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3 Loopbaanadvies rapport van Cornée de Ruyter

Doel van het rapport
Dit rapport is bedoeld om je te helpen bij het maken van keuzes over je loopbaan. Vragen 
die je jezelf zou kunnen stellen zijn:

 Hoe kan dit loopbaanadviesrapport mij verder helpen in mijn loopbaan?
 Wat wil ik in de gesprekken met mijn loopbaancoach bereiken?
 Terugkijkend op mijn loopbaan; wat zijn mijn hoogtepunten? Waar ben ik trots op?
 Wat zijn dieptepunten?
 Op een schaal van 0 – 10 waarbij 0 = ‘ik heb geen idee wat ik in mijn loopbaan wil’ en 10 = 

‘dat weet ik heel goed’, waar sta ik nu?
 Wat maakt dat het dat cijfer is?
 Wat kan ik doen om 1 punt hoger te scoren op de schaal? En wat nog meer?
 Hoe ziet een typische ideale werkdag er voor mij uit?
 Stel ik ben een jaar verder. Ik werk zoals ik dat het allerliefste doe. Wat doe ik, met wie, 

waar?
 Wat doe ik anders dan nu?

In het rapport staan adviezen en suggesties die gebaseerd zijn op scores die behaald zijn op 
een aantal door jou ingevulde instrumenten. Deze scores worden vergeleken met kennis die in 
het computersysteem aanwezig is. Hierdoor is het een persoonlijk rapport, dat gaat over jouw 
mogelijkheden, gedachten en voorkeuren. In de figuren is je hoogste score het grootst 
weergegeven, en je laagste het kleinst. Bedenk wel dat dit rapport bedoeld is als een steuntje 
in de rug, het wil aanzetten tot nadenken en je op (nieuwe) gedachten brengen. Het rapport is 
natuurlijk nooit het enige en juiste antwoord op de vragen die jij jezelf stelt. Daarom is het 
verstandig een vertaling naar je eigen situatie te maken, dat kan bijvoorbeeld samen met een 
coach of een loopbaanbegeleider.
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Opbouw
Hierboven zie je het loopbaanwiel. Begin op "twaalf uur" en met de klok mee, dienen zich vijf 
vragen en een stelling aan. Dat zijn:

Waarom?
Wat is belangrijk voor mij wanneer ik denk aan werk? Denk aan de waarden die voor jou een 
rol spelen bij het werken. Zoek je vooral een uitdaging of meer de balans?  Zie verder pagina 5 
en 6.

Wat?
Deze vraag is wat voor soort werk je het liefste doet of zou willen doen. Beroepen en functies 
verschillen naar de inhoud en het niveau van het werk. Denken of doen? Overtuigen of 
helpen? En welke taken spreken je aan?  Zie verder pagina 7 en 8.

Hoe?
Deze vraag gaat over rollen. Los van waarom en wat, kun je de vraag stellen in welke rol je 
jezelf het liefste ziet. Zie je jezelf als een specialist of juist niet, een manager of verkoper?  Zie 
verder pagina 9 en 10.

Waar?
Een vierde vraag is in wat voor soort cultuur je zou willen werken. Waar macht en presteren 
belangrijke waarden zijn of juist traditie en comfort. Het maakt nogal verschil! Zie verder 
pagina 11 en 12.

Wie?
Dit gaat over relaties en de manier waarop je met andere mensen wilt samenwerken. Ben je 
een specialist of een voorzitter, een inspirator of iemand die iets tot een goed einde brengt?  
Zie verder pagina 13 en 14.

Waar moet ik voor oppassen: mijn energie
De laatste vraag die je jezelf kunt stellen is: wat wil ik en wat beslist niet? Waar liggen mijn 
voorkeuren, waar moet ik voor oppassen, waar kan ik niet tegen? Wat geeft mij energie en 
wat breng mij in een flow? Waardoor krijg ik last van stress en functioneer ik niet goed? Zie 
verder pagina 15 en 16.
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Waarom: mijn waarden
Werk is voor de meeste mensen veel meer dan een manier om in hun 
levensonderhoud te voorzien. Hoewel geld verdienen voor veel mensen 
belangrijk is, kun je dat op verschillende manieren doen.

