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1. Voorwoord 
Deze interpretatiegids is ontwikkeld voor de gebruikers van de Career Fitness Profiler. Door het 
gebruik van deze gids krijgt de gebruiker een betere interpretatie van de 24 indicatoren met 
betrekking tot waarden, attitudes, gedrag en persoonlijke zienswijzen die bevraagd worden in de 
Career Fitness Profiler vragenlijst1. 
 
De Career Fitness Profiler is een breed spectrum rapportagemodel dat toelaat om zich een beeld te 
vormen van hoe de  deelnemer in zijn/haar loopbaan staat. Er wordt concreet gepeild naar drie 
dingen: 
1. De waarden in de loopbaan en de daaraan gekoppelde mogelijke valkuilen 
2. De mate waarin de deelnemers de eigen loopbaan in handen neemt 
3. De mate van stress versus energie die de deelnemer ervaart in zijn/haar professionele context dit 

specifieke moment 
 
Deze interpretatiegids biedt de coach grondige informatie en inzicht over hoe de tool begrepen, 
gebruikt en toegepast kan worden.   
 
Deze informatie vormt een waardevol uitgangspunt voor individuele gesprekken met betrekking tot 
loopbanen, motivatie, de mate waarin een job passend is, dan wel passend kan gemaakt worden, 
welbevinden, enz. 
 

Interpretaties van Career Fitness Profiler rapporten dienen steeds te gebeuren met behulp van 
daartoe gecertificeerde coaches. De vragenlijsten waarop deze interpretaties gestoeld zijn, komen 
voort uit wetenschappelijk ontwikkeld modellen zijn meermaals getest op hun betrouwbaarheid en 
validiteit. Bij het interpreteren van deze resultaten dient de gebruiker de algemene subjectieve aard 
van inferenties op basis van vragenlijsten in acht te nemen. De Career Fitness Profiler is een product 
voor loopbaanbegeleiding en is niet ontwikkeld voor evaluatiedoeleinden. CareerCoach® BVBA en 
Thalento® NV aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de variatie in interpretatie bij het 
beoordelen van de resultaten, noch voor de gevolgen van het gebruik van de Career Fitness Profiler 
rapporten of de op basis van die rapporten geformuleerde besluiten. 

  

                                                           
1 Voor meer gedetailleerde informatie over de Career Fitness Profiler vragenlijst verwijzen we naar de 
desbetreffende Technical Manual en Specification Sheet 
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2. De theorie: Loopbaanspiralen 
In deze sectie wordt het theoretisch raamwerk uiteengezet waaruit de Career Fitness Profiler 
gegroeid is. Dit raamwerk integreert de voornaamste recente, ‘post-corporate’, loopbaanmodellen. 
Het schuift een vanuit hedendaags denken een meer realiteitsgetrouwe visie op het loopbaanpad 
naar voor dan traditionele modellen. Deze loopbaan als een spiraal incorporeert verscheidene 
niveaus van individuele loopbaandrivers die bepalen hoe we over het loopbaanpad interageren met 
de ‘employability’-loopbaancontext. Ze is daardoor meer in lijn met de actuele realiteit waarmee 
mensen in hun loopbaan (en de coaches die hen begeleiden) te maken krijgen.  

2.1. Van een lineair, organisatiegeleid naar een individueel, evoluerend 
loopbaanpad 

De modellen vervat in de loopbaanspiraal staan voor een kijk op het loopbaanpad vanuit het 
individu. Mondiale concurrentie, financiële crisissen en de daarmee gepaard gaande reorganisaties, 
relocaties, outsourcing en de toenemende flexibiliteit die van bedrijven en hun werknemers 
gevraagd wordt, ondermijnen de rol van organisaties om iemands loopbaan te ‘sturen’ (Hall & Moss, 
1998; Arthur, 2007). Er is een nieuw psychologisch contract gecreëerd dat niet langer gebaseerd is op 
een uitwisseling van onvoorwaardelijk loyauteit voor jobzekerheid. Dit nieuw psychologisch contract 
is gestoeld op employability, waarin commitment en talent uitgewisseld worden tegen een 
organisatie- en jobconfiguratie die tegemoet komt aan geïndividualiseerde loopbaanwaarden. De 
continue spanning tussen het individueel belang en dat van de organisatie leiden tot een nood aan 
individuele loopbaansturing en aandacht voor de eigen waarde op de arbeidsmarkt (Arthur & 
Rousseau, 1999). 

Employability impliceert immers dat we ons, zelfs binnen een organisatie, op een markt bevinden die 
een talentvraag en een loopbaanaanbod2 met elkaar confronteert. Vanuit het individueel perspectief 
dienen we onze ‘vermarktbaarheid’ te onderhouden en de loopbaan te sturen naar passende 
opportuniteiten (Haines, Hamouche, & Saba, 2014). Dit sturen gebeurt best naar organisaties en jobs 
met loopbaanperspectieven in lijn met de eigen aspiraties. Dus niet alleen moet er een fit zijn qua 
talentnoden en aanbod, we moeten het ook graag blijven doen. Zolang de fit tussen wat de één biedt 
en de ander verlangt groter blijft dan het verlangen om een nieuwe uitdaging aan te gaan, blijft dit 
psychologisch contract in balans. Individuele behoeftes worden het legitieme kompas voor een 
loopbaanpad dat niet meer kan terugvallen op sturing of een levenslang engagement door de 
werkgever (Schein, 1978; Hardin et al., 2001). Het pad van de loopbaanspiraal is in die zin individueel 
dat het geleid wordt door onze eigen, subjectieve succesdefinitie en loopbaanwaarden. In een 
context van employability is loopbaansturing een gedeelde verantwoordelijkheid, een kwestie van 
‘individual career management’ (ICM) en ook van ‘organizational career management’ (OCM), maar 
slechts in tweede instantie. Finaal moeten we immers onze eigen stuurman zijn, of we dreigen ons 
geheel door de koers van de werkgever te laten leiden. 

Het raamwerk van de loopbaanspiraal maakt daarnaast ook korte metten met enkele andere 
assumpties van het traditionele loopbaanmodel (figuur 1). Het gaat ten eerste niet langer uit van een 
loopbaan binnen één bedrijf, sector, of zelfs één vakgebied. Datgene waar we goed in zijn of wat we 
zouden willen doen zou zich immers wel eens buiten die grenzen kunnen  bevinden. De keuzes die 
ons tot ons eerste bedrijf, sector of vakgebied hebben geleid, zijn doorgaans immers gemaakt zonder 
eerstehands kennis. Door de assumptie van één loopbaancontext los te laten, wordt automatisch ook 
een ander beginpunt achterhaald, nl. dat er iemand zou zijn die het pad voor ons uitstippelt. Vermits 

                                                           
2 Vanuit respectievelijk het organisatie- en het individueel perspectief. 
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onze professionele contexten waarschijnlijk wijzigen over de loopbaan, vervalt de logica om de lange 
termijn door een ander te laten uitstippelen. In tegenstelling tot traditioneel loopbaandenken is het 
eindpunt dus niet voorspelbaar. Subjectief, psychologisch succes dat afhankelijk is van een 
idiosyncratische persoonlijke succesdefinitie vervangt het oude mikpunt van de hiërarchische of 
specialistische organisatietop als streefdoel in de loopbaan. Er is bovendien ook niet één optimale 
weg om daar te geraken. Dergelijke assumpties bieden een houvast m.b.t. naar waar of hoe ver we 
moeten gaan en welke stappen we daarvoor moeten nemen, maar zijn té simplistisch om bruikbaar 
te zijn in de employability context. 

Figuur 1: Het traditioneel Loopbaanmodel 

Eens we die assumpties loslaten, is het niet vergezocht te verwerpen dat de loopbaan vooraf bepaald 
zou zijn en dus bij aanvang al zou vastliggen. Het traditioneel loopbaanmodel suggereert een eerder 
naïeve visie op het loopbaanpad die overigens enkel in Westerse cultuurbeelden terug te vinden is. 
Heel de loopbaan zou hierbij in functie staan van één finaal eindpunt, alsof we tijdens het merendeel 
van onze loopbaan niet gemotiveerd moeten zijn door wat we doen, enkel door het extrinsieke 
vooruitzicht waarop dit een voorbereiding vormt. De realiteit is veeleer dat de loopbaan een 
opeenvolging is van ervaringen (zie figuur 2) die ons vormen en op verschillende manieren 
ontwikkelen (Mirvis & Hall, 1994), net zoals wij deze in mindere of meerdere mate naar onze hand 
proberen te zetten. Deze ervaringen worden vaak verward met een nieuwe functie, job, bedrijf of 
context. Deze kunnen echter alle dezelfde blijven maar toch deel uitmaken van een nieuwe 
loopbaanervaring.  
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Figuur 2: De loopbaan als een opeenvolging van ontwikkelingssprongen 

 

2.2. De metafoor: het loopbaanpad als loopbaanspiraal 

Een loopbaanpad georiënteerd op een consistente persoonlijke definitie van ‘subjectief’ 
loopbaansucces 

De loopbaanspiraal vertrekt vanuit het subjectief succesdenken dat een loopbaan opdeelt in 
verschillende ervaringen die telkens een cyclus doormaken van exploratie – beproeving – bevestiging 
– beheersing –loslaten (Mirvis & Hall, 1994). Wat de literatuur rond loopbaanankers en subjectief 
loopbaansucces daarbij  impliceert, is dat deze loopbaansprongen te kaderen zijn t.o.v. een 
ideaaltypische individuele loopbaanas (de rode as in Figuur 2). Het sturen van die loopbaan begint 
dus bij het inzicht in iemands eigen intrinsieke succesdefinitie, iemands loopbaananker. Door hier 
inzicht in te krijgen, komen onze loopbaankeuzes meer in lijn met onze diepste loopbaanaspiraties. 
groeit ons bewustzijn van dat subjectieve anker met de ervaringen die we opdoen. 

Dit inzicht kan komen uit introspectie en coaching, maar volgt, zoals aangegeven onderaan de figuur, 
ook stukje bij beetje uit de verscheidene loopbaanervaringen die we opdoen. Deze leren ons telkens 
meer over wat we wel en niet willen in de professionele loopbaan. Bij het loslaten van de ervaring, 
doen we dat slechts met een deel ervan, gelinkt aan tijdelijke motivatoren of aan niet wenselijke 
aspecten van de vorige functie. Elke ervaring speelt zich immers af binnen een functie die zelf een 
bundeling is van meerdere motivatievariabelen. Naast die tijdelijke motivatoren zijn er daarentegen 
ook meer persistente motieven die raakpunten hebben met wat ons intrinsiek steeds het meest zal 
drijven in de loopbaan. Het zijn die primaire loopbaanwaarden welke de rode draad zouden moeten 
vormen over ons loopbaanpad heen. 

Niettegenstaande de mogelijkheid om halverwege of zelfs later nog bochten te maken 

Een gedeeld kenmerk van zowel de traditionele organisatie gedreven als de eerste individu gedreven 
modellen van loopbaanfit, is de deterministische ‘voorbestemming’ in het loopbaanperspectief. In 



 
                   Interpretatiegids Career Fitness Profiler®  pag. 7 

oudere modellen, redenerend vanuit het belang van de organisatie, zit die voorbestemming in 
iemands ‘kunde’ en de positie waarmee die binnen de organisatie overeenstemt. Onderweg hoeft de 
werknemer de uitdagingen maar af te werken op het pad dat de werkgever voor hem of haar 
uitstippelt. In de bestaande modellen die vertrekken vanuit wat het individu wil, zijn de 
loopbaanankers, loopbaaninteresses of motivatiefactoren statische gegevens die op dat moment een 
set van mogelijke keuzes bepalen. In de loopbaanspiraal wordt er ook rekening mee gehouden dat de 
ingeslagen wegen uiteindelijk ook onze primaire loopbaanwaarden kunnen beïnvloeden. De centrale 
as kan dus enigszins evolueren doorheen de loopbaan.  

Waarbij elke stap ingegeven kan zijn door een ander motief 

Aangezien het zeer onwaarschijnlijk is dat elke nieuwe uitdaging die we kiezen perfect enkel en 
alleen elementen bevat die stroken met onze primaire loopbaanwaarde(n), spelen ook secundaire 
waarden een rol. Deze vormen niet onze kern van intrinsieke loopbaanwaarden, maar hebben eerder 
te maken met de acute bevrediging van ervaren deficiëntienoden (op lagere niveaus van 
bijvoorbeeld de Maslow-piramide, of als hygiënefactoren in het tweefactor-model van Herzberg). 
Deze secundaire elementen kunnen zowel positieve als negatieve motivatoren inhouden. Negatief 
kunnen we gemotiveerd worden om een job te zoeken die vrij is van een bepaalde deficiëntie die we 
momenteel ervaren. Indien we te weinig verdienen, zoeken we iets wat goed betaalt, indien we uit 
een te strak keurslijf komen, zoeken we iets met meer autonomie en wanneer er teveel druk wordt 
gezet, wint de work-life balans aan belang.  

Positief kunnen we aangetrokken worden door een secundaire motivator, maar dat is slechts tijdelijk, 
zodat we in volgende loopbaankeuzes minder naar deze motivator zullen neigen. Typisch is een 
dergelijk effect zichtbaar in het begin van de loopbaan, waar extrinsieke en externe motivatoren als 
geld, luxe en status een belangrijke aantrekking hebben. Bij de meesten verdwijnt die aantrekking 
echter in belangrijke mate en kan die resulteren in een tegenbeweging naar minder oppervlakkige 
kansen. De verschillende opeenvolgende stappen die we nemen, zullen dus vaak een wijziging qua 
richting inhouden, gedreven door tijdelijke secundaire loopbaanmotieven. Echter, achterliggend aan 
deze keuzes is er wel een consistente kern van waarde(n), zodat onze keuzes als een spiraal draaien 
rond een relatief vaste as over de tijd (Figuur 3). Door gaandeweg meer inzicht te verkrijgen in onze 
ware loopbaanwaarde(n) en daarnaar te handelen, komt deze spiraalbeweging steeds dichter bij de 
centrale as te liggen. 

Waarbij we zelf vat hebben op het tempo en de richtingen van die sprongen 

Voor het maken van deze sprongen moeten we onze eigen loopbaandoelstellingen kunnen maken, 
los van een bedrijfscontext. Hierin schuilt een belangrijke recente vernieuwing t.o.v. de reeds lang 
beschreven modellen over individuele loopbaanankers, subjectieve succesfactoren, loopbaan 
waarden en –motieven. Waar die modellen wijzen op de aanwezigheid van individuele 
loopbaandoelen, wordt nu ook duidelijk dat de verantwoordelijkheid voor het nemen van sprongen 
naar die doelstellingen bij het individu ligt. Loopbaanankers worden immers al zeer lang ingezet als 
instrument voor loopbaanbegeleiding. Eens die informatie zichtbaar werd, was het maar aan het 
bedrijf of de coach om een traject uit te stippelen. Wat er met dat traject uiteindelijk zou gebeuren, 
was niet de echte bekommernis. Enkel via momentopnames werd immers gekeken of de huidige 
verwachtingspatronen van individu en organisatie dicht bij mekaar lagen. ‘Fit’ was een statisch 
gegeven. Redenerend vanuit dit ‘fit by founding’ principe (Peli, 2009) werd dus niet gekeken naar het 
adaptief potentieel van de potentiële werknemer of coachee. Dit kan zowel leiden tot vals positieve 
resultaten indien de fit voornamelijk te wijten is aan tijdelijke secundaire motivatoren als vals 
negatieve resultaten wanneer de ware richting nog onvoldoende gekend is.  
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De belangrijkste vernieuwing van het loopbaanspiralen-model zit in het vervolg dat gegeven wordt 
aan de loopbaanoriëntatie en de inschatting van loopbaanfit. De onderliggende adaptive fit-lens 
maakt immers dat de focus toekomstgericht is, eerder dan op vandaag. Daar deze toekomst niet 
voorbestemd is, kunnen we niet zomaar achteruit leunen en op een goede afloop vertrouwen. Het is 
aan onszelf om die toekomst waar te maken. Om deze actieve oriëntatie in de loopbaan aan te 
brengen, is het noodzakelijk bepaalde attitudes te bezitten en te onderhouden die ons drijven tot 
zelfmanagement en het verkennen van interessante loopbaankansen. De loopbaanspiraal 
incorporeert daarmee de meest recente wetenschappelijke literatuur omtrent zelfgestuurde en 
grenzeloze loopbanen (Arthur, Khapova, & Wilderom, 2005; Briscoe, Hall, & Frautschy DeMuth, 
2006). Zelfsturende attitude en de bijhorende waardengedrevenheid zorgen ervoor dat we kansen  
opzoeken en gefocust vooruitgaan om onze loopbaanwaarde te realiseren. Een grenzeloze mindset 
en fysieke mobiliteit bezorgen ons de zin om nieuwe sprongen te maken. Samen zorgen ze ervoor dat 
we onze loopbaan zelf in handen nemen, ons potentieel proberen te realiseren. 

Waarbij de balans tussen geven en nemen actief bewaakt moet worden 

Eigen aan het loopbaanpad is dat we minstens bepaalde stukken ervan blind aanvatten. Waar we ons 
over verschillende transitie- of crisismomenten op het einde van loopbaansprongen echter acuter 
van bewust worden, is een eenvoudige maar cruciale evenwichtsvergelijking. De introspecties n.a.v. 
deze crisissen leiden ons er immers toe dat onze inspanningen, onze investeringen in de loopbaan, in 
verhouding staan tegenover het rendement van die investeringen. Dit rendement uit zich in het 
objectief succes en de subjectieve voldoening die we uit de inspanning putten.  

Een logisch sluitstuk op de loopbaanspiraal is dan ook de energie-stress balans. De inspanningen die 
we doen en dus de stress die deze ons bezorgen, horen in verhouding te staan tot de motivatie die ze 
ons bieden en dus het energieniveau dat we kunnen blijven investeren. Net als bij een bankrekening 
kunnen we met die balans af en toe wel in het rood gaan, maar geregeld moeten we even terug op 
positief komen. Door deze te meten kunnen we op het meest basale niveau alvast voortijdig burn-
out detecteren. Op een meer fijnmazige manier is deze balans ook een ‘barometer’ van de 
duurzaamheid en de netto intrinsieke beloning die we uit de loopbaan halen.  

Dit ligt in lijn met de nieuwere theorieën omtrent individuele motivatie. De context van employability 
en ICM impliceren immers dat we zelf verantwoordelijk zijn voor onze eigen loopbaanmotivatie. 
Vanuit de invloedrijke zelfbeschikkingstheorie weten we dat de meest krachtige motivatie voortkomt 
uit intrinsieke vormen: “het doen van een activiteit voor de inherente voldoening ervan, eerder dan 
voor enige onderscheidbare consequentie” (Ryan & Deci, 2000).  Deze inspanningen investeren we 
daarom best in intrinsiek motiverende loopbaanactiviteiten omdat we daaruit energie putten. De 
duurzaamheid van deze motivatie wordt bovendien ook bevorderd door het internaliseren van 
motivatie, door zelf controle te houden over beloningen in de loopbaan.  

Door een combinatie van intrinsieke en interne motivatie kunnen we onze loopbaan in een staat van 
flow brengen. Dit is volgens Csikszentmihalyi de staat van opperste motivatie, bevlogenheid en 
topresultaten, waarin “concentratie zo intens is dat er geen aandacht over is om aan iets irrelevants 
te denken. Zelfbewustzijn vervaagt en het gevoel voor tijd is verstoord.” (1990, p.71). Een dergelijke 
staat van ‘flow’ wordt niet enkel bevorderd door een fit tussen iemands capaciteiten en de 
uitdagingen die men aangaat, maar ook door het managen van de druk die we onszelf opleggen. 
Teveel druk en we evolueren naar een staat van opwinding en zelfs benauwdheid, te weinig en we 
worden te ontspannen tot zelfs verveeld. Omgaan met deze afweging tussen energie en stress doen 
we via ons psychologisch kapitaal. Dit is een set van gepercipieerde neigingen om onszelf te blijven 
motiveren voor onze taken en om te gaan met tegenslagen of disrupties. 
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Figuur 3: De loopbaanspiraal en haar determinanten 

 

2.3. Positionering en toepassingen van het model 
De Career Fitness Profiler behoort tot een nieuwe generatie loopbaanmodellen die een 
ontwikkelingsperspectief hanteren op ICM. Daar waar de traditionele fitmodellen focussen op een 
vanuit het verleden gerealiseerde toestand om beslissingen te nemen voor het heden, mikken deze 
modellen veeleer op toekomstige doelen. Ze maken het mogelijk strategieën uit te werken om 
individu en organisatie gezamenlijk naar een win-win te laten evolueren. Door zeer expliciet rekening 
te houden met de evolutie in een loopbaan en met de wisselwerking tussen primaire en secundaire 
waarden die de loopbaanspiraal vormgeven, zal coaching volgens het Career Fitness Profiler model 
leiden tot een gevalideerde vorming van een toekomstgericht loopbaanperspectief met de coachee. 

De Career Fitness Profiler is daarmee niet het eerste model dat dit ontwikkelingsperspectief in de 
praktijk brengt, wel het eerste dat dit doet voor het perspectief van het individu. Immers, vanuit het 
organisatieperspectief (wat is een werknemer waard voor de organisatie) is de stap naar 
ontwikkeling ter verbetering van de fit tussen individu en organisatie al enige tijd gezet in moderne 
talent management oplossingen. Deze gaan uit van iemands potentieel, eerder dan de momentane 
set van competenties (Fernandez-Araoz, 2014). Immers, iemand met een talent voor bepaalde zaken 
kan naar een bepaalde gewenste staat ontwikkeld worden. Kennis over iemands gerealiseerde staat 
qua competenties voorspelt niet noodzakelijk tot waar deze gebracht kan worden.  

Vanuit het individueel perspectief (wat is waardevol voor het individu) was deze sprong nog niet 
omgezet in ontwikkelde tools. Niettemin is dit een logische, zelfs noodzakelijke, aanvulling op de 
nieuwe generatie in talent management. Immers, indien men iemand naar een gewenste staat gaat 
ontwikkelen, kan dat maar beter uitgaan van een gezamenlijk toekomstig belang. Vanuit een 
organisatieperspectief is het immers goed om weten dat de “high potential” waarin geïnvesteerd 
wordt intrinsiek gedreven is door de loopbaan waar men hem of haar naartoe wil brengen. Voor het 
individu is het eveneens van belang voldoende aanleg tot zelfmanagement te hebben om zichzelf 
steeds naar de juiste loopbaankansen te bewegen en ook weer tijdig bij te sturen wanneer de fit in 
het gedrang komt. Om haar doel te bereiken, dient deze nieuwe generatie talent management dus 
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ook gepaard te gaan met een geëmancipeerde loopbaandialoog met het oog op het belang van beide 
partijen. Het is immers op dit kruispunt tussen het individueel en het organisatieperspectief dat de 
attitudes tot hun recht komen. Wanneer we de fit met onze eigen loopbaanwaarden opzoeken en de 
context ons ook nog eens uitdaagt onze talenten verder te ontwikkelen, zullen we meest de attitudes 
vertonen om ons potentieel te realiseren. 

Figuur 4: Positionering van het Career Fitness Profiler model 

 

 

• Rendementtesten: deze schatten iemands gerealiseerde vaardigheden of kennis in met het 
oog op het maken van een schifting die de beste productiviteit geeft. 

• Potentieeltesten: verhogen inzetbaarheid (en toch ook schiften) 

• Voorkeurtesting: identificatie van motivatiefactoren – inschatten van fit qua waarden en 
interesses voor een actie (sturing, evaluatie, matching) op korte termijn, vaak bij aanwerving 
(fit by founding principe). 

• P-O fittingtesten: managen van mutueel voordeel in de arbeidsrelatie (fit by adaptation 
principe); streven naar een optimale realisatie van talent in functie van subjectief succes en 
persoonlijke ontwikkeling nu en in de voorzienbare toekomst. 

Vanuit deze visie op het loopbaanpad als loopbaanspiraal, leent de Career Fitness Profiler zich er toe 
om bedrijven te adviseren in de uitbouw van talent- en competentiemanagement dat rekening houdt 
met het perspectief van de werknemer op diens eigen loopbaanpad. De Career Fitness Profiler 
behoort tot een tweede generatie loopbaantesten die een natuurlijke aanvulling vormen op de 
laatste generatie talentbeleid. In deze meer geavanceerde visie wordt niet zozeer de snapshot 
genomen van iemands competenties op een specifiek moment, maar eerder gekeken naar diens 
potentieel (Fernandez-Araoz, 2014). Er wordt dus tevens rekening gehouden met de 
ontwikkelingsmogelijkheden van een persoon. In een steeds dynamischer, kennisintensieve 
arbeidsmarkt zijn kennis en operationele vaardigheden immers snel achterhaald en daarom 
ondergeschikt aan iemands bereidheid en zin om te leren en zich aan te passen.  Enkel kijken naar 
iemands ontwikkeling qua vaardigheden is bovendien onvolledig en noopt ook tot een analyse van 
de richting en de attitudes waarmee iemand intrinsiek in de loopbaan evolueert.  
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Zo komt het er bij het motiveren van werknemers op aan om een beleid te enten op de eigenheid 
van iemand loopbaantraject en op de loopbaanfase waarin die zich bevindt, of dat nu starter, 
quarter-life, jonge ouder, mid-life of senior is. Te vaak zijn deze schema’s, zeker in traditionele grote 
bedrijven, voornamelijk nog gericht op de fase van initiële acquisitie. De gebruikte hendels situeren 
zich dan ook nog vaak op het vlak van verloning en extralegale voordelen. Aandacht voor flexibele 
werkafspraken voor jonge ouders hebben ondertussen ook al een hele ontwikkeling doorgemaakt. 
Voor quarter-lifers wordt het al moeilijker. Loon blijft natuurlijk een nuttige motivator, maar slechts 
een deel krijgt een kans om van autoriteit te proeven en slechts zelden is dat toegespitst op de 
tijdelijke en op zelfexploratie gerichte insteek die deze werknemers hierbij hebben. Niet al diegenen 
die hun functie goed deden, zijn echt uit op een carrière in de hogere regionen van het management. 
En zij die dat wel zijn, zijn vaak niet in de wieg gelegd voor het leiderschap.  

