprofiel 
 
 
Doel / missie (Hoofdstuk 2) 
Waar wil ik mij voor gaan inzetten? Waar wil ik aan bijdragen? Wat zou ik nog willen bereiken? Wat inspireert mij? 
Wat is mijn meerwaarde binnen een organisatie? 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
Rol / positie (Hoofdstuk 3) 
In welke rol of positie kom ik het beste tot mijn recht met mijn eigenschappen? Wie (of wat) wil ik zijn? 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
Waarden en overtuigingen (Hoofdstuk 4) 
Waar geloof ik in? Waar sta ik voor? Welke overtuigingen heb ik? Waar moet de organisatie voor staan? 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Vaardigheden en kwaliteiten (Hoofdstuk 5) 
Welke vaardigheden en kwaliteiten ga ik inzetten of wil ik gaan inzetten? 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Wat wil ik nog leren? 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
Taakgebieden en werkzaamheden (Hoofdstuk 6) 
Welke werkzaamheden wil ik gaan doen? Hoe ziet mijn (nieuwe) baan eruit? Welke verantwoordelijkheden wil ik? 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Werkomgeving en -voorwaarden (Hoofdstuk 7) 
Hoe wil ik dat mijn omgeving eruit ziet? Wat heb ik nodig? Wat wil ik niet? 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Interessante organisaties en/of afdelingen 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Arbeidsvoorwaarden 
 
Aantal uur per week: ………… uur  Onregelmatige diensten: Ja / Nee 

Reisafstand:  ………… km  Vervoer: Fiets / Auto / OV / Anders: …………………… 

Salaris: € ………… bruto per maand  Huidige functieschaal en periodiek: …………………… 

 
Overige informatie 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
Met behulp van de oefeningen in de hiernavolgende hoofdstukken kunt u het loopbaanprofiel 
verder uitwerken. Zorg dat u hierbij steeds uw centrale leervraag in gedachten houdt. 
Wanneer u het loopbaanprofiel volledig ingevuld heeft kunt u verder met hoofdstuk 8 en 9: 
de voorbereidingen en het Actieplan. Hiermee gaat u de benodigde acties onderzoeken en 
plannen om de volgende stap in uw loopbaan te gaan realiseren. 
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Hoofdstuk 2: Doel en Missie 

Waarom werken we eigenlijk? En hoe willen we werken? Hoeveel zin hebben we in ons 
werk? En hoe kunnen we die zin vergroten door zingeving te vinden in onze dagelijkse 
werkzaamheden? Werken vervult een groot deel van onze tijd, het kan een belangrijke 
inspiratiebron zijn én een manier om onze inspiratie om te zetten in daden. Maar dat gaat 
niet vanzelf. 
 
Veel mensen vullen hun dagen met het nakomen van verplichtingen, routineactiviteiten en 
het tegemoet komen aan verwachtingen (o.a. van de baas) en gaan voorbij aan hun 
betekenisvolle bijdrage. Onderzoek wijst uit dat meer dan de helft van de mensen ervan 
droomt om naast ‘het voorzien in hun levensonderhoud’ ook een ‘verschil’ te kunnen 
uitmaken. Een eenzijdige concentratie op ‘levensonderhoud’ resulteert vaak in het niet 
gebruiken van ons potentieel... Toch zijn beiden gemakkelijk te verzoenen! 
 
In dit hoofdstuk onderzoekt u wat werk(en) voor u moet betekenen. Wat inspireert u? Waar 
droomt u van? Waarvan u droomt zegt veel over het verschil dat u wenst te realiseren. Neem 
uw droom dus niet te letterlijk maar ontdek welke essentie deze bevat. Aanverwante vragen 
zijn hier: wat zou er mogelijk geworden zijn indien ik mijn droom had gerealiseerd? (Indien 
het antwoord in de richting gaat van ‘dan zou ik rijk zijn’ of ‘dan zou ik gelukkig zijn’, dan bent 
u in uw hoofd, en niet in uw hart aan het creëren. Negeer dit en graaf wat dieper…). Hoe 
zouden anderen er beter van worden als u uw droom had bereikt? 
 
In het kader van uw loopbaanontwikkeling is het dus belangrijk om aandacht te besteden aan 
het geven van richting en het formuleren van doelstellingen. Daarbij kunt u voor ogen 
houden dat nuttige doelen praktisch, realiseerbaar, haalbaar, in gedragstermen 
observeerbaar zijn, en van klein naar groot lopen. Dit doel, of deze doelen worden helderder 
door inzicht te krijgen in wat u inspireert en motiveert. Wat geeft u voldoening? Welke 
carrièreankers heeft u? Hier is de centrale vraag: “Wat wil ik?”. 
 

 

“De beste manier om je 

toekomst te voorspellen 

is haar zelf te creëren.” 

(Stephen R. Covey) 
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Wat inspireert en motiveert u? 
 
Inleiding 
Wellicht dat u, ingegeven door uw opleiding en werkervaring, automatisch een bepaald 
loopbaanpad kiest. Toch zijn het niet perse de omstandigheden die bepalen hoe dit pad 
loopt. U heeft een keuze hoe u met die omstandigheden omgaat. Dus voordat u zich 
mogelijk laat “beperken”, willen we u door middel van een aantal vragen laten onderzoeken 
wat u werkelijk wilt.  
 
Doel 
Onderzoeken wat u werkelijk wilt bereiken in uw loopbaan: doel en missie  
 
Werkwijze 
Werk (samen met uw loopbaancoach) één of meerdere van de volgende vragen uit: 
 Waarmee zou u uzelf over een jaar willen feliciteren? 
 Wanneer was u voor het laatst echt in uw element? 
 Beschrijf uw ideale (werkdag) dag eens. 
 Benoem 3 tot 5 wensberoepen. 
 Wat wilt u in uw loopbaan, voor u met pensioen gaat, nog doen of bereiken? 
 Stel, u krijgt vijf miljoen. Wat gaat u daarmee doen? 
 Stel, u mag met behoud van hetzelfde salarisniveau voor elk ander beroep kiezen. 

Welk(e) beroep(en) kiest u dan? Wiens baan zou u willen hebben? 
 Wat wilt u doen, tot stand brengen, op de wereld zetten? Waar gelooft u in? 
 Wat wilt u nog beleven, meemaken en ervaren? 
 Wat fascineert u? Wat houdt u echt bezig? 
 Wat wilt u nog leren, waar zou u heel goed in willen zijn? 
 Als u uw hart totaal zou mogen volgen, wat zou u dan gaan doen? 
 
Hoe nu verder? 
Nu kunt u onderzoeken wat de antwoorden op bovenstaande vragen daadwerkelijk 
betekenen. Zijn uw wensen realiseerbaar? Misschien in een andere vorm of over een langer 
tijdspad? Welke inspiratie en motivatiebronnen kunt u gebruiken? 
Tip: het ‘Inspiratiespel’ kan hierbij behulpzaam zijn. 
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Carrière-ankers 
 
Inleiding 
Carrière-ankers duiden op uw voorkeur voor aspecten in het werk die u niet wil opgeven. De 
onderstaande vragenlijst is een systematische manier om uw eigen activiteiten uit het 
verleden en aspiraties voor de toekomst te onderzoeken. De test geeft u inzicht in de 
carrière-ankers die voor u van belang zijn. Of een functie bij u past en voldoening schenkt, is 
mede afhankelijk van de vraag in hoeverre de functie aansluit bij uw carrière-anker. De 
uitkomsten van de vragenlijst zijn vooral bedoeld om u aan het denken te zetten. 
 
Werkwijze 
Deze lijst bevat 40 stellingen. Geef voor elke stelling aan in welke mate die op u van 
toepassing is. Dit doet u door aan iedere stelling een getal tussen de 1 en de 6 toe te 
kennen. Hoe hoger het getal, hoe meer de stelling geldig is voor u. 
1 = de bewering is nooit op u van toepassing 
2 = de bewering is zo nu en dan op u van toepassing  
3 = de bewering is zo nu en dan op u van toepassing 
4 = de bewering is vaak op u van toepassing 
5 = de bewering is vaak op u van toepassing 
6 = de bewering is altijd op u van toepassing 
 
1. Ik zou zo goed in mijn vak willen zijn dat men voortdurend een beroep op mij doet in verband met 

mijn expertise. 
 

2. Ik geniet het meest van mijn werk wanneer ik de inspanningen van anderen kan sturen en op 
elkaar kan afstemmen. 
 

3. Ik zou in mijn loopbaan steeds de vrijheid willen hebben om mijn werk op mijn eigen manier in te 
vullen en mijn tijd zelf in te delen. 
 

4. Ik hecht meer waarde aan zekerheid en stabiliteit dan aan vrijheid en onafhankelijkheid. 
 

5. Ik ben altijd gespitst op ideeën die het mogelijk zouden maken voor mezelf te beginnen. 
 

6. Ik zal me in mijn carrière vooral geslaagd voelen als ik voor mijn gevoel een echte bijdrage lever 
aan het welzijn van de maatschappij. 

 
7. Ik droom van een carrière die uitdagend is en waarin ik problemen kan oplossen of situaties tot 

een goed einde kan brengen. 
 
8. Ik zou liever opstappen bij mijn organisatie, dan een functie accepteren waarin ik onvoldoende 

mogelijkheden heb mijn persoonlijke belangen en die van mijn gezin te verwezenlijken. 
 

9. Ik voel me in mijn carrière slechts succesvol als ik mijn vakkennis of mijn specialistische 
vaardigheden tot een hoog niveau kan ontwikkelen. 
 

10. Het liefst zou ik de leiding hebben over een grote organisatie en beslissingen nemen die gevolgen 
hebben voor veel mensen. 
 

11. Ik voel me op mijn best als ik de volledige vrijheid heb om mijn taken, werktijden en mijn aanpak 
zelf te bepalen. 
 

12. Ik zou liever helemaal weggaan bij mijn huidige werkgever dan een taak op me te nemen die de 
zekerheid van mijn huidige betrekking in de waagschaal zou stellen. 
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13. Mijn eigen bedrijf opbouwen is belangrijker voor me dan een hoge managementpositie bereiken in 
de organisatie van iemand anders. 
 

14. Mijn loopbaan geeft de meeste invulling als ik mijn kwaliteiten heb kunnen inzetten ten behoeve 
van anderen. 
 

15. Ik voel me alleen succesvol in mijn carrière als ik geconfronteerd word met moeilijke uitdagingen 
en die tot een goed einde breng. 
 

16. Ik droom van een loopbaan waarin ik de belangen van mijn gezin, van mezelf en van mijn werk 
evenwichtig op elkaar af kan stemmen. 
 

17. Het is voor mij aantrekkelijker om een specialist in mijn vakgebied met leidinggevende 
verantwoordelijkheid te worden dan een general manager. 
 

18. Ik voel me alleen prettig in mijn carrière als ik general manager word binnen een organisatie. 
 

19. Ik voel me slechts goed in mijn loopbaan als ik volledige zelfstandigheid en vrijheid bereik. 
 

20. Ik zoek banen in organisaties die mij een gevoel van zekerheid en stabiliteit geven. 
 

21. Mijn werk is het meest bevredigend als ik iets tot stand heb kunnen brengen dat voortkomt uit mijn 
eigen ideeën en inspanningen. 
 

22. Ik gebruik mijn kwaliteiten liever om van de wereld een betere plek te maken om in te leven en te 
werken dan om een hoge managementpositie te bereiken. 
 

23. Ik voelde me in mijn carrière het meest bevredigd toen ik schijnbaar onoplosbare problemen 
oploste of schijnbaar onmogelijke situaties tot een goed einde bracht. 
 

24. Ik voel me slechts succesvol in mijn leven als ik een goed evenwicht heb kunnen vinden tussen de 
belangen van mijn carrière, mijzelf en van mijn gezin. 
 

25. Ik zou mijn organisatie liever verlaten dan in het kader van functieroulatie een taak aanvaarden 
waardoor ik buiten mijn vakgebied zou komen te werken. 
 

26. General manager worden is voor mij aantrekkelijker dan werkzaam te blijven binnen mijn huidige 
vakgebied. 
 

27. De mogelijkheid om een baan op mijn eigen manier uit te voeren, is voor mij belangrijker dan 
zekerheid. 
 

28. Ik functioneer het prettigst in mijn werk als ik alle zekerheid heb wat betreft mijn werk en mijn 
financiën. 
 

29. Ik zal slechts het gevoel hebben dat mijn loopbaan succesvol is, als ik er in geslaagd ben iets te 
creëren of op te bouwen dat helemaal mijn eigen product of idee is. 
 

30. Ik droom ervan om in mijn loopbaan een echte bijdrage te kunnen leveren aan het welzijn van de 
mensheid en de maatschappij. 
 

31. Ik zoek in mijn werk situaties, waarin mijn vermogens om problemen op te lossen of de strijd aan 
te gaan behoorlijk op de proef worden gesteld. 
 

32. Voor mij is het belangrijker om een goed evenwicht te vinden tussen mijn werk en mijn privéleven 
dan om een zware managementfunctie te hebben. 
 

33. Ik geniet het meest van mijn werk als ik de gelegenheid heb om mijn vakbekwaamheid en talenten 
te gebruiken. 
 



Werkboek Mijn Loopbaan 
 

Pagina | 18 

 

34. Ik zou liever opstappen bij mijn organisatie dan een baan aanvaarden die me van het general 
management spoor zou afbrengen. 
 

35. Ik zou liever weggaan bij mijn organisatie dan een functie accepteren die me zou beperken in mijn 
onafhankelijkheid en vrijheid.  
 

36. Ik zou in mijn loopbaan en in mijn werk heel graag een gevoel van zekerheid en stabiliteit willen 
hebben. 
 

37. Ik zou het liefst voor mezelf beginnen en een eigen bedrijf opbouwen. 
 

38. Ik ga liever weg bij mijn huidige werkgever dan dat ik een baan accepteer die voor mij de 
mogelijkheid frustreert om me in te zetten voor anderen. 
 

39. Mijn tanden zetten in problemen die onoplosbaar zijn, is voor mij belangrijker dan het hebben van 
een hoge managementpositie. 
 

40. Ik heb in mijn werk altijd naar mogelijkheden gezocht om de inbreuk op mijn privéleven tot een 
minimum te beperken. 

 
Berekenen van de uitkomsten 
Zoek nu de onderwerpen uit die u het hoogste gewaardeerd heeft. Kies nu de drie 
onderwerpen die het meest op u van toepassing zijn en geef ieder van deze onderwerpen 
vier extra punten. 
 
In het hier onderstaande schema vindt u ruimte voor de scores van de veertig stellingen.  
 Neem de scores over in het schema. 
 Denk eraan om de vier extra punten toe te voegen bij de drie belangrijkste onderdelen 
 Wanneer u alle antwoorden hebt overgenomen, telt u de uitkomst per kolom op.  
 Deel elk getal door 5 om uw gemiddelde score te krijgen voor ieder van de acht carrière- 

ankers. In de toelichting vindt u een korte omschrijving van elk carrière-anker  
 Leg uw uitkomst (en dus uw voorkeur) ook eens naast de beroepen die u mogelijk 

interessant vindt en kijk in hoeverre deze bij u passen. 
 
 
  TF AM AO ZS OC DT UI LE 
 
 
 

 
1: 

 
2: 

 
3: 

 
4: 

 
5: 

 
6: 

 
7: 

 
8: 
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 : 5 : 5 : 5 : 5 : 5 : 5 : 5 : 5 
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Korte toelichting op de verschillende carrière-ankers 
 
Technisch/ functioneel (TF) 
U zult vooral gericht zijn op het verbeteren van vakkennis en professionele ontwikkeling. 
 
Algemeen management (AM) 
U zult vooral gericht zijn op het verkrijgen van invloed en een (hoge) leidinggevende of 
management functie. 
 
Autonomie/ onafhankelijkheid (AO) 
Mensen met dit carrière-anker als dominant thema, streven vooral autonomie en 
onafhankelijkheid na. 
 
Zekerheid/ stabiliteit (ZS) 
Zekerheid en stabiliteit zijn belangrijke factoren voor u, die mede bepalend zijn voor uw 
loopbaankeuzes. 
 
Ondernemerschap/ creativiteit (OC) 
Het toepassen van creativiteit, zelf dingen bedenken en uiteindelijk mogelijk ook zelfstandig 
ondernemerschap, is een belangrijke factor. 
 
Dienstverlening/ toewijding aan een ideaal (DT) 
Bezig zijn met idealen, iets betekenen voor de mens en de wereld, is van belang voor u. 
 
Uitdaging (UI) 
In uw werk zoekt u vooral uitdagingen, moeilijk oplosbare problemen, waar u graag uw 
tanden in zet. 
 
Levensstijl (LE) 
Uw privéleven is zeer belangrijk voor u, relatief belangrijker dan werk. U wilt vooral 
comfortabel leven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tip: een meer uitgebreide 

omschrijving van de 

carrière ankers vind je in 

het boek ‘Loopbaanankers’ 

van Edgar H. Schein. 
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Hoofdstuk 3: Rol en Positie 

Nadat u heeft nagedacht over wat u belangrijk vindt in werk en wat u voldoening geeft, gaat 
u nu nadenken over waar u, met uw eigenschappen en voorkeuren, het beste tot uw recht 
komt. Met andere woorden; vanuit welke rol en positie kunt u het beste uiting (gaan) geven 
aan wat u belangrijk vindt in werk? Daarvoor is het noodzakelijk om eerst een goed beeld te 
krijgen van wie u bent en wat uw eigenschappen zijn. De belangrijkste vraag hierbij is: “Wie 
ben ik?”. 
 
In dit hoofdstuk vindt u hiervoor als eerste een opdracht om inzicht te krijgen in uw 
voorkeursrol(len) binnen een team. Kunnen werken in een voorkeursrol zorgt er over het 
algemeen voor dat u zich prettiger voelt en ook effectiever kunt zijn. 
Daarnaast treft u in dit hoofdstuk ook een uitgebreide vragenlijst aan waarmee u een beter 
beeld krijgt van uw persoonlijkheid en voorkeursstijl. In deze vragenlijst wordt persoonlijkheid 
uitgelegd aan de hand van 16 verschillende persoonlijkheidstypen. Elk type heeft zijn eigen 
kenmerken en gedragsvoorkeuren. Deze vragenlijst is daarmee niet bedoeld om 
psychologische uitspraken te doen, maar alleen gericht op het verkrijgen van inzicht in uw 
voorkeuren. 
 
Voorkeursrol en persoonlijkheid zeggen dus iets over waar u binnen een organisatie het best 
past. Dit is afhankelijk van de eisen van het werk, samenstelling van het team en aanwezige 
verantwoordelijkheden. Eigenlijk net zoals op het voetbalveld. Niet elke voetballer blinkt uit 
op alle posities, maar doet dat alleen in een positie die het best aansluit bij wie hij is, wat hij 
kan en wat hij wil: 
 

 
 
Leg, wanneer u beide opdrachten ingevuld hebt, de uitslag eens naast elkaar en kijk of u 
zichzelf herkend in uw voorkeursrol en gedragsvoorkeuren. Verwerk daarna wat u te weten 
bent gekomen weer in het loopbaanprofiel. 
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Teamrollen 
 
Inleiding 
Een ideaal team bestaat uit 8 rollen die aanvullend op elkaar zijn en die ieder zijn eigen 
toegevoegde waarde heeft in het team. Bij sollicitatieprocedures wordt eerst in kaart 
gebracht welke rollen al in het team vertegenwoordigd zijn en welke rol nog aanvullend nodig 
is. Meestal wordt dit niet zo duidelijk aangegeven in de omschrijving van de advertentie. U 
kunt hierover wel wat meer duidelijkheid krijgen wanneer u naar aanleiding van een 
advertentie telefonisch informatie inwint en vraagt naar waar het accent ligt in de functie. 
 
Doel 
Deze vragenlijst is ontwikkeld als een hulpmiddel om uw voorkeursrol vast te stellen. 
 
Werkwijze 
 Er zijn zeven zinnen geformuleerd die u dient af te maken. Per zin heeft u tien punten tot 

uw beschikking die u kunt verdelen over acht antwoorden. Als u zich volledig herkent in 
een antwoord geeft u alle tien de punten aan dat antwoord. Indien u zich in meerdere 
antwoorden herkent verdeelt u de tien punten overeenkomstig uw voorkeur. Dus: de 
meeste punten voor het antwoord dat het best bij uw eigen gedrag aansluit en de minste 
voor die antwoorden waarin u slechts een klein beetje van uzelf herkent. 

 De punten vult u in op de puntentabel en vervolgens rekent de scores om via het 
omzettingsformulier. 

 Wanneer u de verschillende scores optelt krijgt u een beeld van de mate waarin u de 
diverse teamrollen zult kunnen vervullen. 

 Uiteraard kunt u de vragenlijst ook laten invullen door anderen om een beeld van hun 
meest geschikte teamrollen te verkrijgen. 

 Lees de tekst van uw voorkeursrol(len) en verwerk de uitslag dan in het loopbaanprofiel. 
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1. Ik hou van werk, omdat 
 
 

a. ik ervan hou om situaties te analyseren en zoveel mogelijk keuzemogelijkheden af te 
wegen 

 
b. ik geïnteresseerd ben in het vinden van praktische oplossingen - oplossingen die echt 

werken. 
 

c. ik ervan hou het gevoel te hebben, dat ik goede samenwerkingsrelaties kweek. 
 

 
d. ik een sterke invloed uitoefen (en wil uitoefenen) op de besluitvorming. 
 

 
e. ik dan allerlei mensen kan ontmoeten die iets interessants te bieden hebben. 
 

 
f. ik ervan hou mensen tot overeenstemming te brengen over bepaalde te ondernemen 

stappen.  
 

g.   ik me in mijn element voel als ik me met volle aandacht kan wijden aan mijn taak. 
 
f. 

 h.   ik graag terreinen vind die mijn verbeeldingskracht prikkelen. 
   
 

2. Kenmerkend voor mijn benadering van het werken in een groep is  
 
 

a. dat ik het (in stilte) interessant vind mijn collega’s beter te leren kennen  
 
 

b. dat ik niet bang ben de opvattingen van anderen te bestrijden of een 
minderheidsstandpunt te verdedigen. 

 
c. dat ik meestal wel de argumenten vind om de juiste voorstellen van tafel te krijgen. 
 

 
d. dat ik meen dat ik het vermogen bezit om plannen die in de praktijk moeten worden  

gebracht, in werking te zetten. 
 

e. dat ik het vermogen bezit het voor-de-hand-liggende uit de weg te gaan en met  
onverwachte dingen op de proppen te komen. 
 

f. dat ik aanstuur op een beetje perfectionisme bij elke groepsopdracht. 
 

 
g. dat ik ervan hou om nuttige contacten te leggen buiten de eigenlijke groep. 
 
f. 
h. dat ik, hoewel ik wel geïnteresseerd ben in alle meningen, zonder aarzelen vaststel  

wat er gebeuren moet als er een beslissing moet worden genomen. 
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3. Wanneer ik eenmaal samen met anderen betrokken ben in een project 
 
 

a. lukt het me mensen in een richting te sturen zonder hen onder druk te zetten. 
 
 

b. is het mijn waakzaamheid die ons ervoor behoedt onzorgvuldigheden te begaan en zaken 
over het hoofd te zien. 

 
c. stuur ik op daden aan om er zeker van te zijn dat er in de vergadering geen tijd verloren 

gaat of dat hoofdzaken uit het oog worden verloren. 
 

d. kan men ervan op aan, dat ik iets origineels bedenk. 
 

 
e. ben ik altijd bereid een goed idee te ondersteunen als dat in het algemeen belang is. 
 

 
f. ben ik altijd uit op nieuwe ideeën en ontwikkelingen. 

 
 

g. geloof ik, dat mijn beoordelingsvermogen een belangrijke bijdrage levert om tot de juiste 
beslissingen te komen. 

f. 
h. kan men er vast van op aan dat alle belangrijke zaken ook uitgevoerd worden. 