Als je aan iemand de vraag stelt: Waarom doe je dat werk? krijg je vaak te horen wat de 
persoon er mee wil bereiken. We hebben het dan over waarden. Een waarde is datgene dat 
mensen willen bereiken. Het is waardoor ze gedreven worden, waar ze 'voor gaan'. Waarden 

zijn niet zonder meer zichtbaar in het gedrag van mensen: ze 
liggen 'onder de oppervlakte'. In de figuur is dat weergegeven 
als een ijsberg. Zichtbaar gedrag bevindt zich boven water. 
Onder water zien we motieven, normen en waarden, 
persoonlijke kenmerken en uiteindelijk je zelfconcept, je 
identiteit. Er zijn verschillende manieren om een doel te 
bereiken. Welke manieren toegestaan of wenselijk zijn, wordt 
bepaald door iemands normen. Welk gedrag is wel en welk 
gedrag is niet aanvaardbaar. Veel mensen zullen liegen of 
stelen afkeuren als manier om je doel te bereiken. 
Samenwerken met anderen en je inspannen daarentegen zijn 
wel acceptabel.

“Leef vanuit je verbeelding en niet vanuit je historie” (Stephen Covey) 

In dit hoofdstuk wordt een model gehanteerd met acht waarden. De definities zijn:
Uitdaging Complexe problemen, continue verbeteren, competitie
Invloed Resultaatgerichtheid, sturing van mensen, middelen en situaties
Ondernemerschap Zelf creeëren, nieuwe oplossingen bedenken, eigenaar zijn, welvaart
Autonomie Vrijheid, onafhankelijkheid, zelf richting bepalen
Balans Innerlijke harmonie, werk/privé, zinvol werk
Toewijding Dienstverlening, idealisme, steun van/aan anderen, rechtvaardigheid
Zekerheid Veiligheid, voorspelbaarheid, regels, duidelijke verwachtingen
Expertise Inhoud, deskundigheid, specialisme

Naar Schein: Loopbaanankers

Dit model, weergegeven als bollen in een cirkel, geeft ook aan of je meer prestatie-gericht 
(taak) dan wel relatie-gericht (mens) bent en of jouw oriëntatie meer extern (klanten, markt) 
dan wel intern (eigen organisatie) is.

Waarden, normen, motieven

Persoonlijke eigenschappen

Zelfconcept, identiteit

Kennis
Vaardigheden
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In onderstaande figuur zie je jouw waarden weergegeven. Hoe groter de bol, hoe belangrijker 
die waarde voor jou lijkt te zijn in je werk.

De belangrijkste lijken expertise (Inhoud, deskundigheid, specialisme) en uitdaging (complexe 
problemen, continue verbeteren, competitie). Je wilt iets bereiken en uitgedaagd worden. Op 
de derde plaats staat zekerheid (veiligheid, voorspelbaarheid, regels, duidelijke 
verwachtingen). Je lijkt sterker intern gericht en je wilt graag met veel mensen omgaan. 

Een waarde die je minder belangrijk lijkt te vinden is toewijding. Dat wil zeggen dat anderen 
van dienst zijn geen kernwaarde van je is. Op dit moment lijken invloed en ondernemerschap 
ook niet zo belangrijk voor je.

Wat je nu kunt doen is nadenken over deze uitkomsten. Herken je jezelf in dit beeld? In welke 
mate is je huidige situatie in overeenstemming met wat je werkelijk wilt bereiken? Heb je 
inderdaad de ruimte om uit te blinken in je vak, aan moeilijke uitdagende doelen te werken en 
om om te kunnen voorspellen hoe zaken zich zullen ontwikkelen?

INTERN PRESTATIE

RELATIE EXTERN
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Wat: mijn werkinhoud
De inhoud van werk kan sterk variëren. In sommige functies doe je vaak 
hetzelfde, in andere steeds weer iets nieuws. Bij sommige werkzaamheden 
hoef je nauwelijks na te denken, in andere functies is dat nou juist de kern.

Er zijn diverse systemen bedacht waarmee je functies kunt indelen. Een van de bekendste is 
het RIASOC model van J.L. Holland (1985). Hij ordent beroepen met behulp van zes 
kenmerken. Deze kenmerken staan in de tabel:

Holland kenmerk vaardigheden waarden eigenschappen vermijdt
Realistisch technisch inzicht productiviteit, concreet handig interactie
Intellectueel analytisch vermogen kennis, leren nieuwsgierig verkopen
Artistiek artistieke aanleg originaliteit, schoonheid creatief regels
Sociaal contactuele vaardigheden hulpvaardigheid, begrip empatisch techniek
Ondernemend overtuigingskracht succes, invloed dominant complexiteit
Conventioneel administratie & organisatie orde, betrouwbaarheid accuraat onduidelijkheid

“Geef me werk dat bij me past en ik hoef nooit meer te 
werken” (Confucius)

In de figuur op de volgende pagina staat een zeshoek. Dit is een afbeelding van het Holland 
model en geeft de door jou gewenste kenmerken weer in een functie of in taken. Jouw positie 
is weergegeven door de gekleurde vlakken. Hoe groter het vlak hoe sterker jouw voorkeur 
voor werk met dat kenmerk.