Nog minder gewapend zijn bedrijven voor het blijvend motiveren van mid-lifers en senior 
werknemers. Die eersten vragen immers om zingeving, terwijl bij de tweede categorie het spook van 
de uitbolloopbaan de kop op steekt. Behalve in voornamelijk Skandinavië kennen de meeste 
bedrijven immers een scherpe tweedeling in hun contingent van senior medewerkers. Enerzijds zijn 
er de happy few die het gemaakt hebben in hun specialistische of managementloopbaan. Anderzijds 
zijn er de anderen, waarin dan ook maar weinig meer geïnvesteerd wordt en wier ambitieniveaus 
eerder gelijken op die van mensen welke uit de boot zijn gevallen. In een dergelijke setting is er 
weinig aanwezig om deze mensen zinvol aan het werk te houden en wordt het einde van de 
loopbaan eerder dan de loopbaan zelf al te vaak de voornaamste motivator.  

Bovenstaande maakt van de Career Fitness Profiler een instrument bij uitstek in processen zoals 
loopbaanbegeleiding, outplacement en rekrutering en projecten rond interne mobiliteit, welzijn en 
job design. 

2.4. Referenties 
Arthur, M. B., Khapova, S. N., & Wilderom, C. M. (2005). Career success in a boundaryless career 

world. Journal of Organizational Behavior, 26, 177-202.  
Briscoe, J. P., Hall, D. T., & Frautschy DeMuth, R. L. (2006). Protean and boundaryless careers: An 

empirical exploration. Journal of Vocational Behavior, 69, 30-47.  
Fernandez-Araoz, C. (2014). 21st CENTURY TALENT SPOTTING. Harvard Business Review, 92(6), 46-+.  
Haines, V. Y., Hamouche, S., & Saba, T. (2014). Career success: fit or marketability? Career 

Development International, 19(7), 779-793. doi: Doi 10.1108/Cdi-02-2014-0023 
Mirvis, P. H., & Hall, D. T. (1994). Psychological Success and the Boundaryless Career. Journal of 

Organizational Behavior, 15, 365-380.  
Peli, G. (2009). Fit by Founding, Fit by Adaptation: Reconciling Conflicting Organization Theories with 

Logical Formalization. Academy of Management Review, 34(2), 343-360.  
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3. De tool 
3.1. De Career Fitness Profiler (CFP) 

De Career Fitness Profiler (CFP) is een zelf-gerapporteerde loopbaanvragenlijst. 
 
Binnen de Career Fitness suite bestaan er drie vragenlijsten: 
1. Een standaardvragenlijst, bedoeld voor respondenten die op het moment van invullen in 

dienstverband zijn. 
2. Een studentenvragenlijst, bedoeld voor respondenten die op het moment van invullen  nog geen 

of slechts zeer beperkte werkervaring hebben. 
3. Een outplacement versie, bedoeld voor respondenten die bij het invullen niet in dienstverband 

zijn. 
 
De Career Fitness Profiler is gebaseerd op drie wetenschappelijk gevalideerde modellen: 

 
1. Loopbaan waarden en subjectief loopbaansucces.  Dit model laat zien welke de verschillende 

motivatoren zijn in de loopbaan. 
2. Postmoderne loopbaanattitudes.  Deze geven inzicht in welke attitudes van belang zijn in 

zelfsturende loopbanen. Verder in deze gids spreken we van Loopbaanattitudes wanneer we 
refereren naar dit model. 

3. Positief psychologisch kapitaal.  Dit model beschrijft de indicatoren van welbevinden in de 
professionele situatie.  Verder in deze gids spreken we van de Energie-Stress Balans wanneer we 
refereren naar dit model. 

 
Samen geven zij een zeer volledig beeld van hoe de deelnemer op de dag van vandaag in de 
loopbaan staat, welke valkuilen zich kunnen voordoen en welke ontwikkelingsstappen er kunnen 
gezet worden om meer gefundeerde loopbaankeuzes te maken, zodat subjectief loopbaansucces 
binnen bereik komt. 
 
De Career Fitness Profiler is een gevalideerde vragenlijst die uit drie delen bestaat. Deze drie delen 
stemmen overeen met de drie wetenschappelijke modellen die hierboven werden beschreven. 
In het eerste deel worden de belangrijkste waarden in de loopbaan getest aan de hand van 
stellingen. Men geeft op een schaal van 1-5 aan in hoeverre men het met deze stelling eens dan wel 
oneens is. 
In het tweede deel worden de loopbaanattitudes getest, eveneens aan de hand van stellingen en een 
keuze op schaal van 1-5. 
In het derde deel betreffen de stellingen vragen rond het welbevinden in de huidige professionele 
situatie. De keuzeschaal betreft een schaal van 1-6. 
 
De resultaten voor alle drie de modellen worden weergegeven aan de hand van STEN-scores (een 
gestandaardiseerde tien puntenschaal) of percentielen.  Daarnaast worden ook kwalitatieve 
interpretaties geboden. 
 
Door het gebruik van normgroepen, STEN-scores en percentielen is een vergelijking tussen 
verschillende personen mogelijk. 
 

3.2. Het Individuele Career Fitness Profiler Participant Detailed Rapport 
Het individuele Career Fitness Profiler Participant Detailed Rapport is een breed spectrum 
rapportagemodel inzake Career Fitness, waarden in de loopbaan, loopbaanattitudes en de Energie-
Stress Balans. 
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Het Career Fitness Profiler Professional Rapport wordt gegenereerd uit de verzamelde 
meetresultaten van de Career Fitness Profiler vragenlijst.  Het levert een betrouwbaar en 
genuanceerd beeld op van hoe de deelnemer in de loopbaan staat aan de hand van 24 indicatoren, 
betreffende Career Fitness,  waarden in de loopbaan, loopbaanattitudes en de Energie-Stress Balans. 

Het Career Fitness Profiler Professional Rapport geeft een duidelijk en objectief inzicht in de manier 
waarop de deelnemer in de loopbaan staat. Bovendien biedt het rapport aan de deelnemer 
aanknopingspunten om samen met een (loopbaan)coach te onderzoeken welke loopbaankeuzes 
gefundeerde loopbaankeuzes zijn. 

3.3. Het Individuele Career Fitness Profiler Coach Rapport 
Het individuele Career Fitness Profiler Professional Rapport is een breed spectrum rapportagemodel 
inzake Career Fitness, waarden in de loopbaan, loopbaanattitudes en de Energie-Stress Balans. 

Het Career Fitness Profiler CoachRapport wordt gegenereerd uit de verzamelde meetresultaten van 
de Career Fitness Profiler vragenlijst.  Het levert een betrouwbaar en genuanceerd beeld op van hoe 
de deelnemer in de loopbaan staat aan de hand van 24 indicatoren, betreffende Career Fitness,  
waarden in de loopbaan, loopbaanattitudes en de Energie-Stress Balans. 

Het Career Fitness Profiler Coach Rapport geeft een duidelijk en objectief inzicht in de manier waarop 
de deelnemer in de loopbaan staat. Het coach rapport is bedoeld voor de coach, die dit rapport kan 
gebruiken ter voorbereiding van het feedback gesprek met de coachee. 

In de rest van deze gids aan we in op de inhoud en interpretatie van het coach rapport. 
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4. Career Fitness Profiler Modelopbouw 
4.1. Basis modellen 

Aan de basis van de Career Fitness Profiler liggen drie wetenschappelijk gevalideerde modellen die 
samen 24 indicatoren leveren. Deze laten op hun beurt toe om een uitspraak te doen over hoe 
iemand in de loopbaan staat en rond welke valkuilen en ontwikkelingspunten in een persoonlijke 
begeleiding kan gewerkt worden. 

Op subjectief loopbaansucces spelen vanuit het standpunt van het individu drie belangrijke 
conceptcategorieën in: 

 

Conceptcategorie Definitie  
Loopbaanwaarden De motivatoren in een loopbaan 

 
Er werden er 12 geïdentificeerd.  Sommige daarvan zijn voor een 
individu belangrijker dan andere.  Bij het nemen van 
loopbaanbeslissingen dienen de belangrijkste loopbaanwaarden 
voor het individu in overweging genomen te worden omdat zij 
bijdragen aan gevoelens van succesvolheid en tevredenheid.  
Wanneer deze waarden ontkend worden zal dit waarschijnlijk 
resulteren in het uitstellen van loopbaanbeslissingen of het 
heroverwegen van eerder gemaakte beslissingen.  Dit kan leiden tot 
het zich ongelukkig voelen of tot een gebrek aan job tevredenheid.  
 

Loopbaanattitudes De attitudes die een individu nodig heeft om de eigen loopbaan in 
handen te nemen 
 
Er zijn vier loopbaanattitudes die, zo blijkt uit onderzoek, 
ontwikkelbaar zijn.  De persoon die over alle vier de attitudes 
beschikt staat sterk in de hedendaagse arbeidsmarkt.  Het gaat om 
aanpassingsvermogen, doelgerichtheid, zelf-initiatie en mobiliteit. 
 

Energie-Stress balans De factoren die aangeven in welke mate er welbevinden is in de 
huidige job situatie 
 
De vier indicatoren, professioneel zelfvertrouwen, veerkracht, hoop 
en optimisme werpen een licht op de mate waarin een individu over 
zelfvertrouwen en energie beschikt om de doelstellingen te 
realiseren en de mate waarin het individu in staat is om de 
gevraagde inspanningen te leveren. 
 

 

Deze drie categorieën samen maken het mogelijk om een duidelijk beeld te schetsen van hoe iemand 
in de loopbaan staat. 
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In figuur 5 worden per conceptcategorie de gemeten factoren weergegeven. 

 

 

4.2. Career Fitness 
In release 2.0 werd Career Fitness toegevoegd. 

De algemene Career Fitness wordt weer gegeven doormiddel van de Career Fitness Index (CFI). 

Deze wordt op zijn beurt berekend op basis van drie onderliggende concepten: 

Conceptcategorie Definitie  
Loopbaanfocus De mate waarin de respondent beschikt over een duidelijke 

loopbaanoriëntatie. 
Loopbaankracht De mate waarin de respondent in staat is om de eigen loopbaan te 

sturen. 
Loopbaanenergie De mate waarin de respondent beschikt over de energie om de 

loopbaan een stap verder te brengen. 
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5. Career Fitness Profiler Interpretatie Resultaten/Scores 

6. Career Fitness Profiler Interpretatiegids 
 

De Career Fitness Profiler Professional Rapport geeft een volledig beeld van hoe de deelnemer in zijn 
/haar loopbaan staat, aan de hand van 20 indicatoren, verdeeld over 3 modellen, met name: 

 Loopbaanwaarden 
 Loopbaanattitudes 
 Energie-Stress Balans 

Op de volgende pagina’s gaan we in detail in op de onderliggende betekenis en implicaties van de 
indicatoren: 

 Loopbaanwaarden vanaf p. 30 
 Loopbaanattitudes vanaf p. 66 
 Energie-Stress Balans vanaf p. 89 
 Career Fitness Indicatoren vanaf p. XXX 

 

6.1. Toelichting factoren 
 

In de volgende bladzijden gaan we dieper in op de betekenis van de achterliggende factoren per 
cluster. 

1. Loopbaanwaarden en de daaraan gekoppelde valkuilen.  Er wordt steeds gewerkt met een 
benaming, een korte definitie en een kwalitatieve beschrijving. 

2. Loopbaanattitudes en de daaraan gekoppelde ontwikkelpunten en loopbaantypes.  Definities 
en kwalitatieve beschrijvingen worden weergegeven. 

3. Energie-Stress Balans. Er wordt een globale score weergegeven aan de hand van een 
barometer. De vier onderliggende factoren worden beschreven aan de hand van een 
definitie en de kwalitatieve beschrijving van de mogelijke scores. 
 

6.2. Algemene richtlijnen voor het interpreteren van de Career Fitness Profiler 
 

6.2.1. Interpreteren gebeurt altijd in relatie tot andere factoren en in functie van de 
specifieke situatie 

De interpretatie van de factorscores dient steeds te gebeuren in functie van de specifieke situatie en 
vraagstelling alsook in relatie tot de scores op de andere factoren. Het is zelfs mogelijk om scores 
over de drie modellen heen aan elkaar te koppelen. 

Concreet wil dit zeggen dat men de score op één bepaalde factor nooit als een losstaand gegeven 
mag bekijken en steeds in relatie tot andere factoren dient te interpreteren. 



 
                   Interpretatiegids Career Fitness Profiler®  pag. 18 

6.2.2. Lage of hoge scores betekenen niet “slechte” of “goede” scores 
De factoren binnen het Career Fitness Profiler Professional Rapport betreffen diverse waarden, 
attitudes en gedragsaspecten die in hun samenspel en in een bepaalde context zorgen voor 
opportuniteiten en valkuilen met betrekking tot de loopbaan. 

In hoeverre een bepaalde factorscore wenselijk is, dient daarom steeds te worden bepaald in functie 
van de specifieke context en vraagstelling met betrekking tot de loopbaan van de deelnemer. 
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6.3. Interpretatiegids Career Fitness Profiler details 

6.3.1. Loopbaanwaarden en valkuilen 
6.3.1.1. Loopbaanwaarden 

Er zijn 12 loopbaanwaarden geïdentificeerd die hieronder weergegeven worden aan de hand van een 
benaming, voorbeeld items, een korte definitie en een kwalitatieve beschrijving. Deze beschrijft het 
gedrag van een individu dat hoog scoort op de betreffende loopbaanwaarde. Sommige 
loopbaanwaarden behelzen meer dan één gedragsaspect van de factor. Indien dit het geval is 
worden de verschillende aspecten mee opgenomen. 

6.3.1.1.1. Persoonlijke groei 
Voorbeeld items 

- Ik voel me uiterst succesvol wanneer ik persoonlijke groei en ontwikkeling ervaar als een 
gevolg van mijn ervaringen op het werk. 

- Het verwerven van veel ervaringen en contacten binnen projecten en opdrachten drijft mijn 
loopbaan. 

1 Persoonlijke groei Voortdurend ontwikkelen door nieuwe 
ervaringen en leermogelijkheden. 

Algemene beschrijving Een hoge score op deze factor betekent dat het voor u draait om 
zelfontwikkeling en zelfrealisatie. U zoekt voortdurend naar nieuwe 
ervaringen en leermogelijkheden. Uw score geeft aan dat u nooit 
gelukkig zou zijn in een loopbaan die u belemmert om te groeien. 
Zelfontwikkeling is een doel op zich voor u. Dit wordt uitgedrukt in de 
wil om voortdurend te groeien als persoon maar misschien ook 
binnen de organisatie of in uw loopbaan. Groeien als persoon is voor 
u meer dan alleen het verwerven van nieuwe kennis en vaardigheden 
aangezien de ervaringen en het contact met (nieuwe) mensen op zich 
u motiveren. Wanneer u geconfronteerd wordt met loopbaankeuzes, 
probeer dan niet verblind te worden door de evidente uiterlijke 
elementen van de job, zoals bedrijfsidentiteit, beloning en voordelen. 
Het zal uw uitdaging zijn om een goed beeld van de job inhoud te 
krijgen en uit te vinden of deze voldoende afwisselend en uitdagend is 
om nieuwe dingen te leren en nieuwe mensen en situaties tegen te 
komen. Indien u nu tevreden bent in uw job, dan kan u dat zo houden 
door uw dagdagelijkse verantwoordelijkheden te balanceren met 
voldoende nieuwe en lange termijn projecten die vereisen dat u 
bijleert. 

Nadruk op  
zelfverbetering 
 
 

Zelfverbetering Door uzelf te ontwikkelen proberen 
vooruit te geraken in uw loopbaan en 
hogerop te klimmen. 

Zelfontwikkeling en zelfrealisatie zijn voor u heel belangrijk. U zou 
ongelukkig zijn in een loopbaan die u belemmert om te groeien en 
nieuwe ervaringen op te doen. Groeien als persoon betekent voor u 
het opdoen van nieuwe kennis en vaardigheden die nuttig zijn voor 
het uitbouwen van uw loopbaan. Nieuwe ervaringen en contact met 
(nieuwe) mensen kan u ook voldoening geven, maar voornamelijk in 
die mate dat dit u toelaat om uw loopbaan te ontwikkelen. Bij het 
maken van loopbaankeuzes mag u zich niet laten verblinden door de 
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voor de hand liggende externe facetten van de job zoals 
bedrijfsimago, verloning en voordelen. Het zal uw uitdaging worden 
om een goed beeld van de job inhoud te krijgen en om te 
onderzoeken of deze voldoende afwisselend en uitdagend is. Indien u 
nu tevreden bent in uw job, dan kan u dat zo houden door de 
dagelijkse verantwoordelijkheden in evenwicht te brengen met 
nieuwe en lange termijn projecten die u aanzetten tot leren. 

Nadruk op Leren door 
ervaring 

Leren door ervaring Leren en groeien als persoon door het 
opdoen van diverse ervaringen en het 
opzoeken van ontwikkelmomenten. 

Zelfontwikkeling en zelfrealisatie zijn voor u heel belangrijk. U zou 
ongelukkig zijn in een loopbaan die u belemmert om bij te leren en 
nieuwe kennis op te doen. Uw loopbaan staat ten dienste van uw 
persoonlijke groei, eerder dan dat u focust op het uitbouwen van een 
carrière. Groeien als persoon is voor u dus meer dan alleen het 
opdoen van nieuwe kennis en vaardigheden aangezien nieuwe 
ervaringen en contact met (nieuwe) mensen op zich u motiveren. 
Vermijd bij het maken van loopbaankeuzes om u te laten verblinden 
door voor de hand liggende externe facetten van de job zoals 
bedrijfsimago, verloning en voordelen. Het zal uw uitdaging zijn om 
een goed beeld te krijgen van de job inhoud en of deze voldoende 
uitdagend is om nieuwe dingen te leren en verrijkende 
levenservaringen op te doen. Indien u nu tevreden bent in uw job , 
dan ka nu dat zo houden door de dagelijkse verantwoordelijkheden in 
evenwicht te brengen met voldoende mogelijkheden om buiten de 
voor u bekende habitat te treden. 
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6.3.1.1.2. Sociale gedrevenheid 
Voorbeeld items 

- Ik ben het meest voldaan in mijn werk als ik ervaar dat één persoon een wereld van verschil 
kan maken in een project of organisatie. 

- Ik zal tot het uiterste gaan om goede dingen te bereiken. 

2  Sociale Gedrevenheid 
 

Investeren in mensen, impact op de organisatie 
hebben en goede dingen realiseren 

Algemene 
beschrijving 

Het hoogst scoren in dit domein geeft aan dat u in wezen gericht bent op 
mensen en dat u nooit in een situatie zou moeten terecht komen waar mensen 
louter als instrumenten of nummers gezien worden. Mensen zijn uw 
referentiepunt en motivator. Alhoewel u uw collega's waardeert, zet u uzelf 
ook graag buiten de groep door hen te overstijgen. U gelooft sterk in de 
waarde van het menselijk kapitaal en ook dat iedere persoon het verschil kan 
maken. U probeert 'goede' dingen te realiseren en houdt hierbij rekening met 
de ethiek van beslissingen. U bent begaan met de impact die u heeft binnen en 
buiten de organisatie. U zou interesse kunnen hebben om een leidersrol op te 
nemen, waarbij u gelooft in uw personeel en samen met hen grootse dingen 
wil realiseren. In ieder geval staat de toegevoegde waarde van de menselijke 
factor in zowel uw professioneel als persoonlijk leven centraal. 

Nadruk op 
Mensgerichtheid 

Mensgerichtheid Sterk belang hechten aan (de aandacht voor) de 
menselijke en sociale kant van de organisatie en de job. 

U bent in wezen gericht op mensen, iemand die niet zou kunnen gedijen in een 
context waar mensen slechts instrumenten of nummers zijn. Mensen zijn uw 
referentiepunt en drijfveer. Alhoewel persoonlijk succes u kan motiveren, is het 
alleen zinvol in relatie tot de prestaties van uw team- of departementsleden. 
Hoewel u zich misschien buiten de groep zou willen zetten en hen overstijgen, 
bent u ook bezorgd over de prestaties van uw team. U gelooft sterk in de 
waarde van het menselijk kapitaal en dat één persoon echt het verschil kan 
maken. U zou er ook naar kunnen streven om anderen te beïnvloeden of zelfs 
een leider te worden, maar dan vooral om de kracht van het menselijk kunnen 
of teamwerk te ervaren of om uw eigen potentieel uit te drukken. Als een 
leider gelooft u in uw personeel en dat grootse dingen gerealiseerd kunnen 
worden samen met hen. U wordt voornamelijk gemotiveerd door het bereiken 
van 'goede' dingen en bent doordrongen van ethiek. Het potentieel en de 
toegevoegde waarde van de menselijke factor is het centrale thema in uw 
professioneel en persoonlijk leven. 

Nadruk op 
Sociale 
Verwezenlijking 

Sociale 
verwezenlijking 

Een positieve impact hebben op de groep en met die 
groep goede dingen willen bereiken. 

Het hoogst scoren in dit domein betekent dat u in wezen gericht bent op 
mensen en dat u nooit in een situatie terecht zou moeten komen waar mensen 
slechts als instrumenten of nummers worden beschouwd. Mensen zijn uw 
referentiepunt en motivator. U probeert 'goede' dingen te realiseren, rekening 
houdend met de ethiek en de impact die u (en uw organisatie) kunnen hebben 
op uw omgeving. Dat is wat u enigszins naast uw medewerkers plaatst. Uw 
overtuiging is dat het menselijk kapitaal de nummer één troef is van iedere 
organisatie en dat één persoon een wereld van verschil kan maken. U zou 
anderen kunnen beïnvloeden en u zelf als een leider naar voor brengen zodat u 
hen naar sociaal wenselijke gedragingen en resultaten kan leiden. Als een 
leider gelooft u in uw personeel en u bent ervan overtuigd dat grootse dingen 
bereikt kunnen worden met hen. U wordt vooral gemotiveerd door het 
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bereiken van 'goede' dingen en bent doordrongen van ethiek. Voor u staat de 
toegevoegde waarde van de menselijke factor centraal in zowel uw 
professioneel als persoonlijk leven. 

Nadruk op 
Impact op de 
organisatie 

Organisatie-impact Een positieve impact kunnen hebben op de organisatie 
en haar leden. Je stempel kunnen drukken. 

Het hoogst scoren in dit domein betekent dat u in wezen gericht bent op 
mensen en dat u nooit in een situatie gebracht mag worden waar mensen 
slechts instrumenten of nummers zijn. Mensen zijn uw referentiepunt en 
motivator. Alhoewel u uw collega's waardeert, kan u zichzelf buiten de groep 
stellen door ze te willen overtreffen of hen te willen leiden. U bent erg gericht 
op het beïnvloeden van anderen en u wenst uw stempel te kunnen drukken op 
de organisatie. Door dit te doen gelooft u sterk dat één persoon echt het 
verschil kan maken voor een organisatie. U streeft er naar om 'goede' dingen te 
doen, maar vooral om de organisatie beter te maken. In een leidersrol zou u 
begaan zijn met uw mensen, maar ook met de hogere doelen van de 
organisatie en met uw persoonlijke nalatenschap. U bent iemand die een 
positieve indruk wil nalaten, en daarom is ethiek zeer belangrijk bij het nemen 
van beslissingen. De mogelijkheid om met anderen in contact te treden en een 
positieve impact te hebben, staan centraal. 
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6.3.1.1.3. Contributiedrang 
 

Voorbeeld items 

- Het inzetten van mijn talenten om een betere wereld te scheppen stuurt mijn 
loopbaanbeslissingen. 

- Ik heb me het meest voldaan gevoeld in mijn leven toen ik mijn talenten kon gebruiken ten 
dienste van anderen. 

3 Contributiedrang 
 

Een bijdrage leveren aan het grotere geheel der 
dingen. 