 
 
 
4. Wat ik vind dat ik kan bijdragen aan een team: 
 
 

a. ik denk dat ik vaak nieuwe mogelijkheden weet te ontdekken en daarvan gebruik kan 
maken. 

 
b. ik kan zeer goed overweg met een breed scala van mensen. 

 
 

c. het opwerpen van ideeën is een van mijn natuurlijke gaven. 
 
 

d. mijn bijdrage bestaat hieruit, dat ik scherp weet te signaleren wanneer iemand iets 
waardevols kan bijdragen tot de doelstellingen van het team. 
 

e. mijn vermogen zaken af te ronden is groot - waarschijnlijk doordat mijn persoonlijke  
efficiency groot is. 

 
f. ik ben bereid impopulair te zijn (voor een tijdje) als dat leidt tot resultaten die uiteindelijk de 

moeite waard zijn. 
 

g. meestal heb ik in de gaten wat haalbaar is en realistisch. 
 

 
h. ik kan redenen aanwijzen voor alternatieve handelwijzen zonder daarbij mijn objectiviteit 

te verliezen. 
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5. Tekortkomingen die ik mogelijk heb bij het werken in teams, zijn: 
 
 
a. ik voel me alleen maar op mijn gemak als bijeenkomsten goed gestructureerd en onder 

controle zijn en op een goed-geleide manier verlopen. 
 

b. ik geef soms te snel toe aan anderen, waarvan ik meen dat ze een goed gezichtspunt 
hebben, zonder dat het voldoende is doorgesproken. 

 
c. ik heb de neiging teveel te praten, als ik op nieuwe ideeën stuit. 
 

 
d. mijn objectiviteit maakt het me moeilijk vlot en enthousiast met anderen mee te gaan. 

 
e. ik word soms als drammerig en autoritair beschouwd als er iets gebeuren moet. 
 

 
f. ik vind het moeilijk om vanaf het begin voorop te lopen, misschien omdat ik wat 

overgevoelig ben voor sfeer in de groep. 
 

g. ik neig ertoe helemaal op te gaan in ideeën die bij me zijn opgekomen en daardoor  
contact te verliezen met de dingen die gaande zijn. 

f. 
h. mijn collega's denken dat ik me onnodig druk maak over details en over de kans dat 

dingen wel eens mis kunnen gaan. 
 
 
6. Als mij plotseling een moeilijke opdracht wordt toegespeeld, met een beperkte tijd en met 
onbekende mensen 

 
 
a. zou ik me het liefst in een hoekje terugtrekken om iets te bedenken om uit de impasse te 

geraken voordat ik met iets op de proppen kom. 
  

b. zou ik meteen diegenen opzoeken om mee samen te werken die zich het meest positief 
opstellen. 

 
c. zou ik onmiddellijk een manier zoeken om de omvang van de taak te verkleinen, door vast 

te stellen welke personen het best een bepaalde bijdrage kunnen leveren. 
 

d. zou mijn gevoel voor wat dringend is en wat niet er wel voor zorgen dat we niet achterop 
het werkschema geraken. 

 
e. geloof ik dat ik kalm zou blijven en mijn vermogen om objectief te denken, bewaar. 
 

 
f. zou ik, ondanks de druk, op een geleidelijke manier naar het doel toewerken. 

 
 

g. zou ik de leiding wel op me willen nemen, als ik merk dat de groep geen vooruitgang 
boekte. 

f. 
h. zou ik onmiddellijk discussies aangaan om nieuwe denkwijzen te stimuleren en het een en 

ander op gang brengen. 
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7. Problemen waarmee ik te kampen heb als ik in een groep werk, zijn 
 
 
a. dat ik vaak mijn ongeduld toon met betrekking tot hen die de vooruitgang in de weg staan. 

 
b. dat anderen me bekritiseren omdat ik te analytisch ben en te weinig intuïtief.  

 
 

c. dat mijn bezorgdheid dat de dingen goed gebeuren, ertoe leidt dat de vooruitgang wel 
eens belemmerd wordt. 

 
d. dat ik me gauw verveel en dan door enkele dingen die me prikkelen weer op gang 

gebracht moet worden. 
 

e. dat ik het moeilijk vind op gang te komen als de doelstellingen niet duidelijk geformuleerd 
zijn. 

 
f. dat ik soms niet zo sterk ben in het verhelderen van de ingewikkeldheden die me door het 

hoofd spelen. 
 

g. dat ik er steeds op uit ben aan anderen dingen te vragen die ik zelf niet kan. 
 
f. 
h. dat ik vaak aarzel mijn gedachten te berde te brengen, als ik daarmee veel oppositie 

oproep. 
 
 
 
Puntentabel 
Verwerk hieronder nu de antwoorden van de vragenlijst: 
 

Vraag A B C D E F G H  

1         10 

2         10 

3         10 

4         10 

5         10 

6         10 

7         10 
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Zelfperceptie omzettingsformulier 
Zet de scores van het antwoordvel om in de onderstaande tabel, vraag voor vraag. Tel 
vervolgens de totalen op per kolom en lees de wijze waarop u de punten over de teamrollen 
heeft verdeeld af uit de totalen. 
 
Totaal 
 

Vraag voorzitter vormer plant monitor bedrijfs-
man 

brononder-
zoeker 

groeps-
werker 

zorg-
drager 

1 F D H A B E C G 

2 H B E C D G A F 

3 A C D G H F E B 

4 D F C H G A B E 

5 B E G D A C F H 

6 C G A E F H B D 

7 G A F B E D H C 

         

Totaal         

 
 
 
 
Beschrijvingen van de teamrollen 
De volgende specificaties van de teamrollen beschrijven de typerende eigenschappen van 
elke rol. Elke teamrol staat voor een aantal kwaliteiten en sterkten, maar ook voor een aantal 
(daarmee logisch samenhangende) zwakheden. 
 
De beschrijvingen zijn enigszins overdreven omschreven om de herkenning te verge-
makkelijken. De indruk kan gewekt worden dat het om echte personen gaat. Maar in 
werkelijkheid bestaat deze niet. Het zijn abstracties en metaforen. Men kan hoogstens van 
iemand zeggen dat hij zich als een Bedrijfsman gedraagt, dat hij typische Bedrijfsmannen-
opmerkingen maakt, of Bedrijfsman-ergernis onder woorden brengt. Iemand die dat veel en 
systematisch doet, noemen we dan voor het gemak een Bedrijfsman. 
 
 
1. De Voorzitter (VZ) 
Kenmerken: 
De Voorzitter zoekt onophoudelijk naar wilsovereenkomst in de groep. Hij is de natuurlijke coördinator 
die de procedure aangeeft, de bedoelingen verheldert, de opvattingen inventariseert en tenslotte 
samenvat wat iedereen wil. Hij probeert elk teamlid aan te moedigen om bij te dragen en heeft een 
goede neus voor ieders sterke kant. 
 
De VZ is extravert, positief en ruimdenkend, maar protocol-vast. Hij beschikt doorgaans niet over 
opvallende, intellectuele of creatieve talenten. Zijn kracht is veeleer dat hij deze talenten bij anderen 
ontdekt en het woord wil geven. Hij zoekt consensus, maar hakt zonder aarzelen de knoop door als 
zich een meerderheid heeft afgetekend of als de tijd begint te dringen. 
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Rol: 
De Voorzitter komt tot zijn recht op een plaats waar uiteenlopende belangen en kwaliteiten moeten 
worden samengebundeld en waar doelstellingen moeten worden gecoördineerd. Ferm in de 
procedure en gericht op besluitvorming als hij is, is de VZ een natuurlijke en voor ieder aanvaardbare 
leider, die het beste uit de groep haalt. Zolang hij maar vrij blijft van een eigen belang of een eigen 
inhoudelijke stellingname. Dat laatste brengt hem snel in conflict met Vormer en Plant. 
 
 
2. De Vormer (VM) 
Kenmerken: 
De Vormer is een gedreven, wilskrachtige persoon, met een grote dosis nerveuze energie en een 
sterke drang om te presteren. Hij is vlot, impulsief en ongeduldig. De VM draagt uit en voelt zich snel 
uitgedaagd. Hij geniet van strijd en woordenwisseling, maar moet wel winnen. Als het tegenzit, raakt 
de VM snel gefrustreerd, geëmotioneerd en ongedurig. 
 
De VM is gericht op resultaat, verbindt daar zijn 'ik' aan en weet anderen in beweging te zetten. 
Hoewel hij voortdurend wordt geplaagd door twijfels over eigen kunnen die alleen door resultaten 
kunnen worden weggenomen, ervaart zijn omgeving hem vaak als dwingend, stuwend en assertief. Hij 
is een moedige en vrijmoedige ondernemer die ervoor zorgt dat dingen in gang worden gezet en die 
mensen vooral ziet in relatie tot het te bereiken doel. 
 
Rol: 
De Vormer geeft richting en genereert actie. Omdat spanning en confrontaties hem doen opbloeien, 
mobiliseert hij de krachten in een team en stelt nieuwe doelen vast. Met name als het team door 
politieke en sociale manoeuvres in een impasse is geraakt. De VM is van groot belang als er 
wezenlijke veranderingen dienen te komen. Hij is niet bang om impopulaire maatregelen te nemen. 
Zijn ster rijst in een situatie waar onder grote druk en met veel risico gepresteerd moet worden. 
 
 
3. De Plant (PL) 
Kenmerken: 
De Plant is de vernieuwer en de verzinner. De creatieve denker, wiens ideeën en alternatieven zich 
onderscheiden door originaliteit en verbeeldingskracht. Hij zoekt ruimte om te kunnen fantaseren, om 
strategieën en scenario’s voor de toekomst te ontwerpen en om telkens weer verrassende, nieuwe 
oplossingen voor oude problemen te vinden. 
 
De PL is introvert en eigenzinnig. Hij verkiest zijn eigen oplossingen en werkt het liefst op enige 
afstand van het team. Hij stopt veel energie in zijn scheppingen en verliest wel eens de realiteit uit het 
oog, waardoor zijn ideeën als zonderling, radicaal of onpraktisch kunnen overkomen. 
De PL is zeer gevoelig voor waardering en kritiek. Er is soms een aparte gebruiksaanwijzing nodig om 
dit talent in een team tot bloei te krijgen. 
 
Rol: 
Een Plant kan een voortdurende bron van inspiratie zijn. Hij genereert ideeën en alternatieven en 
verzint mogelijke oplossingen voor complexe problemen. Hij brengt visie en dromen. Een PL is vooral 
van belang in de beginfase van een project of als schepper van een nieuw product. Maar ook als 
(intern of extern) adviseur komt hij goed tot zijn recht. Dikwijls is één PL in een team voldoende. Als er 
meer zijn, bestaat de kans dat alle energie opgaat in het bestrijden van elkaars denkbeelden. 
 
 
4. De Monitor (MO) 
Kenmerken: 
De Monitor is de bedachtzame nadenker en doordenker wiens bijdrage ligt in objectieve, 
weloverwogen analyses. De MO wil weten waarom, wil onderzoeken en begrijpen. Hij ziet snel de 
zwakke plekken in een plan of argumentatie. De MO zoekt naar inzicht en overzicht en houdt ervan 
om te beschouwen, te beschrijven en te verklaren. 
 
Door zijn kritische zin lijkt de MO koel en afstandelijk. Hij is verstandig en voorzichtig en laat zich 
graag alles uitleggen. En hij legt ook zelf graag alles uit, met als gevolg dat hij er lang over kan doen 
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voor hij een beslissing neemt. Maar al kan hij soms nauwelijks ophouden met wegen en overwegen, 
zijn oordeel is zelden onjuist. 
 
Rol: 
Als het aankomt op het analyseren van problemen en op het evalueren van ideeën en suggesties, is 
de MO van grote waarde. Zijn kritische instelling en doordachtzaamheid heeft menig team behoed 
voor het nemen van onjuiste en al te vlotte beslissingen. Goed in het aanduiden en afwegen van de 
voors en tegens van een voorstel, kan de MO op belangrijke strategische posten belanden, vooral 
daar waar men zich voor de kleinste misstap moet behoeden. 
 
 
5. De Bedrijfsman (BM) 
Kenmerken: 
De Bedrijfsman is de praktische figuur, de organisator die ervoor zorgt dat besluiten worden omgezet 
in concrete werkzaamheden. Hij is nuchter en ordelijk, houdt van hard werken en pakt de zaken op 
een systematische en consciëntieuze manier aan. Niet praten, maar poetsen, tot het karwei is 
geklaard. De BM is een efficiënte doener met een praktische geest en een vaste wil. Hij is loyaal, taai, 
saai en vasthoudend. Hij kan zich soms weinig flexibel en behoudend opstellen als het praktisch nut 
van een nieuw plan niet meteen duidelijk is. Hij heeft behoefte aan ritme en regelmaat, aan vaste 
afspraken en stevige structuren en werkt daar ook voortdurend aan. 
 
Rol: 
De Bedrijfsman is sterk in het ombouwen van plannen en strategieën tot concrete taken en 
bezigheden. Hij ziet wat haalbaar is en wat niet. De BM kan organiseren en implementeren en zorgt 
ervoor dat de zaken voor elkaar komen, ook als het om vervelende taken gaat. 
 
Managementtaken waarin de nadruk ligt op verantwoordelijk en doelmatig beheer, zijn bij de BM in 
vertrouwde hand. 
 
 
6. De Brononderzoeker (BO) 
Kenmerken: 
Een Brononderzoeker is een extraverte en innemende persoon, hartelijk, joviaal en altijd op zoek naar 
nieuwe informatie en interessante contactpersonen. Een nieuwsgierige verkenner, die makkelijk 
contacten legt en over talloze relaties lijkt te beschikken. Door zijn veelzijdige en beweeglijke 
belangstelling wordt hij vaak als creatief ervaren, ofschoon hij eerder een attente samenvoeger is dan 
een echte verzinner van ideeën. 
 
De BO is gericht op brainstorming, op vernieuwing en ontwikkeling en hij houdt van improviseren. 
Speels, steels, positief en enthousiast, is hij een permanente bron van informatie en ideeën. Al heeft 
hij wel eens de neiging, om dingen net zo makkelijk te laten vallen als hij ze heeft opgepikt. Met als 
mogelijk gevolg dat hij lang niet altijd afmaakt wat hij begint. 
 
Rol: 
De Brononderzoeker is sterk in het verkennen en inbrengen van ideeën en bronnen van buiten de 
groep. Hij kan verbindingen leggen, gebieden exploreren en onderhandelingen voeren. Door zijn 
pragmatisme en tegenwoordigheid van geest ontdekt hij waar de kansen liggen en hij weet ze te 
grijpen. Drukte en afwisseling zijn voor een BO essentieel. Wordt hij onvoldoende gestimuleerd door 
zijn omgeving, bijvoorbeeld in een eenmansfunctie, dan raakt hij al snel verveeld en ineffectief. 
 
 
7. De Groepswerker (GW) 
Kenmerken: 
De Groepswerker is het meest gevoelige en ondersteunende lid van het team. Hij is vriendelijk van 
aard, meegaand en sterk gericht op het creëren van sfeer en een gevoel van gezamenlijkheid. Hij kan 
luisteren en moedigt anderen aan dat ook te doen. De GW zoekt naar evenwicht en harmonie en pro-
beert met tact en diplomatie conflicten te voorkomen. Met behulp van zijn gevoelige sociale antennes 
en zijn communicatieve souplesse bevordert hij de teamgeest en weet hij mensen tot elkaar te 
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brengen. Hij heeft een hekel aan conflicten en kan in kritieke momenten moeilijk een beslissing 
nemen. 
 
Rol: 
De Groepswerker vervult een belangrijke integrerende rol. Hij is de specie die het team bijeen houdt. 
De GW streeft naar eenheid, naar een 'wij-gevoel' en voorkomt onnodige spanningen en confrontaties. 
De GW is loyaal naar de groepsdoelen. Hij zorgt ervoor dat ieder aan het woord komt en borduurt op 
een positieve wijze op ieders ideeën voort. De GW zorgt voor gezelligheid, voor sfeer en voor een 
hoog groepsmoreel. 
 
 
8. De Zorgdrager (ZD) 
Kenmerken: 
De Zorgdrager is het teamrol-talent dat zich voortdurend zorgen maakt over dingen die mis kunnen 
gaan. Een sterk zintuig voor gevaar plus een grote zorg naar mensen en zaken resulteren in een hang 
naar perfectie en detail. De ZD toetst voortdurend op zijn gevoel of alles nog klopt en deugt. Hij 
controleert rusteloos, als het moet tot in de puntjes, of alles in orde is. 
 
De ZD is degene die de kwaliteit bewaakt. Hij hanteert straffe normen en is vaak weinig toeschietelijk 
tegenover de Jantjes van Leiden. Zijn uiterlijke zelfbeheersing en kalmte zijn bedrieglijk. Hij is tobberig 
en kan moeilijk iets aan anderen overlaten. Bezorgd als hij is om zaken over het hoofd te zien maar 
tegelijkertijd sterk gericht op eenheid, absorbeert hij als het ware de stress die het werk meebrengt. 
Soms ten koste van lichamelijke ongemakken. 
 
Rol: 
De Zorgdrager is van groot belang als het gaat om taken die een hoge concentratie en een grote 
accuratesse vereisen. Achter de schermen zorgt hij dat alles voorbereid is, volgens plan verloopt en 
tot in detail wordt uitgewerkt. De ZD is nauwgezet en voelt aan wat urgent is. Veiligheid en kwaliteit 
vinden in de ZD een rusteloze kampioen. 
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Overzicht teamrollen 
 

Type Kenmerken Positieve 
eigenschappen 

Aanvaardbare 
negatieve 
eigenschappen 

1. Voorzitter emotioneel beheerst, 
dominant, zorgvuldig, goed 
van vertrouwen, praktisch, 
enthousiast 

respect afdwingend, gevoel 
voor verhoudingen, timing en 
evenwicht, communicatief 
vaardig 

niet opvallend intelligent en 
creatief 

2. Vormer 
gespannen, dynamisch, 
naar buiten gericht 

‘push’, agressief tegenover: 
passiviteit, 
zelfgenoegzaamheid, 
ineffectiviteit, zelfmisleiding 

geneigd tot provoceren, 
ongeduldig, snel geïrriteerd 

3. Plant individualistisch, serieus, 
mijdt gebaande wegen genialiteit, fantasie en kennis 

ivoren toren, weinig geduld 
met praktische details of 
protocol 

4. Monitor nuchter, voorzichtig, wars 
van enthousiasme en 
emoties 

oordeelsvermogen, weegt 
alle factoren mee, koppig: 
‘advocaat van de duivel’ 

weinig geïnspireerd en 
inspirerend, weet anderen 
niet te motiveren 

5. Bedrijfsman behoudend, taakgericht, 
verantwoordelijk, 
voorspelbaar 

organisatievermogen, 
praktisch, gezond verstand, 
hardwerkend, zelfbeheersing 

geringe flexibiliteit, weinig 
aandacht voor onbewezen 
ideeën 

6. Brononder-
 zoeker extravert, enthousiast, 

nieuwsgierig, 
communicatief 

vermogen contacten te 
leggen, nieuwe 
mogelijkheden te 
onderzoeken en uitdagingen 
aan te gaan 

verliest gauw belangstelling 
zodra de aanvankelijke 
fascinatie geluwd is 

7. Groepswerker sociaal gericht, 
zachtaardig, gevoelig 

reageert op mensen en 
situaties, bevordert de 
teamgeest 

besluiteloos in crises 

8. Zorgdrager 
accuraat, ordelijk, 
consciëntieus, waakzaam 

sterke behoefte dingen tot 
een goed eind te brengen, 
perfectionistisch, aandacht 
voor details 

neiging zich zorg te maken 
over details; laat de dingen 
niet makkelijk hun eigen weg 
gaan 
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Persoonlijkheidstypen 
 
Inleiding 
Deze lijst met 88 vragen is bedoeld als hulpmiddel bij het achterhalen van uw favoriete 
persoonlijkheidstype en uw natuurlijke gedragsvoorkeur. Bij het invullen kijkt u naar hoe u 
daadwerkelijk functioneert op uw werk. Maak altijd een keuze voor a óf b. 
 
Het resultaat is een persoonlijkheidstype dat bij u past. Het ene type is niet beter of slechter 
dan het andere type, want elk type heeft zijn eigen sterke en zwakke punten. Deze punten 
kunnen elkaar aanvullen en zo kunt u ervan leren. 
 
De vragen zijn gebaseerd op de Myers Briggs Type Indicator (MBTI). Dit is een waardevol en 
veel toegepast instrument om uw algemene psychologische type te bepalen. Het is speciaal 
op uw werkpersoonlijkheid gericht. 
 
Het is belangrijk dat u de vragen naar waarheid beantwoordt, dus zoals u zich werkelijk in de 
beschreven situaties gedraagt. Vraag u dus niet af hoe u zich zou willen gedragen, of hoe u 
zich zou moeten gedragen, of hoe u denkt dat uw leidinggevende wil dat u zich gedraagt. 
Het gaat erom, dat u het antwoord geeft dat het best verwoordt hoe u zich in een dergelijke 
situatie echt gedraagt, hoe u denkt, voelt en handelt. Hoe dichter u bij de waarheid komt over 
uw werkelijke gedrag, hoe meer u aan de informatie heeft. 
 
Veel succes en plezier bij het beantwoorden van de vragen! 
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Kruis bij a of b de beschrijving aan die het beste weergeeft hoe u handelt, denkt of voelt. 
 
1. Op het werk krijg ik mijn beste ideeën als ik 
 a. van gedachten wissel met anderen. 
 b. rustig zelf nadenk. 
 
2. Als ik een vergadering voorzit, ga ik meestal 
 a. gedisciplineerd volgens de agenda te werk. 
 b. flexibel en open in op wat ter sprake komt. 
 
3. Als ik me bezighoud met het functioneren van een medewerker, 
 a. bespreek ik meestal welk gedrag van hem of haar me niet bevalt. 
 b. heb ik er een hekel aan iets vervelends te moeten melden. 
 
4. In mijn werk vind ik het plezierig als er 
 a. gestructureerd gewerkt wordt volgens duidelijke regels en voorschriften. 
 b. veel vrijheid is en dingen meer op hun beloop worden gelaten. 
 
5. Ik heb het liefst een baas met wie ik 
 a. dagelijks contact heb. 
 b. slechts af en toe contact heb. 
  
6. Ik ben het liefst bij vergaderingen waar de meeste tijd wordt besteed aan 
 a.  de toepassing van de besproken ideeën. 
 b.  de ideeën zelf. 
 
7. Ik heb het liefst een werkomgeving waar 
 a. vaak interessante discussies ontstaan door verschillen in opvatting. 
 b. conflicten worden vermeden door niet in discussie te gaan. 
 
8. Ik werk het liefst aan projecten die 
 a. helder omschreven en goed gepland zijn. 
 b. ruimte bieden voor eigen interpretatie. 
 
9. Ik mijn middagpauze lunch ik het liefst 
 a. met een groep. 
 b.  alleen of met een naaste collega. 
 
10. Als mijn baas me iets moeilijks opdraagt, probeer ik meestal 
 a. van tevoren zoveel mogelijk informatie te verzamelen. 
 b. erin te duiken en op mijn eigen improvisatievermogen te vertrouwen. 
 
11. In mijn beoordelingsrapport lees ik het liefst dat ik 
 a. intelligent en voor rede vatbaar ben. 
 b. een warme en prettige persoonlijkheid heb. 
 
12. Ik heb een voorkeur voor 
 a. een zorgvuldig geplande werkdag. 
 b. een werkdag waarin ik wel zie wat er gebeurt. 
 
13. Ik heb de deur van mijn kantoor over het algemeen het liefst 
 a. open. 
 b.  dicht. 
 
14. Als ik een nieuw idee krijg, wil ik meestal 
 a. eerst rustig overdenken voordat ik enthousiast word. 
 b. meteen uitvoeren in mijn enthousiasme. 
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15. Op een vergadering leg ik het liefst de nadruk op 
 a.  een analytische discussie over de feiten. 
 b.  een discussie over de meningen. 
 