Kijken we naar de hoogste score, dan lijk jij het type conventioneel. Mensen die hoog scoren 
op Conventioneel – zoals jij – houden ervan met concrete gegevens te werken. Het gaat ze 
daarbij vooral om numerieke of administratieve zaken die goed geregeld moeten zijn. 
Nauwkeurigheid en het volgen van precieze procedures is belangrijk. Deze mensen zijn vaak 
erg nauwkeurig en betrouwbaar en zijn vaak goed in het omgaan met cijfers. Zij kunnen vaak 
veel werk in korte tijd doen en zorgen er voor dat er geen fouten ontstaan. De administratie 
die zij voeren is erg accuraat en ook in het contact met anderen kun je er van op aan dat alles 
klopt. Deze mensen zijn vaak heer & meester in hoe de procedures binnen een organisatie 
gevolgd dienen te worden. Betrouwbaarheid! 

De drie hoogste scores liggen bij conventioneel, intellectueel en realistisch. Dat is op een 
ordelijke manier met ideeën en dingen omgaan. Deze eigenschappen leiden ertoe dat 
sommige beroepen beter bij jou passen en andere minder.
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Passende kerntaken
Beroepen of functies bestaan meestal uit drie tot zes kerntaken.
 
Als je functioneert op professioneel/beleidsmatig niveau lijken passend:  het binnen tijd en 
budget verwezenlijken van een nieuw product of een nieuwe dienst (bv. engineer of 
levensmiddelentechnoloog), het doelmatig en systematisch verzamelen van informatie en 
het analyseren van gegevens (bv. wetenschappelijk onderzoeker of beleidsmedewerker).

Als je functioneert op strategisch of management niveau zou kunnen passen: het vertalen van 
een visie in lange termijn doelen en het maken van een realistisch plan van aanpak (bv. 
algemeen directeur of marketing manager), het bereiken van het beoogde resultaat door 
het opzetten en coördineren van projecten (bv. directeur bedrijfsvoering of 
projectmanager).

Als je functioneert op uitvoerend niveau lijkt te passen: het creëren van overzicht en het 
maken van een planning (bv. logistiek planner of voorman), het zelfstandig op niveau 
uitvoeren van werkzaamheden (bv. vakman of productiemedewerker).
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logisch redeneren

analyseren

feiten gebaseerd

perfectionistisch

creatief

intuïtief

integraal

beziet het geheel

ordelijk

formaliseren

planmatig

detaillistisch

mensgericht

empathie

bewegelijk

emotioneel

Hoe: mijn rollen
De manier waarop je denkt, je denkstijl, beïnvloedt het gedrag dat je 
vertoont. Je gedrag kun je vervolgens weer vertalen naar rollen die je 
vervult. Dit hoofdstuk geeft informatie over jouw denkstijl(en) en rollen.

Je denkstijl heeft een directe relatie met de structuur van je brein. Je hersenen hebben een 
linker- en een rechterhelft èn een onder- en een bovenhelft. Samen vormen zij de vier 
kwadranten van je hersenen. Ned Hermann heeft uitvoerig onderzoek gedaan naar de werking 
van de vier hersenkwadranten. De kwadranten hangen samen met denkstijlen. Bij de 
linkerhersenhelft speelt de ratio een belangrijke rol en bij de rechterhersenhelft juist de 
emotie. De onderhelft van de hersenen wordt gekenmerkt door afhankelijkheid en instinct, 
terwijl de bovenhelft wordt gekenmerkt door onafhankelijkheid en verstand. Ieder mens heeft 
alle denkstijlen in zich, en een natuurlijke voorkeur voor één bepaalde denkstijl die doorgaans 
de boventoon voert en bepaalt hoe je denkt en handelt. Onderstaand schema van het brein 
geeft de verschillende kenmerken per denkstijl weer. De denkstijlen worden beschreven aan 
de hand van vier rollen.

