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Als expert aan de slag…met loopbaanvelden 
 

In de Career Scan wordt het onderdeel over loopbaanvelden benut om richting te 

geven aan het uiteindelijke loopbaanadvies. Deze loopbaanvelden maken gebruik van 

(een combinatie van) alle onderliggende instrumenten; Reflector Big Five Personality 

(Wie ben ik?), Career Values (Wat wil ik?) en Reflector 360 (Wat kan ik?). De 

informatie, tot op detailniveau binnen de onderliggende instrumenten, kan inzichtelijk 

worden gemaakt middels de inhoud van de expertrapportages van de eerder 

genoemde instrumenten. 

 

 

Wat kan ik? 

 

(Hoofdstuk 5*) 

 

Wat wil ik? 

Wie ben ik? 

 

 

Loopbaanvelden als ‘kapstok’       

De loopbaanvelden in de Career Scan helpen vragen te beantwoorden als; “Welke po-

tentiële loopbaanrichting(en) zou(den) bij mij passen?”, “Past hetgeen ik nu doe wel 

goed bij mij?” en/of “Waarin kan ik mij verder ontwikkelen om succesvol te kunnen zijn 

in mijn huidige werk of in (een) toekomstige loopbaanrichting(en)?”. De loopbaanvelden 

vormen telkens de spreekwoordelijke „kapstok‟ in het beantwoorden van al deze vra-

gen. Middels de Reflector Big Five Personality wordt het talent voor specifieke compe-

tenties vanuit de persoonlijkheid opgehangen aan deze kapstok, door de feedback op 

getoond gedrag te verzamelen en samen te voegen wordt de Reflector 360 toegevoegd 

om goed helder te krijgen in hoeverre bepaalde competenties in meerdere of mindere 

mate zichtbaar zijn volgens anderen. Tenslotte vult de Career Values middels de loop-

baanwaarden het geheel aan. Door telkens kwaliteiten en mogelijke aandachtspunten 

in kaart te brengen wordt de passendheid per loopbaanveld berekend. De rapportage 

vormt, buiten de loopbaanvelden om, ook nog een advies over de eventuele door-

groeimogelijkheden naar drie rollen; „senior‟, „expert‟ en „leidinggevende‟. 

 

Totstandkoming van loopbaanvelden 

Bij de ontwikkeling van de loopbaanvelden is uitgegaan van resultaten die werknemers 

binnen organisaties moeten bereiken. Deze resultaten zijn geclusterd naar 19 gebie-

den, de zogenoemde loopbaanvelden. Hierbij is uitgegaan van de jarenlange ervaring 

die PiCompany heeft bij het opstellen van rolprofielen binnen verschillende organisaties 

in verschillende branches. 

 
Instrumenten binnen de Career Scan 
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De genoemde waarden en competenties per loopbaanveld zijn gebaseerd op compe-

tentieprofielen van functies, gemeenschappelijke kenmerken van rollen en op basis van 

oordelen van interne en externe experts. De genoemde competenties en waarden zijn 

essentieel en vormen de kern om succesvol en met plezier in een loopbaanveld te 

kunnen werken. Op basis van feedback van klanten is ervoor gekozen om de twee 

meest en twee minst passende loopbaanvelden te tonen in het advies. Dit geeft een 

duidelijke focus bij de overweging welke andere loopvelden anders dan het huidige 

loopbaanveld ook passend zouden kunnen zijn en welke het minst. 

 

Kenmerken en typering van een loopbaanveld 

Naast de informatie vanuit de certificatietraining kan het wenselijk zijn om de loopbaan-

velden als „kapstokken‟ nader te typeren of te „kleuren‟. Om verdere creativiteit te sti-

muleren worden deze typeringen, echter niet beperkt tot het niveau waarop deze werk-

zaamheden uitgevoerd kunnen worden, nader toegelicht. 

 

1. Loopbaanveld: Administratieve en secretariële ondersteuning 

Het loopbaanveld van o.a. procesmatig, samenhangend en/of ondersteunend werk 

2. Loopbaanveld: Advisering extern 

Het loopbaanveld van o.a. expert-, analyserend en/of klantgericht werk  

3. Loopbaanveld: Advisering intern    

Het loopbaanveld van o.a. expert-, analyserend en/of verdiepend werk   

4.  Loopbaanveld: Algemeen management* 

Het loopbaanveld van o.a. overkoepelend, sturend en/of richtinggevend werk 

5. Loopbaanveld: Inkoop  

Het loopbaanveld van o.a. onderhandelend, sturend en/of overkoepelend werk 

6. Loopbaanveld: Klantenservice 

Het loopbaanveld van o.a. procesmatig, ondersteunend en/of klantgericht werk   

7. Loopbaanveld: Marktonderzoek/ontwikkeling 

Het loopbaanveld van o.a. overkoepelend, oriënterend en/of creërend werk 

8. Loopbaanveld: Operationele dienstverlening en onderhoud bedrijfsmiddelen 

Het loopbaanveld van o.a. procesmatig, kort cyclisch en/of ondersteunend werk 

9. Loopbaanveld: Procesmanagement  

Het loopbaanveld van o.a. procesmatig, samenhangend en/of analyserend werk 

10. Loopbaanveld: Vervaardiging en productie 

Het loopbaanveld van o.a. kort cyclisch, repeterend en/of standaardiserend werk 

11. Loopbaanveld: Projectmanagement 

Het loopbaanveld van o.a. procesmatig, begeleidend en/of overkoepelend werk 

12. Loopbaanveld: Research en development 

Het loopbaanveld van o.a. overkoepelend, verdiepend en/of vormend werk 

13. Loopbaanveld: Technisch specialisme 

 Het loopbaanveld van o.a. expert-, procesmatig en/of analyserend werk  
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14. Loopbaanveld: Training, educatie en begeleiding 