16. Ik heb het liefst een baan waarin de beloning 
 a. op gezette tijden zichtbaar wordt. 
 b. uitgesmeerd is over langere periodes. 
  
17. Naar mijn werk trek ik kleren aan die 
 a. andere mensen zullen opmerken en bewonderen. 
 b. niet opvallen. 
 
18. Als ik problemen oplos, probeer ik meestal 
 a. de feiten het meeste gewicht te geven. 
 b. alle mogelijkheden te overwegen. 
 
19. Bij confrontaties met collega’s zorg ik er het liefst voor 
 a.  dat ze van mij de juiste gegevens krijgen. 
 b.  dat ik ze niet kwets. 
 
20. Ik heb het liefst een baas die 
 a. veel structuur aanbrengt in het werk. 
 b. me de dingen op mijn manier laat aanpakken. 
 
21. In mijn werk heb ik het liefst 
 a. voortdurend een reeks kortlopende taken. 
 b. lange projecten waarvoor ik me volledig kan inzetten. 
 
22. Als ik een rapport schrijf, denk ik meestal eerst aan 
 a.  de details. 
 b. de grote lijnen. 
 
23. Als ik op mijn werk een beslissing moet nemen, 
 a. laat ik meestal mijn verstand voor mijn gevoelens gaan. 
 b. hecht ik veel belang aan mijn gevoelens. 
 
24 In mijn eigen kantoor wil ik dat 
 a. de dingen systematisch geordend zijn. 
 b. er een creatieve berg projecten, papieren en boeken ligt. 
 
25. Als ik met mijn collega’s lunch, praat ik het liefst over 
 a.  mensen. 
 b. ideeën. 
 
26. Ik wil het liefst dat mijn baas me 
 a. praktische problemen laat oplossen. 
 b. beleidsvraagstukken laat oplossen. 
 
27. Als ik op mijn werk een beslissing moet nemen 
 a. zet ik eerst alle feiten op een rijtje. 
 b. ga ik op mijn gevoel af. 
28. Ik heb het liefst dat mijn dagelijks werk 
 a. rustig doorkabbelt en betrekkelijk voorspelbaar is. 
 b. voortdurend verandert en afwisselend is. 
 
29. Als ik een vergadering moet voorbereiden en voorzitten, 
 a. ben ik blij met de kans om leiding te geven. 
 b. had ik liever dat iemand anders de verantwoordelijkheid droeg. 
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30. Als ik een beleidsplan moet maken, zal ik 
 a. benadrukken wat op dit moment praktische waarde heeft. 
 b.  me richten op toekomstmogelijkheden. 
 
31. Als ik op mijn werk een beslissing moet nemen, houd ik vooral rekening met 
 a. cijfers en feiten. 
 b. de gevoelens van anderen. 
 
32. Als mijn baas me op een nieuw project zet, wil ik graag 
 a. duidelijke richtlijnen over wat er van me verwacht wordt. 
 b. dat hij me rustig mijn eigen gang laat gaan. 
 
33. Ik werk het liefst met 
 a. een grote groep collega’s. 
 b. een paar collega’s die ik goed ken. 
 
34. Als ik met iemand overleg, 
 a. luister ik meestal rustig en neem de details in me op. 
 b. loop ik vooruit op wat de ander zegt en val hem in de reden. 
 
35. Als iemand kritiek heeft op mijn beleid of beslissingen 
 a. houd ik voet bij stuk. 
 b. probeer ik onenigheid te vermijden. 
 
36. Als ik op mijn werk een moeilijke beslissing heb genomen, 
 a. ben ik blij dat de knoop is doorgehakt. 
 b. zou ik ook wel open willen blijven staan voor andere alternatieven. 
 
37. Als ik met een personeelsuitje meega, 
 a. loop ik wat rond en praat met mensen die ik niet zo goed ken. 
 b. trek ik op met de collega’s die ik het best ken. 
 
38. Ik denk dat mijn collega’s mij vooral zien als 
 a. iemand die op het heden gericht is. 
 b. iemand die met de toekomst bezig is. 
 
39. Als ik een lang en ingewikkeld rapport moet lezen, 
 a.  lees ik geduldig de details door. 
 b. probeer ik de grote lijnen eruit te halen en te beoordelen. 
 
40. Ik wil graag dat mijn werkomgeving 
 a. comfortabel, voorspelbaar en stabiel is. 
 b. flexibel en aan verandering onderhevig is. 
 
41. Mijn collega’s zullen me waarschijnlijk omschrijven als 
 a.  een energieke teamspeler. 
 b. een rustige en bedachtzame werknemer. 
42. Als ik een presentatie voorbereid, benadruk ik het liefst 
 a. de feiten die ik uit eigen ervaring ken. 
 b. de discussie over ideeën en concepten. 
 
43. Ik werk het liefst met collega’s die 
 a. altijd logisch redeneren. 
 b. meer van hun gevoel uitgaan. 
 
44. Als iemand uit mijn team zijn werk niet op de afgesproken tijd af heeft, 
 a. wordt ik ongeduldig en geïrriteerd. 
 b. probeer ik uitstel voor hem te regelen. 
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45. Als ik een cursus volg,  
 a. doe ik open en actief mee. 
 b. laat ik de voortrekkersrol aan anderen over. 
 
46. Als collega’s of ondergeschikten met nieuwe ideeën komen, ben ik meestal 
 a. het meest geïnteresseerd in ideeën die onmiddellijk toepasbaar zijn. 
 b. het meest geïnteresseerd in innovatieve plannen. 
 
47. Als ik te maken krijg met de gevoelens van een collega, ben ik het liefst 
 a. eerlijk, zelfs al gaat dat ten koste van mijn tact. 
 b. tactvol, zelfs al gaat dat ten kosten van mijn eerlijkheid. 
 
48. Ik heb het liefst projecten die 
 a. een duidelijke einddatum hebben. 
 b. pas afgesloten worden als werkelijk alles rond is. 
 
49. Als ik op mijn werk een beslissing moet nemen, 

a.  bespreek ik het probleem meestal met anderen voordat ik een besluit neem. 
 b. overweeg ik de voors en tegens meestal in mijn eentje. 
 
50. Ik heb het liefst een baan waarin ik 
 a. mijn ervaring kan gebruiken bij het verrichten van bekende taken. 
 b. wordt geconfronteerd met nieuwe ideeën en problemen. 
 
51. Als er bij een vergadering een heftige discussie ontstaat, 
 a. kies ik meestal de kant die me het meest logisch lijkt. 

b. probeer ik een harmonieuze sfeer te creëren en tot een oplossing te komen. 
 
52. Als ik een nieuw project krijg, wil ik 
 a. er het liefst meteen aan beginnen en het zo snel mogelijk afmaken. 

b. er alle tijd voor nemen en de verschillende benaderingen zorgvuldig overwegen. 
 

53. Mijn interesse gaat vooral uit naar 
 a.  mijn dagelijks werk. 
 b. de gedachten die ik over mijn werk heb. 
  
54. Bij een cursus heb ik het liefst 
 a. nieuwe ervaringen. 
 b. informatie en algemene theorieën. 
 
55. Als ik overleg heb met een collega 
 a.  handel ik dat meestal snel en zakelijk af. 
 b. besteed ik vaak wat tijd aan een praatje. 
 
56. Ik zou het liefst een baan willen waarin ruimte is voor 
 a. activiteiten die vragen om snel beslissen. 
 b. activiteiten die de gelegenheid bieden om ervaring op te doen. 
 
57. Als ik een collega om advies of hulp vraag, voel ik me meestal 
 a. op mijn gemak. 
 b. enigszins ongemakkelijk. 
 
58. Als ik een vergadering bijwoon of een rapport lees,  
 a. onthoud ik daarvan meestal de feiten. 
 b. onthoud ik daarvan meestal de concepten. 
 
59. Als collega’s me om advies vragen waar het werk betreft, 
 a. wijs ik ze meestal op een beslissing die puur op logica is gebaseerd. 

b. help ik ze zicht te krijgen op de opvattingen en waarden die meespelen in de situatie. 
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60. Als ik bij een vergadering ben, wil ik meestal het liefst 
 a. de zaken zo snel mogelijk afhandelen. 
 b. iedereen de tijd geven om aan het woord te komen. 
 
61. Als ik gestoord word terwijl ik met een moeilijke klus bezig ben, 
 a. ben ik blij dat ik even met iemand kan praten. 
 b. word ik het liefst zo snel mogelijk weer met rust gelaten. 
  
62. Als ik een rapport begin te lezen, zoek ik meestal eerst 
 a. de gedetailleerde informatie. 
 b. de samenvatting of het algemene overzicht. 
 
63. Als ik op mijn werk met een nieuw idee kom, 
 a. houd ik meestal vast aan de juistheid daarvan. 

b. probeer ik anderen te overtuigen door een beroep te doen op hun 
beoordelingsvermogen. 

 
64. Als mijn baas erop staat dat ik volgens een vaste dagindeling werk 
 a. ben ik blij dat ik zo gestructureerd moet werken. 
 b. vind ik het vervelend om zo beperkt te worden. 
 
65. Als ik op een vergadering ben en iemand vertelt een grap 
 a. lach ik hartelijk en verzin er ook een. 
 b. lach ik er inwendig om. 
 
66. Mijn baas heeft gelijk als hij me in een functioneringsgesprek 
 a. praktisch noemt. 
 b. fantasievol noemt. 
 
67. Het interesseert me doorgaans meer wat de  
 a. gedachten van mijn collega’s over problemen zijn. 
 b. gevoelens van mijn collega’s over problemen zijn. 
 
68. Als er op mijn werk een nieuw en ongebruikelijk beleid wordt aangekondigd, 
 a. vind ik dat vervelend en ben ik van mijn stuk gebracht. 

b. ben ik benieuwd hoe ik de nieuwe situatie zal aanpakken.  
 

69. Op een vergadering 
 a. zeg ik meestal meteen wat ik op mijn hart heb. 
 b. wacht ik tot ik gevraagd word iets te zeggen. 
 
70. Als ik met een nieuw project begin, 
 a. maak ik zo snel mogelijk een stappenplan. 

b. wacht ik even af om te zien hoe dingen zich ontwikkelen voordat ik ga plannen. 
 
71. Als ik een presentatie van een collega bijwoon, ben ik meestal 
 a. kritisch op een open en intellectuele manier. 
 b. voorzichtig in het geven van mijn oordeel, vooral als ik het oneens ben. 
 
72. Hoewel ze eigenlijk beide eigenschappen moeten hebben, heb ik het liefst collega’s 
 a. die hun werk goed georganiseerd hebben. 
 b. die spontaan zijn. 
 
73. Ik werk het liefst in een organisatie waar 
 a. iedereen samenwerkt in een open en actieve omgeving. 
 b. mensen onafhankelijk werken op hun eigen plek. 
 
74. Ik zoek meestal taken uit die passen bij 
 a. mijn praktische vaardigheden en mijn karakter. 
 b. mijn vermogen om nieuwe ideeën en dingen te creëren. 
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75. Als ik op mijn werk een beslissing moet nemen, 
a. analyseer ik de situatie logisch zonder rekening te houden met mijn waarden en 

gevoelens.   
b. leg ik de nadruk op de rol die mijn waarden en gevoelens spelen bij de totstandkoming 

van de oplossing. 
 
76. Als ik op een vergadering mijn mening naar voren breng, 
 a. is daarmee voor mij de kous af. 
 b. sta ik open voor andere opvattingen. 
 
77. Als ik ideeën of informatie aan anderen moet meedelen, doe ik dat het liefst 
 a. door er open met mensen over te praten. 
 b. het op schrift te stellen. 
 
78. Mijn manier van leidinggeven is het best te omschrijven als 
 a. praktisch. 
 b. visionair. 
 
79. Bij een beoordelingsgesprek probeer ik meestal 
 a. open en eerlijk te zijn en houd geen rekening met gevoelens. 
 b. problemen te vermijden en niemand te kwetsen. 
 
80. Als ik op een vergadering een belangrijk onderwerp bespreek, 
 a. probeer ik snel tot een definitieve besluitvorming te komen. 
 b. probeer ik verschillende mogelijkheden open te houden. 
 
81. Ik heb het meeste plezier in 
 a. een gevarieerde werkdag met veel contact met anderen. 
 b. lekker aan een stuk doorwerken zonder al te veel contact met anderen. 
 
82. Ik heb het liefst een werksituatie die 
 a.  stabiel is weinig verandert. 
 b. voortdurend verandert. 
 
83. Mijn collega’s beschrijven mijn gedrag op het werk waarschijnlijk als 
 a. rustig, kalm en objectief. 
 b. warm en meevoelend. 
 
84. Op mijn werk heb ik het liefst projecten 
 a. waaraan ik hard moet werken om de deadline te halen. 
 b. die een ruime en flexibele deadline hebben. 
 
85. Als ik bij een vergadering met collega’s ben en er komt een hoge manager binnen, 
 a. dan groet ik hem rustig en vriendelijk. 
 b. dat kijk ik eerst hoe anderen reageren voordat ik iets doe. 
 
86. Mijn sterke punten bij het werk liggen, denk ik 
 a. op praktisch gebied. 
 b. op het gebied van ideeën. 
 
87. Bij een training heb ik het liefst een trainer die uitgaat van 
 a. nauwkeurigheid en logica. 
 b. emotie en ervaring. 
 
88. Meestal dring ik bij mijn collega’s en ondergeschikten aan op  
 a. snelle beslissingen. 

b. een grondige afweging, zelfs als daardoor een beslissing moet worden uitgesteld. 
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Het vaststellen van uw persoonlijkheidstype 
 
Kruis nu op het onderstaande scoreformulier a of b aan, conform uw antwoorden op elke 
vraag. Tel het aantal kruisjes in elke kolom op. De hoogste score van elk paar 
correspondeert met de letter die uw type aangeeft in vier categorieën.  
 
 

 a b   a b   a b   a b 
1    2    3    4   
5    6    7    8   
9    10    11    12   
13    14    15    16   
17    18    19    20   
21    22    23    24   
25    26    27    28   
29    30    31    32   
33    34    35    36   
37    38    39    40   
41    42    43    44   
45    46    47    48   
49    50    51    52   
53    54    55    56   
57    58    59    60   
61    62    63    64   
65    66    67    68   
69    70    71    72   
73    74    75    76   
77    78    79    80   
81    82    83    84   
85    86    87    88   

 
 

 
Tot. 

 
 

   
Tot. 

    
Tot. 

    
Tot. 

  

               
     E     I          Z       N              D       V                O       W 

 
 
Kijk naar de hoogste score van elk letter-paar. Vul dan de letters die horen bij de hoogste 
scores hieronder in: 
 
 
Mijn type is: 
  
 
 
Op de volgende pagina’s vindt u de uitleg van uw persoonlijkheidstype.
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Persoonlijkheidstypen 
Beschrijvingen persoonlijkheidstypen 
Met alle lettercombinaties (E, I, S, N, T, F, J en P) zijn in totaal 16 persoonlijkheidstypen te 
maken en elk type staat voor een andere stijl van werken. De vier letters van het 
persoonlijkheidstype dat u net heeft gevonden staan voor een reeks voorkeuren die uw 
werkstijl kenmerken.  
 
De 8 letters (die in totaal 4 type-indicatoren vormen) hebben de volgende betekenis: 
 
 
Extraversie (E) -/ Introversie (I) 
Deze indicator gaat over de vraag waar mensen hun energie uithalen en waar ze op gericht 
zijn. Extraverte mensen richten zich meer naar buiten. Ze zijn zich erg bewust van de wereld 
om hen heen en zijn vooral gericht op activiteit. Ze ontlenen veel van hun energie aan 
interactie met anderen. 
Introverte mensen richten zich meer naar binnen. Ze voelen zich het meest op hun gemak 
als ze kunnen nadenken. Ze halen hun energie uit wat er in hun innerlijke wereld van ideeën, 
emoties, gedachten, indrukken gebeurt. 
 
Zintuigen (S) - Intuïtie (N) 
Deze indicator verwijst naar de manier waarop mensen de wereld waarnemen en informatie 
opnemen: via de zintuigen of intuïtief. 
Mensen met een voorkeur voor zintuiglijke waarneming hebben meer interesse voor wat zich 
in hun nabijheid afspeelt. Ze hebben de neiging de wereld in zijn geheel waar te nemen op 
een feitelijke, concrete en specifieke manier. Zintuiglijke waarneming gaat over zien, horen, 
voelen, ruiken en proeven. 
Intuïtieve mensen beschouwen de wereld via betekenissen en relaties, meer op het gevoel 
(met het ‘zesde zintuig’). Ze hebben de neiging tussen de regels te lezen en kijken eerder 
naar mogelijkheden die dingen bieden dan naar de dingen zelf. Ze hebben over het 
algemeen een meer globale ‘totaalblik’ op zaken. 
 
Denken (T) – Voelen (F) 
Deze indicator verwijst naar de manier waarop mensen conclusies trekken uit hun waar-
nemingen.  
De mensen met een voorkeur voor denken trekken hun conclusies graag op basis van 
logische, objectieve ordening van informatie. Zij beoordelen dingen liever op consistentie, 
logica en ‘rede’. 
Mensen met een voorkeur voor voelen trekken hun conclusies op een meer subjectieve en 
gevoelsmatige manier en doen dit liever op basis van persoonlijke normen en waarden. 
 
Het is belangrijk om ‘oordelen’ niet te verwarren met ‘veroordelen’. Veroordelen betekent 
kritisch zijn en op alles kritiek hebben, afkeuren. Oordelen betekent zich ergens een mening 
over vormen. Ook moet het woord ‘gevoel’ niet worden verward met ‘emotie’. Als iemand een 
voorkeur heeft voor voelen, betekent dat niet dat hij op een emotionele manier beslissingen 
neemt. Gevoel verwijst hier eerder naar waarden dan naar emoties. 
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Oordeel (J) – Waarneming (P) 
Deze indicator verwijst naar de voorkeuren bij het omgaan met contacten met de 
buitenwereld. 
Oordelende mensen benaderen de wereld om hen heen voornamelijk vanuit een oordelende 
houding en houden ervan zaken af te ronden in hun leven. Ze streven naar orde en 
structuur. Ze nemen het liefst bindende beslissingen en laten het waarnemingsproces 
vervolgens links liggen om verwarring te vermijden. 
Waarnemende mensen benaderen de wereld meer open en procesmatig. Ze zijn geneigd 
beslissingen uit te stellen om te zien of er misschien nog meer informatie komt. Doorgaans 
karakteriseert hun benadering van het leven zich door open einden, flexibiliteit en minder 
structuur. 
 

Profielbeschrijvingen 
Op basis van de 4 type-indicatoren zijn er in totaal 16 persoonlijkheidstypes mogelijk. Het is 
mogelijk dat op basis van de scores meerdere types op u van toepassing zijn. Op de 
volgende pagina’s staan de verschillende types beschreven.  
 
Lees de beschrijving van uw type(s) door en markeer de stukken waar u zich in herkent. 
Markeer welke stukken volgens u het beste bij u passen en welke stukken juist niet. 
 
Houd bij het lezen het volgende in uw achterhoofd: 
1. Uw gedrag hoeft niet precies overeen te komen met de beschrijving van uw 

persoonlijkheidstype. De beschrijving is algemeen en gaat eerder over een tendens in 
een bepaalde richting dan om een exacte beschrijving van uw gedrag in elke 
mogelijke situatie.  

 
2. De ene stijl of het ene type is niet beter dan de andere – ze zijn alleen verschillend. 

Uw type laat vooral zien voor welk gedrag u een voorkeur heeft. 
 
In een gesprek met de loopbaancoach kunt u hier verder op in gaan. 
 
 
Tip: Het is leuk en leerzaam om de beschrijving van uw type(s) ook aan iemand in uw omgeving 

(bv. een collega, de leidinggevende, uw partner etc.) voor te leggen en te vragen in hoeverre 
men u in de beschrijving herkent…! 
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Analytisch ingestelde manager met oog voor feiten en details 
 

Profiel 
 
ISTJ’s kenmerken zich door een serieuze en rustige houding. Ze hebben hun succes te 
danken aan hun vermogen om zich te concentreren en hun werk grondig te doen. Ze zijn 
praktisch en logisch ingesteld, betrouwbaar, ordelijk, zakelijk en goed georganiseerd. Ze 
laten zich niet gemakkelijk afleiden en hebben duidelijke ideeën over hoe werk gedaan moet 
worden, zonder zich veel aan te trekken van protesten of ingrijpen van buitenaf. Ze hebben 
een goed oog voor details en functioneren goed in een stabiele omgeving. Ze houden niet 
van onverwachte of lichtzinnige dingen en zijn geduldig en redelijk.  
 
Eigenschappen 
Behoudend, besluitvaardig, betrouwbaar, plichtsgetrouw, feitelijk, ordelijk, nauwgezet, 
praktisch, realistisch, gevoelig, stabiel, trouw, systematisch, grondig. 
 
Favoriete werkomgeving 
Ze hebben een voorkeur voor werken in een gestructureerde, ordelijke, taakgerichte 
omgeving waarin ze onafhankelijk en op zichzelf kunnen werken zonder gestoord te worden. 
Ze houden van organisaties die zekerheid bieden en die gestaag doorwerken belonen. Ze 
hebben graag collega’s die net zo hard werken als zijzelf en die vanuit een analyse van de 
feiten resultaten willen boeken. 
 
Voorbeeldfuncties 
Administratieve, boekhoudkundige, auditing, aankoop- en IT-rollen. 
 
Contacten 
Dit type mensen aanvaardt graag verantwoordelijkheid en is ordelijk. In een leidende 
bestuursfunctie hebben ze een stabiliserende invloed. Ze kunnen zaken goed beoordelen en 
hebben een goed geheugen voor details. Als in hun eigen behoeften voorzien is, kunnen ze 
de behoeften van anderen ook respecteren. 
 
Mogelijke verbeterpunten 
Deze types moeten soms leren meer begrip op te brengen voor collega’s en medewerkers. 
Het kan voor hen zeer nuttig zijn om meer voor anderen open te staan. Misschien moeten ze 
meer aandacht besteden aan contacten met de buitenwereld om te voorkomen dat ze 
verstrikt raken in hun innerlijk leven. Door nieuwe benaderingen uit te proberen, kunnen ze 
voorkomen dat ze blijven steken in monotone routine. 
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Sympathieke manager met oog voor feiten en details 
 

Profiel 
 
Deze mensen gaan hun gang op een rustige, verantwoordelijke en consciëntieuze manier en 
zijn over het algemeen vriendelijk. Ze doen hun best om te doen wat onder hun 
verantwoordelijkheid valt en hun vrienden en medewerkers van dienst te zijn. Ze gaan 
grondig en accuraat te werk. Ze hebben geduld voor details en routineklussen, maar hebben 
tijd nodig om zich technische materie eigen te maken. Ze zijn loyaal en houden rekening met 
de gevoelens van anderen. Het zijn toegewijde mensen die anderen graag een dienst 
bewijzen. Ze zijn betrouwbaar, ordelijk en vinden het prettig iets voor een ander te kunnen 
doen. 
 
Eigenschappen 
Consciëntieus, behoudend, betrouwbaar, hebben oog voor details, toegewijd, behulpzaam, 
loyaal, nauwgezet, ordelijk, georganiseerd, geduldig, praktisch, beschermend, 
verantwoordelijk, dienstverlenende instelling, stabiel, sympathiek, systematisch, traditioneel. 
 
Favoriete werkomgeving 
Ze houden van een kalme, ordelijke en rustige omgeving die voldoende privacy biedt om 
efficiënt te kunnen werken. Ze streven naar veiligheid en een duidelijke, gestructureerde 
manier van werken. Ze hebben het liefst collega’s die ijverig werken aan goed 
gestructureerde taken. Ze verlenen graag praktische diensten aan anderen. 
 