 U wordt gemotiveerd door de mogelijkheid om iets zinvols met uw leven 
te doen. Velen beweren dat ze geven om morele en duurzame doelen, 
maar zij die deze waarde als primaire motivator hebben aangeduid 
proberen werkelijk een bijdrage te leveren. Dit kan zich voor u vertalen in 
tastbaar engagement, sponsoring of lidmaatschap van een sociale 
beweging of meer in het algemeen in een sterke service-gerichtheid om de 
mensen rondom u te helpen. Aangezien ze meer gedreven worden door 
het helpen van anderen dan door het inzetten van hun eigen talenten, 
kunnen deze ‘bijdragers’ gemotiveerd blijven in functies beneden hun 
kwaliteiten indien het eindresultaat als waardevol wordt ervaren. Ze 
kunnen een uitlaatklep voor hun passie vinden in werk dat sociale of 
milieuproblemen aanpakt, een rol speelt in het redden of verbeteren van 
mensenlevens, een fundamentele service biedt aan de samenleving of 
helpt betere oplossingen voor ernstige problemen te vinden. U moet 
uitkijken naar een job context waarin u de impact van uw inspanningen 
kan zien, zodat u regelmatig feedback ontvangt die uw nood om bij te 
dragen voedt. 
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6.3.1.1.4. Intellectuele uitdaging 
 

Voorbeeld items 

- Ik droom van een loopbaan waarin ik altijd de uitdaging zal hebben om steeds moeilijkere 
problemen op te lossen. 

- Ik was het meest voldaan in mijn loopbaan toen ik schijnbaar onoplosbare problemen heb 
opgelost of het bijna onmogelijke gerealiseerd. 

4 Intellectuele 
Uitdaging 

Het overwinnen van steeds moeilijkere 
problemen. 

 U wordt vooral gemotiveerd door de mogelijkheid om uitdagende 
problemen op te lossen. U krijgt een kick wanneer u in staat blijkt om 
problemen beter en sneller op te lossen dan uw collega’s. Alhoewel veel 
mensen gemotiveerd worden door het beheersen van vaardigheden, is het 
oplossen van complexe problemen een belangrijk onderdeel van uw 
professionele identiteit. U wil één van de weinigen zijn die een zodanige 
kennis hebben van een probleem dat ze door anderen worden 
geraadpleegd. Mensen die gedreven worden door uitdaging zijn constant 
op zoek naar moeilijke problemen om op te lossen. Het is dus belangrijk 
dat u de activiteiten van uw bedrijf interessant of uitdagend vindt en dat u 
een functie heeft die u toelaat om niet-routinematige taken te vervullen. U 
zal eerder gedijen in functies die uw probleemoplossende vaardigheden op 
de proef stellen zoals technisch specialist, kennismedewerker, 
probleemoplosser of crisismanager, ... U moet actie ondernemen zodra uw 
baan saai wordt. U dient voortdurend uit te kijken naar nieuwe projecten 
binnen uw job en actief ruimte te creëren om deze actief na te streven. 
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6.3.1.1.5. Ondernemersambitie 
 

Voorbeelditems 

- Ik ben altijd op zoek naar mogelijkheden die me toelaten om mijn eigen onderneming te 
starten. 

- Ik zal me slechts succesvol voelen in mijn loopbaan als ik mijn eigen onderneming opgericht 
heb op basis van mijn ideeën en vaardigheden. 

5 Ondernemersambitie Een bedrijf starten of iets van uzelf creëren. 
 U wordt gedreven door de wens om een eigen onderneming op te starten of 

iets van uzelf te creëren. U bent bereid om moeilijke of complexe taken op te 
nemen, niet als uitdaging, maar om uw vaardigheden te tonen of om u zelf uit 
te drukken. U doet dit omdat er uiteindelijk een tastbaar resultaat zal zijn dat u 
kan opeisen. Hoewel dit vaak gezien wordt als ondernemerschap, kan het, op 
een dieper niveau, ook gelinkt zijn aan de wens om nieuwe oplossingen te 
creëren die voor anderen nuttig zijn zodat ze gecommercialiseerd kunnen 
worden en als dusdanig gebruikt in de praktijk. Mensen in loondienst en met 
een hoge score op deze waarde worden vaak 'intrapreneurs’. Ook al werkt u 
voor anderen op dit moment, u heeft een onmiskenbare drang om uw eigen 
business op te starten. Tegenslagen of mislukkingen zullen u niet afleiden van 
uw doel om een succesvolle ondernemer te worden. 
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6.3.1.1.6. Professionele autonomie 
 

Voorbeeld items 
 

- De mogelijkheid om een opdracht uit te voeren op mijn eigen manier, vrij van regels en 
verplichtingen, is zeer belangrijk voor mij. 

- Ik zou niet in een organisatie blijven als dit inhoudt dat ik een positie moet aanvaarden die 
mijn autonomie en vrijheid vermindert. 

6 Professionele 
Autonomie 

Vrijheid in het uitvoeren van uw job. Deze naar eigen 
goeddunken kunnen invullen, met ruimte voor initiatief 

 U heeft nood aan een hoge graad van vrijheid, zowel met betrekking tot het 
organiseren van de uitvoering van uw taken alsook, in beperktere mate, tot de 
inhoud van het werk. Dit wil niet zeggen dat u expliciet naar totale 
onafhankelijkheid hunkert, maar dat u eerder verlangt om het meeste te halen 
uit de u geboden vrijheid binnen (of net buiten) de functiegrenzen van uw job. 
U wil dingen doen op uw manier en volgens uw ritme. Mensen met deze 
waarde creëren vaak een onafhankelijke rol voor zichzelf binnen organisaties 
die dat toelaten, vb. Academici, dokters of buitendienst-verkoopmedewerkers. 
Zij kunnen functioneren in een groter geheel, engageren zich tot de doelstelling 
van de organisatie en zijn niet noodzakelijk allergisch voor hiërarchie, zolang 
hun functie met een grote flexibiliteit gepaard gaat. U bent op uw best in 
gedecentraliseerde organisaties met een cultuur van flexibiliteit en discretie. 
Assertief negotiëren zal u helpen om voldoende ruimte in uw functie in 
bouwen. 
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6.3.1.1.7. Persoonlijke doelverwezenlijking 
 

Voorbeelditems 

- Succesvol zijn is voor mij de doelstellingen bereiken die ik zelf heb gedefinieerd. 
- Ik voel me het meest voldaan in mijn carrière wanneer ik mijn persoonlijke doelstellingen 

heb bereikt. 

7 Persoonlijke 
Doelverwezenlijking 

De persoonlijke doelen die u voor zichzelf stelt 
nastreven. 

 Het bereiken van persoonlijke doelen als een primaire motivator hebben, 
betekent dat u het meest gedreven wordt door uzelf; door het stellen van 
uitdagende doelen en vervolgens het ervaren van de voldoening om ze te 
bereiken. U hebt een duidelijk beeld wat uw persoonlijke doelen zijn en ze 
overschrijven duidelijk eventuele incentives en prestatiecriteria die door 
de organisatie opgesteld werden. Daarom zal of mag u nooit in een situatie 
blijven die uw vermogen om uw eigen doelen na te streven belemmert. 
Indien u zich vandaag goed voelt in uw job en u dit zo wil houden, dan zal 
uw uitdaging zijn om loopbaankeuzes altijd te overwegen in relatie tot die 
persoonlijke doelen en na te denken over deze doelen bij grote 
verschuivingen in uw privéleven. De fit van deze doelstellingen met de 
organisatie of de job inhoud, of tenminste de vrijheid om ze als deel van 
uw resultaten te kunnen nastreven, moet altijd vooropgesteld worden in 
de keuzes die u maakt. Wanneer deze voorwaarden vervuld zijn, kan u een 
zeer waardevol lid voor de organisatie zijn dat gemotiveerd is om goed te 
presteren. U houdt er gewoon van om uw eigen metronoom te zijn. 
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6.3.1.1.8. Beloning en erkenning 
 

Voorbeelditems 

- Een goede verstandhouding hebben met mijn meerdere, elkaar soms begrijpen zonder 
woorden, is heel belangrijk voor mij. 

- Ik droom van een loopbaan die me toelaat om te kopen wat ik wil zonder al te veel financiële 
beperkingen. 

 
8 Beloning & Erkenning 

 
Psychologische en financiële erkenning voor uw 
inspanningen. 

Algemene 
beschrijving 

Het is voor u cruciaal om erkenning te krijgen voor uw prestaties. Financieel 
gezien kan dit betekenen dat u eerlijk beloond wenst te worden voor uw 
inspanningen, dat u financiële zekerheid en misschien ook luxe wenst te 
ervaren. Psychologisch gezien betekent het dat u het erg motiverend vindt om 
erkend te worden voor uw inspanningen door uw superieuren en collega's. 
Waardering zal ertoe leiden dat u uw inspanningen zal herhalen en daardoor in 
een positieve spiraal van een hoge motivatie, goede resultaten en positieve 
waardering terecht kan komen. U hebt hiervoor een waarderende omgeving 
nodig. Bij het kiezen van een organisatie is het dus belangrijk voor u om te 
beoordelen of er een context aangereikt kan worden waarin uw prestaties 
beloond zullen worden en u het gevoel heeft gewaardeerd te worden. U zou 
goed gedijen in een organisatie met een sterke HR-gedreven cultuur. Misschien 
komt er een moment waarop u openlijk uw behoefte aan erkenning met uw 
superieuren dient te bespreken. 

Nadruk op 
Psychologische 
erkenning 

Psychologische 
erkenning 

Bemoediging en schouderklopjes verwachten voor 
geleverd werk. 

Het is voor u cruciaal om erkenning te krijgen voor uw prestaties. Voor u is 
psychologische erkenning zeer belangrijk. Het zet u aan om hard te werken. De 
meeste mensen worden gemotiveerd door directe, positieve en relevante 
feedback, maar voor u is het de bepalende factor om u goed te voelen over uw 
loopbaan. U hebt dus een context nodig met sterke HR gedreven cultuur, met 
regelmatige en motiverende feedback. Op deze manier kan u aangezet worden 
tot een zeer hoog productiviteitsniveau, op voorwaarde dat er een 
stimulerende, communicatieve relatie is met uw meerderen en/of collega’s. 
Door waardering zal u uw inspanningen herhalen en daardoor in een virtuoze 
cyclus van goede resultaten en positieve waardering terecht komen. Het 
financiële aspect van waardering is voor u niet het meest belangrijke, maar u 
verwacht wel een eerlijke compensatie voor uw inspanningen, in lijn met uw 
vaardigheden, als een noodzakelijke voorwaarde voor een goed psychologisch 
contract met uw werkgever. 

Nadruk op 
Financiële 
beloning 

Financiële beloning Belang hechten aan de financiële component van uw 
arbeidsvoorwaarden. Deze moet minstens in 
verhouding zijn met uw prestaties 

Het is voor u cruciaal om erkenning te krijgen voor uw prestaties. Voor u is 
financiële waardering belangrijk. Dit is de wens om eerlijk beloond te worden 
voor uw inspanningen en de nood om financiële zekerheid en een luxueuze 
levensstijl te ervaren. De ideale context voor u heeft een goede verloning- en 
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voordelenstructuur en een motiverende variabele remuneratie. Er is ook een 
psychologisch aspect aan waardering dat voor u ook belangrijk kan zijn. Dit 
betekent dat u het erg motiverend vindt om erkend te worden voor uw 
inspanningen door uw meerderen en collega's. Waardering in deze zin zal ertoe 
leiden dat u uw inspanningen zal herhalen en in een positieve spiraal van goede 
resultaten en positieve waardering terecht zal komen. In een ideale situatie 
zullen uw prestaties worden beloond met een remuneratie die u het gevoel 
geeft gewaardeerd te worden om uw vaardigheden. Mogelijk betekent dit dat u 
openlijk uw behoefte aan erkenning met uw meerderen dient te bespreken. 
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6.3.1.1.9. Management Ambitie 
 

Voorbeeld items 

- Ik zou nooit een job aanvaarden die me afleidt van mijn doelstelling om algemeen manager 
te worden. 

- Ik zal me alleen succesvol voelen als ik een high-level manager binnen een organisatie word. 

9 Management Ambitie 
 

De bedrijfsladder beklimmen, rang en status 
verhogen. 

 U hebt een sterke ambitie om verticaal te stijgen op de hiërarchische 
ladder. U bent vastberaden om door te groeien binnen de organisatie. 
Mensen met deze waarde hebben de neiging om in de eerste helft van hun 
carrière vooral salaris, status en macht na te streven. Later wordt ook de 
vooruitgang als manager voor hen belangrijk. Ze worden gedreven door 
verantwoordelijkheid en proberen deze te vergaren waar ze kunnen. Het 
vinden van pragmatische oplossingen voor problemen en verantwoordelijk 
zijn voor mensen is wat hen drijft. In termen van uw werkcontext zal u 
moeten kiezen tussen KMO’s en grotere organisaties. De eerste categorie 
laat u toe sneller door te groeien, de laatste laat toe om meer invloed en 
impact te hebben. Een hoge mate van zelf-initiatie zal u prima van pas 
komen in het eerste geval, een lagere voorkeur voor organisatorische 
mobiliteit is meer in lijn met het laatste. In beide gevallen is het belangrijk 
voor u dat de organisatie succesvol is of ten minste het potentieel heeft 
om dat te zijn. 
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6.3.1.1.10. Professionele Stabiliteit 
 

Voorbeelditems 

- Ik zou niet in een organisatie blijven die me opdrachten geeft die mijn job zekerheid in het 
gedrang brengen. 

- Ik beschouw mezelf als succesvol wanneer ik volledige werk- en financiële zekerheid ervaar. 

10 Professionele 
Stabiliteit 

Stabiliteit en voorspelbaarheid op professioneel, 
relationeel en financieel gebied. 

 Uw score geeft aan dat u het moeilijk zou hebben om job zekerheid op te geven 
en daarom zal u waarschijnlijk niet van job veranderen, zelfs als u zich er 
ellendig in zou voelen. Wat u boven alles waardeert, is een zekere 
voorspelbaarheid en stabiliteit in uw financiële, professionele en persoonlijke 
omgeving, mogelijks zelfs in geografische termen. Indien deze in balans zijn, 
vermijdt u mogelijke angstgevoelens en bent u gelukkig in uw werk. U verkiest 
veiligheid, eerder dan te zoeken naar een uitdaging of naar de mogelijkheden 
om het meeste uit uw loopbaan te halen. In uw loopbaan zal u de mogelijkheid 
om te experimenteren met verschillende richtingen inruilen voor de 
mogelijkheid om één weg in te slaan en groeimogelijkheden binnen de 
organisatie aangeboden te krijgen omwille van anciënniteit. Het is niet typisch 
voor u om risico's te nemen bij het nastreven van een promotie. Terwijl 
iedereen in zekere mate een houvast nodig heeft, is het voor u bij iedere 
beslissing met betrekking tot uw loopbaan cruciaal en de belangrijkste drijfveer 
m.b.t. uw persoonlijke succesperceptie. 
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6.3.1.1.11. Work-Life Balans 
 

Voorbeelditems 

- Ik heb enkel gekozen voor professionele opportuniteiten die een minimale impact hebben op 
mijn persoonlijke en familiale aangelegenheden. 

- Ik zal geen job aanvaarden die het me moeilijk  zou maken om mijn persoonlijke en familiale 
interesses na te streven. 

11 Work-Life Balans Evenwicht door het integreren van alle aspecten 
van uw leven. 

Algemene 
beschrijving 

Mensen met een bovengemiddelde waardering voor de work-life balans 
geven prioriteit aan een goede algehele levenssituatie. Dit betekent dat 
uw professionele, familiale, sociale en strikt persoonlijke domeinen in 
harmonie moeten zijn. U zet dus een grote druk op uw professionele 
loopbaan om een zinvol leven te faciliteren. Dit kan zijn omdat u voorrang 
geeft aan een ambitie in sport of een andere hobby, de ontwikkeling van 
uw kinderen in een verzorgende familiale omgeving, de loopbaan van uw 
partner, of gewoon een rijk en betekenisvol persoonlijk en sociaal leven. 
Het kan zijn dat u loopbaanmogelijkheden moet opofferen die haaks 
staan op uw persoonlijke motieven en misschien zelfs langere periodes 
vrij neemt om van uw passies te kunnen genieten. Hoewel mensen met 
dit anker gemiddeld een lagere ambitie voor geografische mobiliteit of 
voortgang op de corporate ladder hebben, wordt deze waarde ook 
teruggevonden bij sommige goed presterende managers die niet tevreden 
zijn met louter professionele prestatie en die vinden dat een goede balans 
met persoonlijke, familiale en sociale problemen een dergelijke prestatie 
in feite versterkt. 

Hyperambitieuze 
mensen die alles 
willen 
privé en 
professioneel 
(ontdekkingsreizigers) 

Mensen met een bovengemiddelde waardering voor de work-life balans 
geven prioriteit aan een goede levenssituatie in de brede zin van het 
woord. Dit betekent dat uw professionele, familiale, sociale en strikt 
persoonlijke domeinen in harmonie moeten zijn. U zet dus een grote druk 
op uw professionele loopbaan om een zinvol leven te faciliteren. Dit kan 
zijn omdat u voorrang geeft aan een ambitie in sport of een andere 
hobby, de ontwikkeling van uw kinderen in een zorgende familiale 
omgeving, de loopbaan van uw partner, of gewoon een rijk en 
betekenisvol persoonlijk en sociaal leven. Het kan zijn dat u 
loopbaanmogelijkheden moet opofferen die haaks staan op uw 
persoonlijke motieven en misschien zelfs langere periodes vrij neemt om 
van uw passies te kunnen genieten, zoals reizen. Alhoewel mensen met 
deze waarde in het algemeen een lagere ambitie voor geografische 
mobiliteit of voortgang op de corporate ladder hebben, zijn ze 
waarschijnlijk goede teamspelers. We vinden deze waarde ook terug bij 
de meest ethische goed presterende managers. 
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6.3.1.1.12. Zelfbeschikking 
 
Voorbeelditems 

- Om succes te ervaren, wil ik absoluut mijn eigen weg kunnen bepalen, mijn carrière vorm 
geven en managen en dus zelf dingen kunnen realiseren. 

- Ik voel me succesvol in die mate dat ik tevreden kan zijn met wat ik heb en met de bestaande 
mogelijkheden. 

12 Zelfbeschikking Onafhankelijk uw loopbaan sturen en tevreden zijn met de 
bestaande mogelijkheden. 

Algemene 
beschrijving 

Het hoogst scoren op deze factor betekent dat u een situatie waarin u veel 
vrijheid en mogelijkheden ervaart om uw eigen loopbaan te sturen niet zou 
verlaten. U wil uw loopbaan bepalen, onafhankelijk van wat anderen willen of 
geloven. U bent degene die moet bepalen wat waardevol is voor uw 
loopbaan. U vertrouwt op uw vermogen om in iedere situatie mogelijkheden 
te zien om uw eigen loopbaan vorm te geven in plaats van dat deze voor u 
geschetst wordt. Dit zelf managen van uw loopbaan laat u toe om uw 
loopbaan zo te ontwerpen dat ze past binnen uw bredere leven en geeft u een 
gevoel van onafhankelijkheid en controle over uw eigen lot. Een dergelijke 
situatie, die u toelaat om uw eigen keuzes te maken, is veel aantrekkelijker 
voor u dan één die van u zou vereisen dat u uzelf en uw vaardigheden 
voortdurend moet ontwikkelen op een manier die in functie staat van de 
behoeften van de organisatie. Het vinden van een dergelijke situatie en die te 
behouden heeft uw voorkeur boven een high profile loopbaan en is 
vervolgens uw belangrijkste uitdaging. 

Nadruk op het 
toepassen van de 
eerste de beste 
oplossing 
(satisfycing) 

Satisfycing Snel tevreden zijn met bestaande mogelijkheden; zich niet 
laten dicteren welke resultaten men zou moeten halen. 

Het hoogst scoren op deze factor betekent dat u een situatie waarin u veel 
vrijheid en mogelijkheden ervaart om uw eigen loopbaan te sturen niet zou 
verlaten. U wil uw loopbaaninspanningen regelen om de resultaten te behalen 
die voor u voldoende zijn. U bent degene die moet bepalen wat waardevol is 
voor uw loopbaan en wat uw stappen in het managen ervan dienen te zijn.  
In die zin geeft u best vorm aan uw loopbaan opdat ze past binnen uw 
bredere leven. Een dergelijke situatie, die u toelaat om uw eigen keuzes te 
maken, is veel aantrekkelijker voor u dan één die van u zou vereisen dat u 
uzelf en uw vaardigheden voortdurend moet ontwikkelen om te voldoen aan 
de behoeften van de organisatie. Het vinden van een dergelijke situatie en 
deze behouden heeft uw voorkeur boven een veeleisende loopbaan en is 
vervolgens uw belangrijkste uitdaging. 

Nadruk op 
Onafhankelijkheid 

Onafhankelijk
heid 

Onafhankelijk het eigen pad bepalen; niet happig zijn op 
inmenging door anderen in je loopbaansturing. 

Het hoogst scoren op deze factor betekent dat u nooit een situatie zou 
opgeven die u veel vrijheid en mogelijkheden biedt om uw eigen loopbaan te 
sturen. U wil uw loopbaan pad zelf bepalen, onafhankelijk van wat anderen 
willen of geloven. U bent degene die moet bepalen wat belangrijk is in uw 
loopbaan. U vertrouwt op uw capaciteit om in iedere situatie mogelijkheden 
te zien om zo uw eigen loopbaan vorm te geven op een manier die past 
binnen uw ruimere leven en die u een gevoel van onafhankelijkheid en 
controle geeft over uw lot. Een dergelijke situatie, die u toelaat om uw eigen 
keuzes te maken, is aantrekkelijker voor u dan één die u vraagt om uzelf te 
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ontwikkelen in functie van de noden van de organisatie. Uw primaire 
uitdaging is om een positie te vinden en behouden waarin u controle houdt 
over de doelen en prestatie-indicatoren waarop men u mag afrekenen. 
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6.3.1.2. Loopbaanvalkuilen 
 

Er werden 55 valkuilen gedefinieerd op basis van gecombineerde scores op de loopbaanwaarden en 
de loopbaanattitudes.  Elke valkuil is primair aan een loopbaanwaarde gekoppeld.  Een valkuil 
ontstaat omwille van een zeer hoge score op de betreffende waarden dan wel een zeer lage score.  
De valkuilen worden hieronder weer gegeven. 

Eerst wordt de loopbaanwaarde weergegeven, gevolgd door de naam van de valkuil en een korte 
definitie. We hebben tevens de schalen aangegeven die in de formule voor de valkuil verwerkt zitten. 
Daaronder volgt een kwalitatieve beschrijving van de valkuil. 

Naast elke valkuil staat een cijfer, 1, 2 of 3. Dit geeft aan hoe ernstig het is voor het individu om in de 
valkuil te trappen. Waarbij 3 de hoogste mate van ernst is. Het is dit cijfer dat de volgorde van de 
valkuilen op het rapport bepaalt. De meest ernstige valkuil staat bovenaan de lijst, zelfs indien het % 
(= de kans dat men in de valkuil trapt) lager uitvalt dan het % van een andere valkuil. 

De laatste twee valkuilen zijn niet gekoppeld aan een specifieke loopbaanwaarde.  Deze valkuilen 
ontstaan wanneer de deelnemer onvoldoende differentieert tussen de waarden en dus alle waarden 
gemiddeld belangrijk vindt of wanneer er weinig specifieke valkuilen te ontdekken vallen. 

Persoonlijke 
groei 

Gesloten groei- en 
motivatie receptoren  
(3) 
Aanpassingsvermogen 

Niet openstaan voor ontwikkelingsmogelijkheden 
of motivatie-triggers. 

Een zeer lage voorkeur voor zelfontplooiing kan zeker funest worden voor uw 
inzetbaarheid en loopbaanperspectief. Nog belangrijker is dat het ook uw 
openheid voor alternatieve loopbaan- en werkaspecten zou kunnen 
blokkeren.  Nochtans zijn het juist deze alternatieve elementen zijn die u 
zouden kunnen motiveren en vervullen met een gevoel van professionele 
voldoening. 
Lage loopbaanhonger 
(1) 
Niet van toepassing 

Zich vestigen in een niet stimulerende 
loopbaansituatie die uw loopbaanenergie 
afstompt. 

Zelfontplooiing is geen motivator voor iedereen en hoeft dat ook niet te zijn. 
Niettemin kan het langdurig vermijden van ontwikkelingsmogelijkheden 
leiden tot een lage interesse in professionele uitdagingen en een lage 
gevoeligheid voor de potentieel waardevolle mogelijkheden die kunnen 
ontstaan. Uiteindelijk is het hoogstwaarschijnlijk dat u onder druk zal worden 
gezet om nieuwe vaardigheden te leren, enkel en alleen om effectief te 
blijven. Een dergelijk scenario is uiteraard niet te verkiezen boven een 
alternatief waar u zelf verantwoordelijk bent voor het sturen van uw 
ontwikkeling in de richting van onderwerpen die u nuttig of interessant vindt. 
Tunnelvisie op leren  
(2) 
Doelgerichtheid 
Aanpassingsvermogen 

Op zoek naar ontwikkeling louter omwille van de 
ontwikkeling. 

U bent zeer gedreven door het vooruitzicht om te kunnen groeien, zowel 
professioneel als persoonlijk, en u heeft een sterke interne ‘drive’ om dit doel 
te realiseren. Uw uitdaging zou er in kunnen bestaan om te voorkomen dat u 
blindelings uw verlangen naar groei en nieuwe ervaringen volgt, zonder 
daarbij voldoende aandacht te hebben voor de lange termijn visie op uw 



 
                   Interpretatiegids Career Fitness Profiler®  pag. 36 

loopbaan. Een zekere mate van reflectie introduceren om het einddoel te 
bepalen en uw keuzes te evalueren, is belangrijk bij het oriënteren van uw 
loopbaan. 
 