Professional Als deze denkstijl of rol je voorkeur 
heeft kom je onafhankelijk en rationeel tot 
oordelen. Je bent kritisch. Je wilt de 
beste zijn in je vak; kwaliteit leveren 
is je topprioriteit. Je kunt ook 
perfectionistisch en autoritair 
overkomen: jij weet het 
immers het beste! Verkopen 
is niet je sterkste kant: een 
goed idee of product 
verkoopt zichzelf wel.

Manager Je houdt het 
overzicht en de touwtjes in 
handen. Je structureert werk 
tot een vlekkeloos verlopend 
geheel, waar iedereen zijn taken 
en bevoegdheden kent. Je hebt 
verantwoordelijkheidsgevoel, bent 
loyaal en integer. Wanneer 
veranderingen zich voordoen, ben je 
soms onzeker.

Pionier Als deze denkstijl of rol je voorkeur heeft, 
denk je speels, snel en buiten gestelde 

kaders. Je hebt verbeeldingskracht en valt 
op door een gepassioneerde, 

optimistische, soms ook naïeve stijl. 
Je onderscheidt je door anders te 

zijn. Je vraagt je altijd af wat er 
anders en beter kan. Je raakt 
snel verveeld door routine en 
hebt weinig aandacht voor 
details.

Verkoper Jij begrijpt de 
behoeften van anderen. Als 

anderen het naar hun zin hebben, 
heb jij dat ook. Verkoop betekent 

aansluiten bij de behoeften van de 
klant en zoeken naar win-win 

situaties. Je bent loyaal, flexibel en 
enthousiast. Je hebt moeite met 

conflicten en vermijdt het liefst 
impopulaire beslissingen.
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In onderstaande figuur staan jouw posities op deze vier denkstijlen of hoofdrollen. 
Jouw zwaartepunt lijkt te liggen bij professional. De rol van verkoper is voor jou het minst 
aantrekkelijk. In de figuur zie je ook een aantal voorbeeldfuncties staan. Het zijn voorbeelden 
van de vier hoofdrollen (linksboven, rechtsboven, linksonder en rechtsonder). Daar tussenin 
staat een aantal 'tussenvormen'. Een tussenvorm heeft kenmerken van twee hoofdrollen. 

In het plaatje zie je ook een cirkel. Dit is een weergave van jouw 'zwaartepunt'. Het 
zwaartepunt vertelt twee dingen. Ten eerste in welke rol je het best lijkt te passen. Het geeft 
ook aan hoe sterk die voorkeur is. Hoe verder van het centrum, hoe sterker je je aangetrokken 
voelt tot die rol. 

Nu je dit ziet, denk eens na over je huidige (of vroegere) rol en de rol die je lijkt te ambiëren. Is 
er overeenstemming? Wat zijn de verschillen? Wat valt je nog meer op?

“Vind een baan die je leuk vindt en je voegt vijf dagen toe aan elke 
week” (Jackson Brown) 
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Waar: mijn organisaties
In dit hoofdstuk gaat het over het type organisatie dat het beste bij je lijkt te 
passen. Organisaties kunnen op verschillende manieren beschreven worden. 
In dit hoofdstuk hanteren we het Cultuur Detector Model.

Het Cultuur Detector Model is ontwikkeld door cut-e op basis van een internationaal 
onderzoek in 2002-2004. Het model heeft tot doel de waarden, motieven en interesses te 
meten die voor jou belangrijk zijn in je werk. Dit helpt je in kaart te brengen in welk type 
organisatie, afdeling of team jij je het beste thuis voelt.

De 6 factoren van het Cultuur Detector Model

Cultuur factor Je waardeert:
Gezag autoriteit, kracht, besluitvaardigheid, respect en alertheid
Presteren vooruitgang, ondernemerschap, ambitie, succes, resultaat, 
Comfort zekerheid, betrouwbaarheid, duidelijke planning en organisatie
Autonomie analyse, innovatie, inspiratie, creativiteit, vrijheid
Welwillendheid mensgerichtheid, empathie, samenwerking, tolerantie
Traditie binding, dienstbaarheid, veiligheid, trots, tradities 

Hoe kan het Cultuur Detector Model je helpen?
Je huidige werksituatie in kaart brengen.
Door in te schatten wat de cultuur binnen je eigen team, afdeling of organisatie is en die te 
vergelijken met je eigen waarden beoordeel je in hoeverre deze cultuur al dan niet bij je past. 
Als je tot de conclusie komt dat er verschillen zijn kun je je afvragen hoe erg je dat vindt en in 
hoeverre er mogelijkheden zijn om die te compenseren of te beïnvloeden.