Voorbeeldfuncties 
Zorgende en helpende functies, verzorgings-, HR- (administratie, assistent), onderwijsrollen. 
 
Contacten 
ISFJ’s worden wel beschouwd als ‘mensentypes’. Ze zijn loyaal, ondersteunend, attent, 
sympathiek en hulpvaardig. In hun contacten stralen ze oprechte persoonlijke warmte uit en 
ze doen hun best om hun beloften na te komen in de omgang met vrienden. Ze voelen zich 
van nature aangetrokken tot bescheiden, rustige mensen. 
 
Mogelijke verbeterpunten 
Misschien zouden ze iets directer en assertiever moeten zijn in hun contacten met de 
buitenwereld en soms wat positiever en optimistischer. Het kan ook nuttig zijn als ze wat 
meer inzicht krijgen in hun eigen, werkelijke waarde. Sommigen moeten leren meer te 
delegeren om niet bedolven te raken onder het werk. Ze moeten bereid zijn tijd uit te trekken 
om technische onderwerpen onder de knie te krijgen als dat nodig blijkt. 
 
  



Werkboek Mijn Loopbaan 
 

Pagina | 43 

 

 
 
    
 
 

Persoonsgerichte vernieuwer 
 

Profiel 
 
INFJ’s danken hun succes aan hun doorzettingsvermogen, originaliteit en de motivatie om 
alles aan te pakken wat er moet gebeuren. Ze gooien zichzelf volledig op hun werk en blijken 
vaak in staat met verrassende, nieuwe ideeën te komen. Ze beschikken over verborgen 
krachten, zijn consciëntieus, hebben oog voor anderen en worden gerespecteerd om hun 
strikte principes. Ze hebben een sterke intuïtie waaruit ze veel inspiratie putten, wat erg 
belangrijk voor hen is. Ze worden als leider gewaardeerd en kunnen anderen over de streep 
trekken met hun ideeën. Medewerking of steun hoeven ze niet af te dwingen. 

Eigenschappen 
Toegewijd, meelevend, conceptueel, betrokken, creatief, ernstig, vastbesloten, empatisch, 
krachtig, holistisch, idealistisch, intens, loyaal, volhardend, gereserveerd, gevoelig, serieus. 

Favoriete werkomgeving 
Dit type mensen houdt van een warme omgeving waar de mens centraal staat en waar ruim-
te is voor rustig nadenken en creativiteit. Als collega’s hebben ze het liefst harmonieuze 
mensen, die betrokken zijn bij het verbeteren van de wereld en zich inzetten voor het welzijn 
van anderen. 
 
Voorbeeldfuncties 
Vooral aandacht naar emotionele, intellectuele en spirituele ontwikkeling, marketing-, 
trainings- of ontwikkelingsgerichte, creatieve, (psychologisch) begeleidende, sociaal, werk en 
onderzoeksmatige rollen. 

Contacten 
Hoewel ze zich zeer goed in anderen kunnen verplaatsen, worden ze ook gerespecteerd om 
de manier waarop ze vasthouden aan hun principes. Meestal hebben ze een hechte kringen 
van oude vrienden en geven ze zichzelf pas bloot als er een basis van vertrouwen gelegd is. 
Ze kunnen goed opschieten met complexe mensen en hebben een antenne voor hun 
gevoelens en persoonlijke interesses. Ze laten anderen van nature in hun waarde en weten 
zich verzekerd van hun steun zonder daar veel moeite voor te hoeven doen. 

Mogelijke verbeterpunten 
Misschien zouden ze zich wat actiever moeten inzetten voor het geven en ontvangen van 
opbouwende kritiek, in plaats van altijd naar harmonie te streven. Ideeën die tegen hun eigen 
opvattingen indruisen, zouden ze eerst eens goed op hun waarde moeten beoordelen en niet 
meteen van de hand wijzen. Ze moeten alle feiten, gegevens en problemen in hun 
besluitvorming betrekken en zich niet uitsluitend concentreren op hun persoonlijke visie. 
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Logisch ingestelde, kritische en doortastende vernieuwer 
 

Profiel 
 
Dit type wordt gekenmerkt door oorspronkelijkheid en voortdurende vernieuwing in doen en 
laten. Ze zijn dol op zeer lastige problemen en door hun onwankelbare vertrouwen in hun 
eigen intuïtieve kracht zijn ze uitzonderlijk goed in staat problemen op te lossen. Sceptisch, 
kritisch, onafhankelijk, vastbesloten en koppig als ze zijn, hebben ze de meest onafhankelijke 
stijl van alle types. Ze kunnen uitstekend systemen en producten ontwerpen door logica en 
theorie in te zetten. INTJ’s hechten veel waarde aan hun eigen deskundigheid en die van 
anderen en stellen dan ook net zulke hoge eisen aan anderen als aan henzelf. 

Eigenschappen 
Autonoom, kritisch, zelfverzekerd, veeleisend, volhardend, globaal, onafhankelijk, 
individualistisch, inspirerend, logisch, oorspronkelijk, teruggetrokken, serieus, systeem-
gericht, theoretisch ingesteld, visionair. 

Favoriete werkomgeving 
INTJ’s zijn het liefst zelfstandig bezig. Ze zijn gesteld op privacy om rustig te kunnen 
nadenken. Ze krijgen graag de mogelijkheid hun creativiteit te uiten. Ze stellen efficiëntie op 
prijs en waarderen collega’s die hen intellectueel stimuleren, productief en effectief zijn en die 
zich inzetten voor lange-termijnprojecten met de toekomstvisie van de INTJ. 
 
Voorbeeldfuncties 
Legt de nadruk op conceptuele en niet voor de hand liggende analyses. Architect, advocaat, 
consultancy, computer professional, ingenieur, systeem analist, auditor, kredietanalist rollen. 

Contacten 
We hebben hier te maken met ambitieuze, onafhankelijke, individualistische mensen die 
vastbesloten en zelfverzekerd blijven zonder zich iets aan te trekken van externe 
omstandigheden of andermans plannen. Ze letten niet op kritiek of onverschilligheid van hun 
omgeving en worde vaak onverzettelijk genoemd. 

Mogelijke verbeterpunten 
INTJ’s moeten hun eigen ideeën misschien beter analyseren en een meer realistische 
benadering ontwikkelen om projecten succesvol te laten zijn. Het kan nuttig zijn om meer 
open te staan voor ideeën van anderen en minder koppig te zijn. Ze moeten zich realiseren 
dat een project om zorg en activiteit vraagt tijdens de volledige looptijd en niet alleen in het 
creatieve stadium. Ze moeten beter letten op de invloed van hun gedrag op anderen. 
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Analytisch ingestelde pragmaticus 
 

Profiel 
 
ISTP’s zijn te karakteriseren als ‘objectieve toeschouwers’. Ze zijn rustig en gereserveerd. Ze 
beschouwen en analyseren het leven met een afstandelijke nieuwsgierigheid. Ze geven op 
onverwachte momenten blijk van een origineel soort humor. Ze redeneren logisch en 
analytisch en zijn alleen onder de indruk van dergelijke, goed onderbouwde argumenten. Het 
zijn echte doeners, precies en onvermoeibaar, maar ze zorgen ervoor geen tijd en energie te 
verspillen. Ze hebben grote interesse voor de manier waarop dingen aan de binnenkant 
werken en blinken nogal eens uit in toegepaste wetenschappen en techniek. Op het sociale 
vlak komen ze nogal verlegen over, behalve wanneer ze bij hun beste vrienden of naaste 
familie zijn. 

Eigenschappen  
Passen zich gemakkelijk aan, avontuurlijk, analytisch, pragmatisch, nieuwsgierig, doelmatig, 
feitelijk, onafhankelijk, logisch, opmerkzaam, praktisch, realistisch, bedachtzaam, 
vastberaden, spontaan. 

Favoriete werkomgeving 
Deze mensen werken het liefst in een daadkrachtige omgeving, met mensen die gericht zijn 
op het onmiddellijk oplossen van problemen. Ze hebben graag de vrijheid om onafhankelijk te 
functioneren, zonder veel organisatorische beperkingen, regeltjes en voorschriften. Ze 
hebben een voorkeur voor projecten waaraan ze daadwerkelijk iets kunnen bijdragen. 
 
Voorbeeldfuncties 
Moeilijk en analytisch, hands-on praktisch werk concrete deskundigheidsrollen, getraind in 
een specifiek gebied. 

Contacten 
Ondanks een bepaalde verlegenheid zijn ze wel daadkrachtig en laten ze door hun daden 
zien hoe ze over de zaken denken. Ze houden van directe communicatie en zeggen ‘recht 
voor zijn raap’ waar het op staat. Ze zijn loyaal en genereus in hun contacten. 

Mogelijke verbeterpunten 
Soms moeten ze wat meer oog hebben voor autoriteit en hun neiging tot opstandigheid in 
toom te houden. Het kan goed zijn om aandacht te besteden aan planning, het stellen van 
doelen en het ontwikkelen van doorzettingsvermogen om die goed omschreven doelen te 
bereiken. Ze zouden wat meer open moeten staan voor de gevoelens en behoeften van 
anderen. 
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Oplettende en loyale helper 
 

Profiel 
 
Hoewel deze mensen een bescheiden, teruggetrokken en vriendelijke houding hebben ten 
opzichte van de rest van de wereld, laten ze zelden iets blijken van de warmte die ze toch 
volop in zich hebben. Ze proberen onenigheid zoveel mogelijk te vermijden, maar houden wel 
met volle overtuiging vast aan hun eigen opvattingen. Meestal nemen ze liever geen leidende 
rol op zich, maar als ze het doen, hebben ze wel meteen enthousiaste volgelingen. Ze zijn 
tolerant en flexibel en streven naar eenvoud en vrijheid. Ze nemen ervaringen zeer bewust in 
zich op en houden koppig vast aan datgene waarvan ze vinden dat ze er loyaliteit aan 
verschuldigd zijn. Ze proberen niet de baas te spelen over anderen of indruk op hen te 
maken, maar waarderen mensen die hun doelen en innerlijke overtuiging proberen te 
begrijpen het meest. Ze leven bij de dag en nemen er de tijd voor om dingen af te maken. 

Eigenschappen 
Passen zich gemakkelijk aan, betrokken, coöperatief, empatisch, flexibel, zachtaardig, 
harmonieus, loyaal, bescheiden, oplettend, geduldig, realistisch, bedachtzaam, 
teruggetrokken, gevoelig, spontaan, vriendelijk, begrijpend. 

Favoriete werkomgeving 
Deze mensen houden van een omgeving die bij hen past, die harmonieus is en waarin de 
mens centraal staat. Ze werken het liefst samen met collega’s die rustig hun werk doen 
zonder anderen te storen en die plezier in hun werk hebben. De omgeving moet niet al te star 
zijn en er moet ruimte zijn om afgezonderd te werken. 
 
Voorbeeldfuncties 
Service georiënteerd, aandacht voor detail ondersteunende, boekhoudkundige, operators, 
technische assistenten, secretariaatsrollen. 

Contacten 
ISFP’s zijn echte teamspelers die aanwijzingen van een leider graag accepteren. Ze verdoen 
geen tijd met het veroordelen van anderen en willen niet de baas spelen. Ze kunnen het best 
samenwerken met mensen die begrijpen waar ze naartoe willen en daar positief tegenover 
staan. Ze motiveren iemand liever door hem te complimenteren en loyaal te zijn dan door 
kritiek te leveren. 

Mogelijke verbeterpunten 
Het kan belangrijk zijn het werk wat assertiever te benaderen, iets kritischer te worden en 
dingen te analyseren in plaats van ze zonder meer te accepteren. Ze moeten leren feedback 
te accepteren zonder zich persoonlijk aangevallen te voelen, leren wat trotser te zijn op hun 
eigen prestaties en andere opbouwende kritiek te geven. Soms moeten ze de zaken in een 
wat breder perspectief leren zien, meer op de toekomst gericht zijn, hun eigen impulsen wat 
in toom te houden en hun tijd en middelen van tevoren plannen. 
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Vindingrijke en onafhankelijke helper 
 

Profiel 
 
Dit zijn enthousiaste en loyale mensen, maar dat laten ze pas echt blijken in het gezelschap 
van naaste collega’s en vrienden. Ze tonen zelden hun diepste gevoelens. Hun innerlijke 
kwetsbaarheid wordt gemaskeerd door een zekere rustige gereserveerdheid. INFP’s houden 
van leren, ideeën en taal en vinden het leuk hun eigen, onafhankelijke projecten te 
ontwikkelen. Hun grootste kracht ligt in hun intuïtie voor wat mogelijk is, afgezien van de voor 
de hand liggende feiten die op tafel liggen. Ze presteren het best als ze een missie hebben 
en soms nemen ze in een dergelijk geval zware verantwoordelijkheden op zich. Ze 
kenmerken zich door flexibiliteit, tolerantie en ruimdenkendheid. 

Eigenschappen 
Passen zich gemakkelijk aan, toegewijd, meelevend, creatief, nieuwsgierig, ernstig, 
betrokken empatisch, vriendelijk, vindingrijk, onafhankelijk, onderzoekend, loyaal, tolerant, 
gereserveerd en virtuoos. 

Favoriete werkomgeving 
Deze mensen werken het liefst samen met anderen die er dezelfde opvattingen op na 
houden als zij en die net als zij belang hechten aan onderwerpen waarbij de mens centraal 
staat. Ze zoeken een collegiale, niet-bureaucratische omgeving waarin ruimte is voor rustig 
nadenken en verbeeldingskracht. 
 
Voorbeeldfuncties 
Betrokken op menselijke ontwikkeling. Begeleidende (psychologische), creatieve, 
onderzoeksondersteunende, schrijvende, creatieve, specialistische, ontwikkelingsgerichte 
HR-rollen. 

Contacten 
Ze geven veel om anderen, maar hebben het vaak te druk om buiten werktijd veel met ze om 
te gaan. Ze laten zelden duidelijk hun gevoelens blijken, maar blijven wel trouw aan mensen 
en ideeën. Ze kunnen hun gevoelens beter schriftelijk uiten dan in een gesprek. Ze bereiken 
de beste resultaten als ze alleen kunnen werken zonder gestoord te worden. 

Mogelijke verbeterpunten 
Ze zouden wat realistischer en gedetailleerder moeten leren plannen Ook is het belangrijk af 
en toe wat vasthoudender te zijn en nee te durven zeggen. Soms moeten ze wat realistischer 
zijn om te voorkomen dat ze ten onder gaan aan hun eigen perfectionisme. 
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Analytisch ingestelde onderzoeker 
 

Profiel 
 
Deze mensen zijn tot in de kleinste finesses logisch ingesteld, grenzeloos analytisch en op 
een objectieve manier kritisch. Hun interesse gaat vooral uit naar ideeën en ze zijn bijzonder 
nieuwsgierig. Ze geven weinig om feestjes en gebabbel. Ze zijn rustig en gereserveerd, maar 
als ze zich in een onderwerp hebben verdiept, kunnen ze daar eindeloos over praten. Ze 
leren snel en gemakkelijk en hun sterke intuïtie versterkt nog eens hun inzicht, vindingrijkheid 
en intellectuele nieuwsgierigheid. Hun interesses zijn scherp omlijnd, ze hebben 
doorzettingsvermogen, gaan grondig te werk en zijn niet onder de indruk van autoriteit. 

Eigenschappen 
Autonoom, cognitief ingesteld, nieuwsgierig, onbevooroordeeld, onafhankelijk, 
onderzoekend, logisch ingesteld, origineel, precies, bedachtzaam, gereserveerd, 
vastberaden, sceptisch, bespiegelend en theoretisch. 

Favoriete werkomgeving 
Deze mensen gedijen het best in een ongestructureerde omgeving waarin onafhankelijkheid 
wordt aangemoedigd, waar ze privacy hebben en de mogelijkheid wordt geboden om rustig 
en geconcentreerd te werken aan ingewikkelde problemen. Ze hebben waardering voor 
hardwerkende collega’s die net zo opgaan in uitdagingen als zij. 
 
Voorbeeldfuncties 
Expert en technische deskundigen. Lange termijn gericht en werken vanuit een geheel kader. 
Brede deskundigheid, systeemtechnische, coördinerende rollen. 

Contacten 
Rustig en gereserveerd als ze zijn, vallen de INTP’s graag terug op hun sterk logische manier 
van omgaan met anderen. Ze praten graag over ‘belangrijke’ onderwerpen en zijn allergisch 
voor gebabbel. Ze kunnen hun gevoelens niet goed uiten en het is moeilijk ze echt te leren 
kennen.  

Mogelijke verbeterpunten 
Het zou goed zijn als ze zich wat meer verdiepten in de behoeften van anderen en op een 
wat duidelijker manier communiceerden, door hun ideeën wat simpeler te formuleren. Ook 
moeten ze soms wat meer tijd steken in de praktische details en de afwerking van sommige 
projecten. 
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Flexibele realist met een voorkeur voor materiële zaken 
 

Profiel 
 
Dit zijn de nuchtere mensen. Ze vertrouwen op wat ze zelf zien, horen en waarnemen. Ze zijn 
ervan overtuigd dat ze, zodra ze alle relevante feiten doorgronden, voor elk probleem een 
oplossing kunnen vinden. Ze bereiken de beste resultaten als ze kunnen werken met 
tastbare dingen die bewerkt, aangepakt, uit elkaar gehaald en weer in elkaar gezet kunnen 
worden. Ze zijn zeer nieuwsgierig naar alles wat ze kunnen zien, ruiken, aanraken, horen of 
proeven, vooral als het om iets nieuws gaat. Het zijn uitstekende probleemoplossers. Ze 
hebben snel door wat er op een bepaald moment nodig is en doen daar dan iets aan. Ze 
kunnen grote hoeveelheden feiten opnemen, onthouden en toepassen. Ze geven blijk van 
een uitgesproken artistiek oordeel en een kunstzinnige smaak en zijn bijzonder handig met 
gereedschappen en materialen. Ze zijn zeer vindingrijk en kunnen goed onderhandelen. 

Eigenschappen 
Handelingsgericht, flexibel, alert, charmant, laconiek, energiek, vriendelijk, in voor een grap, 
goedgehumeurd, oplettend, extravert, overtuigend, geliefd, pragmatisch, snel, realistisch, 
spontaan, veelzijdig. 

Favoriete werkomgeving 
Deze mensen werken het liefst in een flexibele, technische omgeving met een minimum aan 
voorschriften en veel tijd om tijdens het werk leuke dingen te doen. Ze werken graag met 
collega’s die ervaring kunnen waarderen en stellen een aantrekkelijke omgeving op prijs. 
 
Voorbeeldfuncties 
Aandacht voor detail. Concrete professionele, verkoopsgerichte, ondersteunende en 
toegepaste rollen. 

Contacten 
Het zijn diplomatieke onderhandelaars die uitstekend doorhebben wat anderen willen en 
nodig hebben. ESTP’s zijn vermakelijk, interessant en leuk om mee om te gaan. Ze durven 
risico’s te nemen en zijn in hun omgeving met anderen avontuurlijk ingesteld. 

Mogelijke verbeterpunten 
Soms moeten ze hun spontaniteit en roekeloosheid wat temperen door realistischer te 
plannen en door een grotere betrokkenheid bij projecten die de moeite waard zijn. Het kan 
geen kwaad als ze hun tomeloze energie wat meer richten op constructieve doelen. 
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Flexibele realist in menselijke relaties 
 

Profiel 
 
Deze extraverte, vriendelijke mensen doen nooit moeilijk en zijn gemakkelijk in de omgang. 
Ze vertrouwen altijd op hun zintuigen. Ze wachten liever tot zich een oplossing aandient die 
acceptabel is, dan dat ze er één opdringen. De manier waarop ze van alles genieten, is 
aanstekelijk en het is een plezier ze in de buurt te hebben. Ze zijn onbevooroordeeld, 
ruimdenkend en staan tolerant ten opzichte van bijna iedereen, inclusief henzelf. Ze komen 
het best tot hun recht in situaties waarin nuchterheid en praktische vaardigheden vereist zijn. 
Ze zijn genereus en optimistisch, houden va mensen om zich heen en van opwindende 
gebeurtenissen. Ze zijn benieuwd naar mensen, eten, activiteiten en alles wat nieuw voor ze 
is. Ze zijn tactvol en sympathiek en geven blijk van een oprechte interesse in mensen. Ze 
leren beter door dingen zelf te doen dan door te studeren of cursussen te volgen. 

Eigenschappen 
Flexibel, coöperatief, laconiek, enthousiast, vriendelijk, extravert, speels, prettig in de 
omgang, realistisch, sociaal, sympathiek, tactvol, spraakzaam, tolerant, levenslustig en 
grappig. 

Favoriete werkomgeving 
Deze mensen hechten waarde aan een levendige, energieke en actieve werkplek. Ze willen 
anderen om zich heen hebben die laconiek, realistisch, flexibel en harmonieus zijn en 
mensen ook belangrijk vinden. 
 
Voorbeeldfuncties 
Servicegeoriënteerd. Aandacht voor detail. Concrete rollen in verzorging, coaching, eerste lijn 
aansturende posities. 

Contacten 
ESFP’s staan voor veel dingen open en hebben oprecht interesse in anderen. Het is leuk om 
met ze om te gaan. Ze hebben gevoel voor humor, zijn speels en praten gemakkelijk. Ze zijn 
goed in het oplossen van conflicten en weten hoe ze lastige persoonlijke situaties ter plekke 
kunnen aanpakken. Ze leggen gemakkelijk contacten en worden over het algemeen aardig 
gevonden. 

Mogelijke verbeterpunten 
Ze moeten goed opletten of ze niet een probleem over het hoofd hebben gezien dat 
schuilgaat achter het innemende gedrag van een ander. Soms moeten ze een beter 
evenwicht zien te vinden tussen hun vrije tijd en hun werk. Als ze een beslissing moeten 
nemen, kan het goed zijn de dingen logisch op een rijtje te zetten en een lange termijn visie 
te ontwikkelen, in plaats van steeds impulsief te handelen. 
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Toegewijde en enthousiaste planner van veranderingen 
 

Profiel 
 
Met hun toewijding en enthousiasme, hun ondernemendheid, slimheid en creativiteit kunnen 
ENFP’s bijna alles waar hun interesse naar uitgaat. Ze weten snel een oplossing voor bijna 
elk probleem te verzinnen en zijn bereid iedereen die ergens mee zit, te helpen. Het zijn 
enthousiaste vernieuwers met een flinke dosis energie om projecten uit te voeren die ze zelf 
hebben bedacht en waarvoor ze het initiatief hebben genomen. Dankzij hun intuïtie 
beschikken ze over een scherp inzicht, dat nog verdiept wordt doordat ze ook afgaan op hun 
emoties bij het vormen van een oordeel. Het zijn talentvolle ondernemers die scherp 
waarnemen. Ze zijn charmant en worden over het algemeen aardig gevonden. 

Eigenschappen 
Flexibel, creatief, nieuwsgierig, energiek, enthousiast, expressief, vriendelijk, zachtaardig, 
fantasievol, onafhankelijk, individualistisch, inspirerend, vindingrijk, scherpzinnig, rusteloos, 
spontaan, sympathiek, begrijpend, veelzijdig, warm. 

Favoriete werkomgeving 
Deze mensen werken het liefst in een omgeving met een minimum aan beperkingen en een 
maximum aan levendige, creatieve en betrokken collega’s die in een kleurrijke atmosfeer 
werken waar menselijk potentieel centraal staat. 
 
Voorbeeldfuncties 
Communicatief, anderen op weg helpen. Mentor, begeleidende, sociaal wetenschappelijk 
geïnspireerde, HR- en PR-rollen. 

Contacten 
Mensen van dit type werken actief aan hun relaties. Ze houden er niet van zich beperkingen 
op te leggen en vermijden het liefst elk conflict en iedere vorm van onenigheid. Ze hebben 
meestal een uitgebreid netwerk van contacten en kunnen anderen uitstekend begrijpen. Ze 
worden beschouwd als vriendelijk, warm en sympathiek en zijn goed in staat om vanuit een 
nieuwe invalshoek persoonlijke problemen op te lossen. 