Dogmatische ontwikkeling 
(2) 
Aanpassingsvermogen 

Gefixeerd geraken op één enkel 
ontwikkelingstraject. 

Voor bepaalde mensen kan leren en persoonlijke ontwikkeling een dogma 
worden. Stel u zelf de vraag of u echt kan leren en groeien als professional 
indien u niet open staat voor nieuwe perspectieven. Betekent dit dat u 
zichzelf iets wijsmaakt, of verkiest u alleen te leren wanneer het een verdere 
specialisatie inhoudt? In het laatste geval bent u waarschijnlijk gewoon om 
resultaat van dat leren te zien, dus waarom een winnend recept veranderen? 
Denk er aan dat er zoiets bestaat als overspecialisatie. Met meer specialisatie 
kan u immers minder inzetbaar worden als u daarbij niet eveneens de juiste 
soft skills en een breder perspectief ontwikkelt om over deze gespecialiseerde 
kennis te communiceren. U moet in staat zijn om deze te vertalen in concrete 
concepten of projecten en te werken naar een directe impact voor de 
organisatie, bij voorkeur in een team dat uit leden bestaat die over diverse 
soorten van specialisatie beschikken. 
Leren zonder effect  
(1) 
Intellectuele Uitdaging 

Wel willen bijleren , maar dit niet willen 
omzetten in concrete uitdagingen. 

Je lijkt zeer betrokken bij je professionele ontwikkeling. Maar wat is het nut 
van te investeren in persoonlijke ontwikkeling als je jezelf niet wil uitdagen? 
Wist je dat het meest effectieve leren op de werkvloer zelf gebeurt, door 
opdrachten aan te nemen die buiten uw huidige competenties liggen? Uit 
onderzoek blijkt dat alleen maar trainingen volgen daarentegen weinig doet 
om je carrière vooruit te helpen. 
Leren tot in het oneindige 
(3) 
Beloning en Erkenning 
Management Ambitie 
Doelgerichtheid 
Persoonlijke 
Doelverwezenlijking 

Grote inspanningen in zelfontwikkeling met 
misschien weinig tastbaar resultaat. 

Een honger naar zelfontwikkeling lijkt de motor te zijn achter uw 
loopbaanmotivatie. Alhoewel dit een krachtige en intrinsieke motivator is, kan 
dit ook een rem op uw loopbaan betekenen op lange termijn. Als leren een 
doel op zich is en er is tegelijkertijd geen reflex om dit te vertalen naar uw 
inzetbaarheid of uw waarde op de arbeidsmarkt, dan kunnen bepaalde meer 
objectieve ‘hygiënefactoren’ (zoals loon, promotie, status, positie, ...) 
uiteindelijk negatief doorwegen op uw gevoelens met betrekking tot 
loopbaansucces en -voldoening. 
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Sociale 
Gedrevenheid 

Sociale Allergie 
(1) 
Niet van toepassing 

Niet ingesteld zijn op de sociale aspecten van de 
loopbaan. 

Gezien uw lage voorkeur voor de sociale aspecten van het werk, zou u minder 
passen binnen organisaties met een sterke mensgeoriënteerde cultuur, zoals 
die in Scandinavische bedrijven. Hetzelfde geldt voor activiteiten waar intens 
contact met mensen vereist is en waar de vaardigheden om hen en hun 
dynamieken correct in te schatten nodig zijn (zoals het leiden van een groep 
mensen, lobbying, ...). Ga voor functies die eerder gericht zijn op bijvoorbeeld 
analyse, expertise en rapportage. 
Allergie voor het 
mechanistische 
(1) 
Professionele Autonomie 

Een afkeer voor managementstijlen waarin 
mensen nummers zijn. 

Aangezien het menselijke- en het groepsaspect van uw professionele leven 
zeer belangrijk zijn voor u, kiest u beter niet voor de meer mechanische 
organisaties. Zij hebben immers vooral aandacht voor de economische en 
taakgerichte KPI’s. Ook centralistische organisaties met een hoge 
machtsafstand passen niet bij u. Uw uitdaging is het vinden van organisaties 
die een cultuur koesteren die zowel het sociale contract als de economische 
ratio waarderen. De moeilijkheid ligt in het feit dat deze informatie vaak meer 
in de achtergrond verborgen is en niet altijd makkelijk van de buitenzijde te 
detecteren valt. Persoonlijk contact met directe medewerkers kan u een beter 
inzicht verschaffen. 
Over identificatie met de 
organisatie 
(1) 
Impact op de Organisatie 
Sociale Gedrevenheid 
Contributiedrang 
Zelf-Initiatie 

Meegezogen worden in 'wij-' versus 'zij-' 
denken omwille van loyaliteit aan de 
organisatie. 

U bent echt begaan met het belang en het succes van uw organisatie en haar 
mensen. Dit is een eigenschap die we vaak bij grote leiders terug vinden. 
Wees echter voorzichtig om niet in de val van het “wij” versus “zij” denken te 
trappen. Om het echt te maken in de huidige wereld, moet u authentiek 
empathisch zijn en aandacht hebben voor ‘de anderen’ als mensen. 
Interconnectiviteit en Web2.0 hebben de transparantie van beslissingen en de 
impact die stakeholders op uw organisatie kunnen hebben dramatisch 
verhoogd. Aangezien levenslange tewerkstelling meer en meer een fata 
morgana wordt, moet u zich realiseren dat de kans dat u verderop in uw 
loopbaan met vroegere tegenstanders of concurrenten moet werken alleen 
maar groter wordt. 
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Contributiedrang Stakeholder verwaarlozing 
(1) 
Sociale Gedrevenheid 

Focus op korte termijn eigenbelang dat 
schadelijk is op de lange termijn. 

Uw zeer lage appreciatie voor de bredere impact van wat u doet kan 
productief zijn op korte termijn, maar kan uw loopbaanperspectieven op 
lange termijn schaden. Hoewel we er vanuit een individualistisch perspectief 
geen oog voor hebben, we handelen in onze loopbanen binnen een web van 
directe en indirecte, informele en formele relaties. Dit betekent dat de 
gevolgen van ons gedrag uiteindelijk impact hebben op onszelf. Er is een 
dubbele reden om na te denken over de gevolgen van ons gedrag op het 
groter geheel. Enerzijds is nadenken over uw ethische standaarden 
belangrijk zodat u zichzelf kunnen beschermen voor de negatieve gevolgen 
van uw gedrag – de sociale media en de transparantie die daarbij hoort 
maken dit nog relevanter. Anderzijds beïnvloedt het streven naar een 
positieve impact uw extern imago en dat kan op een later moment uw 
loopbaan verder helpen. 
Ethiek zonder invloed 
(2) 
Sociale Gedrevenheid 

Onthecht geraken van reële problemen door 
te fixeren op de hogere moraal. 

Focus op een hoger doel en menslievende waarden alleen is niet voldoende 
om een loopbaan uit te bouwen. De uitdaging is om te ontdekken hoe u 
praktisch aan een hoger doel kan bijdragen binnen uw professionele 
loopbaan. Daarom zal u duidelijkheid moeten krijgen over de rol die u kan 
spelen bij het leveren van een waardevolle bijdrage aan het grotere geheel. 
Welk talent kan u inzetten voor thema’s die ook als relevant beschouwd 
worden door de organisatie waarin u werkzaam bent? Indien u niet in staat 
bent om uw waarden in concrete acties te vertalen, loopt u het risico om 
door uw meerderen als irrelevant aanzien te worden. U zou zelfs door uw 
collega’s aanzien kunnen worden als onpraktische overlast die hen een 
geweten probeert te schoppen. 
Geen enkele goede daad 
blijft ongestraft 
(2) 
Beloning en Erkenning 
Ondernemersambitie 
Sociale Gedrevenheid 

U zelf zo verliezen in de strijd voor het goede 
doel dat u met lege handen overblijft. 

U wordt in belangrijke mate gedreven door de mogelijkheid om een 
waardevolle bijdrage te leveren aan de maatschappij. Op werkgevers kan uw 
motivatie om goed te doen voor anderen overkomen als een aantrekkelijke 
service gerichtheid. Om echt impact te hebben, zal u echter risico’s moeten 
nemen en ondernemend moeten zijn, aangezien zowel werkgevers als de 
omstandigheden dat van u zullen vereisen. Soms zal het nodig zijn om 
assertief te zijn wanneer het gaat om uw eigen loon en waardering voor uw 
werk. Indien u dit niet doet loopt u het risico om zich bedrogen te voelen en 
veel van die positieve energie te verliezen die u nu drijft. 
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Intellectuele 
uitdaging 

Analoog zijn in een web 2.0 
wereld 
(1) 
Niet van toepassing 

Overbodig worden door te weigeren om uzelf 
uit te dagen. 

Door onder andere het verplaatsen van routineuze taken naar lage loon landen 
en toenemende specialisatie en differentiatie van markten, zal de evoluerende 
economie meer, en niet minder creativiteit en diepgaande analyse eisen om 
niet-routineuze problemen op te lossen. In een extreem scenario zal uw lage 
voorkeur voor uitdaging ertoe leiden dat u elke opdracht vermijdt waar de 
oplossing niet duidelijk is. Dit beperkt niet alleen uw inzetbaarheid en waarde 
op de arbeidsmarkt, maar zal op langere termijn ook uw zelfontwikkeling 
verhinderen. Door u zelf niet uit te dagen om te groeien, zullen uw 
competenties onvermijdelijk overbodig worden. Het is door te proberen 
nieuwe uitdagingen aan te gaan en soms ook te falen dat we leren. Dus, wees 
niet bang om nieuwe uitdagingen aan te gaan en zodoende bij te leren. 
De verkeerde uitdaging 
(2) 
Niet van toepassing 

Jobs met eerder prestatiedruk dan een 
intellectuele uitdaging. 

Bij het kiezen van een organisatie waarvoor u gaat werken moet u kiezen voor 
een bedrijf waar innovatie centraal staat en niet prestatie. Prestatie gedreven 
organisaties zoeken bij medewerkers naar een hoge mate van 
betrouwbaarheid. Innovatieve organisaties zoeken bij hun medewerkers naar 
innovatieve denkwijzen of oplossingen en ze laten mislukking toe. Een 
dergelijke tolerantie is cruciaal omdat anders, wanneer geconfronteerd met 
een uitdagend project of vraag van een klant, een cultuur van indekking de 
bovenhand zal krijgen. Beide types van organisaties kunnen op het eerste zicht 
op elkaar lijken. De door prestatie gedreven bedrijven zullen overkomen als 
performant gesofisticeerd in hun processen, maar dit rechtvaardigt niet de 
claim van innovatief te zijn die ze vaak wel maken. Wanneer u dus een 
loopbaan bij een organisatie evalueert, probeer door de “employer branding” 
heen te kijken. Probeer zelf te evalueren of hun diensten of productoplossingen 
echt innovatief zijn; zijn ze baanbrekend of eerder imiterend en een vertaling 
van bestaande modellen? 
Zoeken naar spanning 
(2) 
Doelgerichtheid 

Aangetrokken worden tot uitdagingen 
omwille van de kick, zonder een 
loopbaanvisie. 

Voortdurend zoeken naar nieuwe stimuli zonder op z’n minst te proberen om 
dit te koppelen aan een lange termijn visie op uw loopbaan, zal u uiteindelijk 
het gevoel geven dat u er, ondanks alle inspanningen, weinig mee behaald 
heeft. Probeer bij iedere uitdaging die u aanvaardt, na te denken welke nieuwe 
competenties en inzichten u dit zal bij brengen. Probeer vervolgens deze te 
integreren door achterom te kijken naar diegene die u al ontwikkeld heeft en 
vooruit naar wat betekenisvolle loopbaanrichtingen kunnen zijn. Hoe zal de 
nieuwe uitdaging helpen om bij te dragen aan uw langere termijn 
doelstellingen op professioneel vlak? 
Op de honger blijven zitten 
voor variatie 
(2) 
Mobiliteit 

Afwisseling nodig hebben, maar niet bereid 
zijn om er naar te zoeken. 

U heeft een hoge nood aan afwisseling en uitdaging en deze dient op tijd en 
stond gevoed te worden met nieuwe problemen. Tegelijkertijd heeft u niet de 
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neiging om gemakkelijk effectieve loopbaanstappen te nemen. Mensen met 
een hoge mate van mobiliteit zullen van job veranderen wanneer de huidige 
job saai wordt en daarom kan hun loopbaan erg gevarieerd zijn. 
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Ondernemersambitie De bureaucratie-val 
(1) 
Management Ambitie 
Zelfbeschikking 

Neigen naar bureaucratische contexten die 
u alleen maar zouden frustreren. 

Mensen met een hoge zin voor ondernemerschap worden zeker 
gedemotiveerd in bureaucratische organisaties met een sterke traditie in 
het managen door regels, procedures en directe hiërarchische controle. 
Echter, wanneer zij hun eigen bedrijf starten, bestaat het gevaar dat zij 
deze op dezelfde manier zullen organiseren om zo de controle over hun 
‘baby’ te trachten te behouden. Maak deze fout niet, de beloning zal zijn 
dat u een betere relatie met uw medewerkers kan uitbouwen. Indien u uw 
medewerkers verantwoordelijkheid en vertrouwen geeft, zal u in staat zijn 
om innovatieve mensen aan te trekken die sparring partners kunnen zijn 
en uw ondernemerschap verder voeden. 
Opportunistisch 
ondernemerschap 
(2) 
Professionele Autonomie 
Persoonlijke 
Doelverwezenlijking 
Sociale Gedrevenheid 
Aanpassingsvermogen 

Aangetrokken worden tot een 
ondernemersloopbaan, terwijl dit mogelijk 
niet de goede fit is. 

Indien u de stap naar ondernemerschap nog niet hebt gezet, zorg er dan 
voor dat u op zoek gaat naar een job in een kleinere of meer informeel 
geleide onderneming. De tijd die u daar doorbrengt, zal u voorbereiden op 
uw leven als ondernemer, aangezien er vaak van u gevraagd zal worden 
om een pragmatische planning te maken, strategieën te bepalen en aan te 
passen, problemen op te lossen en anderen te coachen, zonder te 
beschikken over een draaiboek om op terug te vallen. 
Ondernemen voor de kick 
(3) 
Zelf-Initiatie 
Intellectuele Uitdaging 
Doelgerichtheid 
Aanpassingsvermogen 
Mobiliteit 

Ondernemerschap omwille van de vrijheid, 
maar geen rekening houden met de 
verantwoordelijkheden. 

U lijkt het ondernemende type dat snel verveeld raakt en dat van het ene 
naar het andere project gaat. Denk eraan dat als u echt overweegt om een 
eigen business op te richten, u verantwoordelijk zal gehouden worden 
voor alles wat u doet. Doorzetten en zich volledig engageren ten opzichte 
van klanten is cruciaal, zelfs wanneer het project zelf saai is of dreigt 
verkeerd te lopen. Als een ondernemer ben je afhankelijk van je klanten 
en dien je te begrijpen dat zij niet klagen, zij veranderen gewoon van 
leverancier. 
Ondernemer zonder motief 
(1) 
Professionele Autonomie 
Persoonlijke 
Doelverwezenlijking 

Ondernemer worden zonder creativiteit of 
doorzettingsvermogen. 

Mensen met een hoge ondernemerschapsambitie houden er van om 
dingen uit te vinden, creatief te zijn en vooral om hun eigen bedrijf te 
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leiden. U verschilt van mensen die autonomie zoeken in de zin dat u het 
werk zal verdelen. Wees echter bereid om heel hard te werken en ook de 
kleine details, hoe futiel ook, zelf uit te voeren. Een ondernemer moet 
immers veel meer de controle over de werkprocessen in hun eigen 
organisatie behouden dan werknemers in de organisatie van iemand 
anders. 
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Professionele 
Autonomie 

Magnetische autonomie 
(1) 
Niet Van Toepassing 

Aangetrokken worden tot een loopbaan die niet 
past bij met uw lage voorkeur voor autonomie. 

Hoewel jobs binnen een start-up of een groeibedrijf zeer aantrekkelijk kunnen 
lijken, blijft u gezien uw lage voorkeur voor autonomie best weg van deze jobs. 
De reden is dat de job vaak nog niet bestaat, omdat u ze zelf nog sterk invulling 
moet geven of omdat u bijna uitsluitend geëvalueerd wordt op output en niet 
op proces. Dergelijke jobs bieden veel ruimte om uw eigen concepten te 
ontwikkelen, te experimenteren, of autonoom de strategie te bepalen maar 
geven niet de structuur die u nodig hebt. Een duidelijke taakomschrijving en 
transparante regelingen zijn voor u voorwaarden om u goed te voelen en te 
presteren. 
Allergisch aan 
verantwoordelijkheid 
(2) 
Sociale Gedrevenheid 
Zelf-Initiatie 
Persoonlijke 
Doelverwezenlijking 

Terecht komen in ontzettend autonome jobs 
terwijl u zelf structuur nodig hebt. 

Alhoewel ze mogelijk aantrekkelijk lijken, blijft u gezien uw lage voorkeur voor 
autonomie best weg van jobs die vereisen dat u functioneel creatief, een 
zelfstarter of een leider moet zijn. In het eerste geval wordt er van u verwacht 
dat u uw eigen job creëert of substantieel vormgeeft, zonder een stappenplan 
om op terug te vallen. In het tweede geval zal u weinig structuur geboden 
krijgen en gedwongen worden na te denken over wat u doet, hoe u het doet en 
wanneer u plant om dit allemaal voor elkaar te krijgen, en vaak zal van u 
verwacht worden dat u dit alleen aan kan. In het derde geval zal u helemaal 
alleen de richting moeten aangeven, de job inhoud van anderen definiëren en 
het werk plannen van medewerkers. Bovendien verwacht men dat u de 
volledige verantwoordelijkheid neemt over de activiteiten waarover u de 
controle heeft. 
Autonomie goed 
aangewend? 
(1) 
Persoonlijke 
Doelverwezenlijking 

Veel autonomie vragen, vereist ook een grote 
verantwoordelijkheid om er iets mee te doen. 

Daar u lijkt te beschikken over een sterke nood aan autonomie in het 
organiseren en plannen van uw job, zou u het meest thuishoren in organisaties 
zonder al te strikte controle of regels. Waarschijnlijk doet u er dus best aan om 
weg te blijven van grote bureaucratieën en micro-managende leiders. Nog iets 
om over na te denken is de reden waarom u zoveel ruimte opeist in uw job en 
of u alles haalt wat er voor u uit die ruimte te halen is. Gebruikt u die vrijheid 
om te investeren in b.v. een goede balans tussen werk en privé, in het 
uitbouwen van uw eigen ondernemende ideeën, in verdere zelfontwikkeling 
om je loopbaankansen of de relatie met je werkgever te verbeteren? Of zie je 
nog ruimte om er een meer zinvolle invulling aan te geven? 
Valse schijn van 
professionalisme 
(2) 
Beloning en Erkenning 

Aangetrokken worden tot schijnbaar 
‘professionele’ bedrijven die eigenlijk 
bureaucratieën zijn. 
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Hoewel jobs in grotere bedrijven vaak veel meer te bieden hebben wat betreft 
beloning, ontwikkeling- of promotiemogelijkheden, netwerkopportuniteiten en 
bijscholingsprogramma’s, zal u er hoogstwaarschijnlijk niet gedijen omwille van 
de bureaucratische omgeving. Strikte formele job omschrijvingen, regels, 
procedures en hiërarchische controle zullen uw nood aan autonomie, om uw 
job inhoud zelf in te vullen en te plannen, verstikken. Kijk dus uit naar 
organisaties met een informele manier van aansturen die u voldoende ruimte 
bieden om te werken zoals u dat wil, volgens uw eigen regels en ritme. 
De autonomie die buiten 
bereik was (1) 
Doelgerichtheid 
Zelfvertrouwen 

Autonomie willen, maar het niet op een 
assertieve manier afdwingen. 

Uw loopbaantevredenheid en -energie zullen afhangen van de mate van  
autonomie die u krijgt om dingen op uw eigen manier en volgens uw eigen 
schema te doen. 'Job crafting' is daarom van essentieel belang om u voldoening 
in uw carrière te schenken. Het is tevens iets waaraan u tijd en energie zou 
moeten spenderen in uw loopbaanreflectie. Om effectief in te zijn in 
'jobcrafting', heeft u nood aan voldoende assertiviteit en zelfvertrouwen om 
autonomie te eisen. Dit lijkt een belangrijk punt te zijn in uw 
loopbaanontwikkeling. Een coach kan u hierbij helpen. 
De hiërarchie-val 
(2) 
Management Ambitie 
Sociale Gedrevenheid 

Aangetrokken worden tot jobs die qua objectieve 
voorwaarden blinken, maar uiteindelijk alleen 
maar demotiveren. 

U wordt vooral gedreven door de mogelijkheid om uw eigen ding te doen op 
het werk en door het sociale contact in uw activiteiten. Houd hier rekening mee 
wanneer u een promotie voorgesteld wordt. Hoewel u duidelijk niet 
gemotiveerd wordt door een loopbaan in management, is er wilskracht nodig 
om te weerstaan aan de sociale status, de extra mogelijkheden om impact uit 
te oefenen en de erkenning die iemand die een promotie maakt in het 
algemeen te beurt valt. 
De leeuw in een kooi 
(1) 
Persoonlijke Groei 
Zelf-Initiatie 
Management Ambitie 
Persoonlijke 
Doelverwezenlijking 
Sociale Gedrevenheid 

Uit uw gebied van loopbaan motivatie 
gepromoveerd worden. 

U hecht veel belang aan persoonlijke groei, aan de functionele autonomie om 
uw eigen oplossingen te ontwikkelen en u heeft de expliciete intentie om dit te 
doen met en voor uw bedrijf en zijn mensen. Daarmee bent u het ideaaltype 
dat past bij de nieuwe zelfgestuurde loopbaan. Uw loopbaanuitdagingen 
komen daarom ook voort uit de spanningen met ‘oude’ loopbaaneisen. Ten 
eerste, om uw loopbaanmogelijkheden te verhogen, is het noodzakelijk de KPI’s 
te realiseren die voor uw werkgever belangrijk zijn. Ten tweede is er de 
verleiding van de gouden kooi. Op bepaalde momenten in uw loopbaan, 
wanneer de kans op een promotie zich voordoet, zal er wilskracht nodig zijn om 
te weerstaan aan de sociale status, de extra invloed en in het algemeen het 
externe aura rond (hiërarchische) promoties. Als het zo ver is, evalueer dan 
zorgvuldig de voor- en nadelen. 
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Verdrinken in eigen 
enthousiasme 
(2) 
Work-Life Balans 
Zelf-Initiatie 
Aanpassingsvermogen 
Doelgerichtheid 

Zo verstrikt geraken in uw eigen projecten dat u 
zichzelf erin verliest. 

Mensen met een hoge nood aan autonomie zijn geneigd om hun eigen job naar 
hun hand te zetten en creëren zoveel mogelijk vrijheid binnen het systeem. Dit 
laat hen toe om hun eigen methodes en creativiteit te gebruiken om op een 
zinvolle en gevarieerde manier te presteren. Hoewel dit een zeer intrinsiek 
gemotiveerde benadering is van werk en loopbaan, kan deze gecreëerde 
vrijheid ook verstikkend werken als het niet gepaard gaat met voldoende 
zelfsturende en zelf-coördinerende vaardigheden. Deze vaardigheden 
onderhouden zal nodig zijn om productief te blijven in de afwezigheid van 
strikte deadlines en prestatiedoelstellingen. 
Solo slim spelen 
(1) 
Sociale Gedrevenheid 

Gewend zijn om autonoom te werken en daardoor 
de aandacht voor anderen verliezen. 

Mensen met een hoge nood aan autonomie in hun functie zijn meer geneigd 
om standaardisatie te vermijden en verkiezen om alleen te werken, zonder al te 
veel inmenging van anderen in hun job. Wees u er echter van bewust dat 
grootse dingen meestal bereikt worden in team. Affiniteit met de sociale- en 
mensgerichte aspecten kan een duidelijk aandachtspunt voor u zijn. 
Solo ondernemerschap 
(2) 
Ondernemersambitie 
Sociale Gedrevenheid 
Contributiedrang 

Ondernemen en autonomie eisen enkel en alleen 
voor uw eigen belang. 

U bent ontzettend gedreven door de mogelijkheid om iets betekenisvols voor 
uzelf te doen, met als gevolg dat u tot het uiterste gaat om iets van waarde 
voor uzelf te creëren. Aangezien dit impliceert dat u vaak alleen zal werken, 
dient u ervan bewust te blijven dat grootse dingen vaak in team bereikt 
worden. Openheid voor de sociale- en mensgerichte aspecten kan dus een 
duidelijk aandachtspunt voor u zijn. Vooral als u uw eigen zaak wenst op te 
starten, zullen uw mens- en dienstgerichtheid en uw sociaal kapitaal de 
bepalende factoren zijn voor succes. 
De paradox van de 
hiërarchie 
(1) 
Management Ambitie 

Gaan voor de slagkracht van management, maar in 
feite autonomie verliezen. 