Het loopbaanveld van o.a. sturend, begeleidend en/of richtinggevend werk   

15. Loopbaanveld: Verkoop en accountbeheer 

Het loopbaanveld van o.a. overkoepelend, klantgericht en/of sturend werk 

16. Loopbaanveld: Voorlichting, communicatie en informatievoorziening 

Het loopbaanveld van o.a. overkoepelend, analyserend en/of klantgericht werk  

17. Loopbaanveld: Zelfstandig ondernemerschap 

Het loopbaanveld van o.a. overkoepelend, sturend en/of richtinggevend werk 

18. Loopbaanveld: Zelfstandige beroepsuitoefening 

Het loopbaanveld van o.a. overkoepelend, oriënterend en/of ondersteunend werk 

19.   Loopbaanveld: Zorg en medische begeleiding 

Het loopbaanveld van o.a. expert-, klantgericht en/of ondersteunend werk 

 
Nog beter werken met loopbaanvelden 

De twee best passende loopbaanvelden komen tot stand door de onderliggende infor-

matie uit de drie vragenlijsten te combineren en volgens een rekenmodel over elk indi-

vidueel loopbaanveld te leggen. De combinaties die volgens het rekenmodel de hoog-

ste totalen opleveren vormen de twee „best passende loopbaanvelden‟.  

 

- Competentieprofiel samenstellen uit loopbaanvelden 

De twee „best passende loopbaanvelden‟ dienen ter ondersteuning van interne en/of 

externe (her)oriëntatie en kunnen als zodanig hiervoor worden gebruikt. Daar waar de 

twee „best passende loopbaanvelden‟ niet direct herkenbaar zijn maar toch worden ge-

adviseerd is het wenselijk om de (her)oriëntatie te verdiepen door naast de twee loop-

baanvelden de competenties in beide velden als één „best passend compententiepro-

fiel‟ te beschouwen. Deze helicopterview over loopbaanvelden heen kan van toege-

voegde waarde zijn wanneer de directe herkenbaarheid van geadviseerde loopbaan-

velden minder sterk is en naast de geadviseerde loopbaanvelden de eigen creativiteit 

meer benut mag worden. Ditzelfde kan worden herhaald met de twee waarden in elk 

veld.  

 

- Talentmanagement toepassen op loopbaanvelden 

Een andere manier om te werken met loopbaanvelden, naast de twee „best passende 

loopbaanvelden‟, is door verdieping aan te brengen en talentmanagement toe te pas-

sen op de sterkste talenten. Deze informatie kan worden verkregen door in de exper-

trapportage van de persoonlijkheidsvragenlijst Reflector Big Five Personality de compe-

tenties met de hoogste t-scores toe te voegen aan de twee „best passende loopbaan-

velden‟ en de dubbelingen te elimineren.  
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- Terug naar de basis 

Tenslotte kunt u uiteraard altijd terug naar de basis. De metafoor van het zogeheten 

„ijsbergmodel‟ komt dan uitermate goed van pas. De basis van het model wordt door 

PiCompany ingevuld met de twee vragenlijsten die meer diepte geven aan de onder-

werpen „Wie ben ik?‟ en „Wat wil ik?‟, respectievelijk Reflector Big Five Personality en 

Career Values. Bij deze stap laat u de voorselectie door de Career Scan middels de 

twee „best passende loopbaanvelden‟ geheel los en selecteert u de zes tot acht sterk-

ste talenten met de twee belangrijkste waarden. Deze informatie kan worden verkregen 

door in de expertrapportage van de persoonlijkheidsvragenlijst de zes tot acht compe-

tenties met de hoogste t-scores samen te voegen met de „top 2‟ van het onderdeel „Wat 

wil ik?‟ 

 

Met deze extra stappen wordt het werken met loopbaanvelden door de toevoeging van 

deskundigheid, ervaring en creativiteit van de terugkoppelaar instrumentoverstijgend. 

 

Samenvatting 

In de Career Scan staan de loopbaanvelden centraal, deze worden gevormd door de 

gecombineerde inzet van drie instrumenten, namelijk een persoonlijkheids-, een (360 

graden) feedback- en een loopbaanwaardenvragenlijst. Het geeft daarmee goed inzicht 

in of en met welk gemak bepaalde competenties ontwikkelbaar zijn. Tenslotte gene-

reert het rapport als uitkomst welke potentiële loopbaanrichtingen het best passend zijn 

bij de medewerker.  

 

Het advies van de adviseur komt tot stand door actief, oordeelloos en creatief mee te 

denken en de (expert)rapportages te benutten als „springplank‟ voor het gesprek en de 

volgende verdiepende of verre sprong in de eigen loopbaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Loopbaanveld: Algemeen management 
Wanneer het loopbaanveld Algemeen Management één van de best passende loopbaanvelden is:  
 
“Naast wie u bent, wat u wilt en wat u kunt, is ook opleidingsniveau belangrijk voor het loopbaanveld 'Algemeen 
Management'. Om in dit loopbaanveld te kunnen werken, is een opleiding op een HBO- of WO-niveau nodig. 
Heeft u een ander opleidingsniveau, kijk dan voor uw loopbaanperspectief vooral naar het andere best passen-
de loopbaanveld”.  