Mogelijke verbeterpunten 
Het zou goed voor hen zijn als ze leren hun tijd en projecten wat beter te plannen, en geen 
nieuwe projecten te starten voordat de oude zijn afgerond. Ook moeten ze wat meer tijd 
steken in het bestuderen van relevante details. Wat meer planning zou niet gek zijn, vooral 
als het gaat om het stellen van prioriteiten bij het werk. 
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Vindingrijke, analytisch ingestelde vernieuwer 
 

Profiel 
 
Dit zijn de spitste mensen met een hele reeks talenten. Ze vormen stimulerend, alert en 
openhartig gezelschap. Ze zijn zeer opmerkzaam waar het gedrag van anderen betreft en 
weten die gave te gebruiken om anderen te betrekken bij hun eigen projecten. Ze staan 
objectief tegenover projecten en mensen die op hun weg komen. Ze houden van nieuwe 
dingen en onvoorspelbaarheid, en stappen gemakkelijk over van de ene interesse naar de 
andere. Ze zijn dol op uitdagingen en hebben een pragmatische en doelgerichte instelling. Ze 
vinden het prettig om op veel terreinen uit de voeten te kunnen en stellen dat ook bij anderen 
op prijs. 

Eigenschappen 
Flexibel, analytisch, uitdagend, slim, creatief, ondernemend, enthousiast, onafhankelijk, 
individualistisch, inspirerend, inventief, uitgesproken, onderzoekend, vindingrijk, strategisch, 
theoretisch. 

Favoriete werkomgeving 
Ze werken graag in een omgeving waar zelfstandigheid en risico’s durven nemen 
aangemoedigd worden. Ze stellen samenwerking op prijs met collega’s die zelfstandig aan 
ingewikkelde problemen werken en houden van een flexibele sfeer zonder veel 
bureaucratische beperkingen. 
 
Voorbeeldfuncties 
Diversiteit, nieuwe uitdagingen. Marketing, organiserende en breed professionele rollen. 

Contacten 
Hoewel ze soms nogal onpersoonlijk overkomen, kunnen ze anderen wel inspireren met hun 
aangeboren enthousiasme. Ze willen mensen liever begrijpen dan beoordelen en gaan 
vindingrijk om met hun relaties. Vaak vinden ze het effect van anderen op hun werk 
belangrijker dan het effect van hun werk op anderen. 

Mogelijke verbeterpunten 
Ze zouden zich soms wat meer moeten concentreren op het doorgronden en afwerken van 
de details van een project, om ervoor te zorgen dat er goede keuzes worden gemaakt en er 
geen losse eindjes blijven hangen. Ze mogen wat realistischer zijn in het vaststellen van 
prioriteiten, doelen en planningen en meer open staan voor de bijdragen van anderen. 
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Op feiten gerichte, praktische organisator 
 

Profiel 
 
Deze mensen houden ervan projecten te organiseren en zorgen ervoor dat ze ook afgerond 
worden. Ze hebben de neiging zich meer bezig te houden met het werk dat verzet worden, 
dan met de mensen die dat moeten doen. Ze hebben een praktische, realistische en 
nuchtere instelling en zijn van nature goed in techniek en zakendoen. Ze hebben weinig 
interesse voor zaken waar ze niet direct het praktisch nut van inzien. Ze zijn verantwoordelijk, 
ordelijk, loyaal en standvastig. Ze worden graag betrokken bij gemeenschappelijke 
activiteiten.. Hun interesse gaat eerder uit naar de realiteit van het heden dan naar 
mogelijkheden die nog in de toekomst liggen en ze maken dankbaar gebruik van hun 
ervaring en van feitelijke informatie op problemen op te lossen. Ze houden van projecten 
waarbij ze direct concrete resultaten zien. 

Eigenschappen 
Ondernemend, ambitieus, analytisch, consciëntieus, besluitvaardig, direct, efficiënt, feitelijk, 
krachtig, onpersoonlijk, logisch, objectief, georganiseerd, praktisch, verantwoordelijk, serieus, 
gestructureerd, systematisch, grondig. 

Favoriete werkomgeving 
Deze mensen hebben het liefst een hardwerkende, resultaatgerichte en gestructureerde 
omgeving met collega’s die erop gericht zijn ‘de klus te klaren’. Ze houden van structuur en 
willen graag beloond worden voor bereikte resultaten. 
 
Voorbeeldfuncties 
Concreet analytisch werk. Organisatie, gebaseerd op concrete feiten. Verzekerings-, 
toegepaste deskundigheids- en concrete salesrollen. 

Contacten 
ESTJ’s zijn serieus en sterk en gaan grondig te werk. Ze houden zich eerder met praktische 
overwegingen dan met emoties bezig. In hun relaties zijn ze betrouwbaar. Ze kunnen 
behoorlijk hard zijn als ze anderen terecht moeten wijzen. Het is niet moeilijk ze te leren 
kennen en begrijpen - ze houden maar weinig verborgen. Ze houden ervan dingen te 
organiseren en ervoor te zorgen dat de zaak loopt. 

Mogelijke verbeterpunten 
Ze moeten soms wat meer geduld met anderen hebben en niet te hard van stapel lopen. 
Voordat ze conclusies trekken, zouden ze wat meer aandacht moeten besteden aan zowel 
de feiten, als de menselijke kant van een situatie of project. Ze kunnen wat meer waardering 
opbrengen voor de bijdragen van anderen. 
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Praktische en op mensen gerichte verzoener 
 

Profiel 
 
ESFJ’s zijn geboren samenwerkers. Ze zijn warm, spraakzaam, geliefd en consciëntieus. Je 
vindt ze vaak in werkgroepen waarin ze erg actief zijn. Ze kunnen uitstekend de waarde van 
andermans opvattingen onderkennen. Ze bereiken de beste resultaten als ze regelmatig 
complimentjes krijgen en zijn zelfs altijd bezig iets aardigs voor anderen te doen. Ze zijn 
praktisch, realistisch en nuchter, en genieten van wat ze hebben. Ze hebben veel 
verantwoordelijkheidsgevoel, zijn attent, loyaal, werken hard en hebben een traditionele 
instelling. Hun plezier en bevrediging ontlenen ze voor een groot deel aan de warmte en 
waardering die ze van de mensen om hen heen ondervinden. Ze interesseren zich weinig 
voor abstracte of technische zaken, maar des te meer voor dingen die een directe en 
zichtbare invloed op het leven van mensen hebben. 

Eigenschappen 
Meelevend, consciëntieus, coöperatief, behulpzaam, vriendelijk, harmonieus, loyaal, met een 
eigen mening, ordelijk, extravert, voorkomend, geliefd, realistisch, verantwoordelijk, 
ontvankelijk, sociaal, sympathiek, tactvol, grondig, traditioneel. 

Favoriete werkomgeving 
Deze mensen werken het liefst in een vriendelijke, behulpzame en goed georganiseerde 
omgeving waar men gericht is op het bereiken van vast omschreven doelen. Ze houden 
ervan samen te werken met collega’s die gevoelig, vriendelijk en behulpzaam zijn en die het 
prettig vinden als er ook eens iets voor hen gedaan wordt. 
 
Voorbeeldfuncties 
Persoonlijke dienstverlening. Assistenten, office management, administratieve 
opvolgingsrollen. 

Contacten 
ESFJ’s zijn behulpzaam en alom geliefd. Ze hechten waarde aan hun relaties. Ze steken 
daar veel energie in en gaan er op een intelligente manier mee om. Ze staan open voor de 
opvattingen van anderen, maar hebben ook duidelijk hun eigen overtuigingen. Ze zijn 
gevoelig voor onverschilligheid en kritiek. 

Mogelijke verbeterpunten 
Een gedetailleerde en ingewikkelde analyse van een probleem wordt door hen niet altijd op 
juiste waarde geschat. Ook zien ze niet altijd in dat conflicten nuttig kunnen zijn In 
onaangename of conflictsituaties moeten ze meer oog hebben voor de feiten. 
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Fantasierijke verzoener en samenwerker 
 

Profiel 
 
ENFJ’s hebben over het algemeen een oprechte interesse voor wat mensen denken en 
willen. Ze proberen zaken aan te pakken met respect voor de gevoelens van anderen. Ze 
kunnen tactvol en moeiteloos een voorstel presenteren of een groepsdiscussie leiden. Ze zijn 
geneigd vooral te letten op de goede kanten van anderen en trouw aan de mensen die ze 
respecteren, aan instituties en idealen. Hun bewondering grenst soms aan idealisering. Ze 
kunnen het best nadenken als ze in gesprek zijn met anderen. Hun aanleg voor spreken is 
vaak groter dan die voor schrijven. Sociaal, populair en actief als ze zijn, vormen ze geboren 
leiders, maar ze hebben wel veel tijd nodig om hun werk af te krijgen. Ze zijn tolerant, 
betrouwbaar en vergevingsgezind. 

Eigenschappen 
Betrokken, geïnteresseerd, sympathiek, plichtsgetrouw, nieuwsgierig, diplomatiek, energiek, 
enthousiast, expressief, idealistisch, loyaal, verzorgend, met een eigen mening, ordelijk, 
voorkomend, populair, verantwoordelijk, sociaal, aanmoedigend, verbaal ingesteld. 

Favoriete werkomgeving 
Ze zijn gesteld op een ordelijke omgeving waarin weinig veranderd en waar zoveel mogelijk 
ruimte is voor zelfexpressie. Een werkplek waar ze steun ondervinden, heeft hun voorkeur, 
met collega’s die harmonieus samenwerken en zich inzetten om een betere wereld voor de 
mensheid te creëren. 
 
Voorbeeldfuncties 
Interesse in het helpen van anderen. Designers, counselors, creatieve, trainings-, 
leraarsrollen. 

Contacten 
ENFJ’s zijn graag verzorgend en motiverend bezig en geven buitengewoon veel om anderen. 
Ze zijn populair en kunnen goed in het openbaar spreken. Ze geven openlijk blijk van hun 
interesse en verantwoordelijkheidsgevoel ten opzichte van anderen en laten zelden een 
kritisch geluid horen. Ze zijn over het algemeen hoffelijk en sociaal vaardig. 

Mogelijke verbeterpunten 
Ze zouden moeten werken aan hun vermogen om productief met conflicten om te gaan. 
Soms is het nodig persoonlijke gevoelens en relaties opzij te zetten als de feiten vragen om 
een objectieve kijk op de situatie. Het zou goed zijn als ze ontdekten dat mensen zo hun 
beperkingen hebben en dat onvoorwaardelijke trouw een zwak punt kan zijn. 
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Intuïtieve en innovatieve organisator 
 

Profiel 
 
Deze mensen houden van uitvoeren en ze organiseren alles wat er op hun weg komt. Ze 
denken graag vooruit, maken plannen en gaan systematisch te werk om hun doelen binnen 
de gestelde tijd te bereiken. Ze streven naar een leidersrol en drukken zich op een eerlijke en 
onomwonden manier uit. Ze zijn goed in hun studie en werk. Over het algemeen zijn ze goed 
geïnformeerd en vinden ze het leuk hun kennis uit te breiden. Met banen die een beroep 
doen op hun intuïtie zijn ze meestal niet tevreden. Ze hebben een sterke drang tot het 
structureren van projecten. Ze streven naar doelmatigheid en doelgerichtheid en kunnen 
keihard zijn als de situatie daarom vraagt.  

Eigenschappen 
Ondernemend, ambitieus, analytisch, uitdagend, beheerst, kritisch, besluitvaardig, 
rechtvaardig, vernieuwend, intuïtief, logisch, objectief, georganiseerd, rechtdoorzee, 
strategisch, systematisch, theoretisch, taai. 

Favoriete werkomgeving 
Ze werken graag tussen van stevige en onafhankelijke collega’s in een gestructureerde maar 
uitdagende, resultaatgerichte omgeving waarin het nemen van ferme beslissingen beloond 
wordt. 
 
Voorbeeldfuncties 
Organisatietalent. Aanpakken van complexe situaties. Breed professionele, management, 
consultancy en leidinggevende rollen. 

Contacten 
ENTJ’s hebben een sterke behoefte aan leidinggeven. Ze laten mensen net zo hard werken 
als ze zelf doen. Ze stellen logisch denken op prijs en hebben geen geduld met 
onoverzichtelijke situaties en ondoelmatigheid. Ze zijn kritisch en staan niet altijd open voor 
de gevoelens van anderen. 

Mogelijke verbeterpunten 
Ze zouden wat gevoeliger moeten worden en anderen meer ruimte moeten geven voor hun 
bijdrage als de situatie daarom vraagt. Soms moeten ze wat grondiger te werk gaan bij het 
ontwikkelen van plannen, en de feiten en de details beter bestuderen voordat ze besluiten 
nemen. Tegelijkertijd moeten ze leren hun vertrouwen niet aan iets of iemand te geven 
voordat de situatie dat rechtvaardigt. Wat meer zintuiglijk georiënteerde mensen in hun directe 
omgeving zouden een aanwinst voor ze zijn. 
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Hoofdstuk 4: Waarden en Overtuigingen 

In de vorige hoofdstukken heeft u onderzocht wat u wilt en wie u bent. In dit hoofdstuk over 
waarden en overtuigingen gaat u nader bij uzelf verkennen waar u voor staat. Waarden en 
overtuigingen geven, vaak onbewust, richting aan de keuzes die we maken in het leven, dus 
ook in ons werk. Om op een juiste manier sturing te kunnen geven aan uw loopbaan is het 
daarom belangrijk u bewust te worden van deze onderliggende factoren. Alleen weten wat u 
wilt en wie u bent is dus vaak niet voldoende. 
 
Waarden en overtuigingen kunnen u verder op weg helpen in uw keuzes, maar ook 
belemmerend werken. Ga maar na: wanneer u duidelijk weet dat u toe bent aan een andere 
baan, duidelijk hebt welke dat moet worden en weet waar u die kunt vinden, helpt het u niet 
als u de rotsvaste overtuiging hebt dat het u niet gaat lukken… 
 
Allereerst gaat u onderzoeken waar u voor staat. Wat vindt u echt belangrijk? Kortom; wat 
zijn uw waarden? Vervolgens gaat u nadenken over uw overtuigingen. Waar gelooft u in? Dit 
kunnen behulpzame, maar ook belemmerende overtuigingen zijn. Behulpzame overtuigingen 
helpen u op weg naar een volgende loopbaanstap. Deze moet u vooral behouden! 
 
Belemmerende overtuigingen dient u vaak uit de weg te ruimen, zeker wanneer deze u ervan 
weerhouden de juiste keuzes te maken in uw loopbaan. Het is dan nuttig deze verder te 
onderzoeken en te toetsen of ze wel kloppen. Mogelijk heeft u een overtuiging die, bij nader 
inzien, niet met de realiteit in overeenstemming lijkt te zijn… 
 
De centrale vraag in dit hoofdstuk is dus: “Wat vind ik?”. 
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Waarden 
 
De waarden oefening: 
Wat vindt u écht belangrijk, zowel in het werk als in het dagelijks leven? De uitkomst kunt u 
gebruiken als stap in het denkproces over uw toekomst. 
 
Ga eens na, wat de tien allerbelangrijkste waarden (of aspecten) zijn in uw bestaan. 
Waarden, die u hoe dan ook wilt terugvinden in uw leven en die u hoe-dan-ook wilt 
realiseren. Nadat u hieronder de waarden hebt ingevuld, kunt u daarachter de nummering 
van prioriteit aangeven. 
 
Bij het opsporen van deze waarden kunt u de hulp van uw verbeelding inroepen. Stelt u zich 
bijvoorbeeld voor dat u tachtig jaar oud bent en dat u terugkijkt op uw leven. Hoe zult u dan 
uw leven beoordelen? Op grond van welke criteria? Wat wilt u op zijn minst hebben 
meegemaakt, waargemaakt, gedaan hebben of juist hebben nagelaten? Waar zou u spijt van 
kunnen krijgen? Waar gaat het u in uw leven uiteindelijk om? 
 
 
  
1. …………………………………………… 2. …………………………………………… 

3. …………………………………………… 4. …………………………………………… 

5. …………………………………………… 6. …………………………………………… 

7. …………………………………………… 8. …………………………………………… 

9. …………………………………………… 10. …………………………………………… 

 
Het is het beste, wanneer u uw waarden zelf bedenkt, maar wanneer u toch een aantal 
voorbeelden op prijs stelt… staan hieronder enkele suggesties: 
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Belemmerende en ondersteunende overtuigingen 
 
Doel  
Opsporen van beperkende overtuigingen en deze zo vervangen voor ondersteunende, 
helpende overtuigingen. 
 
Inleiding 
Overtuigingen helpen u om de wereld te begrijpen en geven uw leven vorm. Elk mens heeft 
overtuigingen. U creëert ze zelf, bewust en onbewust, op basis van wat u aangeleerd krijgt 
door belangrijke andere personen en door eigen ervaringen. 
Een overtuiging die in de ene situatie ondersteunend is, kan in de andere situatie 
belemmerend werken. Het komt er dus vooral op aan om de beperkende overtuigingen, die 
ons hinderen te erkennen en ze waar mogelijk te vervangen door een meer ondersteunende 
overtuiging.  
 
De overtuigingen die het moeilijkst te herkennen zijn hebben de grootste invloed op ons, 
omdat we ze zo vanzelfsprekend vinden dat we ze nooit in twijfel trekken. Om overtuigingen 
te herkennen, kunt u zichzelf de volgende vragen stellen: 

- Welke overtuigingen zijn van invloed op de manier waarop ik mijn leven vormgeef?  
- Wat heb ik meegekregen van mijn ouders? Welke gedachten hebben mij gevormd?  
- Waar ben ik van overtuigd, als het gaat om mijzelf, de wereld, werken?  
- Hoe ben ik zo geworden? 
- Welke overtuigingen belemmeren mij om datgene te doen wat ik het liefst zou willen 

doen? 
- Welke positieve effecten heeft dit gehad (welke kwaliteiten heb ik erdoor ontwikkeld?) 
- Welk voordeel heeft de overtuiging die ik soms zo graag zou willen veranderen? 
- Waarom zou ik het willen veranderen? Waarom hindert het mij? 
- Wat zou er in de toekomst gebeuren wanneer ik mijn gedrag zou blijven handhaven 

en wat als ik het zou veranderen? 
- Wanneer, waar en hoe heb ik toch de instelling, houding, overtuiging aangeleerd die 

achter mijn gedragspatroon schuilgaat? 
- Van wie of door welke ervaring heb ik deze overtuiging gevormd? 
- Wat zou mij nu helpen als ondersteunende overtuiging om iets meer ruimte te 

ervaren? 
 
De meest voorkomende typen problemen en innerlijke conflicten door negatieve 
overtuigingen zijn de volgende: 
 
Double Bind:   Wat ik ook doe, ik doe het altijd fout. Structuur erachter kan zijn: Als ik A 

doe, is mijn moeder tevreden, als ik B doe, is mijn vader tevreden. Ik kan 
ze nooit beiden tevreden stellen. 

 
Vicieuze Cirkel:  Ik kan toch niet iets doen wat ik nog niet geleerd heb en om het te leren 

moet ik het doen. 
 
Paradox:   Hoe meer ik iets van plan ben/ vermijd, hoe meer ik het tegendeel 

bewerkstellig van wat ik beoogde. Bijvoorbeeld. “Hoe meer ik mij 
presenteer als succesvol, hoe sneuer ik overkom” 
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Opdracht 
Schrijf op welke overtuigingen behulpzaam zijn in uw leven en welke overtuigingen u 
belemmeren om te doen wat u graag wilt doen. Bedenk bij deze belemmerende 
overtuigingen een passende ‘omkering’, die u meer zou ondersteunen. Op de volgende 
bladzijde treft u voorbeelden aan van belemmerende en ondersteunende overtuigingen, om 
u een beetje op weg te helpen.  
 
 
1. Mijn ondersteunende overtuigingen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Mijn belemmerende overtuigingen zijn:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Positieve omkeringen van mijn belemmerende overtuigingen zijn:  
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VOORBEELDLIJST 
 
 
Belemmerende overtuigingen:   Ondersteunende overtuigingen: 
 
Wie hoog springt, valt diep    Wie niet waagt, wie niet wint 
 
Ik kan van alles, maar mij wordt toch  Men wacht op mijn unieke bijdrage! 
niets gevraagd, zij zien mij niet staan 
 
Alleen anderen hebben in één keer    Ik ben typisch iemand die uitstekend 
succes       succes kan ontvangen 
 
Als je eenmaal boven de veertig bent,  Ik heb nog een HEEL leven voor me 
kom je nergens meer aan de bak 
 
Een ideaal levensontwerp? Laten we  Ik wil nu precies gaan doen wat ik 
wel even met beide benen op de grond  ECHT wil 
blijven 
 
Je moet een beetje reëel blijven   Zeg nooit dat iets niet kan 
 
Het leven is nou eenmaal geen lolletje  Leven is lachen en huilen, plezier en 

verdriet 
 
Werken is nou eenmaal een noodzakelijk   Werken moet wel leuk blijven 
kwaad  
 
Het leven is zinloos, ik probeer er nog   Ik zal zorgen, dat mijn leven bol staat 
wat van te maken     van zin en betekenis 
 
Je kunt nu eenmaal niet alles willen   Mijn wil is uniek en belangrijk 
 
Kinderen die vragen worden overge-  Nee heb je, ja kun je krijgen 
slagen       
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Hoofdstuk 5: Vaardigheden en Kwaliteiten 

Dit deel van het werkboek gaat dieper in op de vaardigheden en kwaliteiten die u heeft, 
kortom: “Wat kan ik?”. Ging het in de voorgaande hoofdstukken meer om wie u bent, hier 
gaat het meer om wat u laat zien. 
 
Vaardigheden zijn gewoonlijk aangeleerd en komen vooral tot uiting door wat u doet en zegt. 
Het betreft dus zichtbaar gedrag. Kwaliteiten liggen meer in het verlengde van 
eigenschappen en hoeven daarom niet altijd meteen zichtbaar te zijn. Het zijn specifieke 
sterktes die iemand kenmerken. Kernkwaliteiten zijn dan de eigenschappen die tot het 
wezen (de kern) van een persoon behoren. De kernkwaliteit kleurt de mens. Een 
kernkwaliteit is te herkennen aan iemands bijzondere kwaliteit waarover hijzelf zegt: “Dat kan 
toch iedereen…” 
 
Het onderscheid tussen kwaliteiten en vaardigheden is dat kwaliteiten van binnenuit komen 
en vaardigheden van buitenaf aangeleerd zijn. Vaardigheden zijn dus aan te leren, 
kwaliteiten kunt u ontwikkelen. Hoe duidelijker het beeld dat we van onze kernkwaliteiten 
hebben, des te bewuster kunnen we die laten zien in het werk. 
 
Naast het onderzoeken en benoemen van uw eigen kwaliteiten kunt u, door middel van de 
‘spiegel’ oefening, uw sterke en minder sterke punten in kaart brengen door dit aan anderen 
te vragen. Dit instrument gebruikt u dus als 360-graden feedbackmethode om een nóg beter 
beeld van uzelf te krijgen. 
 
Tenslotte helpt de oefening ‘Succesvolle en minder succesvolle gebeurtenissen’ om een 
beter beeld te krijgen van hoe u uw vaardigheden, eigenschappen en kwaliteiten in het 
verleden heeft ingezet om tot mooie resultaten te komen. 
 
Wanneer u de oefeningen ingevuld heeft kunt u deze weer verwerken in uw loopbaanprofiel! 
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Vaardigheden 
 
U gaat nadenken over welke vaardigheden u wilt gebruiken in het werk. Vul hiervoor de vier 
werkbladen (contactuele vaardigheden, informatievaardigheden, fysieke vaardigheden en 
het verzamelblad) in. 
 