Inschatten van een nieuwe werkomgeving.
Informatie in de (social) media, in advertenties, op sites, blogs, in persoonlijke contacten en 
gesprekken kunnen je helpen een inschatting te maken van de cultuur van een organisatie, 
een afdeling of een team. Vervolgens kun je inschatten in hoeverre jij je in het nieuwe team, 
de afdeling of de organisatie thuis zult voelen.

“Iemand die zijn privileges waardeert boven zijn principes 
verliest beide snel” (Eisenhower)



12

In deze figuur zie je jouw voorkeur voor de organisatietypen. Hoe meer de punt van de ster is 
ingekleurd, hoe meer jouw voorkeur uitgaat naar dit type organisatie.

Passend
Je lijkt je het best thuis te voelen in organisaties waar zekerheid, betrouwbaarheid, een 
duidelijke organisatie en planning centraal staat zoals bij de overheid en semi-overheid.

Minder passend
Je lijkt je het minst thuis te voelen in organisaties waarin analyse, creativiteit, innovatie, 
inspiratie en vrijheid in denken centraal staat zoals bij ontwerp-, adviesbureau's en high tech 
bedrijven.

Nu je jouw resultaten ziet, denk eens na over je huidige organisatie, afdeling, team of de 
werkomgeving die je ambieert. Wat zijn de overeenkomsten? Wat zijn de verschillen? Hoe 
groot zijn die? Zijn ze te compenseren of te beïnvloeden? Wat valt je nog meer op? 
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Wie: mijn mensen
Belbin is een bekende auteur over de samenstelling van teams. 
Samenwerking wordt bevorderd door een optimale samenstelling van het 
team. Wil een team optimaal functioneren, moeten verschillende (informele) 
rollen vervuld zijn.

Teamrollen beschrijven het gedrag in het omgaan met werk en collega’s. De rollen vullen 
elkaar aan en versterken elkaar maar ze kunnen ook tegenstrijdig zijn en rivaliseren. In de 
praktijk hebben we allemaal twee à drie teamrollen die ons goed passen, een paar die we met 
wat goede wil een tijdje kunnen opbrengen, en een aantal die ons echt niet liggen of die zelfs 
ronduit tegen onze natuur ingaan.

Er worden negen rollen onderscheiden met voor iedere rol sterke en zwakke kanten. 

Rol Sterke kant Zwakke kant
Voorzitter
(Co-ordinator)

Verheldert bedoelingen. Vat samen wat 
iedereen wil. Kan goed delegeren. 
Coördinator.

Heeft iets manipulerends. Delegeert zijn eigen 
werk.

Uitvoerder
(Implementer)

Praktisch, organisator, nuchter, ordelijk en 
taakgericht. Harde werker.

Te praktisch en behoudend als het directe nut 
van iets nieuws niet meteen duidelijk is. 

Uitvinder
(Plant)

Introvert, origineel, vrije geest. Creatieve 
denker.

Lijkt verstrooid, is niet altijd praktisch en mist 
soms de aansluiting met wat de omgeving van 
hem vraagt. 

Strateeg
(Monitor evaluator)

Verstandig, bedachtzaam, kritisch, wikt en 
weegt. Analytisch denker.

Kan erg lang wikken en wegen waardoor hij de 
voortgang kan belemmeren.

Specialist
(Specialist)

Weet veel van weinig. Deskundig op een 
bepaald gebied. Stille eenling.

Zijn inbreng is beperkt tot een klein gebied. 
Blijft te lang stilstaan bij details. Geen oog voor 
het grote geheel.

Inspirator
(Resource 
investigator)

Vrolijk, enthousiast, avontuurlijk en 
ruimdenkend. Extraverte netwerker.

Snel verveeld en nonchalant als het nieuwe eraf 
is. 

Doorzetter
(Shaper)

Gedreven, gepassioneerd, wilskrachtig. 
Prestatiegerichte werker.

Kan driftig reageren en snel geëmotioneerd en 
ongedurig zijn. Kan over mensen heen walsen.

Diplomaat
(Teamworker)

Behulpzaam, meegaand, sfeergevoelig. 
Zoekt evenwicht en harmonie. 

Besluiteloos in moeilijke situaties. Laat zich 
gemakkelijk beïnvloeden. Moeite met 
conflicten.