Een hoge nood aan professionele autonomie kan haaks staan op een 
management ambitie. Hiërarchische vooruitgang, die meer formele macht en 
status impliceert, zullen paradoxaal genoeg vooral meer 
verantwoordingsplichten of administratieve verantwoordelijkheden met zich 
meebrengen en minder controle over uw eigen planning. Dit kan bij u 
overkomen als een ‘keurslijf’ en uw gevoel van loopbaantevredenheid 
beknotten. 
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Persoonlijke 
doelverwezenlijking 

Een afhankelijke loopbaan 
(2) 
 

Uw loopbaan laten motiveren door factoren 
buiten uw controle en dus afhankelijk maken 
van anderen. 

U lijkt vooral gemotiveerd te worden door zaken die buiten uw eigen 
controle liggen. Dit belemmert uw vermogen om zelf uw loopbaanpad te 
bepalen. Het gevolg is dat uw loopbaan u overkomt in plaats van dat u ze 
zelf stuurt. Wees dus voorzichtig om uzelf afhankelijk te maken van 
anderen voor de motivatie in uw loopbaan. Het is niet zo moeilijk om uzelf 
te motiveren en om proactief te zijn. U kan starten met het bepalen van 
enkele doelstellingen en uzelf te belonen wanneer u ze behaalt (b.v. met 
bepaalde aankopen of een persoonlijke traktatie). Dit is een zeer 
eenvoudige manier om uzelf te motiveren en zelfs om uw intrinsieke 
motivatie voor uw job te versterken. Het zal u ook opnieuw de controle 
over uw loopbaan geven. 
Interne bijziendheid 
(1) 
Aanpassingsvermogen 

Zo intern georiënteerd zijn dat u onverschillig 
wordt voor feedback. 

U wordt sterk gemotiveerd door zaken die binnen uw eigen controle liggen. 
Dit is een uiterst wenselijke eigenschap voor uw eigen tewerkstelling. Sta 
echter ook open voor externe feedback. Indien u dat niet doet loopt u het 
risico om gezien te worden als iemand die moeilijk te managen valt of om 
energie steken in processen of resultaten die door (uw) organisatie(s) niet 
gewaardeerd worden. 
Motivatie-verpletterende 
context 
(2) 
Mobiliteit 
Doelgerichtheid 

In starre contexten terecht komen die uw 
vermogen om uzelf te motiveren fnuiken. 

Het is aangetoond dat gemotiveerd worden door zaken die binnen uw 
controle liggen een aantal objectieve en subjectieve succescriteria 
bevordert. Vereiste is echter dat u in een omgeving werkt die u toelaat om 
uw eigen motivatieschema te volgen. Indien dat niet het geval is, moet u 
ernstig overwegen om actie te ondernemen en loopbaanstappen te zetten. 
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Beloning en 
erkenning 

De Duurzaamheidsparadox 
(1) 
Financiële Beloning 
Contributiedrang 
Ondernemersambitie 

Zo sterk gedreven worden door uw wens om bij 
te dragen dat uw eigen financiële draakkracht in 
gevaar komt. 

 Je lijkt zeer gedreven door de ambitie om je eigen bedrijf te starten, als je dat 
nog niet hebt gedaan. In jouw loopbaan als ondernemer bent u bovendien 
gedreven door een drang om goed te doen. Men zou je kunnen typeren als een 
'lifestyle' ondernemer of een ethische ondernemer. Echter, in uw wens om 
goed te doen als ondernemer, vergeet niet dat u ook goed moet draaien om 
goed te doen. Houd er dus rekening mee dat je eigen bedrijf ook winstgevend 
moet zijn als het wil overleven en een effect wil hebben ten goede. Anders 
wordt je verlangen om een duurzame impact te hebben het grootste gevaar 
voor de duurzaamheid van je onderneming. 
Het cactus syndroom (2) 
Sociale Gedrevenheid 
PsyCap 
Persoonlijke 
Doelverwezenlijking 

Zo weinig nood hebben aan de feedback van 
anderen dat u zichzelf afsluit. 

Je lijkt er erg op gesteld te zijn om je carrière zelf te beheren, zonder veel hulp 
van anderen. Uw lage behoefte aan waardering van anderen stelt u in staat om 
onafhankelijk te werken, zonder veel begeleiding of feedback van anderen. 
Echter, het is niet omdat u niet veel waardering nodig heeft dat het u niet zal 
helpen beter worden in wat u doet. De kans bestaat dat je op lange termijn 
jezelf van extern advies kan afsluiten en door anderen als moeilijk te benaderen 
wordt gezien. Wees dus niet verlegen om feedback te vragen en span u in om 
het van uw superieuren of klanten te krijgen. In plaats van een zwakte, hebben 
managers de neiging om feedback-zoeken als een teken van inzet te ervaren en 
hebben ze zelfs de neiging om zichzelf geapprecieerd te voelen, als de feedback 
op een goede manier gevraagd wordt. Indien nodig, raadpleeg uw coach om 
een aanpak te ontwikkelen voor het vragen van feedback die bij uw 
interactiestijl past. 
De valkuil van de externe 
motivatie 
(1) 
Persoonlijke 
doelverwezenlijking 

Alleen in beweging komen wanneer u daartoe 
wordt aangezet door externe factoren 
 

Een hoge nood voor beloning en erkenning gecombineerd met een lage 
voorkeur voor het stellen en behalen van je eigen persoonlijke doelen kan er 
voor zorgen dat u afhankelijk wordt van externe factoren voor motivatie en 
sturing. Hoe motiverend dit ook kan zijn op korte termijn, op langere termijn 
betekent het dat u heel goed zal wordt in het behartigen van de belangen van 
iemand anders, omdat u zelf niet in staat bent uzelf te motiveren en uw eigen 
doelen te stellen. Zorg ervoor dat externe motivatie u niet afleidt van het 
vervullen van uw eigen loopbaandromen. 
De lokroep van erkenning 
(3) 
Doelgerichtheid 

Gedreven worden door korte termijn extrinsieke 
motivatoren.  

Externe erkenning motiveert enkel op korte termijn en is geen duurzaam 
uitgangspunt voor het vormgeven van uw loopbaan op langere termijn. Indien 
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u een zinvolle loopbaan wil uitbouwen is uw uitdaging om te ontdekken wat u 
op intrinsieke wijze motiveert en dus om u niet te laten leiden door de externe 
en indirecte aspecten van de job, zoals loon, status of erkenning. Ga op zoek 
naar professionele mogelijkheden die u op zichzelf motiverend vindt. Dit is de 
beste manier om uw loopbaan in handen te nemen. Zo lang externe waardering 
de voornaamste drijfveer is voor uw loopbaankeuzes, zal u afhankelijk blijven 
van anderen om tevredenheid te ervaren. 
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Management 
Ambitie 

De lokroep van promotie 
(1) 
Niet van toepassing 

In een managementfunctie gelokt worden, 
terwijl u weet dat het niet goed voor u is. 

Het aangeboden krijgen van een promotie met alle sociale, organisatorische 
en financiële voordelen er omheen is ontzettend verleidelijk en het 
accepteren van promotie wordt door onze omgeving aangemoedigd. Dus 
wanneer een promotie aangeboden wordt, is het moeilijk om “neen” te 
zeggen. Er is echter ook een minder romantisch perspectief; een promotie 
houdt in het algemeen meer verantwoordelijkheid, administratieve 
verplichtingen en druk in en houdt u weg van de job die u eigenlijk in de 
eerste plaats had willen doen. Gezien uw lage voorkeur voor management, 
moet u behoedzaam zijn bij elk nieuw project, job of taak die u wordt 
aangeboden. Deze moeten u voldoende ruimte geven om het werk te doen 
dat u graag doet en niet er voor zorgen dat u in een ”papieren” val trapt. 
Eén weigering te veel 
(2) 
Doelgerichtheid 

Geen evenwicht behalen tussen wat u wil 
doen en geëngageerd lijken. 

Het vooruitzicht van een promotie is, omwille van de sociale wenselijkheid 
van de bijhorende status, macht en financiële voordelen, niet eenvoudig om 
af te slaan. Gezien uw hoge doelgerichtheid, is het makkelijker om hieraan 
te weerstaan dan voor anderen, maar het is in ieder geval de moeite om ook 
nieuwe mogelijkheden of projecten te bekijken. Dit om na te gaan of het u 
voldoende tijd geeft voor intrinsieke belonende activiteiten. Anderzijds 
moet u oppassen dat u geen promotie afslaat enkel om het principe, want 
het kan uw kansen verkleinen om in de toekomst nog een voorstel te 
ontvangen dat u echt zou interesseren. Bedenk daarom ook even dat een 
aanbod ook gezien kan worden als een opstap naar iets anders dat u wel 
intrinsiek motiveert. 
Sterrenkijker-syndroom 
(2) 
Aanpassingsvermogen 

Volledig gefixeerd zijn op een management 
job. 

U bent zeer gefocust op het beklimmen van de management ladder en 
daarbij laat u na om uw horizon te verruimen. Met deze combinatie riskeert 
u een tunnelzicht in uw loopbaanperspectief te krijgen. Door voortdurend te 
staren naar dat ene specifieke punt in de toekomst, laat u andere goede 
mogelijkheden aan u voorbijgaan. We weten dat een dergelijke exclusieve 
focus op een management ambitie wel eens een substituut voor een 
diepere wens neigt te zijn. Het is niet alleen moeilijk om jaren aan een stuk 
gemotiveerd te blijven door een verre visie, maar bent u zeker dat u echt 
gemotiveerd wordt door de inhoud van een top manager job? Of gaat het u 
om de bijhorende gevolgen zoals status, macht, geld en mogelijkheden? 
Bovendien, nu bedrijven steeds meer een vlakkere structuur hebben en dus 
minder managers nodig hebben, wat zal u doen als uw enige ambitie niet 
uitkomt? Zich mislukt voelen en opgeven? Misschien is het nuttig om een 
dieper inzicht te verwerven in wat u precies motiveert in uw loopbaan door 
andere, misschien verwante activiteiten te bekijken? Andere ervaringen 
zullen u bovendien van pas komen mocht u toch in een job als manager 
terecht komen. 
De manager die niet leidde 
(3) 
Sociale Gedrevenheid 

Gedreven worden tot managen terwijl u niet 
klaar bent om te leiden. 
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U bent vooral gedreven door het vooruitzicht om hoog op de 
managementladder te eindigen en overtuigd dat als u hard werkt en 
resultaat behaalt, u dit ook verdiend heeft. Van goede managers wordt 
echter meer en meer verwacht dat ze goede leiders zijn als ze uiteindelijk 
een belangrijke positie willen bereiken. Een dergelijk leiderschap wordt 
toegekend door de mensen die met u werken; u kan geen leider zijn als 
niemand wil volgen. Zorg er voor dat u geen dictator bent en dat uw 
medewerkers geloven dat u niet alleen aan uw eigen belang denkt, maar 
ook aan dat van hen. Een succesvolle loopbaan in management vereist naast 
problemen oplossen ook het omgaan met mensen en dus een zekere graad 
van emotionele vaardigheid. 
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Professionele 
Stabiliteit 

Job-hopping 
(1) 
Mobiliteit 
Doelgerichtheid 

Gezien worden als weinig bevlogen of toegewijd. 

Uw hoge voorkeur voor mobiliteit is zeker in lijn met de huidige 
loopbaantrends. Zorg er echter voor dat u niet te ver vooruit loopt op de 
arbeidsmarkt, aangezien dit uw loopbaanvooruitzichten zou kunnen schaden. 
Hoewel mobiliteit nu vaker gewaardeerd wordt, wordt ook loyaliteit nog steeds 
hoog in het vaandel gedragen en doet overijverig job-hoppen nog steeds de 
wenkbrauwen fronsen bij werkgevers. Blijf toezien op de coherentie in uw 
loopbaankeuzes, dit om een authentiek ‘loopbaanverhaal’ te behouden. 
Werkgevers moeten kunnen geloven dat u ook begaan zal zijn met wat u voor 
hen kan doen, en niet alleen met wat zij voor u kunnen doen. 
Loopbaan-fobie 
(2) 
Mobiliteit 

Voorbehoud tonen om belangrijke loopbaanstappen te 
ondernemen. 

Uw hoge voorkeur voor stabiliteit betekent dat u geneigd bent om risico’s te 
vermijden en hoopt op een levenslange tewerkstelling binnen één bedrijf. 
Wanneer professionele stabiliteit een belangrijke motivator is, is dit vaak een 
indicatie dat loopbaanangst meer positieve en intrinsieke motivatoren 
verdringt (zoals mensen die gepassioneerd zijn voor iets maar geloven dat ze te 
veel te verliezen hebben om dit effectief na te streven en b.v. een eigen zaak 
opstarten). Weigeren deze angst onder ogen te zien betekent dat u uw 
belangrijkste loopbaandoelen niet zal halen. En hoewel u een gevoel van 
ontevredenheid over uw loopbaan zal ervaren en er misschien zelfs een hekel 
aan zal krijgen, zal u, paradoxaal genoeg, uit alle macht vasthouden aan deze 
tewerkstelling die u zo ongelukkig maakt. 
Loopbaan-angst 
(3) 
Zelfbeschikking 
Intellectuele 
Uitdaging 

Bang zijn of niet bereid zijn om u zelf te ‘smijten’ 

Werkgevers zoeken meer en meer naar werknemers die innovatiegericht zijn 
en bereid zijn om risico’s te nemen of hun comfortzone te verlaten. Een zeer 
lage voorkeur om uitdagingen aan te gaan kan uw mogelijkheden verkleinen 
om de loopbaan uit te bouwen die juist is voor u. Meer zelfs, het is de moeite 
waard om voor ogen te houden dat levenslange tewerkstelling nauwelijks nog 
gegarandeerd is en dat anciënniteit minder en minder gewaardeerd wordt 
binnen organisaties. 
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Work-Life Balans De destructieve 
loopbaan 
(2) 
Niet van toepassing 

Gevaarlijk weinig aandacht besteden aan 
dingen buiten de loopbaan. 

Ambitie kan iets goeds zijn, maar wees u ervan bewust dat een loopbaan 
tegenwoordig geen losstaand onderdeel van het leven meer is. Formele en 
informele netwerken blijken meer en meer met elkaar verweven. Het 
exponentieel toenemen van door de werkgever betaalde telefoons en 
informatica, flex-, smart- en andere nieuwe werkregelingen zijn een 
indicatie dat tijdelijke en fysieke grenzen tussen het persoonlijke en 
professionele leven aanzienlijk verminderd zijn. Aangezien uw professioneel 
en persoonlijk leven meer dan ooit communicerende vaten zijn, zou het 
makkelijk zijn om de ene te maximaliseren ten nadele van de andere. Wees 
er aandachtig voor dat u uw persoonlijke of familiale belangen niet 
verwaarloost bij het realiseren uw professionele ambities. Beide zijn 
onderling afhankelijk en zullen elkaar alleen versterken als ze in evenwicht 
zijn. 
Alles willen 
(1) 
Alle waarden 
Zelf-beschikking 

Keuzes vermijden en uiteindelijk op alle fronten 
verliezen. 

Gezien uw hoge voorkeur voor een evenwicht tussen uw persoonlijk en 
professioneel leven, zal u realistisch moeten zijn over het soort loopbaan dat 
gecombineerd kan worden met een voldoening brengend persoonlijk, 
sociaal en/of familiaal leven. U zal dit alles misschien met een ambitieuze 
loopbaan willen combineren, maar uiteindelijk zal u moeten kiezen of op 
alle domeinen van uw leven onderpresteren. In termen van een bedrijf, 
probeer te zoeken naar een organisatie waar de cultuur niet overdreven 
gericht is op prestatie en waar er aandacht is voor de individuele noden van 
de werknemers. 
Bij gebrek aan een beter 
doel 
(3) 
Doelgerichtheid 

Zich vastklampen aan een hoge work-life 
balans, zonder echt te weten waarom. 
 

Het lijkt erop dat u een sterke voorkeur hebt voor een evenwicht tussen uw 
persoonlijk en professioneel leven, maar u bent daarom niet altijd even 
assertief om die balans ook af te dwingen. Als u echter tevreden en 
gemotiveerd op het werk wil blijven, zal u deze moeten claimen. Indien niet, 
zal uw persoonlijk welzijn eronder lijden. Voor het volgende evaluatie- of 
ontwikkelmoment kan u zich voorbereiden door bijvoorbeeld de voordelen 
voor uw werkgever en uzelf op te lijsten, in geval u in staat zou zijn om 
veranderingen door te voeren die uw work-life balance verbeteren, of door 
proactief een werkregeling te suggereren die voor u beiden voordelen 
brengt. Om dit te laten werken moet u op voorhand aan introspectie doen 
om te bepalen waarvoor u de vrijgekomen tijd zal gebruiken en nadenken 
over hoe u uw professionele leven verder wil ontwikkelen. 
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Zelfbeschikking Misplaatste 
onafhankelijkheid 
(1) 
Zelf-Initiatie 
Mobiliteit 
Ondernemerschap 

Een streven naar zelfstandig 
ondernemerschap dat gedoemd is om te 
falen. 
 

 Mensen met een bovengemiddelde behoefte om zelf hun loopbaan te 
bepalen hebben de neiging om te kiezen voor functies waarin men minder 
rekening moet houden met anderen, met regels of met eisen van 
meerderen. Een zelfstandig statuut kan dus een optie lijken, maar hou er 
rekening mee dat dit ook gepaard moet gaan met een hoge ambitie, zin 
voor initiatief, zin in uitdagingen en zeker ook met de mentale flexibiliteit 
om in te spelen op klanten. 
De destructieve perfectionist 
(2) 
Satisfycing 
Persoonlijke  
Doelverwezenlijking 
PsyCap 
Zo perfectionistisch zijn dat u er door opgebrand raakt. 
U heeft een sterke interne drive om uw eigen doelen te bepalen in je 
loopbaan. Dat combineer je met een neiging om de lat nogal hoog te 
leggen. Opgelet echter dat je perfectionisme in de weg laat staan van je 
plannen. Door te perfectionistisch te willen zijn, kan je belangrijke 
opportuniteiten missen en je eigen vooruitgang vertragen. Pas ook op dat 
je niet blijft vasthouden aan onhaalbare doelen die uiteindelijk je eigen 
ervaring van loopbaansucces in de weg staan en leiden tot frustratie.  
Loopbaan defensiviteit 
(2) 
Professionele Autonomie 

In een vicieuze cirkel terecht komen door u 
zelf af te sluiten voor mogelijkheden. 

Een lage bereidheid om uw eigen job en loopbaan vorm te geven, 
gecombineerd met een hoge behoefte om uw omgeving te controleren, 
wordt al snel een recept voor frustratie. Dit kan er uiteindelijk toe leiden 
dat u vast zit in uw loopbaan, waardoor alle aspecten van uw loopbaan 
negatiever lijken. Een dergelijke situatie kan u verhinderen om open te 
staan voor de professionele ervaringen die u anders een gevoel van 
tevredenheid zouden bezorgen. 
De slinger van 
onafhankelijkheid en 
erkenning (1) 
Onafhankelijkheid 
Professionele Autonomie 
Beloning en Erkenning 

Heen en weer slingeren tussen uw behoefte 
aan onafhankelijkheid enerzijds en uw 
behoefte aan erkenning anderzijds. 

U wilt duidelijk onafhankelijk zijn in uw carrière management, wat een 
indicatie geeft van een sterke interne drive en op uw totale 'career power' 
positief beïnvloedt. Tegelijkertijd lijkt u echter een hoge voorkeur voor 
externe erkenning te hebben, wat impliceert dat u zich afhankelijk maakt 
van anderen voor financiële of psychologische erkenning. Het kan nuttig 
zijn om te reflecteren op deze inherente spanning en overwegen waarom 
u externe erkenning nodig heeft. Wees op zijn minst bewust dat hoe meer 
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u gehoor geeft aan uw behoefte voor externe erkenning, hoe minder u 
waarschijnlijk echt autonoom en onafhankelijk bent in uw loopbaan. 
Loopbaan isolatie 
(3) 
Persoonlijke 
Doelverwezenlijking 
Intellectuele Uitdaging 
Persoonlijke Groei 
Ondernemersambitie 
Contributiedrang 
Professionele Stabiliteit 

Een individualistisch loopbaanperspectief dat 
relaties onderbenut. 

Mensen met uw loopbaanprofiel hebben de neiging om voornamelijk 
individualistisch gemotiveerd te worden. Hou er rekening mee dat 
informele relaties en sociale betrekkingen uw loopbaansucces ten goede 
kunnen komen en u tegelijkertijd als mens kunnen verrijken. Het kan dus 
waardevol zijn om uw sociaal kapitaal te ontwikkelen en misschien te 
ontdekken dat het onderhouden van sociale relaties een waardevolle 
bezigheid kan zijn. 
De Machiavelliaanse 
Loopbaan 
(3) 
Persoonlijke 
Doelverwezenlijking 
Professionele Stabiliteit 
Intellectuele Uitdaging 
Persoonlijke Groei 
Ondernemersambitie 
Contributiedrang 
Sociale Gedrevenheid 

Individualistisch en manipulatief zijn ten koste 
van leiderschap en welzijn. 

U heeft de neiging tot het stellen van individualistisch en instrumenteel 
gedrag. Dit is een potentiële bedreiging voor uw loopbaanvooruitzichten. 
Wanneer u anderen behandelt als instrumenten kan dat u uiteindelijk uw 
loopbaan kosten of deze ernstig beschadigen, aangezien u als manipulatief 
beschouwd kan worden. Informele relaties en vertrouwen zijn niet alleen 
hefbomen voor zowel waargenomen als objectief succes; ze dragen ook bij 
tot een rijkere algemene levenservaring. 
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Niet van toepassing Het onbesliste pad 
(1) 

Schijnbaar nog geen duidelijke richting 
manifesteren qua loopbaanwaarden. 

U lijkt niet echt een helder beeld te hebben van uw loopbaanwaarden. 
Eerder dan echt gevaar te lopen op een heel specifieke en uitgesproken 
valkuil, bent u mogelijk gewoon zelf een rem op uw ontwikkeling door 
geen visie voorop te stellen en geen keuzes te willen maken. U zou erbij 
gebaat zijn om te reflecteren over uw loopbaanvisie en dan vooral of uw 
huidige situatie niet noopt tot het maken van duidelijke keuzes m.b.t. de 
activiteiten die al dan niet zinvol zijn om verder te zetten in je loopbaan. 
Indien u aan het eind van uw loopbaan zou terugkijken, welke van uw 
huidige ambities zouden dan wezenlijk bijdragen tot het ervaren van 
succes? Van welke lijkt het minder logisch om er nog veel tijd en energie in 
te investeren? 
Niet te vangen voor één 
valkuil 
(0) 

Momenteel niet echt vatbaar zijn voor veel 
risico’s of valkuilen qua loopbaanwaarden. 

Uw profiel lijkt niet significant te laden op veel van de reeds gekende 
valkuilen m.b.t. loopbaanwaarden. Dit is vaak het geval bij mensen die zeer 
intrinsiek gemotiveerd zijn, zonder zich daarbij te veel te focussen op te 
enge doelstellingen of te streven naar ambities die weinig voldoening 
geven op de langere termijn. Dus m.b.t. uw zelfkennis en bewustzijn van 
wat u motiveert  lijkt u goed bezig. Ga nu echter niet achterover leunen. 
Weten wat je wil is nog maar het begin; succes behaal je door ook 
attitudes als zelfinitiatie, doelgerichtheid, aanpassingsvermogen en 
mobiliteit tentoon te spreiden. 
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6.3.2. Loopbaanattititudes 
De loopbaanattitudes worden op vier manieren toegelicht. 

 

6.3.2.1. Loopbaanattitudes-overzicht 
De menselijke figuur geeft duiding aan de vier loopbaanattitudes: 

Hoofd; Aanpassingsvermogen: Geeft een voorkeur weer voor mentale openheid naar nieuwe 
situaties en het opzoeken van nieuwe omstandigheden die vereisen dat een individu zich aanpast en 
nieuwe kennis vergaart. 
Voorbeelditems 

- Ik hou van jobs die van me vereisen om in contact te komen met mensen in verschillende 
organisaties. 

- Ik kijk uit naar projecten of jobs die me toelaten om iets nieuws te leren. 

Armen; Zelf-initiatie: De voorkeur om de loopbaan zelf in handen te nemen en opportuniteiten aan 
te grijpen eerder dan te conformeren en te wachten totdat mogelijkheden worden aangeboden. 
Voorbeelditems 

- In het verleden heb ik meer op mezelf dan op anderen vertrouwd om een nieuwe job te 
vinden wanneer dat nodig was. 

- Uiteindelijk hangt het van mezelf af om mijn loopbaan vooruit te helpen. 
 
Lichaam; Doelgerichtheid: Staat voor een affiniteit met persoonlijke loopbaan prioriteiten en de 
neiging om eigen overtuigingen en/of buikgevoel te volgen wanneer er zich professionele dilemma’s 
voordoen. 
Voorbeelditems: 

- In mijn loopbaan volg ik mijn eigen waarden en worden mijn keuzes niet beïnvloed door hoe 
anderen ze bekijken. 