Ieder van ons wordt in het dagelijkse leven veelvuldig met situaties geconfronteerd waarin 
een beroep wordt gedaan op specifieke vaardigheden. Het ene moment moet u kunnen 
inspelen op de wensen en behoeften van een ander, het andere moment is het van belang te 
kunnen metselen, duidelijke afspraken te kunnen maken of de notulen van een vergadering 
uit te werken. Voor elke functie is een aantal vaardigheden aan te geven die noodzakelijk zijn 
om deze functie naar tevredenheid te kunnen uitoefenen.  
 
Volgens het woordenboek is een vaardigheid een ‘behendigheid, bekwaamheid, handigheid’ 
en dan vooral met uw handen of uw lichaam. In het dagelijkse leven zijn uw vaardigheden 
datgene wat u gebruikt om dingen tot stand te brengen of uw doelen te bereiken. Het 
resultaat van uw acties is sterk afhankelijk van uw vaardigheden. 
 
We delen vaardigheden in drie categorieën in: contactuele vaardigheden, informatie 
vaardigheden en fysieke vaardigheden: 
 
 Contactuele vaardigheden hebben vooral te maken met allerlei vormen van contact 

tussen mensen: adviseren, motiveren, amusement, onderwijs, dienstverlening, 
onderhandelen of overtuigen. Kortom, elke vorm van omgaan met anderen. 

 
 Informatie vaardigheden zijn de vaardigheden die komen kijken bij het verzamelen van 

informatie, het omgaan met die gegevens en de verspreiding ervan. Voorbeelden hiervan 
zijn het maken van berekeningen, het ontwerpen van interieurs of het analyseren van 
problemen. 

 
 Fysieke vaardigheden hebben te maken met het gebruik van uw lichaam. Repareren, 

optillen, verplaatsen, fabriceren, uittypen, bouwen, dragen, zagen, snijden, hakken, vijlen, 
besturen, gebruiken en vasthouden zijn allemaal activiteiten die fysieke vaardigheden 
vereisen. Hetzelfde geldt voor dansen, lopen, rennen en activiteiten waar men 
handigheid, fysieke kracht, coördinatie, bekwaamheid of ritmegevoel voor nodig heeft. 
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Werkblad 1: Contactuele vaardigheden 
 
Kruis de vaardigheden aan die u graag in uw werk wilt (gaan) gebruiken: 
 
  als tussenpersoon fungeren 
    amuseren, entertainen 
    anderen overtuigen 
    anderen van informatie voorzien 
    anderen vragen stellen/ interviewen 
    anderen beïnvloeden 
    anderen van dienst zijn 
    anderen motiveren 
    anderen helpen met beslissen en problemen oplossen 
    anderen beoordelen en vooruit helpen 
    begeleiden 
    conflicten oplossen 
    bemiddelen 
    prestaties van anderen beoordelen 
    delegeren 
    diensten verkopen 
    een goede verstandhouding hebben met anderen 
    effectief communiceren 
    in een team werken 
    gevoelens uiten 
    in het openbaar spreken 
    luisteren 
    goede relaties opbouwen 
    groepen vooruit helpen 
    helder communiceren 
    ideeën uiten 
    instructies opvolgen 
    klanten helpen 
    leiding geven 
    inleven in anderen 
    meelevend luisteren 
    mensen trainen 
    mensen adviseren 
    mensen selecteren voor een baan 
    mensen erbovenop helpen/ genezen 
    mensen managen 
    mensen effectief inzetten 
    met verschillende mensen omgaan  
    netwerken 
    omgaan met conflicten 
    onderhandelen over contracten en overeenkomsten 
    onderhandelen over prijzen 
    onderwijzen 
    oog hebben voor behoeften en gevoelens van anderen 
    opbouwende kritiek geven 
    overleggen 
    potentieel in anderen ontwikkelen 
    problemen bij anderen onderkennen 
    _________________ 
    _________________ 
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Werkblad 2: informatievaardigheden 
 
Kruis de vaardigheden aan die u graag in uw werk wilt (gaan) gebruiken: 
 

    archieven bijhouden 
    behoeften analyseren 
    beleid bepalen 
    beleid en programma’s uitvoeren 
    berekeningen maken 
    beslissingen nemen 
    binnen een structuur werken 
    boekhouden 
    brainstormen 
    budgetten beheren 
    verbanden leggen  

(oorzaak - gevolg) 
    inventaris bijhouden 
    juiste vragen stellen om informatie 

te krijgen 
   details in het oog houden 
    dingen en ideeën classificeren 
    een organisatiestructuur opzetten 
    een koers uitzetten/ richting 

bepalen 
    evenementen en projecten                                         

coördineren 
    feiten en ideeën analyseren 
    financieel inzicht hebben 
    financiële gegevens analyseren 
    financiële gegevens verzamelen 
    gebouwen ontwerpen 
    gegevens en ideeën beoordelen 
    ideeën bedenken en ontwikkelen 
    implementeren en verder  
          begeleiden 
    improviseren 
    informatie logisch ordenen 
    informatie en gegevens  
          verzamelen 
  ingewikkelde materie begrijpen 
    innoveren 
    instructies opvolgen 
    interieurs ontwerpen 
   intuïtie gebruiken 
    inventariseren 
    kosten schatten 
    kunst beoordelen 
    literatuur recenseren 
    logisch nadenken 
    logistiek beheren 
 
 manifestaties tot stand brengen 
    materiaalverbruik inschatten 
    materialen inkopen 
    mensen organiseren 
    met tekeningen en schetsen  

werken 
   middelen ter beschikking stellen 
    omgaan met statistieken 
    onderwerpen in kaart brengen 

    onderzoeken 
    opkomen voor een zaak 
    plannen analyseren 
    prijzen vaststellen 
    problemen herkennen en oplossen 
    procedures vaststellen 
    projecten plannen 
    projecten organiseren 
    projecten leiden 
    publiciteitsmateriaal schrijven 
    redigeren 
    risico’s inschatten 
    roosters invullen 
    statistische problemen oplossen 
    strategieën uitzetten 
    structuur ontwikkelen 
    systemen ontwerpen en  

ontwikkelen 
    taakverdeling plannen 
    technische stukken schrijven 
    technische informatie doorlezen 
    trainingsprogramma’s bedenken 
   uitvinden 
    theater recenseren 
    veranderingen initiëren en 

bevorderen 
    verantwoordelijkheden delegeren 
    voor mensen passende taken 
  kiezen 
    voorstellen schrijven 
    wiskunde toepassen 
    zaken snel afhandelen 
    _________________ 
    _________________
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Werkblad 3: Fysieke vaardigheden 
 
Kruis de vaardigheden aan die u graag in uw werk wilt (gaan) gebruiken:  
   
    acteren 
    beeldhouwen/ fotograferen/ schilderen 
    bestratingen leggen 
    bewegen met een goede fysieke coördinatie 
    bouwen met hout 
   bouwinspecties uitvoeren 
    dansen 
    dingen bouwen 
    dingen demonstreren 
    dingen repareren 
    dingen in elkaar zetten 
    diagnose maken van technische problemen 
    handwerk doen, een ambacht hebben 
         ruimtelijk inzicht hebben 
    muziekinstrument bespelen 
    gereedschap onderhouden 
    schoonmaken 
    handgereedschap gebruiken 
   illustraties maken 
    in de buitenlucht werken 
    kantoormachines bedienen 
    koken 
    lichamelijke arbeid verrichten 
    lichamelijk kracht gebruiken 
    loodgieterswerk doen 
    met elektriciteit werken 
    met gereedschappen werken 
    met machines werken 
    met mijn handen werken 
    met dieren werken 
    metaal bewerken 
    metselen 
    meubels ontwerpen 
    agrarisch werk doen 
    optreden op podium 
    planten kweken 
    precisiewerk doen 
    schetsen en ontwerpen maken 
    sorteren 
    timmerwerk doen 
    toezicht houden 
    tuinieren 
    typen 
    voertuigen besturen 
   werken met de natuur 
    werken met metaal 
    zingen 
    _________________ 
    _________________ 
    _________________ 
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Verzamelblad 
 
Kies uit de lijsten die u zojuist hebt doorgenomen maximaal vijf vaardigheden, die u het liefst 
in uw werk wilt (gaan) gebruiken. U hoeft niet uit alle drie de categorieën te kiezen als u zich 
liever op één of twee wilt concentreren. Schrijf de vaardigheden op in volgorde van uw 
voorkeur en verwerk deze vervolgens in het loopbaanprofiel. 
 
 
Contactuele vaardigheden 
 
1. ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3. ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
4. ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
5. ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
Informatievaardigheden 
 
1. ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3. ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
4. ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
5. ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
Fysieke vaardigheden 
 
1. ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3. ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
4. ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
5. ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Kernkwaliteiten 
 
Inleiding 
Mogelijk dat u al bezig geweest met het in kaart brengen van uw kwaliteiten (= positieve 
eigenschappen en talenten) die in meer of mindere mate bij u aanwezig zijn. Een aantal van 
deze kwaliteiten behoren tot uw ‘kern’ en worden dan ook kernkwaliteiten genoemd. 
Onderzoek heeft geleerd dat het verder ontwikkelen van juist deze kernkwaliteiten het 
grootste effect heeft op persoonlijke groei. Het bijzondere van kernkwaliteiten is dat deze ook 
kunnen doorschieten naar een minder positieve eigenschap: onze valkuil of vervorming.  
 
Doel 
Doel van het kernkwadrant is zicht krijgen op uw eigen kernkwaliteiten, valkuilen, uitdagingen 
en allergieën en die van de ander. Daarnaast leert u omgaan en “spelen” met de 
kernkwadranten met als doel de eigen uitdaging beter in te zetten waardoor u beter in uw 
kernkwaliteit blijft. Ook leert u omgaan met het kernkwadrant van een ander waardoor een 
betere onderlinge communicatie ontstaat over voornamelijk elkaars kwaliteiten in plaats van 
elkaars allergieën (ergernissen) en een betere samenwerking mogelijk is.  
 
Hoe werkt het kernkwadrant 
Denk bijvoorbeeld aan de kwaliteiten daadkracht, moed, inlevingsvermogen, ordelijkheid. Bij 
´te veel van het goede´ worden deze kernkwaliteiten valkuilen. Als behulpzaam bijvoorbeeld 
doorschiet naar bemoeizucht, kan van de kernkwaliteit geen positieve werking meer uitgaan. 
 
Kernkwaliteit        Valkuil 
 
           teveel van het goede 
 
     
 
 
 
De valkuil waarin iemand regelmatig valt, correspondeert dikwijls met datgene wat die 
persoon regelmatig als ´label´ opgeplakt krijgt. Iemand met de kwaliteit daadkracht wordt 
bijvoorbeeld verweten dat hij niet zo drammerig moet zijn. Vanuit de kwaliteit naar de valkuil 
is voor veel mensen vaak moeilijk. De omgekeerde beweging: van de valkuil naar de 
kwaliteit is dikwijls gemakkelijker. Ga bijvoorbeeld na wat u regelmatig als verwijt te horen 
krijgt. Vraagt u zich vervolgens af van welke positieve kwaliteit dit te veel is en ziedaar...de 
kernkwaliteit. 
 
Iedereen wordt zowel met vervormingen als kernkwaliteiten van de medemens 
geconfronteerd. Als u achter de vervormingen de kernkwaliteiten leert zien, wordt het 
mogelijk door vervelend gedrag heen te kijken. Wellicht ligt achter starheid vastberadenheid 
verscholen. Of is onverzettelijkheid een vervorming van doorzettingsvermogen. 
Door persoon en gedrag van elkaar los te koppelen, wordt het gemakkelijk de kernkwaliteit 
achter iemands negatief gedrag te vinden. Confrontatie met vervormingen moet vanuit een 
positieve houding tegenover de persoon als geheel plaatsvinden. Confrontatie is alleen 
zinvol als die zich richt op gedrag. Iemand is als persoon nooit drammerig of klef. Het is 
hooguit het drammerige of kleffe gedrag dat irriteert. 

 
behulpzaam 

 
bemoeizucht 
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Naast de valkuil is er de uitdaging van de kernkwaliteit. De uitdaging is de positief 
tegenovergestelde kwaliteit van de valkuil. Bij drammerigheid is dat wellicht geduld. De 
kernkwaliteit en de uitdaging zijn elkaars aanvullende kwaliteiten. Het gaat er om de balans 
te vinden tussen daadkracht en geduld. Door de uitdaging te ontwikkelen kunt u voorkomen 
door teveel van het goede van de kernkwaliteit, in de valkuil te vallen. Het gaat om en-en, 
niet om of-of. De kunst is zowel de kernkwaliteit als de uitdaging tegelijk te zien. 
 

Kwaliteit     Valkuil 
 
 
 
 
 
 
 
         Uitdaging 
 
   
 
 
 
 
De ‘doorsnee mens’ blijkt allergisch te zijn voor te veel van zijn uitdaging, vooral als hij die in 
een ander verpersoonlijkt vindt. Een daadkrachtig persoon wordt geïrriteerd als hij/zij 
geconfronteerd wordt met passiviteit. Hij/zij is allergisch voor passiviteit, omdat passiviteit te 
veel van de uitdaging (= geduld) is. Hij/zij weet zich daar vaak geen raad mee.  
 
   Kwaliteit     Valkuil 
 
 
 
 
 
 
 
   Allergie     Uitdaging  
 
 
 
 
 
 
Hoe meer men in een ander met zijn/haar eigen allergie geconfronteerd wordt, des te groter 
de kans is in de eigen valkuil terecht te komen. Wat iemand het meest kwetsbaar maakt is 
niet zijn/haar valkuil, maar zijn/haar allergie. Het is vooral de allergie die iemand in zijn/haar 
valkuil drijft. 
 
Minachting is kenmerkend voor situaties waarin men geconfronteerd wordt met zijn/haar 
allergie. Minachting hebben voor een ander maakt u kwetsbaar, omdat u voordat u het weet 
in uw valkuil schiet en daardoor niet meer effectief bent. 

 
daadkracht 

 
drammerig 

 
geduld 

 
daadkracht 

 
drammerig 

 
geduld 

 
passiviteit 
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Vaak zou u het meest kunnen leren van mensen waar u de grootste hekel aan heeft, waar u 
allergisch voor bent. Waar men allergisch voor is bij een ander, is waarschijnlijk te veel van 
iets goeds dat men zelf juist het meeste nodig heeft. Een leidinggevende kan het meest over 
zichzelf leren van diegenen waar hij het moeilijkst mee om kan gaan. 
 
Hoe maakt u gebruik van het Kernkwadrant? 
 1e ingang: de kernkwaliteit. Wat gaat u goed af? Welke eigenschappen bewonderen 

mensen in u? 
 

 2e ingang: de valkuil. We hebben vaak ons hele leven geleerd te letten op dingen die niet 
goed zijn of beter zouden kunnen. Luister naar wat anderen regelmatig over ons roepen 
en daar is de valkuil. Van hieruit kan het kwadrant afgemaakt worden. 

 

 3e ingang: de uitdaging. De vraag: welke kwaliteit zou u goed kunnen gebruiken om een 
evenwichtiger en completer mens te worden ligt min of meer in dezelfde lijn als de eerste 
ingang. Hulpmiddel kan zijn om u af te vragen welke kwaliteit u in het algemeen in een 
ander bewondert. Dit is vaak een uitdaging. 

 

 4e ingang: de allergie. Het is vaak niet moeilijk aan te geven waar u (bij een ander) niet 
tegen kunt. Vanuit deze ingang is dubbele controle op de juistheid mogelijk, omdat die 
kwaliteit of vervorming vanuit drie richtingen moet kloppen. 

 
Opdracht 
 Benoem minimaal 5 kernkwaliteiten en zet deze in het schema (zie oefenblad). 
 Benoem van elke kernkwaliteit uw valkuil, uitdaging en allergie en vul het schema aan. 
 
 
Oefenblad 
 

 

 

Kernkwaliteit 

Allergie 

Valkuil 

Uitdaging 

Positief tegenover 
gestelde 

te veel 
van het goede 

te veel 
van het goede 

Positief tegenover 
gestelde 
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Oefenblad 

 
 

  

 

Kernkwaliteit 

Allergie 

Valkuil 

Uitdaging 

Positief tegenover 
gestelde 

te veel 
van het goede 

te veel 
van het goede 

Positief tegenover 
gestelde 

 

Kernkwaliteit 

Allergie 

Valkuil 

Uitdaging 

Positief tegenover 
gestelde 

te veel 
van het goede 

te veel 
van het goede 

Positief tegenover 
gestelde 
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Oefenblad 
 

 
 

 

Kernkwaliteit 

Allergie 

Valkuil 

Uitdaging 

Positief tegenover 
gestelde 

te veel 
van het goede 

te veel 
van het goede 

Positief tegenover 
gestelde 

 

Kernkwaliteit 

Allergie 

Valkuil 

Uitdaging 

Positief tegenover 
gestelde 

te veel 
van het goede 

te veel 
van het goede 

Positief tegenover 
gestelde 
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Spiegel - Sterkte-Zwakte analyse 
 
Inleiding 
Spiegel: elke dag kijken we er één of meerdere keren in. Wat (of wie) zien we dan? En hoe 
kunnen we de ander vertellen wat we zien? Het bijzondere is dat we onszelf soms anders 
zien en beoordelen dan anderen en dat dit zelfs kan verschillen per omgeving. Het kan zo 
zijn dat in de privésfeer uw familie en vrienden op een andere manier naar u kijken dan uw 
collega’s in de werksfeer. 
In onze westerse cultuur is het niet zo gebruikelijk om hierover te praten, behalve in een 
sollicitatiegesprek en in ontwikkel-, functionerings- en beoordelingsgesprekken. Dan komen 
onderwerpen als positieve en minder positieve eigenschappen en talenten vaker aan de 
orde. Positieve eigenschappen en talenten worden ook wel (kern)kwaliteiten genoemd. Om 
deze beter te leren verwoorden is het goed ze eerst voor uzelf op een rijtje te zetten. 
 
Doel 
U verkrijgt (meer) inzicht in uw positieve en minder positieve eigenschappen en talenten 
zoals u die zelf ziet en zoals anderen die zien. Ook uw vaardigheden komen in deze 
opdracht nogmaals aan de orde. U gaat na hoe u uw positieve eigenschappen, talenten en 
vaardigheden beter naar voren kunt laten komen en hoe u beter om kunt gaan met uw 
minder positieve eigenschappen en talenten (valkuilen). 
 
Werkwijze 
 Noteer in het schema alle vaardigheden, eigenschappen en talenten waarover u - naar 

uw mening - wel en niet beschikt. U kunt hierbij gebruik maken van de hulplijst 
vaardigheden, eigenschappen en talenten. De lijst is uiteraard niet uitputtend. Wanneer u 
nog andere vaardigheden, eigenschappen en talenten van uzelf kent, schrijf ze er dan 
vooral bij. 

 Geef een waarde aan uw vaardigheden, eigenschappen en talenten: goed, minder goed, 
helemaal niet, in mindere mate, en geef aan welke u verder (eventueel) wilt ontwikkelen. 

 Omcirkel de vaardigheden, eigenschappen en talenten die u in uw (volgende) baan 
opnieuw wilt inzetten. 

 Geef deze lijst aan minimaal twee (liefst meer!) personen die u goed kennen met de 
vraag deze voor u in te vullen. 

 Verwerk de uitkomst nu in het loopbaanprofiel. 
 
Vragen 
 Vergelijk voor uzelf de vaardigheden, eigenschappen en talenten die u en de anderen 

ingevuld hebben. Hebben degenen, die uw lijst voor u hebben ingevuld, andere 
vaardigheden, eigenschappen en talenten ingevuld dan uzelf? 

 Herkent u zich in de punten, die zij genoemd hebben? (zowel positief als negatief) 
 U heeft bij een aantal vaardigheden, eigenschappen en talenten aangegeven, dat u deze 

verder wilt ontwikkelen. Hoe gaat u dat aanpakken? 
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Overzicht vaardigheden, eigenschappen en talenten  
 
Van: ………………………………   Voor:………………….………   Datum: …………………. 
 
Vaardigheden, eigenschappen en talenten – wel aanwezig 
 
Vaardigheden 
Eigenschappen 
Talenten 

Goed Minder 
goed 

Te ontwikkelen 

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
Vaardigheden, eigenschappen en talenten – niet aanwezig 
 
Vaardigheden 
Eigenschappen 
Talenten 

Helemaal niet In mindere mate Eventueel te 
ontwikkelen 
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aanpassingsvermogen 
accuratesse 
adviesvaardigheden 
ambitie 
analytisch vermogen 
atletisch vermogen 
aandachtig 
aantrekkelijk 
aardig 
accuraat 
actief 
alert 
allround 
ambachtelijk 
ambitieus 
analytisch 
artistiek 
attent 
autoritair 
aanpakker 
aandachtig 
anticiperend 
 
beoordelingsvermogen 
besluitvaardigheid 
bedachtzaam 
bedrijvig 
begaafd 
begripvol 
beschaafd 
beheerst 
behulpzaam 
bekwaam 
belangstellend 
belezen 
bereidwillig 
bescheiden 
betrokken 
betrouwbaar 
bezielend 
billijk 
 
 

communicatieve 
vaardigheden 
coördinatievermogen 
commercieel 
coachend 
concentratievermogen 
creatieve vermogens 
cijfermatig inzicht 
consequent 
constructief 
creatief 
contactueel 
 
didactische 
vaardigheden 
diplomatie 
doorzettingsvermogen 
democratisch 
detaillistisch 
diplomatiek 
discreet 
doelgericht 
dynamisch 
doener 
denker 
 
enthousiast 
eerlijk 
efficiënt 
energiek 
enthousiast 
ervaren 
evenwichtig 
extravert 
economisch 
experimenterend 
 
fantasierijk 
filosofisch 
flexibel 
 
gevoel voor cijfers 
gevoel voor details 
gevoel voor humor 
gebalanceerd 
geduldig 
gul 
goedgehumeurd 
 

handelsgeest 
handvaardig 
handig 
hartstochtelijk 
helder 
hoffelijk 
humoristisch 
 
improvisatievermogen 
inlevingsvermogen 
initiatief 
intelligentie 
individualistisch 
initiatiefrijk 
inspirerend 
intellectueel 
impulsief 
improviserend 
 
joviaal 
 
kostenbewust 
kritisch  
kalm 
kernachtig 
krachtig 
kunstzinnig 
leidinggevend 
leergierig 
logisch denkvermogen 
luistervaardig 
leidend 
loyaal 
luchthartig 
 
mensenkennis 
muzikaal begaafd 
mensgericht 
methodisch 
moedig 
motiverend 
 
natuurlijk overwicht 
nadenkend 
nauwgezet 
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onderhandelingsbekwaam 
oordeelsvermogen 
organisatietalent 
overtuigingskracht 
objectief 
onafhankelijk 
ondernemend 
openhartig 
oplettend 
opmerkzaam 
oprecht 
optimistisch  
ordelijk 
overtuigend 
onderscheidend 
oplossingsgericht 
onderhandelingsvaardig 
 
persoonlijke uitstraling 
planmatig 
plooibaar 
positieve instelling 
praktische instelling 
punctueel 
pietluttig 
positief 
praktisch 
productief 
punctueel 
perfectionist 
 
redeneervermogen 
rekenvaardig 
realistisch 
redelijk 
relativerend 
representatief 
risico nemend 
respectvol 
resultaatgericht 
ruimdenkend 
 

samenwerkings- 
vermogen 
schrijfvaardig 
spreekvaardig 
stressbestendig 
structurerend vermogen 
sturend vermogen 
scherpzinnig 
sociaal 
spontaan 
stabiel 
standvastig 
strijdlustig 
sympathiek 
systematisch 
schematisch 
 
talenkennis 
 
technisch inzicht 
tactvol 
taakgericht 
teamgericht 
tolerant 
trots 
toegevend 
tempo 
 
uithoudingsvermogen 
 
verbeeldingskracht 
voorstellingsvermogen 
vakbekwaam 
veeleisend 
veelzijdig 
vindingrijk 
vooruitdenkend 
vriendelijk 
visie hebbend 
verantwoordelijk 
voorspellend 

weerstandsvermogen 
wendbaar 
weerbaar 
waardig 
waarheidlievend 
welbespraakt 
 
zakelijk inzicht 
zelfbeheersing 
zelfmotivatie 
zelfstandigheid 
zelfvertrouwen 
zakelijk 
zelfstandig 
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Succesvolle en minder succesvolle gebeurtenissen 
 
Met deze opdracht gaat u de balans opmaken van uw loopbaan/leven tot nu toe. Soms is het 
goed om terug te kijken op uw leven om bewust te worden van uw kwaliteiten en 
uitdagingen. 
 