Bewaker
(Completer finisher)

Oog voor detail. Check + dubbelcheck. 
Perfectionistisch. Kwaliteitsbewaker.

Kan overbezorgd zijn. Laat moeilijk iets aan een 
ander over. 
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Volgens de theorie is het goed wanneer teams niet te eenzijdig zijn samengesteld. Teams 
waarin meerdere van bovenstaande rollen door mensen worden vervuld, functioneren beter. 
Voor jou is dit belangrijk wanneer je met anderen samenwerkt: wat kan jij goed en wat 
kunnen anderen beter? Anders gezegd: welke rol(len) passen het best bij jou?

In het plaatje hieronder zie je de negen rollen en daarin welke rollen wellicht het best bij jou 
passen. De groene rollen lijken jouw voorkeur te hebben, de oranje rollen wat minder en de 
rode rollen helemaal niet. De groene rollen zijn Bewaker, Strateeg en Specialist.

“Alles wat je irritant vindt aan anderen, leert je vooral veel over 
jezelf“ (Carl Jung)

Hoe helpt het jou? Inzicht in je teamrollen helpt je om je (nieuwe) werksituatie in kaart te 
brengen.

 Welke rollen vervul ik nu? Welke heb ik in het verleden vervuld?
 Welke rollen gaan mij goed af? Welke minder?
 Herken ik mij in bovenstaand plaatje? Herken ik de sterke en zwakke kanten?
 Hoe kan ik de rollen die mij het meest liggen vaker inzetten?
 Waar moet ik dan wel op letten?
 Hoe ga ik om met de rollen die mij minder of helemaal niet liggen? Kan ik die loslaten 

en/of overdragen aan iemand anders?
 Kan ik in een (nieuwe) werkomgeving de rollen die mij het meest liggen voldoende 

inzetten?

Bewaker
Diplomaat

Doorzetter

InspiratorVoorzitter

Uitvoerder

Uitvinder
Strateeg

Specialist
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Waar moet ik voor oppassen: mijn 
energie
In dit hoofdstuk gaat het over wat je energie geeft en wat je energie kost in 
in je werk. Als je werk je energie geeft, ben je bevlogen en werk je met 
passie. Als werk je energie kost kun je stress ervaren. Op termijn kun je zelfs 
een burnout ontwikkelen. Dit hoofdstuk geeft inzicht in drie aspecten die te 
maken hebben met je persoonlijke energiehuishouding: energiebronnen, 
werkstressoren en persoonlijke hulpbronnen.

Energiebronnen zijn die aspecten van je werk die je energie geven, waardoor je bevlogen 
raakt en helemaal in je werk opgaat. Een energiebron is bijvoorbeeld uitdagend werk of een 
goede samenwerking. Energiebronnen verschillen van persoon tot persoon. Wat geeft jou 
energie? Ga jij enthousiast aan de slag als duidelijk is wat je precies moet doen of ga jij juist 
helemaal op in je werk als je je werk helemaal zelf kunt indelen?

Werkstressoren ontstaan als je je niet meer in staat voelt om te beantwoorden aan de eisen 
die in je werk aan je gesteld worden. Stress gaat gepaard met gevoelens en lichamelijke 
reacties. Op zichzelf is daar niets mis mee. Sterker nog, om goed te kunnen presteren heb je 
een bepaalde hoeveelheid stress zelfs nodig. Een probleem is het pas als deze opgewonden en 
geactiveerde toestand vaak en/of langdurig optreedt en er onvoldoende ruimte is om je te 
ontspannen en te herstellen. Ook werkstressoren verschillen van persoon tot persoon. De een 
vindt het niet erg of juist prettig om steeds nieuwe en gevarieerde taken te krijgen, de ander 
krijgt daar juist veel stress van.

Persoonlijke hulpbronnen zijn energiebronnen die als het ware binnen jezelf aanwezig zijn. 
Het zijn de eigenschappen die jij inzet als je stress ervaart. Je copingstijl is de manier waarop je 
met stress omgaat. Pak je het probleem actief aan of vermijd je het juist? Ga je piekeren of 
zoek je steun? Het is bewezen dat mensen met een effectieve copingstijl minder stress 
ervaren en minder kans hebben op lichamelijke en psychische klachten. Ze voelen zich 
prettiger, zelfverzekerder, zijn gemakkelijker in contacten met anderen.
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Mijn energiebronnen
Het lijkt erop dat je energie krijgt van werk met een heldere algehele strategie en duidelijke 
richting. Ook lijk je energie te krijgen van werk dat je intellectueel uitdaagt. Werk waarin men 
beloont wordt naar prestatie, lijkt je ook energie te geven.