- Wanneer geconfronteerd met meerdere loopbaanopties vind ik het gemakkelijk om te 
beslissen aangezien ik weet wat ik wil in mijn loopbaan. 

Benen; Mobiliteit: De voorkeur om de loopbaanstappen te nemen, om een sprong te wagen of de 
huidige context te veranderen als deze niet meer past bij de eigen loopbaan waarden. 
Voorbeelditems: 

- Ik hou van de voorspelbaarheid die gepaard gaat met het voortdurend werken voor dezelfde 
organisatie. 

- Ik geniet van opdrachten die van me eisen om buiten de organisatie te werken. 

Wanneer alle vier de attitudes een hoge score hebben neemt de persoon de loopbaan in eigen 
handen.  Wanneer er op minstens één van de loopbaanattitudes gemiddeld of laag gescoord wordt 
heeft dit een negatieve impact op de mate waarin de deelnemer de eigen loopbaan in handen neemt 
en kan er gekeken worden naar ontwikkeling. 
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6.3.2.2. Belangrijkste ontwikkelpunten 
De ontwikkelpunten zijn gebaseerd op de gecombineerde scores op de loopbaanattitudes en in 
sommige gevallen eveneens op de loopbaanwaarden.  In onderstaande lijst wordt elk ontwikkelpunt 
primair aan één loopbaanattitude gekoppeld. 

 

Aanpassingsvermogen 
(hoofd) 

Ontwikkelpunt 

Laag Maak er een gewoonte van om uw veronderstellingen in twijfel te 
trekken. Dingen die in het verleden gewerkt hebben, zijn bieden niet 
noodzakelijk garantie op succes in de toekomst of in een andere setting. 
Volharding in een bepaalde richting of vakgebied kan nuttig zijn om 
dingen snel en efficiënt gedaan te krijgen. De echte waarde van wat u 
doet ligt echter bij de ontvanger niet bij de zender, dus vraag u 
voortdurend af hoe projecten, communicatie, enz. waargenomen of 
ervaren worden door anderen. 
Voel mee met de visies en situaties van anderen. Niet alleen zal u dit 
toelaten om makkelijker contact te leggen, maar het zal u ook helpen om 
uw werk op zich te verbeteren. 
Laat anderen toe uw inzichten en werk uit te dagen; hierdoor kan u uw 
expertise versterken en uw relevantie op de arbeidsmarkt behouden. 
Het bereiken van persoonlijk loopbaansucces is mogelijk mits een sterke 
ontvankelijkheid voor nieuwe situaties en manieren van denken. Probeer 
meer 'goesting' voor nieuwe perspectieven en rollen te ontwikkelen. 
Maak een actieplan om uw aanpassingsvermogen te vergroten: 
bijvoorbeeld door met collega's van andere departementen te 
vergaderen en zo verschillende ideeën en opinies met betrekking tot 
diverse onderwerpen te ontdekken. 
Maak er een gewoonte van om uw veronderstellingen in twijfel te 
trekken. Stelt u zich voldoende bloot aan nieuwe inzichten om verder te 
kunnen groeien? 
Maak er een gewoonte van om uw denkpatronen in twijfel te trekken. 
Voedt u uw verlangen naar uitdagingen voldoende? 
Laat toe dat anderen uw inzichten uitdagen. Een echte manager probeert 
de waarde te zien in het ontdekken van de verschillende invalshoeken 
van een probleem. 
Het is niet voldoende om open te staan voor nieuwe situaties om 
persoonlijke ontwikkeling te bereiken. Probeer ook om uw comfortzone 
te verlaten op het vlak van waarden, overtuigingen en perspectieven. 
Zorg ervoor dat de verschillende stations in uw loopbaanreis 
leerervaringen worden door bewust open te staan voor de inzichten die 
deze momenten kunnen brengen en door u zelf te engageren om deel te 
worden van de context, eerder dan gewoon een voorbijganger te zijn. 
Laat toe dat uw inzichten door anderen uitgedaagd worden. Zelfs als hun 
ideeën niet 'beter' zijn, kunnen zij wel inzicht in hun denken verschaffen 
of nuttige ideeën leveren voor andere situaties. 

Gemiddeld Blijf bewust van de noodzaak om voortdurend te leren en check of dit 
nog steeds het geval is in uw huidige loopbaansituatie. 
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Probeer om uw focus op prestaties binnen de job of organisatie in balans 
te houden met de openheid naar externe perspectieven. De integratie 
van deze perspectieven kan de waarde van uw werk verhogen en uw 
loopbaanperspectief zowel valideren als verrijken. 
Probeer uzelf uit te dagen door met collega's buiten uw eigen 
departement af en toe samen te komen om verschillende visies op 
kwesties te verkennen. 
Blijf anderen uitnodigen om u over uw loopbaan uit te dagen. Boekt u 
echt vooruitgang in uw huidige positie en evolueert u in de richting van 
de juiste doelstellingen en prioriteiten? 

Hoog Nieuwsgierigheid creëert leeropportuniteiten, zorg ervoor dat u focus 
houdt op uw lange termijn loopbaanvisie. Gezien worden als een job-
hopper kan uw loopbaanvooruitzichten schaden. 
Het is onmogelijk om in alles goed te zijn. Zorg ervoor dat uw 
professionele identiteit duidelijk blijft. 
Brede interesses alleen garanderen geen subjectief loopbaansucces. Zorg 
ervoor dat u de nodige acties onderneemt die u toelaten om uw 
interesses actief te ontdekken. 
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Zelf-initiatie (armen) Ontwikkelpunt 
Laag Ontdek waarom u de nodige stappen om uw loopbaan te managen uitstelt 

of niet neemt: heeft dit te maken met zelfvertrouwen, bent u bang om te 
mislukken of gaat het er om dat u niet weet welke stappen te nemen? 
Indien u niet afhankelijk wenst te zijn van de organisatie met betrekking 
tot uw persoonlijke loopbaansucces, moet u uw eigen koers bepalen en 
actie ondernemen. 
U bent niet erg begaan met het nemen van initiatief en het plannen van 
uw loopbaan. Probeer om pro-actiever te zijn en zoek een coach of mentor 
om uw persoonlijk leiderschap t.a.v. uw loopbaan te verbeteren. 
Zelfgedrevenheid is datgene wat mensen die actief op zoek gaan naar 
opportuniteiten om hun volledig potentieel te bereiken onderscheidt van 
mensen die hun loopbaan ondergaan. Dus ga op zoek om één van uw 
dromen te realiseren. Door dingen te doen leren we hoe we vooruit 
geraken en kunnen we onze eigen definitie van loopbaansucces vinden. 
Indien u niet afhankelijk wenst te zijn van de organisatie voor uw 
persoonlijk loopbaansucces, moet u zich engageren en uw eigen koers 
bepalen en gericht actie ondernemen. 
Ga op zoek om één van uw dromen te realiseren! Voorzichtig als u bent, 
zal het leren op zich een groter positief effect hebben dan de risico's die u 
loopt, zelfs als u niet het vooropgestelde doel behaalt. 

Gemiddeld U kan geneigd zijn om geen loopbaankeuzes te maken omwille van 
onvoldoende zelfvertrouwen, uitstelgedrag of gewoon omdat u niet weet 
welke stappen te maken. Wanneer u probeert, zal u merken dat het bij het 
maken van deze keuzes het vaak enkel om het nemen van die eerste stap 
gaat. 
Om meer actief leiding te nemen over uw loopbaan, helpt het maken van 
een lijst met specifieke stappen om een volledig begrip te krijgen van de 
noodzakelijke acties. 
Experimenteer verder en plan momenten in om succes en mislukking te 
analyseren, zodat dit echte leerervaringen worden. Het is door het nemen 
van acties, deze te evalueren en mislukking en succes te aanvaarden als 
leermomenten dat we controle krijgen over ons eigen 
loopbaanmanagement. 

Hoog Behoud focus, u kan niet steeds iedere opportuniteit verkennen. Houd het 
uiteindelijke doel voor ogen. 
Veel dingen zijn interessant, maar wees kritisch over wat je onderneemt; 
teveel hooi op je vork nemen kan tot een burn out leiden. 
Uw hoge drang naar actie is alleen zinvol wanneer ze wordt gecombineerd 
met voldoende focus en het vermogen zich aan te passen aan de 
verschillende uitdagingen die u aangaat. Ontwikkel deze vaardigheden 
vooraleer u zich verbrandt aan nutteloze inspanningen of aan acties die 
destructief blijken omdat u zich onvoldoende heeft bezonnen over de 
uitdagingen die ze meebrengen. 

 Enkel resultaat behalen is niet voldoende. Probeer ook te achterhalen wat 
u wil van uw professionele leven. Op deze manier kan u niet alleen de 
controle over uw loopbaan nemen maar deze ook in de juiste richting 
sturen. Dat wil zeggen, een richting die leidt tot uw persoonlijke invulling 
van succes. 
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Doelgerichtheid (lijf) Ontwikkelpunt 
Laag Ontdek wat voor u belangrijk is in uw loopbaan. Evolueren naar uw 

persoonlijk loopbaansucces kan alleen gerealiseerd worden door te 
begrijpen wat u werkelijk drijft en dan vast te houden aan die waarde. 
Analyseer verschillende soorten functieomschrijvingen en probeer u in te 
beelden hoe het uitvoeren van deze jobs voor u zou zijn. Dit kan u 
inzichten verschaffen die u dan weer dichter brengen bij uw echte 
loopbaanwaarde. 
Plan regelmatig momenten in voor zelfreflectie met betrekking tot uw 
loopbaan en uw huidige job teneinde voeling te houden met datgene 
waarvoor u het allemaal doet. 
Wees voldoende kritisch naar nieuwe jobaanbiedingen. Is er een 
voldoende fit met uw waarden en de lange termijn visie voor uw 
loopbaan? 

Gemiddeld Persoonlijk loopbaansucces is gebaseerd op het vinden van een win-win 
tussen uw eigen behoeften en deze van uw werkgever. Uw eigen waarden 
kennen verhoogt zowel uw eigen succesgevoel als uw waarde voor uw 
werkgever. 
Trouw blijven aan uzelf kan verwezenlijkt worden als u zich alternatieven 
blijft inbeelden die voor u zouden kunnen werken. Uw opties kennen en 
bewust blijven van het huidige psychologische contract vergroten uw 
vermogen om op koers te blijven. 
Om uw persoonlijke doelen te bereiken, moet u zelf uw zeilen bijzetten en 
u niet zomaar laten leiden door de wind. Het is goed om een acuut gevoel 
voor loopbaanfocus te ontwikkelen. Blijf open staan om te ontdekken wat 
u belangrijk vindt in uw loopbaan. 
Blijf kritisch wanneer u een loopbaanstap overweegt: is er werkelijk een fit 
met uw waarden en lange termijn visie op uw loopbaan? 

Hoog Weten wat u wil is belangrijk en het niet ingaan op bepaalde 
opportuniteiten hoort daarbij. Wees er u echter van bewust dat 
opportuniteiten ook gegrepen moeten worden en soms zelfs gecreëerd 
om loopbaansucces te bereiken. 
Zorg ervoor dat u bij anderen niet als koppig overkomt door goed uit te 
leggen waarom uw perspectief betekenisvol is. 
Zorg ervoor dat u wat u wil niet te eng definieert. Analyseer een 
opportuniteit in de diepte alvorens deze af te wijzen. 
Zorg ervoor dat u wat u wil niet te eng definieert. Analyseer een 
opportuniteit in de diepte alvorens deze af te wijzen. In sommige gevallen 
moeten we een bepaalde opdracht of project waarvan we niet houden 
aanvaarden gewoon om nadien te kunnen doen wat we betekenisvol 
vinden. 
Uw hoge zelf-oriëntatie voorkeur vraagt een sterke fit tussen uw waarden 
en het bedrijf waarvoor u werkt/zal werken. Zorg ervoor dat u wat u wil 
niet te eng definieert. Wees open om na te gaan wat de job en de 
organisatie kunnen bieden alvorens deze volledig af te wijzen. 
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Mobiliteit (benen) Ontwikkelpunt 
Laag Ontdek waarom u in het algemeen niet geneigd bent om stappen te 

ondernemen naar nieuwe loopbaan mogelijkheden; is het loyaliteit, zit u 
gevangen in een 'gouden kooi’ of bent u gewoon bang voor het 
onbekende? 
Wees u ervan bewust dat de kans dat u uw volledige loopbaan bij één 
werkgever of zelfs binnen één type functie kan voltooien klein tot 
onbestaande is. Evalueer dus regelmatig wat zinvol of lonend voor u is 
zodat u, wanneer de tijd rijp is, zelf kan kiezen en niet gewoon een 
verandering moet aanvaarden. 
Een lage voorkeur voor mobiliteit vereist een sterke fit met uw 
werkomgeving. Als deze niet meer overeenkomt met uw waarden, 
talenten en noden, is het misschien tijd om uw opties te evalueren. 
Verkiest u om (a) te blijven en mogelijk gedemotiveerd te geraken, (b) te 
trachten uw huidige positie te heronderhandelen of (c) elders een baan te 
gaan zoeken? 
Praat met verschillende mensen en ontdek waardoor zij gemotiveerd 
worden binnen organisaties en industrieën die u zelf minder goed kent. 
Vraag u voortdurend af of uw huidige omgeving u voldoende 
mogelijkheden biedt om nieuwe dingen te leren. Indien dit niet het geval is 
kan dit een reden zijn om verandering te overwegen. 

Gemiddeld Het verder ontwikkelen van uw mobiliteitsvoorkeur kan even verrijkend 
zijn voor uw loopbaan als dat het wenselijk is voor topwerkgevers. 
Hoewel een voorkeur voor evenwichtige mobiliteit kan leiden tot succes in 
sommige situaties, moet u er voor zorgen dat u niet gevangen bent als uw 
werksituatie onverwacht verandert. Blijf aandachtig voor de fit tussen u en 
de organisatie in termen van waarden, talenten en behoeften. 
Blijf de arbeidsmarkt verkennen door met een groot aantal mensen van 
verschillende industrieën te praten over hun ervaringen. Deze informatie 
draagt bij aan uw bewustzijn met betrekking tot de inhoud van uw 
psychologisch contract. 
Mobiliteit in uw loopbaan draagt alleen bij tot uw persoonlijk 
loopbaansucces als u in staat bent zich ermee te verbinden en deel te 
worden van de nieuwe context. Het is belangrijk in het oog te blijven 
houden hoe deze verschillende omgevingen verrijkend voor u kunnen zijn, 
zowel persoonlijk als professioneel. 

Hoog Zorg ervoor dat u voordeel haalt uit iedere leermogelijkheid die zich 
aandient bij iedere loopbaan stap. 
Zorg ervoor dat bij vertrek het gaat om een weloverwogen loopbaanstap 
en dat u niet enkel van iets wegloopt omdat bepaalde aspecten ervan te 
moeilijk worden. 
Mobiliteit in uw loopbaan draagt alleen bij tot uw persoonlijk 
loopbaansucces als u in staat bent zich ermee te verbinden en deel te 
worden van de nieuwe context. Het is belangrijk in het oog te blijven 
houden hoe deze verschillende omgevingen verrijkend voor u kunnen zijn, 
zowel persoonlijk als professioneel. 
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6.3.2.3. Attitudes – Implicaties 
 

De vier attitudes worden weergegeven op een continuüm van -5 tot +5.  Beide polariteiten worden 
kwalitatief beschreven. 
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6.3.2.4. Loopbaantypes 
 

Op basis van de vier scores op de loopbaanattitudes en bijkomend onderzoek dat de attitudes 
koppelt aan de loopbaanwaarden werd een typologie ontwikkeld. Deze laat toe om het gedrag met 
betrekking tot het sturen van de loopbaan te duiden.  Dit levert een kwalitatieve beschrijving op die 
een levendig beeld schetst van het typegedrag. 

We gaan hierbij uit van een theoretische situatie dat een attitude ofwel in zijn geheel afwezig dan 
wel aanwezig is: 0 of 1. 

Het % van fit laat toe om in te schatten in welke mate de beschrijving van toepassing is op de 
deelnemer. 

Er zijn 16 types die hieronder alle inhoudelijk toegelicht worden. 

Geketend Dit carrièretype verwijst naar mensen die, of niet inzetten op hun carrière, 
of in een situatie gevangen zitten die hun hun intrinsieke ambitie 
onderdrukt of hun zelfvertrouwen zodanig beïnvloedt, dat ze geen kansen 
zien. Hun houding tegenover hun loopbaan varieert van simpelweg 
ongeïnteresseerd tot ronduit vijandig. Meestal worden ze in hun carrière 
niet door een hoger doel gedreven, terwijl dat in hun persoonlijke leven 
wel degelijk het geval kan zijn.\n 
Mensen met dit loopbaantype zijn zich niet bewust van hun persoonlijke 
waarden, vereist om het professionele leven richting te geven en om het 
ruime perspectief en de openheid te hebben om passende kansen te 
zien.\n 
Het belangrijkste verschil met de meer zelfgemotiveerde loopbaantypes is 
dat Geketende personen geen zinvolle doelen in hun professionele leven 
lijken te zien en ze zich dus ook niet kunnen engageren. Binnen dit 
loopbaantype neigen mensen typisch hoge carrière-eisen uit de weg te 
gaan, zoals het plannen van taken voor zichzelf en anderen, het 
deelnemen aan uitdagende projecten of het zich inspannen om te groeien 
binnen het eigen vakgebied. Bij dit loopbaantype past nog best het beeld 
van iemand die zijn/haar potentieel niet realiseert en die ook niet 
gemotiveerd is om daar iets aan te doen. Zonde, want deze personen 
hebben vaak wel degelijk intrinsieke motivatoren (zoals b.v. het dromen 
van een eigen zaak) en ze zijn ook betrokken op een hoger doel in hun 
persoonlijke leven of hun familie.\n 
De eerste stap in de richting van het opnieuw zien van motiverende 
opportuniteiten en van het weer aanwakkeren van een gevoel van 
loopbaantevredenheid, is het ondernemen van nieuwe en uitgesproken 
loopbaanstappen. Geketende personen zullen echter typisch defensief 
reageren op voorstellen voor loopbaanverandering, aangezien ze zelf niet 
bezig zijn met het actief vorm geven van hun loopbaan. De uitdaging 
bestaat er dus in om loopbaaninitiatieven op te zetten en tegelijk 
openheid te stimuleren om nieuwe ervaringen en situaties uit te proberen. 
Daarnaast is een grondige zelfreflectie over persoonlijke levensdoelen of 
loopbaandoelen aan de orde. Loopbaancoaching is dan ook aanbevolen. 
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De Sociale 
Netwerker 