De opdracht bestaat uit drie delen. Het eerste deel gaat over persoonlijke successen, het 
tweede deel over minder succesvolle gebeurtenissen en het derde deel betreft de 
samenvatting. Let bij het schrijven van zowel deel 1 als 2 op de volgende aspecten: 
 De situatie 
 Uw inschatting en beleving van de situatie 
 Uw aanpak, inbreng of actie 
 Gebleken (c.q. ontbrekende) kennis, vaardigheden en kwaliteiten 
 Problemen, blokkades, hindernissen die een rol speelden 
 Het uiteindelijke resultaat of effect 
 De waardering of beoordeling door anderen 
 Wat u er zelf van heeft geleerd 
 
Deel 1: Beschrijven van persoonlijke successen 
In dit onderdeel brengt u persoonlijke prestaties – zowel binnen als buiten het werk – in 
kaart. Het gaat daarbij om gebeurtenissen in uw leven waar u met tevredenheid en/of trots 
op terugkijkt. Het zijn de momenten waarop u iets presteerde of moest overwinnen. 
 
Beschrijf 5 van deze persoonlijke successen, een half A-4tje per gebeurtenis. Houd daarbij 
rekening met de bovengenoemde aspecten. 
 
Deel 2: Beschrijven van minder succesvolle gebeurtenissen 
In dit onderdeel beschrijft u gebeurtenissen in uw leven - zowel binnen als buiten het werk - 
waar u achteraf niet zo gelukkig mee bent. Dit zijn de momenten waarop er iets niet liep 
zoals u zelf graag wilde en waar u niet met tevredenheid op terug kijkt.  
 
Hierbij is het belangrijk, dat u ook beschrijft wat er wel goed ging bij deze minder gelukkige 
gebeurtenissen. Stilstaan bij uw mislukkingen is misschien niet zo leuk, maar van uw fouten 
uit het verleden kunt u lering trekken voor de toekomst! 
 
Beschrijf nu 3 van deze minder gelukkige of succesvolle gebeurtenissen, een half A-4tje per 
gebeurtenis. Houd daarbij rekening met bovengenoemde aspecten. 
 
Deel 3: Samenvatting 
Probeer nu voor uzelf een samenvatting te maken van de belangrijkste punten uit deel 1 en 
2. Hieronder volgen een paar tips voor het maken van de samenvatting: 
 Welke eigenschappen van mezelf heb ik kunnen ontdekken? 
 Welke kwaliteiten heb ik ingezet? 
 Welke vaardigheden heb ik toegepast? 
 Wat heb ik ervan geleerd? 
 Welke uitdagingen heb ik ontdekt? 
 Waar ben ik het meest tevreden over en waarover het minst? 
 Wat is me opgevallen tijdens het schrijven? 
 Welke rode draad herken ik? 
 

Veel succes met deze oefening! 
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Hoofdstuk 6: Taakgebieden en Werkzaamheden 

Ondertussen heeft u al het nodige onderzocht om vorm te kunnen geven aan uw 
loopbaanwens. U heeft een beter beeld gekregen van wie u bent, wat u wilt en waar u voor 
staat. Daarnaast heeft u in het vorige hoofdstuk nagedacht over wat u kunt. 
 
In dit hoofdstuk gaat u verder onderzoeken waaraan voor u een baan moet voldoen. Hoewel 
de centrale vraag opnieuw is: “Wat wil ik?”, gaat het hier om een veel praktischer niveau dan 
in het begin van dit werkboek. U gaat bepalen wat u direct terug wilt zien in het werk. Aan het 
begin heeft u immers al nagedacht over uw loopbaandoel. Nu gaat het om de verdere 
invulling daarvan. 
 
Als eerste bepaalt u welke taakgebieden goed bij u passen. Daarna gaat u dit verder 
concreet maken door ook de gewenste werkzaamheden te benoemen. Daarbij kijkt u terug 
naar wat u tot nu toe allemaal gedaan heeft en natuurlijk ook naar wat u wilt (gaan) doen of 
wilt blijven doen. Zoals ook in de andere hoofdstukken kunt u datgene wat u te weten bent 
gekomen over uzelf weer verwerken in het loopbaanprofiel. 
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Taakgebieden 
 
Hieronder vindt u zes taakgebieden. Kruis de taken aan die het best bij u passen. U kunt dan 
vervolgens kijken in welk taakgebied voornamelijk uw interesse en/of kunde ligt. Verwerk de 
taken dan in het loopbaanprofiel. 
 
 
A-Taken       D-taken 
 fysieke arbeid       detail en afwerking 

 handvaardigheid       het administratieve vlak 

 het werken met gereedschap      het boekhoudkundige vlak 

 het werken met installaties      het cijfermatige vlak 

 het werken met machines      het rekenkundig vlak 

 het werken met voorwerpen      uitwerken en uitvoeren van 

 mechanische technieken      andermans instructies 

 openluchtactiviteiten       verwerken van gegevens 

 reizen 

 sport        E-taken 
         communiceren 

B-taken        ondersteunen  

 beïnvloeding en overreding      helpen / begeleiden 

 doelstellingen verwezenlijken      lezen 

 laten uitvoeren       menselijke relaties 

 economisch handelen      onderwijzen 

 management        schrijven 

 ontwikkelen        taal 

 openbaar optreden       trainen 

 organiseren        uitleggen 

 overtuigen en leidinggeven      verbeteren 

 plannen        voorlichten 

 toezicht houden 

        F-taken 
C-taken        analyseren 

 artistieke aanleg       evalueren 

 creativiteit        leren 

 fantasie        observeren 

 innovatie        onderzoeken 

 intuïtie         problemen oplossen  

 invoeren van nieuwigheden      systematiseren 

 ongestructureerde situaties 
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Werkzaamheden 
 
Inleiding 
U gaat in deze oefening in kaart brengen welke werkzaamheden u leuk vindt om te doen en 
waar u goed in bent. Ook inventariseert u welke werkzaamheden u minder aantrekkelijk vindt 
en waarin u minder goed bent. Enerzijds doet u dit door een analyse te maken van uw 
huidige en vorige functies, anderzijds zijn er wellicht ook activiteiten buiten uw werk waarin u 
vaardigheden inzet die van belang zijn. 
Mogelijk heeft u een CV gemaakt waarin u per functie al aangegeven heeft welke taken en 
verantwoordelijkheden u heeft (gehad). Uw CV kunt u dan gebruiken bij deze oefening. 
 
Doel 
Inzicht krijgen in de werkzaamheden die u in verschillende functies heeft gedaan. Daarbij 
ook algemeen inzicht krijgen in de werkzaamheden die u leuk en minder leuk vindt, en 
waarin u goed of minder goed bent. 
 
Werkwijze 
 Schrijf in het schema ‘Functies – werkzaamheden’ (zie volgende pagina’s) de functies op 

waarin u werkzaam bent geweest. 
 Beschrijf per functie de werkzaamheden die u heeft uitgevoerd. 
 Doe hetzelfde voor andere activiteiten buiten uw werk (bijv. bestuur en/of hobby). 
 Geef bij alle werkzaamheden aan of u het wel of niet leuk vindt om te doen, en of u er wel 

of niet goed in bent. 
 Geef daar dan ook telkens een cijfer aan. Hoe hoger het cijfer, hoe belangrijker deze 

activiteit voor u is om terug te zien. 
 Beschrijf dan hieronder de werkzaamheden die u beslist terug wilt zien in uw (nieuwe) 

baan. Deze kunt u vervolgens overnemen in het loopbaanprofiel. 
 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
Hoe nu verder? 
Geeft deze opdracht u een volledig antwoord op de vraag “wat kan ik?”. Zo niet, bespreek dit 
dan ook nog eens met anderen of met een loopbaancoach. Met dit inzicht kunt u naar uw 
huidige of toekomstige functie(s) kijken. Zijn er wellicht nog competenties die u graag wilt, of 
waarvan u het nodig vindt ze te ontwikkelen? 
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Schema: Functies – werkzaamheden 
 

Functies Werkzaamheden Wel/niet leuk. 
Cijfer 1 - 4 

Wel/niet goed. 
Cijfer 1 - 4 

1. 
1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

2. 
1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

3. 
1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   
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Schema: Overige activiteiten - werkzaamheden 
 
Overige 
activiteiten Werkzaamheden Wel/niet leuk. 

Cijfer 1 - 4 
Wel/niet goed. 

Cijfer 1 - 4 
1. 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

2. 
1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

3. 
1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   
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Hoofdstuk 7: Werkvoorwaarden 

Wanneer u alle voorgaande hoofdstukken doorlopen heeft, is het loopbaanprofiel bijna 
volledig. U heeft, in ieder geval in grote lijnen, duidelijk welke volgende stap u in uw 
loopbaan wilt nemen. 
 
Met dit hoofdstuk gaat u de gewenste arbeidsvoorwaarden bepalen, dat wat u graag terug 
wilt zien in uw werk. Deze bepalen dus (voor een deel) de omstandigheden, of kaders, 
waarin u uw werk doet of gaat doen. De vraag hierbij is: “Wat wil ik, wat heb ik nodig?”. 
Inzicht in deze voorwaarden is behulpzaam bij het onderhandelen met uw huidige werkgever 
of een nieuwe werkgever. Denk hier dus goed over na aangezien ze vaak lastiger te 
veranderen zijn wanneer u eenmaal aan het werk bent! 
 
Met onderstaande vragenlijst en checklist kunt u de voor u gewenste arbeidsvoorwaarden in 
kaart brengen. Neem de resultaten vervolgens over in het loopbaanprofiel. 
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Werkvoorwaarden 
 
Inleiding 
De omstandigheden op uw werk hebben een grote invloed op de mate waarin u het wel of 
niet naar de zin heeft in uw werk. Deze worden vooral bepaald door werkvoorwaarden:  
 Wilt u het liefst alleen werken of samen met anderen? 
 Wilt u liever een rustige afdeling of houdt u wel van een hectische omgeving? 
 Heeft u liever een vaste werkplek of juist niet? 
 Wilt u een baan van 9 tot 5 of houdt u meer van onregelmatige werktijden? 
 Zoekt u een fulltime baan of werkt u liever parttime? 
 Welke werkvoorwaarden hadden invloed op uw functioneren en tevredenheid? 
 
Wanneer het om werkvoorwaarden gaat, heeft iedereen daarin zijn eigen voorkeuren. Het is 
belangrijk dat u zich er van bewust wordt onder welke omstandigheden u het best tot uw 
recht komt en welke werkvoorwaarden voor u belangrijk zijn. Het draagt ertoe bij dat u een 
bewuste keuze kunt maken voor de juiste functie met de juiste omstandigheden. 
 
Doel 
Inzicht krijgen in werkvoorwaarden – omstandigheden op uw werk – die voor u belangrijk zijn 
om met plezier te werken en een goede prestatie neer te zetten. 
 
Oefening 
Om u te helpen op ideeën te komen en te bepalen welke werkvoorwaarden op dit moment 
voor u het belangrijkst zijn, vindt u hieronder een lijst, die overigens niet volledig is. U kunt de 
lijst dus aanvullen met werkvoorwaarden die niet vermeld zijn. 
 Omcirkel het antwoord dat het beste bij u past bij een bepaalde werkvoorwaarde.  
 Selecteer uit kolom “ja” in totaal de zes voorwaarden die voor u het belangrijkste zijn en 

die u in een volgende baan wilt zien terugkomen.  
 Noteer deze in het schema ‘Werkvoorwaarden’.  
 Selecteer vervolgens uit de kolom “nee” in totaal de zes voorwaarden die u in een 

volgende baan beslist niet wilt zien terugkomen. 
 Noteer ook deze voorwaarden in het schema ‘Werkvoorwaarden’. 
 Kijk dan ook nog even in de ‘werkvoorwaarden checklist’. 
 
Werkvoorwaarden: 
 een tijdelijke baan     Ja  Nee     Eventueel 
 een vaste baan     Ja  Nee        Eventueel 
 een volledige baan     Ja  Nee        Eventueel 
 een parttime baan     Ja  Nee        Eventueel 
 een freelance baan     Ja  Nee        Eventueel 
 onregelmatige werktijden    Ja  Nee        Eventueel 
 werken in ploegendienst    Ja  Nee        Eventueel 
 indien nodig overwerken    Ja  Nee        Eventueel 
 alleen werken in mijn woonplaats   Ja  Nee        Eventueel 
 alleen werken binnen een bepaalde regio  Ja  Nee        Eventueel 
 verhuizen voor een baan    Ja  Nee        Eventueel 
 binnen werken     Ja  Nee        Eventueel 
 buiten werken     Ja  Nee        Eventueel 
 met mijn handen werken    Ja  Nee        Eventueel 
 met mijn hoofd werken    Ja  Nee        Eventueel 
 alleen werken      Ja  Nee        Eventueel 
 met collega´s werken    Ja  Nee        Eventueel 
 onder een baas werken    Ja  Nee        Eventueel 
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 eigen baas zijn     Ja  Nee        Eventueel 
 leiding geven     Ja  Nee        Eventueel 
 bij een groot bedrijf werken    Ja  Nee   Eventueel 
 bij een klein bedrijf werken    Ja  Nee        Eventueel 
 op kantoor werken     Ja  Nee        Eventueel 
 in een fabriek werken    Ja  Nee        Eventueel 
 in een winkel werken    Ja  Nee        Eventueel 
 bij de overheid     Ja  Nee        Eventueel 
 in het bedrijfsleven     Ja  Nee        Eventueel 
 mogelijkheid om hogerop te komen   Ja  Nee        Eventueel 
 samenwerken     Ja  Nee        Eventueel 
 vooral zelfstandig werken    Ja  Nee        Eventueel 
 gemakkelijk werk     Ja  Nee        Eventueel 
 verantwoordelijkheid dragen   Ja  Nee        Eventueel 
 zelf beslissingen nemen    Ja  Nee        Eventueel 
 werken met duidelijke voorschriften   Ja  Nee        Eventueel 
 lijnfunctie      Ja  Nee        Eventueel 
 werken met mensen    Ja  Nee        Eventueel 
 staffunctie      Ja  Nee        Eventueel 
 projectmatig werken    Ja  Nee        Eventueel 
 coördinerende taken    Ja  Nee        Eventueel 
 zelfstandig ondernemerschap   Ja  Nee        Eventueel 
 een ambulante functie    Ja  Nee        Eventueel 
 werken in het buitenland    Ja  Nee        Eventueel 
 internationale contacten    Ja  Nee        Eventueel 
 een zo hoog mogelijk salaris   Ja  Nee        Eventueel 
 een prettige werkomgeving    Ja  Nee        Eventueel 
 toekomstmogelijkheden    Ja  Nee        Eventueel 
 een interessante functie-inhoud   Ja  Nee        Eventueel 
 afwisselende taken hebben    Ja  Nee        Eventueel 
 in contact komen met veel mensen   Ja  Nee        Eventueel 
 uitdagend werk     Ja  Nee        Eventueel 
 veel vrije tijd hebben     Ja  Nee        Eventueel 
 veel geld verdienen     Ja  Nee        Eventueel 
 in  mijn eigen tempo kunnen werken  Ja  Nee        Eventueel 
 onder tijdsdruk werken    Ja  Nee        Eventueel 
 extra cursussen volgen in eigen tijd   Ja  Nee        Eventueel 
 verder leren voor een baan    Ja  Nee        Eventueel 
 veel telefonisch contact    Ja  Nee        Eventueel 
 
Schema: Werkvoorwaarden 
Schrijf hieronder de voorwaarden, die u beslist wel en beslist niet in uw volgende baan wilt 
zien terugkomen en neem deze dan over in het loopbaanprofiel. 
 
Beslist wel  Beslist niet 

1.  1.  

2.  2.  

3.  3.  

4.  4.  

5.  5.  

6.  6.  
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Werkvoorwaarden checklist 
 
Welke arbeidsvoorwaarden wilt u ook nog bespreken met uw (nieuwe) werkgever? 
 
 
Soort dienstverband Werktijden 
 Vast dienstverband  Parttime functie voor …… uur per week 
 Tijdelijke arbeidsovereenkomst  Fulltime functie 

 Flexibele arbeidsovereenkomst  Vaste werktijden 

 Detachering buiten de organisatie  Variabele werktijden 
 Minimale opzegtermijn  Eigen werktijden bepalen 

 Geen concurrentiebeding  Vrije schoolvakanties 

  Arbeidstijdverkorting 

Werkplek  Verlofregelingen 

 Geen verhuisplicht  

 Verhuisplicht en verhuiskostenvergoeding Vergoedingen 
 Thuis werk (inrichting werkplek)  Vergoeding woon-werkverkeer 

  Autokostenvergoeding 

Arbeidsvoorwaarden  Auto van de zaak 
 Concurrerend salaris  Fiets van de zaak 

 Tantième of dertiende maand  Telefoonkostenvergoeding 

 Bonusregeling  Onregelmatigheidstoeslagen 
 Winstdelingsregeling  Vaste onkostenvergoeding 

 Prestatiebeloning  Vergoeding lidmaatschap beroepsvereniging 

 Aandelenopties  Computer van de zaak 
  Mobiele telefoon van de zaak 

Verzekeringen en pensioen  Spaarregelingen 

 Collectieve ziektekostenverzekering  
 Aanvulling ziektekostenverzekering Voorzieningen 
 Volledige dekking arbeidsongeschiktheid  Kinderopvang 

 Collectieve pensioenverzekering  Recreatieve voorzieningen 
 Bijdrage pensioenkosten  Bedrijfsfitness 

 Reparatie pensioenbreuk  

 Regeling vervroegde uittreding Loopbaanbeleid 
 Bijdrage kosten kinderopvang  Functiewisseling / roulatie 

  Loopbaanplanning en begeleiding 

 ……………………………………………………..  Management Development programma 
 ……………………………………………………..  Opleidingen, cursussen, congressen, etc. 

 ……………………………………………………..  Studiekostenvergoeding 

 ……………………………………………………..  Studeren in werktijd 
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Hoofdstuk 8: Voorbereiding Actieplan 

Wanneer u hier aanbeland bent heeft u, als het goed is, uw loopbaanprofiel in grote lijnen 
ingevuld. Kijk er dan nog eens goed naar. Heeft u voldoende beschreven waar het u om gaat 
in werk? Beschrijft het wie u bent, wat u wilt en wat u kunt? Geeft het voldoende antwoord op 
uw centrale leervraag? Leg het profiel dan ook eens aan anderen voor die u goed kennen. 
Herkennen zij u in dit profiel? 
 
Wanneer u tevreden bent over het loopbaanprofiel kunt u deze gaan ‘vertalen’ in een 
functieprofiel. U vindt hiervoor in dit hoofdstuk de oefening ‘de ideale vacature’. Daarmee 
schrijft u als het ware een vacaturetekst waarin u alles terugvindt wat u in een baan wilt zien. 
Met behulp van deze beschrijving kunt u vervolgens op zoek naar banen die hier dicht bij in 
de buurt komen. Mogelijk moet u uw wensen wat bijstellen, of zelfs het loopbaanprofiel wat 
aanpassen als blijkt dat de banen die u zoekt onvoldoende beschikbaar zijn. Mogelijk wordt 
ook duidelijk dat u nog wat kennis, opleiding of vaardigheden nodig heeft. 
 
Vervolgens is het ook belangrijk dat u de juiste vaardigheden of competenties heeft om 
verder vorm te geven aan uw loopbaan. Met behulp van de test kunt u zicht krijgen op de 
mate waarin u de benodigde competenties bezit. 
Tenslotte helpt de ‘creatiespiraal’ om duidelijk te krijgen in welke fase uw loopbaanwens zich 
bevindt. Bent u er vooral over aan het nadenken of heeft u al concrete stappen gezet? 
 
Nadat u dit hoofdstuk doorgenomen heeft weet u waar u nu staat in uw loopbaan, wat u nog 
te doen staat, welke loopbaancompetenties u daarbij gaan helpen en welke u nog wat verder 
zou moeten ontwikkelen. 
 
Dan bent u klaar voor het actieplan en kunt u beginnen uw loopbaanwens waar te maken! 
 

 

“Als je niet uitkijkt, 

blijf je je leven lang 

voorbereiden.” 

(Remco Campert) 
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De ideale vacature 
 
Inleiding 
In deze module stelt u uw eigen meest ideale vacature op. Deze vacature past helemaal bij 
uw vaardigheden, eigenschappen, talenten en wensen (en eventuele beperkingen) zoals u 
die in het loopbaanprofiel beschreven hebt. 
 
Doel 
Wanneer u uw eigen ideale vacature heeft ingevuld, weet u of u op alle vragen die van 
belang zijn voldoende antwoord heeft kunnen geven of dat u nog zaken moet onderzoeken. 
Mogelijk dat u dan nog wat aanpassingen doet in het loopbaanprofiel. 
 
Werkwijze 
Schrijf de vacature zo dat iedereen die u goed kent u daarin ook herkent. Om uw ideale 
vacature op te stellen komt het door u opgestelde loopbaanprofiel goed van pas. Hieronder 
vindt u per onderdeel van de vacature een aantal voorbeelden. Vervolgens kunt u 
daadwerkelijk uw eigen ideale vacature invullen. Doe dit in de ik-vorm, alsof het uw eigen 
bedrijf is. Tenslotte kunt u deze vacature gaan vergelijken met bestaande vacatures om te 
bepalen waar uw gewenste baan te vinden is. Allereerst de opbouw van de vacature: 
 
Ik ben (branche en type organisatie), zoals: 
 gezondheidszorg, ziekenhuis, jeugdhulpverlening 
 makelaardij 
 in- export bedrijf  
 een onderwijs instelling 
 grote organisatie in arbeidsbemiddeling 
Reële namen van bedrijven kunt u hier ook invullen.  
 
Ik zoek (functienaam), zoals:  
 arts intensive care 
 verpleegkundige 
 software ontwikkelaar 
 docent 
 adviseur 
Probeer zoveel mogelijk functienamen te verzinnen die bij uw wensen passen. 
 
Die de volgende werkzaamheden kan uitvoeren (werkzaamheden), zoals:  
 behandelen van zieke mensen; technische handelingen zoals……… 
 analyseren en inventariseren van klantvragen, ontwikkelen van software applicaties 
 lesgeven, lesmateriaal ontwikkelen 
 geven van trainingen aan werkzoekenden, rapporteren, opstellen van trajectplannen  
Geef hierbij zoveel mogelijk verschillende taken die u zou kunnen en willen uitvoeren in uw 
wensfunctie. 
 
Ik verwacht (functieprofiel, persoonlijke vaardigheden, eigenschappen, talenten), zoals: 
 minimaal 5 jaar werkervaring op de afdeling intensive care 
 leidinggevende ervaring 
 onderhandelingsvaardig 
 op de hoogte van alle ontwikkelingen op het gebied van software 
 in staat diverse belangen te behartigen 
 grote betrokkenheid  
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Ik wil (functie-eisen; diploma´s), zoals: 
 HBO opleiding makelaardij 
 in bezit van rijbewijs B  
 voortgezette opleiding 
 
Ik bied (arbeidsvoorwaarden), zoals: 
 salaris 
 13e maand 
 
En (secundaire arbeidsvoorwaarden), voorbeelden: 
 bijscholing 
 kinderopvang 
 
Overige zaken: 
 aantal uur en werktijden 
 werktijden 
 
 
 
De ideale vacature van . . . . . 
 