Mijn werkstressoren
Het lijkt erop dat je stress krijgt van werk waarin je beslissingen moet beïnvloeden. Ook lijkt 
het erop dat je stress krijgt van werk waarin je regelmatig contact hebt met collega's of 
klanten.

Mijn persoonlijke hulpbronnen
Het lijkt erop dat wanneer je stress ervaart je daarop reageert door te peinzen over oorzaken 
en fouten. Deze copingstijl is niet effectief. Door aan jezelf te twijfelen, jezelf of anderen de 
schuld te geven los je het probleem niet op. Wat je ook zou kunnen doen is doelgericht en 
systematisch naar een oplossing zoeken. Ook reageer je door je manier van denken over de 
situatie te veranderen. Deze copingstijl is effectief. Wat je ook zou kunnen doen is begrip van 
anderen vragen en de samenwerking opzoeken.

“De sleutel is niet om prioriteiten aan te brengen in je planning, 
maar om je prioriteiten te plannen” (Stephen Covey)

Dit helpt je om je huidige of een nieuwe werksituatie in kaart te brengen.
 Waar moet een (nieuwe) werkomgeving aan voldoen voor mij? Bevordert mijn 

werksituatie mijn welzijn en gezondheid? Of is die juist belemmerend? Wat kan ik doen 
om dit te veranderen?

 Wat geeft mij energie? Zit dat voldoende in mijn huidige werk of in een nieuwe 
werkomgeving? Welke energiebronnen kan ik nog meer aanboren?

 Wat doe ik als ik stress ervaar? Wat is effectief en wat niet? Hoe kan ik effectiever zijn?

http://www.brainyquote.com/quotes/authors/s/stephen_covey.html
http://www.brainyquote.com/quotes/authors/s/stephen_covey.html
http://www.brainyquote.com/quotes/authors/s/stephen_covey.html
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Conclusies
Je hebt nu informatie doorgenomen over je mogelijkheden, gedachten en 
voorkeuren die gebaseerd is op de door jou ingevulde instrumenten. Het is 
aan te raden om met je loopbaancoach de uitkomsten van het 
loopbaanadviesrapport te vertalen naar je eigen situatie. Vragen die je jezelf 
zou kunnen stellen zijn:

 Wat is het meest waardevolle uit het loopbaanadviesrapport voor mij?
 Wat wil ik meenemen uit het rapport om de komende tijd over na te denken of aan te 

werken?
 Wat wil ik aan het eind van de gesprekken met mijn loopbaancoach bereikt hebben om te 

kunnen zeggen dat ze zinvol en nuttig waren?
 Wanneer kan ik stoppen mijn loopbaancoach te zien?
 Stel ik ben een jaar verder. Ik werk zoals ik dat het allerliefste doe en ik maak een video-

opname van mezelf. Wat doe ik, met wie, waar? Hoe voel ik me?
 Op een schaal van 0 – 10 waarbij 0 = ‘het slechtste moment dat ik ken’ en 10 = ‘ik werk 

zoals ik dat het allerliefste doe’, waar sta ik nu?
 Wat zit er al in dat cijfer? Hoe is het mij gelukt al op dat cijfer te zitten?
 Wat zie ik als mijn volgende stap? Hoe ziet die stap er precies uit? Wat doe ik dan anders?
 Waaraan merk ik dat ik mijn doel heb bereikt? Hoe merken belangrijke anderen (mijn 

partner, kinderen, vrienden, collega’s,) dat?
 Hoe ga ik het vieren als ik mijn doel heb bereikt?

“Een doel is een droom met een deadline” (Napoleon Hill)
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Doel van dit document
Je hebt nu het loopbaanadviesrapport met jouw loopbaanadviseur doorgenomen. Hopelijk 
gaf het veel herkenning maar ook nieuwe inzichten. In dit werkboek kun je jouw 
commentaar, reflecties maar vooral ook jouw plannen/ activiteiten benoemen die je wilt 
gaan doen ter optimalisering van jouw loopbaan. Er zal immers nog iets moeten gebeuren 
toch? Tip; Het is verstandig, voordat je overgaat tot implementatie van allerlei activiteiten, 
deze activiteiten allereerst af te stemmen met jouw loopbaanadviseur om te checken of een 
en ander realistisch is. Succes met dit werkboek!
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Opbouw
Hierboven zie je het loopbaanwiel. Begin op "twaalf uur" en met de klok mee, dienen zich vijf 
vragen en een stelling aan. Dat zijn:

Waarom?
Wat is belangrijk voor mij wanneer ik denk aan werk? Denk aan de waarden die voor jou een 
rol spelen bij het werken. Zoek je vooral een uitdaging of meer de balans?  Zie verder pagina 5 
en 6.