De Sociale Netwerker is over het algemeen nieuwsgierig en open om 
nieuwe dingen te ervaren en nieuwe mensen te ontmoeten. Dit type is 
over het algemeen gericht op persoonlijke groei, gevoelig voor het grotere 
geheel van de dingen en voor de bijdragen die hij of zij zou kunnen leveren 
aan dit grotere geheel. 
Hoewel de Sociale Netwerker op een psychologisch niveau geen grenzen 
kent, heeft hij/zij deze wel degelijk op fysiek niveau. Ondanks hun 
nieuwsgierigheid zijn ze niet bereid om deze te bevredigen door te 
veranderen van baan, organisatie, sector of land en beheren ze hun 
loopbaan niet proactief. Dit komt omdat dat Sociale Netwerkers geen 
duidelijk beeld hebben van hun persoonlijke loopbaanwaarden, zodat ze er 
ook niet naar kunnen handelen. Dit leidt tot een passieve houding ten 
opzichte van de loopbaan, ondanks de interesse voor verschillende dingen 
- misschien is de interesse zelfs te breed om effectief loopbaandoelen te 
kunnen bereiken. Sociale Netwerkers zijn algemeen ook geneigd om een 
hekel te hebben aan loopbaan doelstellingen. Hoewel ze in een specifieke 
fysieke organisatorische context verankerd zijn, houden ze ervan om 
professioneel te experimenteren. Als ze daarin falen, beschouwen ze dit 
als een leerervaring in plaats van een mislukking. Hoewel dit een goede 
houding kan zijn om te blijven doorgaan, kan het ontbreken van de focus 
op het verwerven van relevante kennis, contacten of standpunten over de 
loopbaan uiteindelijk toch leiden tot gevoelens van mislukking. 
Het ontwikkelen van zelfmanagement vergt een dubbele focus: ten eerste 
het ontwikkelen van loopbaanassertiviteit en zin voor initiatief en ten 
tweede het verkrijgen van duidelijkheid over de prioriteiten in de 
loopbaan. Het stimuleren van zelfreflectie kan nuttig zijn om een 
duidelijker beeld te verwerven van wat de meer en minder wenselijke 
kenmerken waren van ervaringen in projecten of functies in het verleden 
en van de context waarin ze zich afspeelden. Op basis van die kennis willen 
Sociale Netwerkers misschien wel potentieel waardevolle 'volgende 
stappen’ in hun loopbaan verkennen en zijn ze misschien zelfs bereid om 
hun fysieke comfortzone te verlaten. Gelet op hun afkeer van concrete 
doelstellingen, moet coaching gericht zijn op het verkrijgen van een 
duidelijk beeld van loopbaan do's en don'ts in plaats van op het opzetten 
van (alweer) een persoonlijke actie-of ontwikkelingsplan. 
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De Bezige Bij De Bezige Bij is sterk geneigd om de loopbaan in eigen handen te nemen. 
Door hun sterke betrokkenheid op de te realiseren organisatiedoelen, 
kunnen bezige bijen op het eerste zicht overkomen als succesvolle 
professionals. Bezige Bijen hebben over het algemeen behoefte aan 
veiligheid en stabiliteit en proberen dit te verkrijgen door hun loopbaan zo 
te sturen dat deze overeenkomt met de behoeften van anderen, meestal 
die van hun verantwoordelijken binnen organisatie waarvoor ze werken. 
Bezige Bijen kunnen waardevolle aanwinsten voor organisaties zijn in de 
zin dat ze het leuk vinden om aan concrete resultaten voor de organisatie 
te werken. Op termijn lopen ze echter tegen grenzen aan, aangezien 
Bezige Bijen proberen om hun loopbaan te boosten door proactief aan de 
prestatievereisten van de organisatie te beantwoorden, zonder daarbij 
open te staan voor veel variatie in hun werk. 
Bezige Bijen kunnen overkomen als enigszins opportunistisch omdat ze 
willen beantwoorden aan de behoeften van de organisatie, terwijl ze nog 
geen duidelijk beeld hebben van hun eigen loopbaanwaarden. De Bezige 
Bij is dan ook afhankelijk van anderen om richting te bepalen en is ook, 
hoewel hun pro-activiteit daarin kan misleidend zijn, (nog) niet klaar om te 
leiden. 
In wezen is het belangrijkste verschil tussen de Bezige Bij en types die hun 
loopbaan zelf meer effectief sturen dat deze laatste een sterkere kennis 
hebben over van wat belangrijk is voor hun loopbaan, evenals over een 
breder gamma aan intrinsieke motivatoren beschikken. 
De uitdaging voor Bezige Bijen is om in contact te komen met de innerlijke 
waarden die tot een subjectief succesvolle loopbaan kunnen leiden en tot 
een, zowel psychisch als fysiek, meer grenzeloze houding om een groter 
potentieel (bijvoorbeeld om te leiden) te realiseren. Om een meer waarde 
gedreven loopbaanmanagement te ontwikkelen, helpt het om aan te 
tonen hoe een toename van assertiviteit en aandacht helpt om meer van 
het rendement op inspanning te krijgen. Gezien het gebrek aan aandacht 
voor de persoonlijke doelen, heeft vooral de organisatie voordeel bij de 
inspanningen van de Bezige Bij. Het stimuleren van dit besef helpt bij het 
creëren van een gevoel van noodzaak om te veranderen. Introspectie en 
actief op zoek gaan naar ervaringen die de Bezige Bij uit haar comfort zone 
duwen zijn krachtige middelen om de zelfkennis te verwerven die tot een 
meer lonende en gerichte zelf-gemanagede loopbaan zal leiden. 
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Verdedigend Het Verdedigende type is bovenal gericht op de eigen waarden en sterktes 
en is niet geïnteresseerd om het blikveld te verruimen. Door die sterke 
interne focus zijn Verdedigende mensen ervan overtuigd dat ze een goed 
beeld hebben van wat ze in een loopbaan willen realiseren. Vanuit hun 
eigen gelijk zijn ze geneigd sterk aan hun persoonlijke perspectief vast te 
houden, met het risico te verglijden naar een 'ik' versus 'zij' discours. 
De mogelijke lacune in hun loopbaanvisie is dat deze niet onderbouwd of 
genuanceerd is. Dit kan zijn omwille van het ontbreken van ervaringen in 
verschillende professionele situaties of het niet willen accepteren van 
nieuwe perspectieven. De sterke persoonlijke focus verhoogt de kans dat 
hun interne perspectief geen raakvlak heeft met de verwachtingen die 
gesteld worden door werkgevers en de professionele context in het 
algemeen. 
Mensen met dit loopbaantype hebben minder kans op objectief of 
subjectief loopbaansucces omdat ze over onvoldoende ondernemerschap 
beschikken om ook te handelen volgens hun sterke interne kompas. 
Bovendien hebben ze niet ze vereiste mentale flexibiliteit om zich aan te 
kunnen passen aan veranderingen in de professionele omgeving. Vandaar 
dat dit type het nodig heeft om een stabiele job en organisatiesetting te 
vinden die perfect bij de eigen loopbaanwaarden aansluiten. Zo niet kan 
de combinatie van een sterke persoonlijke visie op de loopbaan en een 
gebrek aan resultaten leiden tot frustratie en verdere inkapseling van dit 
reeds sterk intern gerichte type. Daarom hechten Verdedigende mensen 
ook veel belang aan zekerheid en voorspelbaarheid in hun loopbaan. Ook 
work-life balance is vaak een prioriteit, mogelijk als gevolg van hun 
defensieve houding tegenover de eisen van hun werkgever. 
Als men er in slaagt deze mensen te stimuleren om open te staan voor 
nieuwe en andere perspectieven en de horizon te verbreden, hoeft een 
sterke persoonlijke visie de ontwikkeling van een meer proactieve houding 
tegenover de loopbaan niet te belemmeren. Om dit te bereiken is echter 
coaching vereist waarin een debat wordt gevoerd over de huidige situatie 
en de mogelijke meerwaarde van nieuwe perspectieven. Zo kunnen 
andere motivatoren ontgrendeld worden. 
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Toerist De Toerist wordt gekenmerkt door de sterke, bijna uitsluitende 
aanwezigheid van 'benen' en de grote mobiliteit waarmee het doorheen 
fysieke, organisatorische of geografische grenzen beweegt. Dit kan leiden 
tot een loopbaan die verankerd is in eenzelfde soort intellectuele, sociale 
of culturele context, doch niet in een bepaalde fysieke context. Bijgevolg 
zal de Toerist doorheen de loopbaan behoorlijk wat reizen, maar is tegelijk 
geneigd om telkens functies te kiezen die op een of andere manier 
gelijkaardig zijn en die geen verruiming van zijn/haar horizon vereisen. De 
Toerist is er niet echt geïnteresseerd om effectief bij te dragen aan de 
bezochte contexten, noch in wat die context op het vlak van 
groeimogelijkheden te bieden heeft. 
Het meest treffende kenmerk van dit type mensen is dat ze heel goed 
weten wat ze niet willen, maar geen echt inzicht hebben in wat ze wel 
willen. Toeristen zijn geneigd een lager dan gemiddelde interesse te tonen 
in veeleisende loopbanen waarin een continue zelfontplooiing, het 
uitvoeren van uitdagende of high-profile opdrachten of job crafting vereist 
is. Deze personen zijn eerder door verticale loopbaanevolutie gedreven en 
ook bereid om daarvoor hun persoonlijk leven tot op zekere hoogte op te 
offeren. Paradoxaal genoeg vermijden ze echter ook om 
verantwoordelijkheid op te nemen en te investeren in zelfontplooiing. 
Over het algemeen zijn Toeristen zeer flexibel en ongebonden zodat ze 
snel en licht kunnen reizen zodra de gelegenheid zich voordoet. Ze zijn niet 
op zoek naar de veiligheid en stabiliteit en houden altijd vast aan hun 
eigen, vrij smalle, comfortzone. Voor hun ontwikkeling is het daarom ook 
cruciaal om het inzicht te bekomen dat opportunistisch reizen op zich 
onvoldoende en zelfs schadelijk voor hun loopbaan kan zijn. Coaching met 
die focus helpt om meer consistentie in de loopbaan te bereiken en het 
rendement op inspanningen te verhogen. Het is echter niet erg 
waarschijnlijk dat Toeristen aan coaching toekomen. Vaak zijn ze al verder 
getrokken, nog voordat de noodzaak wordt geïdentificeerd en voordat ze 
geconfronteerd worden met de gevolgen van hun acties. 
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De Filosoof De Filosoof heeft een uitgesproken gevoel van doel en richting in zijn of 
haar loopbaan en vooral ook de nieuwsgierigheid om deze kaders geregeld 
bij te stellen of uit te breiden. Dit type neigt de loopbaan op filosofische 
wijze te benaderen, wat leidt tot een goed ontwikkelde, verfijnde 
loopbaanvisie. Waaraan het Filosofen echter ontbreekt, is de 
actiegerichtheid om ook te handelen volgens die visie en om daadwerkelijk 
te veranderen zodat men die visie met nieuwe ervaringen kan verrijken. 
Door die lage actiegerichtheid en dus het ontbreken van initiatieven, 
bestaat het risico dat hun loopbaanvisie voeling met de werkelijkheid 
verliest. Omdat ze weinig echte acties ondernemen, neigen Filosofen naar 
een ivoren toren mentaliteit. Hun aangeboren nieuwsgierigheid voorkomt 
echter dat ze zich verdedigend gaan opstellen.\n 
Filosofen kunnen zeer boeiende gesprekspartners zijn, beschikken vaak 
over zeer interessante loopbaanvisies en kunnen zelfs goed klinkend 
loopbaanadvies geven. Omdat ze er niet op gericht zijn om ook te 
handelen naar hun ideeën, ontstaat het probleem dat dit in hun eigen 
parcours niet noodzakelijk tot uiting komt. Ondanks een mogelijk verfijnde 
loopbaanvisie, hebben ze daarom ook baat bij loopbaanbegeleiding, 
gericht op het stimuleren van concrete initiatieven en op het aanmoedigen 
om zich van hun kleine wereld los te maken. Hoewel ze enigszins gesloten 
kunnen reageren op externe terugkoppeling en erkenning, zijn Filosofen 
echter ook afhankelijk van anderen om hun loopbaan richting te geven. 
Het bevorderen van zelfsturing is daarom een eerste stap in de richting van 
het ontsluiten van hun loopbaanontwikkeling. In en latere fase kan men 
dan de loopbaanbegeleiding specifiek richten op het bewust op zoek gaan 
naar nieuwe omgevingen (afdelingen, bedrijven, industrieën) om fysieke 
mobiliteit verder te ontwikkelen. 
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De Trouwe Soldaat Trouwe Soldaten vertonen een bovengemiddelde pro-activiteit in hun 
loopbaan, evenals het vermogen om zich aan te passen aan de eisen tot 
verandering die aan hen gesteld worden. Ze zijn verankerd in een 
organisatorische, culturele of geografische context, of zelfs in een netwerk 
van sociale relaties. Zolang ze in naam van een dergelijke context kunnen 
opereren, voelen ze zich comfortabel om over grenzen heen te werken en 
met verschillende perspectieven te interageren. 
Wat Trouwe Soldaten typisch het meest missen zijn persoonlijke 
doelstellingen en de onafhankelijkheid ten aanzien van de context waarin 
ze werken. Hoewel ze goede als “goede burgers” binnen de organisatie 
handelen, leiden hun inspanningen vaak niet tot het gewenste effect in 
termen van professionele en loopbaanresultaten. Omwille van hun 
collegiale houding en generalistische interesses zijn Trouwe Soldaten 
immers echte teamspelers. Hun onscherpe focus en lage 
loopbaanassertiviteit hebben tot gevolg dat ze hun loopbaan niet erg 
strategisch beheren. Ze vinden het leuk om te gaan voor de uitdaging van 
de dag en kunnen zich daar sterk in engageren, maar als het gaat om het 
bevorderen van hun eigen positie of om meer uit hun werkrelaties te 
verkrijgen, houden ze er niet van te concurreren of te onderhandelen. 
Omdat Trouwe Soldaten niet hoog op scoren op de assertiviteit die vereist 
is om hun eigen prioriteiten te verdedigen tegen die van de werkgever en 
uit minder opportune loopbaancontexten te vertrekken, is loyaliteit voor 
hen een natuurlijke loopbaanhouding. 
Het verschil tussen de Trouwe Soldaat en de meer succesvolle 
loopbaantypes is dat deze laatsten er in slagen loyaliteit aan de organisatie 
te combineren met een persoonlijk waardenkompas en met de soms 
meedogenloze assertiviteit die nodig is om het te maken naar de top 
binnen de organisatie waaraan ze zo zijn toegewijd. Daarom wordt dit type 
geduid als soldaat en niet als generaal. Om daadwerkelijk proactief te 
worden is coaching die gericht is op het versterken van het interne 
waardenkompas een waardevolle piste. Het verscherpen van het 
zelfbewustzijn zal een fundamentele impact hebben op de wijze waarop 
de Trouwe Soldaat de eigen loopbaan in handen neemt. Hij/zij ontwikkelt 
daarmee immers de doelgerichtheid die aangeeft wanneer het tijd is om 
actie te nemen en welke context dient opgezocht te worden. 
Loopbaanbegeleiding gericht op het ontwikkelen van assertiviteit en 
loopbaanvisie kan dus van groot nut zijn voor Trouwe Soldaten aangezien 
ze geneigd zijn om het kiezen van richting voor zichzelf uit te stellen."  

 

  



 
                   Interpretatiegids Career Fitness Profiler®  pag. 70 

De Dromenjager Het perspectief van de Dromenjager is dat van een persoon die een 
duidelijk beeld heeft van wat belangrijk is in zijn of haar loopbaan en die 
bereid is om die droom na te jagen door mobiel op iedere  gelegenheid in 
te gaan. De Dromenjager zal herhaaldelijk specifieke soorten 
opportuniteiten grijpen die bij zijn of haar droom passen. Voor de 
Dromenjager zijn organisatie of geografische grenzen geen barrière in dit 
streven. 
De beperking van de Dromenjager is dat de mentale openheid niet even 
ontwikkeld is als hun vermogen om fysiek mobiel zijn. Daarom jagen ze 
één enkele voorbestemde droom na zonder ooit te stoppen en zich af te 
vragen of dit nog steeds de juiste weg voor hen is. Ze missen de pro-
activiteit om zelf loopbaankansen te creëren en over het algemeen zijn 
niet bezig met groei in hun loopbaan. 
Het verschil met types die hun loopbaan op meer proactieve wijze 
managen is dat, hoewel ze intern gemotiveerd zijn, Dromenjagers minder 
geneigd zijn om te zoeken naar andere perspectieven die hen zouden 
kunnen stimuleren om vooruitgang te boeken in hun loopbaan. De 
uitdaging voor de Dromenjager is om actief te netwerken, hun functionele 
expertise of sociale grenzen te overschrijden en om hun perspectief op wat 
een betekenisvolle loopbaan zou kunnen zijn te verbreden. 
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De Trekvogel Trekvogels richten hun loopbaan actief in en zijn bereid om over de fysieke 
grenzen heen te werken. Ze zijn waardevol voor organisaties in de zin dat 
ze zich richten op concrete resultaten voor de organisatie en bereid zijn 
om daar te gaan waar ze nodig zijn, of waar ze kansen voor zichzelf kunnen 
creëren. Ze hebben de neiging om hun activiteiten en loopbaankeuzes af 
te stemmen op de behoeftes van anderen, meestal de organisatie 
waarvoor ze werken. Dergelijk gevoel van verbondenheid kunnen ze ook 
koppelen aan de wens om anderen op een dagelijkse basis te leiden. 
Hoewel dit type geen fysieke grenzen kent, heeft het er zeker 
psychologische. Trekvogels kunnen veel reizen, zonder zich echter ook 
echt te verbinden met de nieuwe ideeën of mensen die ze onderweg 
tegenkomen. Ze hebben de neiging vast te houden aan wat ze weten en 
zich niet te verdiepen in, of deel te nemen aan de context die ze bezoeken. 
Inzake loopbaanmanagement identificeren ze meestal die mogelijkheden 
die hun het beste te belonen en waarin hun capaciteiten het meest nuttig 
zijn, en vermijden ze het om intellectueel bedreigd te worden. Dat is 
jammer, omdat ze wel degelijk een ambitie hebben. 
De ontwikkelingsuitdaging voor de Trekvogel is om een meer volledig 
beeld te krijgen van de waardendimensie die het hart is van de loopbaan. 
Trekvogels uitdagen om te reflecteren op professionele ervaringen kan 
helpen om meer in contact te komen met hun innerlijke zelf en met de 
professionele ervaringen en mensen die zij ontmoeten. Op deze manier is 
het mogelijk om Trekvogels ervan te overtuigen meer zelfsturend te 
worden en mogelijk ook een leidinggevende rol op te nemen. 
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De Militant De Militant is actief en heel bewust bezig met loopbaanmanagement en 
wordt gedreven door persoonlijke waarden in de zoektocht naar betekenis 
en succes in de hele loopbaan. Militanten slagen er over het algemeen in 
vorm te geven aan hun rol binnen de organisatie zodat deze past bij hun 
lange termijn visie op de loopbaan. Militanten slagen er via 
onderhandeling meestal in om autonomie te krijgen en dit te combineren 
met een gevoel van veiligheid en stabiliteit binnen de organisatie waartoe 
zij behoren. 
De Militant is gericht op het vinden van een 'thuis' voor de loopbaan dat 
de vrijheid biedt om zijn of haar eigen pad te volgen. Om meer succesvol te 
zijn in het nastreven van hun droom, zouden deze personen baat hebben 
bij het zich openstellen voor nieuwe ideeën en mensen binnen en buiten 
de wereld die zij al kennen. Dit zouden voor de Militant interessante 
loopbaanpaden kunnen openen die in het huidige carrièreperspectief 
alsnog verborgen blijven. De Militant wordt ook beperkt door een gebrek 
aan fysieke mobiliteit en de bereidheid om zich op professioneel vlak te 
bewegen tussen afdelingen, bedrijven en zelfs landen. 
Het essentiële verschil tussen de Militant en meer nieuwsgierige types is 
dat deze laatste een meer complexe kijk op hun carrière hebben en 
proberen om meerdere facetten die persoonlijk loopbaansucces 
beïnvloeden in evenwicht te brengen. De Militant dient het perspectief te 
verbreden en een rijker zicht op de loopbaan te verwerven alsook nieuwe 
contexten die het mogelijk maken professioneel te groeien actief te 
verkennen. Een Militant zou kunnen worden ondersteund door de 
organisatie indien deze de Militant zou uitdagen op vlak van overtuigingen 
en perspectieven. Ook het faciliteren van de mobiliteit binnen de 
organisatie is een waardevolle piste voor loopbaancoaching. 
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De Globetrotter Globetrotters vertonen zowel psychologische als fysieke mobiliteit. Ze 
houden ervan om nieuwe mensen te ontmoeten en zijn klaar om nieuwe 
ervaringen te omarmen en leermogelijkheden ten volle te benutten. 
Globetrotters gedijen in moeilijke situaties, waarin ze zelfstandig kunnen 
functioneren en zodoende nieuwe vaardigheden kunnen verwerven. Het 
zijn waardevolle werknemers in die zin dat ze vaak innovatieve ideeën 
hebben, geneigd zijn zich positief over hun werkgever uit te laten en 
bereid zijn om harder te werken dan er verwacht wordt. In hun loopbaan 
kunnen Globetrotters vaak fysiek van omgeving veranderen (b.v. van 
organisatie), terwijl ze ook regelmatig hun psychologische 
loopbaanoriëntatie wijzigen (b.v. rol of expertisegebied). 
Globetrotters worden vaak gedreven door diverse motivatoren in de 
loopbaan waarvan de meeste, net als de daaruit resulterende loopbaan, 
alleen zinvol zullen overkomen op andere personen van dit type. Dit is te 
wijten aan het feit dat hun subjectieve gevoel van een succesvolle 
loopbaan kan afwijken van de verwachtingen van anderen en van de 
samenleving als geheel. Ze kunnen de ‘fast track’ verlaten voor minder 
veeleisende werkschema's die hen de mogelijkheid tot zelfreflectie en 
vernieuwing geven. Diegene met een compulsief leergedrag zullen vooral 
lateraal bewegen om verschillende professionele rollen te kunnen ervaren. 
Hoewel ze geen psychologische en fysieke grenzen kennen, hebben 
Globetrotters geen duidelijk beeld van wat ze verwachten te vinden, noch 
een duidelijk plan van aanpak over hoe er te komen. In termen van 
loopbaanplanning zijn hun persoonlijke loopbaanwaarden onduidelijk en 
kunnen ze daar ook niet naar handelen. Ze hebben de neiging om 
professioneel te experimenteren, zowel op het vlak van vakgebieden als 
van organisatie contexten. Als ze daarin falen, beschouwen ze dit als een 
leerervaring en niet als een mislukking. Hoewel dit een goede houding kan 
zijn om te blijven doorgaan, kan het zijn dat ze daardoor onvoldoende 
relevante kennis en contacten verwerven of onvoldoende standpunten 
over de loopbaan innemen, wat uiteindelijk toch kan leiden tot gevoelens 
van mislukking. 
De Globetrotter dient zelfmanagement te verwerven. Dit vraagt om een 
focus op het ontwikkelen van loopbaan assertiviteit en zin voor initiatief, 
terwijl men tegelijk ook van duidelijkheid over de persoonlijke prioriteiten 
dient te krijgen. Het stimuleren van zelfreflectie kan nuttig zijn om een 
duidelijker beeld te verwerven van wat de meer en minder wenselijke 
kenmerken waren van projecten of functies in het verleden en de context 
waarin deze ervaringen zich afspeelden. Gelet op hun afkeer van concrete 
doelstellingen, moet coaching gericht zijn op het verkrijgen van een 
duidelijk beeld van do's en don’ts in de loopbaan. 
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De Go-Getter Dit type is bereid om kansen te creëren die matchen met de eigen 
waarden en ziet organisatie- of geografische grenzen niet als een barrière 
in zijn of haar streven. Go-Getters slagen er in om een aanzienlijke 
hoeveelheid autonomie met hun werkgever te onderhandelen en bieden 
aanzienlijke bijdragen in ruil. Zij zoeken actief naar moeilijke en uitdagende 
mogelijkheden waarin ze kunnen excelleren. 
Het doel van dit type is vaak een welbepaalde professionele context te 
scheppen, deze te behouden en te beschermen (of te worden beschermd 
door) en zoekt een situatie die het mogelijk maakt om te idealistisch zijn, 
zonder daarbij ook mentaal flexibel te hoeven zijn. Het vinden van een plek 
met een sterke fit in de waarden waar het toegestaan is om volgens deze 
waarden te handelen is hun ideaal, omdat het waarschijnlijk ook betekent 
dat de organisatie net zo geïnteresseerd is in het behouden van 
gelijkgestemde leden als de leden zelf. Als Go-Getters niet het gevoel 
hebben dat de organisatie hen biedt wat ze willen, zullen ze zich snel naar 
elders verplaatsen. 
De beperking van de Go-Getters is dat hun psychologische openheid niet 
zo verfijnd is als hun vermogen om fysiek mobiel zijn. Het belangrijkste 
verschil met de meer nieuwsgierige types is dat deze laatste erin slagen 
om hun verschillende ervaringen in een lange termijn loopbaanvisie te 
integreren. De Go-Getter kan er dus baat bij hebben zich voor nieuwe 
mensen en nieuwe perspectieven open te stellen en zodoende de 
loopbaanhorizon te verbreden. Soms kan 'mislukking' die intellectuele 
nieuwsgierigheid ook activeren. 
Succesvolle Go-Getters lopen het risico minder kans hebben om geholpen 
te worden, omdat ze niet snel met “falen” geconfronteerd worden. Als ze 
in contact komen met een loopbaancoach of mentor, moet de nadruk 
liggen op het hen helpen nadenken over wat ze uit voorbije 
loopbaanstappen geleerd hebben en dient hun perspectief bewust 
uitgedaagd te worden door een zo verscheiden mogelijke groep van 
andere mensen. 
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De Huurling De Huurling is gemiddeld genomen behoorlijk ambitieus en betrokken op 
een succesvolle carrière. Deze mensen zijn niet snel tevreden met de 
vooruitgang van hun loopbaan en houden er van om er voor te gaan, ook 
al kan dat ten koste gaan van hun work-life balance en van een algemeen 
gevoel van houvast.\n 
Waar het de Huurling typisch aan ontbreekt is een strategisch 
loopbaanperspectief en het besef van de relevantie daarvan. Vaak gericht 
op één of slechts enkele loopbaandoelen, is de Huurling gedreven om 
productief te zijn en maximaal te groeien binnen één dimensie, maar 
ontbreekt het hem of haar ook aan een echt intrinsiek 'leitmotiv'. Een 
voorbeeld is de high potential die erg bezig met zelf-actualisatie en 
vooruitgang, maar die ervoor kiest om ad interim werken. 
In wezen is het belangrijkste verschil tussen de Huurling en de meer 
volwassen loopbaantypes dat deze laatsten een meer complexe kijk op 
hun carrière hebben en daardoor ook de verschillende aspecten die hun 
persoonlijk loopbaansucces beïnvloeden in evenwicht brengen. De 
Huurling zal vaak een sterker besef hebben van wat hij of zij niet wil, 
eerder dan van de dingen die hem of haar daadwerkelijk zouden 
motiveren. Hoewel Huurlingen zeer waardevolle activa voor een 
organisatie kunnen zijn, schaadt dit gebrek aan richting en balans hun 
vermogen om anderen te leiden. 
De Huurling kon zijn of haar loopbaanperspectief verder ontwikkelen door 
oog te hebben voor het bredere beeld. Ervaring speelt in dit laatste een 
belangrijke rol. Om deze te verwerven, is het echter nuttig om zo nu en 
dan te reflecteren over belangrijke gebeurtenissen in de loopbaan en de 
impact die ze gehad hebben. In de relatie met de werkgever kan de 
Huurling er baat bij hebben om de open dialoog op te zoeken, gericht op 
de wederzijdse voordelen. Meer bepaald kan die dialoog de Huurling 
ondersteunen bij het bepalen van welke prioriteiten waardevol zijn en om 
ervoor te zorgen dat acties effectief een samenhangende loopbaan op 
lange termijn ondersteunen. 
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De Talmer De Talmer beschikt over voldoende kennis van zijn of haar doelen en 
waarden in het leven. De Talmer is over het algemeen open en flexibel 
genoeg om nieuwe mensen en ideeën te verkennen en om verschillende 
opdrachten te proberen, zelfs binnen verschillende bedrijven, om deze 
doelen te bereiken. Talmers hebben meestal een goed begrip van de 
bredere context van de dingen en de ambitie om bij te dragen aan het 
grotere geheel. Ze hebben de neiging om welwillend tegenover de 
organisatie te zijn en meer te doen dan wat van hen verwacht wordt. 
Tegelijkertijd kunnen ze ook terughoudend zijn om zich loyaal te binden. 
De Talmer wordt geconfronteerd met de beperkingen van zijn of haar haar 
houding wanneer de zaken in de professionele context zodanig veranderen 
dat hun fit met het werk of de cultuur binnen de organisatie verloren gaat. 
De uitdaging voor Talmers is dan ook om meer ondernemend en 
zelfsturend te zijn in het managen en vormgeven van hun loopbaan en dit 
op een zodanige manier dat ze die aspecten die het werk voor hen de 
moeite waard maken beschermen. 
De Talmer is bijna zover dat hij uitgerust is om alle uitdagingen van de 
hedendaagse arbeidsmarkt aan te kunnen. De enige barrière is gebrek aan 
initiatief. Dit kan leiden tot onbenut potentieel wanneer de Talmer niet 
aangemoedigd wordt door zijn of haar werkgevers of sociale omgeving om 
concrete stappen te zetten. Een mogelijke oorzaak is een gebrek aan 
zelfvertrouwen of een beperkt begrip van hoe je dromen te realiseren. 
Counseling of coaching, gericht op het stimuleren van het nemen van 
initiatief in het managen van de loopbaan, kan daarom Talmers er 
misschien toe aanzetten stappen te ondernemen in de richting van het 
realiseren van hun grote potentieel en meer subjectief loopbaansucces te 
ervaren. 
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De Betrokken 
Burger 

Betrokken Burgers zijn heel bedreven in het zelf beheren van hun 
loopbaan omdat ze een proactieve houding tegenover de loopbaan 
combineren met een sterk intern waardenkompas. Ze beschikken 
bovendien over de vereiste outside-in oriëntatie om hun eigen 
overtuigingen in evenwicht te brengen met de eisen van anderen en van 
veranderende omstandigheden. Ze kunnen zelfs een brede 
nieuwsgierigheid voor die externe perspectieven hebben. Betrokken 
Burgers hebben de neiging meer loyaal en toegewijd aan de organisatie te 
zijn dan de gemiddelde werknemer en ze demonstreren een 
bovengemiddelde organisationeel burgerschap omdat ze hun lot in grote 
mate hebben afgestemd op dat van de organisatie.\n 
Hoewel ze niet echt nood hebben aan levenslange tewerkstelling of zich 
afhankelijk opstellen bij het beheer van hun eigen loopbaan, is hun 
referentiekader voor loopbaanplanning beperkt tot de mogelijkheden 
binnen de organisatie of afdeling. Ze beschikken over de assertiviteit die 
nodig is om hun loopbaan te bevorderen en hun doelen te realiseren, wat 
soms kan betekenen dat ze van collega’s moeten winnen om promotie of 
projectfinanciering te verkrijgen. Ze hebben de neiging om uitdagingen aan 
te gaan en ze zijn dol op gezonde concurrentie. 
De uitdaging voor dit succesvolle type is om de grenzen met betrekking tot 
de aanhoudende behoefte aan stabiliteit in hun loopbaan te verleggen. 
Omdat innovatie en de wereldwijde concurrentie in toenemende mate 
business strategieën sturen, zal stabiliteit steeds schaarser worden. Dus 
om te voorkomen ze gevangen raken in hun voorkeur voor stabiliteit, 
moeten Betrokken Burgers de fysieke mobiliteit ontwikkelen die hen in 
staat stelt om van context te veranderen wanneer hun huidige context niet 
meer passend is met hun loopbaanwensen. Ze zullen daarbij meer 
aandacht moeten besteden aan het ontwikkelen van een netwerk buiten 
de organisatie met het oog op het creëren van een hefboom voor de 
persoonlijke loopbaan, eerder dan voor de realisatie van 
organisatiedoelstellingen waarvoor een extern netwerk ook kan ingezet 
worden. Het kan wel een tijdje duren voordat ze handelen in 
overeenstemming met hun overtuigingen en ze kunnen baat hebben bij 
loopbaancoaching waarin de mogelijkheden tot het ontwikkelen van 
fysieke mobiliteit wordt verkend. 
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De 
Ontdekkingsreiziger 