Ik ben: (branche en type organisatie) 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Ik zoek: (functienaam) 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Die de volgende werkzaamheden kan uitvoeren: (werkzaamheden) 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Ik verwacht: (functieprofiel, persoonlijke vaardigheden, eigenschappen, talenten) 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Ik eis: (functie-eisen en diploma´s) 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Ik bied: (arbeidsvoorwaarden) 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
En: (secundaire arbeidsvoorwaarden) 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Overige zaken: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Loopbaancompetenties 
 
Om op een effectieve wijze vorm te geven aan uw loopbaan heeft u enkele 
loopbaancompetenties nodig. Loopbaancompetenties zijn de optelsom van de kennis, 
vaardigheden en houdingen die het mensen mogelijk maken succesvol op de arbeidsmarkt 
te zijn. Daarbij is het van belang dat u voldoende in staat bent uw eigen kwaliteiten en 
motieven helder te krijgen, maar ook vaardig bent in werkexploratie, loopbaansturing en 
netwerken. Door onderstaande vragenlijst in te vullen krijgt u een beter beeld van de mate 
waarin u al beschikt over deze competenties en welke u nog verder kunt ontwikkelen. In het 
actieplan beschrijft u dan hoe deze competenties u helpen bij uw loopbaanstap. 
 
Definities van de vijf loopbaancompetenties 
 
Kwaliteiten (‘Wat kan ik?’) 
Deze competentie gaat over het onderzoeken waar u goed in bent en minder goed in bent. 
Als u weet waar u goed in bent en wat uw kwaliteiten zijn, gaat u nadenken over hoe u deze 
kwaliteiten kunt inzetten om uw doelen in het werk te behalen. 
 
Motieven (‘Wat wil ik en waarom wil ik dat?’) 
Motievenreflectie gaat over de wensen en de waarden die van belang zijn voor uw loopbaan. 
Bij motievenreflectie onderzoekt u wat werkelijk belangrijk is voor u in het leven. U denkt na 
over wat u voldoening geeft en wat u nodig heeft om prettig te kunnen werken. 
 
Werkexploratie (‘Waar vind ik werk dat bij me past?’) 
Werkexploratie gaat over het onderzoeken van werk en op waar de kansen op de 
arbeidsmarkt zijn. Bij deze competentie gaat u ontdekken wat bepaald werk van u vraagt, 
welke kennis en vaardigheden u hiervoor nodig heeft. Maar ook welke waarden in dit werk 
van belang zijn; komen deze overeen met uw waarden? 
Werkexploratie gaat ook over hoe u geschikt werk kunt zoeken. Bijvoorbeeld hoe u een 
sollicitatiebrief schrijft, informatie kunt verzamelen en een gesprek kunt voeren. 
 
Loopbaansturing (‘Hoe bereik ik dat?’) 
Loopbaansturing heeft te maken met keuzes maken en het onderzoeken van de gevolgen 
van die keuzes. Bij loopbaansturing gaat u acties ondernemen om uw eigen loopbaan te 
sturen. Bijvoorbeeld een bepaalde opleiding volgen waardoor u een beroep kunt uitoefenen 
dat bij u past. Of door met anderen te gaan praten over wat u wilt en kunt. U plant de 
activiteiten die u wilt ondernemen. En u organiseert de hulp die u hierbij nodig heeft. 
Loopbaansturing heeft te maken met het heft in eigen hand te nemen en initiatief te tonen. 
 
Netwerken (‘Wie kan me daarbij helpen?’) 
De loopbaancompetentie ‘netwerken’ gaat over contacten opbouwen en onderhouden die u 
helpen in uw loopbaan. Deze contacten gebruikt u, bijvoorbeeld, om op de hoogte te blijven 
van ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en welke mogelijkheden er allemaal zijn. U kunt uw 
contacten uit uw netwerk ook gebruiken om daadwerkelijk een nieuwe baan te vinden. Het 
blijkt dat u de meeste kans heeft om een nieuwe baan te vinden, wanneer contacten uit uw 
netwerk u hierbij helpen! 
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Werkwijze bij de vragenlijst 
Lees elke vraag goed door en kies dan het antwoord dat het beste past bij uw huidige 
situatie. Tel daarna voor iedere loopbaancompetentie het aantal punten op en deel de 
uitkomst door het aantal vragen per onderdeel. 
 

In hoeverre kloppen onderstaande uitspraken voor u? 

Kl
op

t h
el

em
aa

l n
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t 

Kl
op

t n
ie

t 

Kl
op
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r 

Kl
op

t 
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aa
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Kwaliteiten 1 2 3 4 5 

1 Ik denk na over de dingen waar ik mijn hele leven al goed in ben 
geweest.      

2 Ik vraag uit mezelf aan anderen wat zij mijn sterke en minder sterke 
kanten vinden.      

3 Ik ga steeds na wat mijn talenten of kwaliteiten zijn.      

4 Als ik iets heel goed heb gedaan, denk ik na wat mijn sterke kanten 
hierin zijn.      

5 Als iets niet lukt, ga ik na wat mijn zwakke kanten hierin zijn.      

6 Als ik iets nieuws moet doen, ga ik eerst na of ik dit wel kan.      

7 Ik leer mijn kwaliteiten kennen door mijn activiteiten buiten het werk.      

8 Als ik iets leer over mijn sterke en zwakke kanten, denk ik na over wat 
dit voor mijn toekomst betekent.      

 Totaal  

 
 
Motieven 1 2 3 4 5 

1 Ik ga na waarom iets mij interesseert.      

2 Als mijn ideeën botsen met anderen, denk ik erover na waarom dit zo 
is.      

3 Ik denk na over hoe ik vind dat mensen zich moeten gedragen.      

4 Ik ontdek wat ik echt belangrijk vind in het leven door na te denken over 
dingen waar ik me rot over voel.      

5 Ik ontdek wat ik echt belangrijk vind in het leven door na te denken over 
dingen waar ik gelukkig van word.      

6 Als ik iets nieuws moet doen, denk ik eerst na of ik dit wel bij mijn 
ideeën en principes past.      

7 Ik praat met anderen over welke taken goed passen bij mijn 
persoonlijkheid.      
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8 Ik denk na over wat mij motiveert in mijn werk.      

 Totaal  

 
 
Werkexploratie 1 2 3 4 5 

1 Als ik ander werk ga doen, ga ik eerst na wat je daarvoor precies moet 
kunnen.      

2 Ik zoek uit waar er werk te vinden is dat echt bij mij past.      

3 Ik zoek uit tegen welke problemen je aan kan lopen in het werk dat ik 
graag wil gaan doen.      

4 Ik houd zelf bij welke vacatures voor mij interessant zijn.      

5 Ik houd de ontwikkelingen bij in het werk dat ik graag doe.      

6 Als ik ander werk ga doen, onderzoek ik eerst welke normen en 
waarden daar gelden.      

7 Ik ga na waar ik de beste informatie kan vinden over ander werk.      

 Totaal  

 
 
Loopbaansturing 1 2 3 4 5 

1 Ik plan wat ik moet leren, zodat ik steeds leuker werk kan gaan doen.      

2 Ik bespreek met mijn leidinggevende hoe ik ervoor kan zorgen dat mijn 
werk goed aansluit bij mijn sterke kanten.      

3 Ik vertel mijn leidinggevende wat ik nog wil leren.      

4 Ik zorg zelf dat ik de begeleiding krijg die ik nodig heb om stappen te 
kunnen zetten in mijn loopbaan.      

5 Ik doe extra dingen in mijn werk, om meer kansen te hebben in de 
toekomst.      

6 Ik doe dingen buiten mijn werk, om meer kansen te hebben in de 
toekomst.      

7 Ik onderhandel met mijn leidinggevende om in mijn werk dingen te gaan 
doen die ik graag wil doen.      

8 Als ik een keuze maak weeg ik de voor- en nadelen af.      

9 Als ik een keuze maak, ga ik na wat ik hierin kan leren.      

10 Ik zorg ervoor dat de dingen die ik doe, bijdragen aan wat ik wil 
bereiken.      

11 Ik grijp kansen aan om de dingen te leren die belangrijk zijn voor mijn 
toekomst.      



Werkboek Mijn Loopbaan 

 

Pagina | 94 

 

12 Het lukt me om mijn werk zo aan te passen dat ik mijn sterke punten 
kan inzetten.      

13 
Ik heb initiatieven genomen om mijn werkzaamheden te veranderen 
toen er nieuwe ontwikkelingen waren in de organisatie, ik heb mijn werk 
aangepast toen er nieuwe ontwikkelingen waren in de organisatie. 

     

 Totaal  

 
 
Netwerken 1 2 3 4 5 

1 Ik weet wie in mijn netwerk mij kunnen helpen in mijn loopbaan.      

2 Ik zorg dat ik de mensen in mijn netwerk goed op de hoogte houd van 
waar ik mee bezig ben.      

3 Ik doe dingen voor de mensen in mijn netwerk.      

4 Ik gebruik mijn netwerk om zicht te krijgen op leuk werk.      

5 Ik vraag mensen die ik ken wat de ontwikkelingen zijn in mijn 
vakgebied.      

6 Ik zorg dat ik buiten mijn werk mensen leer kennen, die mij kunnen 
helpen in mijn loopbaan.      

7 Voor ik iemand uit mijn netwerk benader, ga ik eerst na hoe en wanneer 
ik dit het beste kan doen.      

8 Als ik met iemand praat over mijn loopbaan, doe ik dat op een zodanige 
manier dat diegene mij zou willen helpen.      

 Totaal  

 
 
Overzicht totalen 
Neem de gemiddelde scores per competentie nu over in onderstaand schema en beoordeel 
de loopbaancompetenties dan als volgt: 
 
Minder dan 2,5 : vrijwel niet bezig met deze competentie; een ontwikkelpunt! 
Tussen de 2,5 en 3,5 : matig bezig met deze competentie 
Meer dan 3,5  : goed bezig met deze competentie 
 
 
Loopbaancompetentie Gemiddelde score 

Kwaliteiten ………… 

Motieven ………… 

Werkexploratie ………… 

Loopbaansturing ………… 

Netwerken ………… 
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Creatiespiraal 
 
Inleiding 
U heeft waarschijnlijk al een wat concreter beeld (gekregen) over uw loopbaanwens. Om uw 
wens nog concreter te krijgen kunt u gebruik maken van deze oefening. Misschien heeft u al 
een aantal stappen ondernomen om uw wens tot werkelijkheid (bijv. een andere baan) te 
maken. Om aan dit proces structuur te geven en om te zien hoe ver u al bent in de realisatie 
van uw werkelijkheid is de Creatiespiraal een goed hulpmiddel.  
 
Wensen zijn voorgevoelens van wat u in staat bent te realiseren.  

Bron: Goethe  
 
Doel 
Doel van de Creatiespiraal is een terugblik op het door u afgelegde traject en een blik naar 
de toekomst. De Creatiespiraal geeft u hierbij inzicht in de volgende aspecten:  
 hoe ver u bent in het omzetten van uw wensen in werkelijkheid, 
 welke stappen u al heeft genomen en welke u nog moet nemen om uw wensen tot 

werkelijkheid te maken, 
 welke belemmeringen u nog ervaart om van uw wens werkelijkheid te maken. 
 
Wat is de Creatiespiraal 
De Creatiespiraal, ontwikkeld door Marinus Knoope, wijst de weg van wens naar 
werkelijkheid. Hieronder staat de spiraal in een figuur weergegeven en vindt u een 
omschrijving van de verschillende fasen. We gaan daarbij uit van de fasen die in een 
loopbaantraject voorkomen: 
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Wens 
Wensen zeggen iets over onze diepste verlangens. We denken allemaal wel eens: “Als dat 
nu eens waar kon zijn” of “Ik zou zo graag willen dat...”, “Het lijkt me zo heerlijk om....”. 
Vervolgens doen we het af als wishful thinking. Daarmee bedoelen we dat het meestal een 
onhaalbare kaart is, leuk bedacht en niet realistisch. Toch kunt u dit wishful thinking heel 
letterlijk opvatten. Het zegt iets over uw wensen. Vraagt u zich echter wel af waarom u deze 
wens hebt; het kan zijn dat er een andere wens achter verborgen zit, die veel belangrijker is. 
Een voorbeeld: iemand wenst om veel geld te verdienen met als doel daardoor meer waard 
te worden. Zijn onderliggende wens is het vergroten van zijn gevoel van eigenwaarde. We 
kunnen onze wensen het beste bereiken wanneer we ontspannen zijn. Vaak komen er dan 
gedachten in ons op die veel over onze wensen te vertellen hebben, Iemand kan zich een 
leuke baan wensen en heeft een vaag idee hoe die baan eruit zou kunnen zien. Hij droomt 
ervan hoe het zou zijn wanneer hij die baan zou hebben.  
 
Verbeelden 
Vanzelf gaat hij zich verbeelden hoe dat zou zijn. Belangrijk is om deze verbeelding zo 
concreet mogelijk te maken. Vragen die dan naar voren komen zijn: Hoe ziet die baan eruit? 
Wat doe ik, welke taken horen daarbij, wat voor collega’s heb ik? Wat voor organisatie, hoe 
ziet het gebouw eruit, hoe is mijn werkkamer ingericht? Werk ik altijd op dezelfde plaats of 
reis ik veel? Antwoorden op deze vragen moeten concreet worden verbeeld. 
Wanneer u hiermee aan de slag gaat, komen er ook twijfels naar boven: “Is die baan niet 
veel te hoog gegrepen?”, “Zouden ze me daarvoor wel willen?”, “Als het niet lukt, dan…“. Al 
dergelijke twijfels kunnen direct naar boven komen zodra u zich met het verbeelden van uw 
wensen bezig gaat houden. 
 
Geloven 
De volgende stap is dan ook de stap geloven. Gelooft u erin, dat wat u verbeeld hebt ook te 
realiseren is? Om dit te bewerkstelligen is het noodzakelijk om al uw twijfels onder de loep te 
nemen en ze om te vormen naar kansrijke gedachten. Is die baan niet veel te hoog 
gegrepen? Kan worden: Die baan is een uitdaging voor mij! Zouden ze me daarvoor willen 
hebben? Kan worden: Ik ben de geschikte persoon voor deze baan! Als het niet lukt, ga ik af. 
Kan worden: Ik heb succes en ben trots op mezelf! Zolang er nog twijfels zijn, houden we 
onze wensen nog voor ons. (Zie ook de opdracht ‘Belemmerende en ondersteunende 
overtuigingen’ die u nog ervaart om van uw wens werkelijkheid te maken)  
 
Uiten 
Pas als er geen twijfels meer zijn en u echt gelooft in uw wens, wordt het tijd om deze te 
uiten. U gaat praten met iedereen die het maar horen wil en in het bijzonder met mensen 
waarvan u denkt dat zij u behulpzaam kunnen zijn (netwerken). Wanneer u overtuigd bent 
van uzelf en uw wens, bent u ook in staat om met de juiste argumenten anderen te 
overtuigen. 
 
Onderzoeken 
Terwijl u met verschillende mensen van gedachten wisselt over uw wens(en), krijgt u tips om 
te onderzoeken. Alles wat u te weten kunt komen, onderwerpt u aan een nader onderzoek 
om te kijken in welke mate elke tip u kan leiden naar uw doel. Legt u zich nog niet vast op 
een strakke planning, blijf open staan voor onverwachte mogelijkheden. Wees hierop alert. 
Pas aan het einde van deze fase maakt u een inventarisatie van mogelijke routes naar uw 
doel. 
 
Plannen 
Nu is het tijd om een plan te maken. U gaat over van een fantasiebeeld naar een realistisch 
beeld. U zet een tijdspad uit en gaat de verbinding aan met het realiseren van uw doel. Dit 
kan betekenen dat u gaat kijken binnen welk tijdsbestek een baan gerealiseerd moet zijn, of 
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er een opleiding nodig is en, zo ja, welke dat dan moet zijn, hoeveel tijd er is om te 
solliciteren, het aantal sollicitaties per week, enz. 
 
Beslissen 
U zult merken dat er eigenlijk vrij snel een beslissing valt. Wanneer u zo intensief bezig bent 
met onderzoeken en plannen, komt de beslissing vanzelf: dit plan van aanpak lijkt mij het 
beste om mijn doel te realiseren. Er moeten misschien alleen nog wat puntjes op de ‘i’ 
worden gezet. 
 
Handelen 
Nu wordt er gehandeld; er worden doelgerichte acties ondernomen. De opleiding wordt 
gestart, er wordt meteen druk gesolliciteerd op geschikte vacatures, er wordt concreter 
contact gezocht met het bestaande netwerk, een nieuw netwerk wordt aangeboord. Het plan 
wordt uitgevoerd. Tijdens deze fase kunnen er de nodige tegenslagen zijn: de opleiding is 
zwaarder dan verwacht, er zijn meer afwijzingen dan verwacht. 
 
Volharden 
Nu komt het erop aan te volharden, door te zetten. U blijft in uzelf en uw wens geloven ook al 
wordt dit geloof in uzelf en uw wens op de proef gesteld. Als het tegen zit, kunnen er weer 
twijfels komen. Zet deze weer om in kansrijke gedachten. Wanneer u nu opgeeft, geeft u uw 
bestemming op. Houd dus vol. 
 
Ontvangen 
Wanneer u volhardt, komt er een moment van ontvangen. Veel mensen zijn niet in staat om 
te ontvangen. Zij erkennen hun eigen succes niet of vinden het onvoldoende waard. 
Wanneer u niet kunt ontvangen — dat wil zeggen dat u er blij mee bent en dat ook laat 
merken — zult u niet veel krijgen. Geven we niet graag aan hen die het graag ontvangen? 
Ontvang dus van ganser harte. Uw wens is vervuld! 
 
Waarderen 
Waardeer nu wat u heeft en geniet ervan. Waarderen betekent ook dat u dankbaar kunt zijn. 
Dankbaar tegenover uzelf, omdat u in uzelf bent blijven geloven en bent blijven volharden. 
Dankbaarheid naar anderen die u op uw pad hebben geholpen. Deze houding zorgt voor 
veel goodwill. 
 
Ontspannen 
Nu kunt u zich ontspannen, het werk is gedaan, de euforie weggezakt. Er is weer innerlijke 
rust en wie weet welke wens zich nu weer voordoet. 
 
 
 
Opdracht 
 Welke fasen heeft u al doorlopen en hoe heeft u dat gedaan? Omschrijf deze fasen van 

de Creatiespiraal. 
 
Hoe nu verder? 
 Maak een plan van aanpak voor elke fase van de spiraal die u nog niet heeft doorlopen. 

Omschrijf zo concreet mogelijk wat u in elke fase gaat doen.  
 Welke belemmeringen ervaart u nog om uw wens tot werkelijkheid te maken? Zet deze 

belemmeringen om in kansrijke gedachten en geef aan wat of wie u nodig heeft om dit te 
realiseren. Zie ook de oefening ‘belemmerende en ondersteunende overtuigingen’. 

 U kunt uw plan van aanpak nu gaan vastleggen in het Actieplan. 
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Hoofdstuk 9: Actieplan 

Allereerst gaat u in het actieplan uw loopbaandoel(en) bepalen. Dit doet u door goed na te 
denken over uw volgende stap, wat u wilt bereiken en hoe u dat aan gaat pakken. De eerder 
beschreven loopbaancompetenties helpen u om uw doel(en) te realiseren. 
 
Naar welke baan / banen gaat u op zoek, of wat zou u in uw huidige functie willen 
veranderen? Kortom: welk doel of welke doelen stelt u uzelf voor de komende tijd? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Binnen welke tijd wilt u dat bereikt hebben (beschrijf dit per gekozen doel)? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschrijf nu hieronder uw aanpak. Welke acties gaat u ondernemen om uw doel te bereiken? 
Maak dit zo concreet mogelijk, dus SMART: Specifiek – Meetbaar – Acceptabel – Realistisch – Tijdsgebonden 
Bijvoorbeeld: ‘de komende 3 maanden ga ik dagelijks 1,5 uur besteden aan het zoeken van vacatures, 
het solliciteren en het voeren van netwerkgesprekken’ 
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Soms mislukt een aanpak, of blijkt een andere benadering beter te werken. Welke andere 
aanpak kunt u bedenken om ook uw doel te kunnen bereiken? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschrijf nu welke loopbaancompetenties u al bezit en hoe u deze in gaat zetten om uw 
doel(en) te bereiken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschrijf nu zo concreet (SMART) mogelijk welke loopbaancompetentie(s) u wilt ontwikkelen 
of verbeteren om uw doel te bereiken en hoe u dat gaat doen? 
Bijvoorbeeld: ‘ik wil deze week leren hoe ik de voor mij geschikte vacatures kan vinden door dit samen 
met de loopbaancoach te bespreken en te oefenen’ 
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Hindernissen: 
Beschrijf de persoonlijke, organisatiegerelateerde en omgevingsgerelateerde hindernissen, 
belemmeringen of teleurstellingen, waarvan u denkt dat ze het u moeilijker (gaan) maken om 
uw doel te bereiken. Beschrijf ook hoe u deze denkt weg te kunnen nemen of er op kunt 
anticiperen. 
 
Persoonlijke hindernissen 
Hindernis: Hoe weg te nemen of op te anticiperen? 
Bijvoorbeeld: ik ben altijd erg nerveus tijdens een 
sollicitatiegesprek. 

Ik ga oefenen om me te beter te kunnen 
ontspannen. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Organisatiegerelateerde hindernissen 
Hindernis: Hoe weg te nemen of op te anticiperen? 
Bijvoorbeeld: ik heb niet voldoende tijd om naast 
mijn werk te solliciteren. 

Ik ga met mijn leidinggevende afspraken maken 
over het inplannen van extra sollicitatietijd. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Omgevingsgerelateerde hindernissen 
Hindernis: Hoe weg te nemen of op te anticiperen? 
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Hulpbronnen 
Beschrijf hieronder welke personen u wilt betrekken bij het bereiken van uw doel(en), welke 
hulp u van hen nodig heeft, hoe u die hulp krijgt, en wanneer u die hulp nodig hebt. 
 
Persoon/personen Welke hulp Hoe krijg ik die? Wanneer nodig? 
 
 
 
 

   

 
 
 
 

   

 
 
 
 

   

 
 
 
 

   

 
 
 
 

   

 
 
 
 

   

 
Welke overige acties zijn er nodig om uw doel(en) te bereiken? 
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Bijlage 1: links en boeken 

 
Beroepen en opleidingen: 
 www.talentenvertaler.nl 
 www.werk.nl/werk_nl/werknemer/meer_weten/werktraject 
 www.nationaleberoepengids.nl 
 www.leren.nl 
 
Werk zoeken: 
 www.werkbladmagazine.nl 
 www.snelwerkzoeken.nl 
 www.medivacature.nl 
 
Solliciteren: 
 www.werk.nl/werk_nl/werknemer/meer_weten/solliciteren/online_trainingen_over_sollicite

ren 
 www.intermediair.nl/carriere/cv-en-sollicitatie 
 www.sollicitatieinfo.nl 
 
Arbeidsmarkt: 
 www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/arbeid-sociale-zekerheid/publicaties/arbeidsmarkt-

vogelvlucht/default.htm 
 https://www.werk.nl/werk_nl/arbeidsmarktinformatie 
 
Leeftijd en werk: 
 www.leeftijd.nl 
 www.leeftijdophetwerk.nl 
 
Tests: 
 www.123test.nl 
 www.intermediair.nl/testen-tools 
 www.werksite.nl/beroepskeuzetest 
 www.loopbaandiagnose.nl  (speciaal voor verpleegkundigen) 
 
Zelfstandig ondernemer worden: 
 www.kvk.nl/ondernemen/bedrijf-starten/uw-eigen-bedrijf-in-10-stappen 
 
Boek: 
Solliciteren via LinkedIn | Aaltje Vincent & J. Valkenburg | ISBN 9049103030 
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