Wat?
Deze vraag is wat voor soort werk je het liefste doet of zou willen doen. Beroepen en functies 
verschillen naar de inhoud en het niveau van het werk. Denken of doen? Overtuigen of 
helpen? En welke taken spreken je aan?  Zie verder pagina 7 en 8.

Hoe?
Deze vraag gaat over rollen. Los van waarom en wat, kun je de vraag stellen in welke rol je 
jezelf het liefste ziet. Zie je jezelf als een specialist of juist niet, een manager of verkoper?  Zie 
verder pagina 9 en 10.

Waar?
Een vierde vraag is in wat voor soort cultuur je zou willen werken. Waar macht en presteren 
belangrijke waarden zijn of juist traditie en comfort. Het maakt nogal verschil! Zie verder 
pagina 11 en 12.

Wie?
Dit gaat over relaties en de manier waarop je met andere mensen wilt samenwerken. Ben je 
een specialist of een voorzitter, een inspirator of iemand die iets tot een goed einde brengt?  
Zie verder pagina 13 en 14.

Waar moet ik voor oppassen: mijn energie
De laatste vraag die je jezelf kunt stellen is: wat wil ik en wat beslist niet? Waar liggen mijn 
voorkeuren, waar moet ik voor oppassen, waar kan ik niet tegen? Wat geeft mij energie en 
wat breng mij in een flow? Waardoor krijg ik last van stress en functioneer ik niet goed? Zie 
verder pagina 15 en 16.
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WAAROM: MIJN WAARDEN

COMMENTAAR

INTERN PRESTATIE

RELATIE EXTERN
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STERKTES / TROTS

ONTWIKKELPUNTEN



27 Loopbaanadvies rapport van Cornée de Ruyter

   

WAT: MIJN WERKINHOUD

COMMENTAAR
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STERKTES / TROTS

ONTWIKKELPUNTEN
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HOE: MIJN ROLLEN

COMMENTAAR
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WAAR: MIJN ORGANISATIES

COMMENTAAR
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WIE: MIJN MENSEN

COMMENTAAR

Bewaker
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Doorzetter

InspiratorVoorzitter

Uitvoerder

Uitvinder
Strateeg

Specialist
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WAAR MOET IK VOOR OPPASSEN: MIJN 
ENERGIE

COMMENTAAR

Mijn energiebronnen
Het lijkt erop dat je energie krijgt van werk met een heldere algehele strategie en duidelijke richting. Ook lijk je 
energie te krijgen van werk dat je intellectueel uitdaagt. Werk waarin men beloont wordt naar prestatie, lijkt je 
ook energie te geven.

Mijn werkstressoren
Het lijkt erop dat je stress krijgt van werk waarin je beslissingen moet beïnvloeden. Ook lijkt het erop dat je stress 
krijgt van werk waarin je regelmatig contact hebt met collega's of klanten.

Mijn persoonlijke hulpbronnen
Het lijkt erop dat wanneer je stress ervaart je daarop reageert door te peinzen over oorzaken en fouten. Deze 
copingstijl is niet effectief. Door aan jezelf te twijfelen, jezelf of anderen de schuld te geven los je het probleem 
niet op. Wat je ook zou kunnen doen is doelgericht en systematisch naar een oplossing zoeken. Ook reageer je 
door je manier van denken over de situatie te veranderen. Deze copingstijl is effectief. Wat je ook zou kunnen 
doen is begrip van anderen vragen en de samenwerking opzoeken.
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ACTIEPUNTEN
Hier maak ik mijn doelstellingen concreet: wat wil ik de komende 3 maanden 
bereikt hebben.

Ik ga

Het resultaat zal zijn dat

Dit is bereikt op

Ik ga

Het resultaat zal zijn dat

Dit is bereikt op
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Ik ga

Het resultaat zal zijn dat

Dit is bereikt op

Ik ga

Het resultaat zal zijn dat

Dit is bereikt op
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