Ontdekkingsreizigers lijken volledig voorbereid te zijn om aan de eisen van 
de “nieuwe loopbaanrealiteit” te voldoen. Ze zijn in staat om hun loopbaan 
zelf te beheren in een arbeidsmarkt waar permanente werkgelegenheid en 
lange termijn loopbaanplanning door de werkgevers niet langer wordt 
aangeboden. Ze begrijpen hoe ze zich kunnen aanpassen aan de 
veranderende eisen van de werkgevers en de arbeidsmarkt in het 
algemeen, met voldoende behoud van hun persoonlijke gevoel van 
richting zodat ze niet te ver van de eigen prioriteiten af dwalen. Ze 
beschikken over de belangrijkste troeven om een loopbaan als een reeks 
van leerervaringen vorm te geven die hen helpen te groeien als 
professional en als individu. Daarom kunnen ze een hoge mate van 
tevredenheid en persoonlijk loopbaansucces ervaren. Ze zijn intrinsiek 
gedreven om uit te blinken in wat ze doen. Hun brede, maar toch sterke en 
consistente visie, hun vermogen om in lijn hiermee te handelen en het 
kunnen benutten de opgedane ervaring maakt dat zij uit het juiste hout 
gesneden zijn om de rol van visionaire leider op te nemen. 
Ontdekkingsreizigers zijn zeer waardevolle werknemers omdat hun 
nieuwsgierigheid en ongebreidelde zoektocht naar leren, in combinatie 
met het vermogen om doortastend op te treden en te volharden, betekent 
dat ze niet alleen innovaties kunnen bedenken maar ook realiseren. Ze zijn 
altijd bereid om een uitdaging aan te gaan, ze streven naar positieve 
impact en tonen veel organisationeel burgerschap zonder dat ze daarvoor 
externe erkenning nodig hebben. De Ontdekkingsreiziger heeft een sterk 
intern waardenkompas en is tegelijk in staat om ook zorg te dragen voor 
de doelen van de organisatie en zijn/haar partners. 
In ieder geval is een Ontdekkingsreiziger niet gemakkelijk te managen 
binnen een organisatie. Hun sterke richtingsgevoel in combinatie met hun 
grote nieuwsgierigheid en het gemak waarmee ze initiatieven nemen 
betekent dat ze onvoorspelbaar kunnen optreden en daarin ook moeilijk te 
stoppen zijn. 
Het gemak waarmee de Ontdekkingsreiziger disfunctionele werkrelaties 
verbreekt betekent ook dat het vanuit organisatiestandpunt veel 
onderhoud vergt om de Ontdekkingsreiziger aan boord te houden. Dit als 
gevolg van hun constante behoefte aan autonomie en aan alle andere 
zaken die nodig zijn voor hen om te slagen. Gezien hun grote hang naar 
autonomie, frequente communicatie en hun neiging tot een transparante 
dialoog met de hiërarchische lijn is het van cruciaal belang om de 
doelstellingen van zowel de Ontdekkingsreiziger als de organisatie in lijn te 
houden, zodat beiden het meeste uit de werkrelatie kunnen putten. 

 

  



 
                   Interpretatiegids Career Fitness Profiler®  pag. 79 

6.3.3. Energie-Stress Balans 
6.3.3.1. Globale score 

De barometer gaat van een rode zone over een oranje zone naar groen, weer naar oranje en rood. 
De pijl geeft aan waar de deelnemer zich momenteel bevindt. 
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Score Benaming Betekenis 
1-2 Op weg naar 

een burn-
out? 
 

Er is een duidelijk nood aan een drastische loopbaanheroriëntering; de 
professionele vaardigheden om met stress en druk om te gaan werden 
ruimschoots overschreden. Het is daarom onrealistisch te denken dat u 
in uw huidige functie nog voldoening kan vinden. Daarvoor is het niveau 
van job tevredenheid, het geloof in uw job en in uw eigen vaardigheden 
te laag. Bovendien bent u niet van overtuigd dat de doelstellingen die u 
uzelf heeft gesteld haalbaar zijn. U bent niet langer in staat en bereid om 
het hoge niveau van energie en motivatie op te brengen die nodig zijn 
om vooruitgang te boeken ten aanzien van de doelstellingen die u in uw 
functie moet bereiken. U zit ten aanzien van uw huidige functie in een 
uitzichtloze situatie. Deze vicieuze cirkel, waarin de lage niveaus van job 
tevredenheid, motivatie en prestatie elkaar negatief versterken, kan niet 
doorbroken worden zonder een drastische interventie. 

3-4 Over/Under-
stretched 
 

Dit is de gevarenzone; de professionele vaardigheden om met stress en 
druk om te gaan worden momenteel overschreden tot op het niveau dat 
dit niet meer als gezond kan beschouwd worden. Hoogstwaarschijnlijk 
lijden uw prestaties hier reeds onder en als er niets aan gedaan wordt, 
zal uw positie verder verslechteren tot op het punt waar dramatische 
veranderingen in de werkomgeving de enige optie zullen zijn om het lage 
niveau van job tevredenheid en prestaties te keren. Deze noodzakelijke 
veranderingen zullen ook het geloof in uw job, in uw eigen vaardigheden 
en in de haalbaarheid van uw loopbaandoelstellingen weer opkrikken. 

5-6 Betrokken 
 

De Energie - Stress balans is op een aanvaardbaar niveau, met andere 
woorden, u kan zichzelf voldoende motiveren in uw huidige situatie, wat 
leidt tot een aanvaardbaar stressniveau. U wordt echter gevraagd om tot 
het uiterste te gaan en het ontwikkelen van de vaardigheden om uzelf te 
motiveren zou bevorderlijk zijn zodat u in staat bent om een veilige 
marge in te bouwen. In elk geval is het noodzakelijk dat u aandacht 
besteedt aan het actief managen van uw werklast en het bewaken van 
uw draagkracht. Verder is het aan te raden te onderzoeken in welke 
mate uw loopbaanaspiraties overeenstemmen met uw huidige situatie 
en de vooruitgang die u er in kan boeken. 

7-8 Uitermate 
betrokken 
 

De Energie - Stress balans is aanzienlijk boven het gemiddelde, met 
andere woorden, er is in uw geval sprake van een positievere waardering 
van het professionele leven en een hogere capaciteit om met stress om 
te gaan dan bij de meeste mensen. Dit heeft niet alleen een positieve 
invloed op uw job tevredenheid en op de meerwaarde die u biedt aan uw 
werkgever; het biedt ook een voordeel voor uw verdere ontwikkeling 
binnen uw huidige job. Deze score impliceert dat u, alhoewel u uw 
inspanningen en stress zeer goed kan managen binnen een bepaald 
evenwicht, nog voldoende ruimte heeft om uzelf te overtreffen in wat u 
nu doet. 

9-10 Hyper 
betrokken of 
verveeld? 
 

De Energie – Stress balans scoort zeer hoog wat een positief effect heeft 
op zowel de perceptie van de job en loopbaan als op objectieve criteria 
zoals job prestaties en verwezenlijkingen. Tegelijkertijd loopt u echter het 
risico om op dit moment onvoldoende uitgedaagd te worden. Daarom 
moet uw belangrijkste betrachting zijn om te reflecteren op uw loopbaan 
doelstellingen en deze af te zetten tegen uw huidige situatie. 
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6.3.3.2. Detailscore 
 
De Energie –Stress Balans wordt gemeten aan de hand van 4 factoren.  Deze worden hieronder 
weergegeven met een korte definitie en de mogelijke scores op de factoren. 

[pagina 10 in het coach rapport] 
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6.3.3.2.1. Professioneel zelfvertrouwen 
Voorbeelditems: 

- Ik voel me zelfzeker om een lange termijn probleem te analyseren om een oplossing te 
vinden. 

- Ik heb geen plankenkoorts om informatie te presenteren aan een groep collega's. 

 
Professioneel 
zelfvertrouwen 

Het vertrouwen om de nodige inspanning en motivatie op te 
brengen om doelstellingen te behalen. 

Score 1-2 U bent het vertrouwen in uw vermogen en uw motivatie om taken tot 
een goed einde te brengen kwijt en daarmee ook uw ‘goesting’ om 
uitdagingen op het werk aan te gaan. Voor feedback staat u mogelijk 
niet meer open; alles lijkt verloren. Een grondige herziening van uw 
rol en de daarbij horende taken dringt zich op als u wil blijven 
functioneren in uw huidige werkomgeving. Er dringt zich een 
drastische verandering op, waarbij de focus moet liggen op het vinden 
van meer ondersteuning bij het bereiken van uw doelstellingen, meer 
structuur in uw werkomgeving en een meer beheersbare werkdruk. 

Score 3 Het vertrouwen in uw vermogen om uw taken op te nemen en u 
ervoor in te zetten is gevaarlijk laag. Het is mogelijk dat het 
momenteel moeilijk is om de motivatie op te brengen om uw taken te 
realiseren en het is niet uitgesloten dat u ongevoelig bent geworden 
voor feedback. 

Score 4-6 Het vertrouwen in uw vermogen om uitdagingen aan te gaan, zich er 
volledig voor in te zetten en ze te realiseren is adequaat. U put nog 
steeds in enige mate energie uit uitdagende taken en blijft 
gemotiveerd om door te zetten. Let er op dat u deze energieniveaus 
kan blijven handhaven door uw takenlast effectiever te beheren en 
door structuur en steun te zoeken, anders zal uw zelfvertrouwen 
afbrokkelen. 

Score 7-8 U beschikt over een duidelijk boven gemiddeld vertrouwen in uw 
vermogen om uzelf te motiveren en in uw intellectuele capaciteiten 
om vooropgestelde doelen te realiseren. U bent erg bedreven in het 
uitzetten van passende aanpakken om uw doelen te bereiken, zelfs in 
veeleisende en onzekere situaties. U heeft momenteel een 
zelfverzekerde ingesteldheid die in evenwicht is met de turbulente 
omgeving waarin u functioneert. U zou mogelijk zelfs nog wat meer 
uitdaging aankunnen. Tegelijkertijd zou het u toch ook ten goede 
kunnen komen om te zoeken naar meer structuur om uw effectiviteit 
nog te verhogen. 

Score 9-10  U heeft een zeer hoog vertrouwen in uw vermogen om uzelf te 
motiveren en in uw intellectuele capaciteiten om met succes 
vooropgestelde doelen te behalen. U vertrouwt er op dat u een 
effectieve aanpak kan bepalen voor specifieke taken in de meest 
veeleisende situaties. Dit betekent dat u de meest onzekere, 
turbulente en complexe situaties niet zal schuwen indien u dit 
interessante opportuniteiten oplevert. Uw uitdaging zal zijn om 
risico's te respecteren en te berekenen, zodat uw vertrouwen geen 
overmoed wordt. 
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6.3.3.2.2. Hoop 
 
Voorbeelditems 

- Ik kan me verschillende manieren inbeelden om mijn huidige werkdoelstellingen te bereiken. 
- Op dit moment realiseer ik de werkdoelstellingen die ik voor mezelf gedefinieerd heb. 

 
Hoop 
 

De positieve energie om doelstellingen te bereiken en de capaciteit 
om de nodige stappen te zien. 

Score 1-2 Uw motivatie en vastberadenheid om uw einddoelen te bereiken, 
evenals uw vermogen om de stappen ernaartoe te zien, hebben een 
problematisch niveau bereikt. Het is tijd om te laten vallen waarmee u 
bezig bent en om op fundamentele wijze de weg voorwaarts te 
heroverwegen. Indien u dat niet doet, zal dat met een aan zekerheid 
grenzende waarschijnlijkheid uw inspiratie, probleemoplossend 
vermogen en creativiteit schaden, zowel op het werk als in uw 
privéleven. 

Score 3 U loopt het gevaar uw motivatie en uw vermogen om positieve 
uitwegen uit moeilijke situaties te zien helemaal kwijt te raken. Om te 
vermijden dat u in een negatieve spiraal gezogen wordt van zwakke 
resultaten en een gebrek aan inspiratie om creatief problemen op te 
lossen is het aangeraden om de tijd te nemen voor reflectie over het 
grotere geheel en uw creatieve batterijen opnieuw op te laden. 

Score 4-6 U bent voldoende gemotiveerd door uw einddoelen en u wil stappen 
zetten om ze te bereiken. U ziet verschillende manieren om uw 
doelen te realiseren, ondanks de obstakels die er zijn. U wordt nu 
echter al gevraagd om diep te putten uit uw motivatie en daarom is 
het aangeraden te waken over een realistische planning en daarbij 
open te staan voor hulp, vooraleer u het spoor bijster raakt. 

Score 7-8 U heeft een sterke neiging om effectieve acties te ondernemen en 
mede daardoor bent u erg gemotiveerd door de einddoelen die u 
wenst te bereiken. Dit leidt tot een hoge mate van doelgerichte 
energie en vastberadenheid. De mate van inzet en discipline die u 
daarbij tentoonspreidt is recht evenredig met het vermogen om de 
paden die naar uw doelen leiden te zien, om erop te ageren en daarbij 
obstakels te overwinnen. Door nog meer aandacht te besteden aan 
het vinden van strategieën om uw doelen te bereiken, zal het nog 
duidelijker worden hoe u ze kan bereiken en dat zou uw 
doelmotivatie en doorzettingsvermogen nog verder kunnen 
versterken. 

Score 9-10 U bent er absoluut van overtuigd dat u de factoren die leiden tot het 
realiseren van uw doelstellingen succesvol onder controle heeft. Dat 
geeft u een immense energie en sterkt u in uw volharding om uw 
doelen te bereiken. Dit geloof in succesvol handelen wordt verder 
versterkt door uw vermogen om de weg en strategie voor ogen te 
houden om uw doel te bereiken. Het houdt in dat u gemotiveerd bent 
om steeds voldoende doelgerichte energie en discipline te tonen. 
Deze hoge niveaus van hoop betekenen dat u een buitengewone 
capaciteit hebt om door te zetten. 
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6.3.3.2.3. Veerkracht 
Voorbeelditems 

- Meestal aanvaard ik stressvolle situaties op het werk als de normale gang van zaken en laat 
ik me er niet van de wijs brengen. 

- Ik voel dat ik veel dingen op hetzelfde moment aan kan in deze job. 

Veerkracht 
 

De capaciteit om ontberingen te doorstaan en er terug te staan na tegenslag 
of mislukking. 

Score 1-2 Uw vermogen om om te gaan met werk gerelateerde stressfactoren is 
uitermate laag. Er is absoluut geen marge voor meer druk en u heeft nu al te 
diep moeten putten uit uw vermogen om drastische veranderingen te boven 
te komen. Een radicale breuk met uw huidige routines is dringend nodig om 
de nodige veerkracht te kunnen herwinnen die u in staat stelt om uw 
verantwoordelijkheden aan te kunnen. Met dergelijk lage 
weerbaarheidsniveaus loopt u het risico sterk gedemotiveerd te raken en 
om uw zelfvertrouwen en hoop te hypothekeren. Een dergelijke situatie 
leidt met zekerheid tot de noodzaak om een drastische maatregelen te 
nemen. Om ongewenste wendingen in uw loopbaanpad te vermijden is het 
sterk aangeraden om onmiddellijk te starten met een bezinning over uw 
loopbaanaspiraties en –opties. 

Score 3 Uw vermogen om om te gaan met werk gerelateerde stress is gevaarlijk 
laag. U heeft het punt bereikt waarop er geen marge meer is voor verdere 
stress zonder daarbij het risico te lopen dat u uw weerbaarheid helemaal 
verliest. Onmiddellijke verlichting van stress en het verlagen van de druk is 
op dit punt aangeraden indien u wil voorkomen dat u helemaal moet 
afhaken. 

Score 4-6 Uw vermogen om om te gaan met stress en om tegenslagen te overwinnen 
is matig. In omstandigheden waarin sprake is van veel verandering of hoog 
risico is uw vermogen om uzelf te motiveren voldoende om u erdoor te 
slaan en om daarna weer te recupereren. Echter, om ervoor te zorgen dat 
tegenslagen en druk blijven motiveren en als leeropportuniteiten dienen, zal 
u zichzelf nu en dan moeten temporiseren. De boog kan niet altijd 
gespannen staan en in uw geval wordt het punt van maximale inspanning 
benaderd. 

Score 7-8 Uw capaciteit om om te gaan met stress en om tegenslagen te boven te 
komen is duidelijk bovengemiddeld. In situaties gekenmerkt door 
fundamentele verandering of door hoge risico’s, heeft u een sterke 
koersvastheid én het vermogen om weer snel op uw benen te staan. 
Waarschijnlijk zijn dergelijke situaties voor u zelfs leerervaringen. U heeft 
nog een kleine marge om zichzelf nog wat verder te stretchen, maar houdt 
in gedachten dat u zich ook niet voortdurend tot het uiterste moet 
inspannen. De boog kan niet altijd gespannen staan. 

Score 9-10 Slechts 4% van de mensen in een relevante populatie scoort hoger op 
doorzettingsvermogen dan u. Niet alleen bent u stressbestendig, maar u 
bezit ook de veerkracht om tegenslagen te boven te komen. Mogelijk is het 
zo dat de tegenslagen die u ervaart u helpen om betekenis en inzicht op te 
doen en zo aldus zorgen voor een leerervaring. Deze veerkracht is een 
waardevolle troef en oefenen is gunstig om op deze troef te kapitaliseren en 
deze zelfs verder te ontwikkelen. Uw uitdaging zal dan ook zijn om die 
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context te vinden die uw weerstandpotentieel prikkelt zodat u er het 
maximum uit kan halen. 
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6.3.3.2.4. Optimisme 
Voorbeelditems 

- Mijn moto in deze job is: 'na regen komt zonneschijn'. 
- Indien er iets mis kan gaan op werkgebied, dan gebeurt het ook. 

Optimisme De tendens om positieve zaken aan u zelf toe te kennen en de negatieve 
aan de omgeving. 

Score 1-2 Uw loopbaan- en levensperspectief is uitermate negatief. De toekomst 
bestaat voor u uitsluitend uit hindernissen en bedreigingen. U ziet geen 
opportuniteiten en wijt uw falen aan uw competentiegebrek dat u ervaart 
als structureel. Indien u toch successen erkent, dan bent ervan overtuigd dat 
ze aan omgevingsfactoren te danken zijn. Bijgevolg probeert u niets nieuws 
meer te ondernemen, laat staan dat u erin zou slagen. Deze houding 
beïnvloedt ook uw collega’s, die vooral kritiek en maar weinig steun van u 
ondervinden. Dit pessimisme is het resultaat van een negatieve spiraal 
waarin een negatieve ingesteldheid en het uitblijven van resultaten elkaar 
steeds versterkt hebben. Het is tijd voor een drastische existentiële 
zelfreflectie, die de basis zal vormen voor een professionele heroriëntatie. 

Score 3 Het perspectief op uw loopbaan en levensgeluk is gevaarlijk laag. Voor u lijkt 
de toekomst eerder een opeenstapeling van hindernissen dan van 
opportuniteiten en dat maakt het moeilijk om ook maar iets te bereiken. Het 
is mogelijk dat u op weg bent om in een negatieve spiraal te belanden 
waarbij uw pessimistisch perspectief en het totale gebrek aan resultaten 
elkaar versterken. Deze vicieuze cirkel moet doorbroken worden door een 
fundamentele, existentiële zelfreflectie. Indien deze vicieuze cirkel 
aanhoudt, moet u een drastische professionele heroriëntatie overwegen. 

Score 4-6 U heeft een gematigd positieve attributiestijl. Dit betekent dat u veelal de 
impact van uw eigen kwaliteiten op mogelijke successen erkent en 
daarnaast, bij tegenvallende resultaten, de oorzaak bij omgevingsfactoren 
legt. Omgevingsfactoren hebben wel degelijk een invloed, maar u mag ze 
ook niet overschatten. De omgeving is niet enkel een obstakel, maar biedt 
ook opportuniteiten. Het is belangrijk om kleine tegenslagen te plaatsen in 
het grotere geheel der dingen. Met een meer realistisch-optimistisch 
perspectief dat deze kleine, vaak tijdelijke omstandigheden er zijn om 
overwonnen te worden, kan het geloof in eigen kunnen en toekomstig 
succes verder groeien. 

Score 7-8 U heeft een positieve attributiestijl. Dit betekent dat u uw eigen verdiensten 
erkent bij succes en toch ook aandachtig bent voor de toevalligheden die 
verantwoordelijk kunnen zijn voor tegenslag die vaak tijdelijk van aard is. U 
put veel energie uit uw successen, doch mislukkingen zijn ook niet het einde 
van de wereld. U heeft een sterk geloof in uw eigen kracht en in het nut van 
wat u doet, ook al zit het u eens een dagje niet mee. U blijft doorgaans 
positief over het uiteindelijke welslagen van uw projecten. Uw uitdaging zal 
erin bestaan om de balans te behouden tussen de mooie doelstellingen die 
u nastreeft enerzijds en tegelijkertijd toch rekening te houden met mogelijke 
risico’s anderzijds, zodat zowel obstakels als aspiraties in verhouding blijven. 

Score 9-10 U hebt een zeer positieve levenshouding en schrijft succes toe aan uw eigen 
kernkwaliteiten. Mislukkingen zijn slechts 'accidents de parcours' omwille 
van kleine en tijdelijke omgevingsfactoren. Ze kunnen beschouwd worden 
als te verwaarlozen hobbels in de weg die – zonder enige twijfel – tot succes 
zullen leiden. Uw optimisme is zo aanstekelijk dat het overgaat op iedereen 
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waarmee u samenwerkt; u brengt uw geloof en positivisme over op uw 
collega’s en teamleden. Uw uitdaging bestaat er in om niet te optimistisch te 
worden over niet-levensvatbare projecten, om dingen in perspectief te 
blijven zien en om oog te hebben voor de realiteit van mogelijke 
onvoorziene omstandigheden die een impact op uw plannen kunnen 
hebben. Ook overoptimistisch zijn en het toekennen van succes aan uw 
eigen verdienste en het ontkennen van mislukking, kan u verhinderen om te 
leren van uw fouten. 
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6.3.4. Career Fitness 
Hieronder gaan we dieper in op de verschillende onderdelen van Career Fitness. 

6.3.4.1. Loopbaanfocus 
De Loopbaanfocus zegt iets over  

- de mate waarin iemand standpunt inneemt over de loopbaan. Is er voldoende reliëf over de 
12 factoren? 

- de mate waarmee iemand verbonden is met dat standpunt. Hoe is de score op de 
doelgerichtheid? 

- de duurzaamheid van dat standpunt. Als de intrinsieke motivatoren de overhand halen is dit 
duurzamer dan wanneer de nadruk ligt op extrinsieke motivatoren. 

6.3.4.2. Loopbaankracht 
De Loopbaankracht zegt iets over  

- Het ontwikkelpotentieel van de respondent. We kijken daarvoor naar de som van de 
loopbaanattitudes. 

- De capaciteit van de respondent om zichzelf te motiveren. Daarvoor worden de volgende 
waarden positief in rekening gebracht: Autonomie, Persoonlijke Doelverwezenlijking, Zelf-
beschikking, Persoonlijke Groei. Beloning en Erkenning worden negatief in rekening 
gebracht. 

6.3.4.3. Loopbaanenergie 
De Loopbaanenergie zegt iets over  

- Het huidig energie niveau van de respondent. We kijken naar de resultaten op Psychologisch 
Kapitaal. 

- De mate waarin de respondent waarden belangrijk vindt die dynamiek toevoegen aan het 
profiel. Daarvoor worden de volgende waarden positief in rekening gebracht: 
Ondernemersambitie, Management Ambitie en Intellectuele Uitdaging. Stabiliteit wordt 
negatief in rekening gebracht. 
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Contact 
 

Contacteer ons bij verdere vragen; wij geven u graag verdere toelichting. 

CareerCoach ® BVBA 

http://www.careercoach-network.com 

Kastanjelaan 27 

2630 Aartselaar 

wouter@careercoach-network.com 

 

Lesley Vanleke 

+32 (0) 478 51 96 66 

lesley@careercoach-network.com 

 

 

Thalento © nv Headquarters 

Corda Campus – Corda 6 

Kempische steenweg 293/55 

B- 3500 Hasselt 

+32 (0) 11 28 62 42 

Info@thalento.com 

 

 


