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In le id ing 
Voor u ligt uw rapportage van de PiCompany Career Scan. Deze rapportage is gemaakt op basis van de 

vragen die u en eventuele anderen hebben beantwoord over uzelf en over uw werk. 

 

In deze rapportage krijgt u informatie over hoe uw huidige loopbaanveld past bij wie u bent, wat u wilt en 

wat u kunt. Daarnaast ziet u welke twee andere loopbaanvelden bij u passen. Ook ziet u welke twee 

loopbaanvelden juist minder goed bij u passen. De uitkomsten van deze rapportage kunnen u helpen 

om keuzes te maken over uw loopbaan. Waarin wilt u gaan investeren en waarin juist niet? Welke sterke 

punten van uzelf wilt u benutten, welke minder sterke punten wilt u verder ontwikkelen? Hierbij zou u 

kunnen overwegen of het voor u aantrekkelijk is om de overstap te maken naar een ander 

loopbaanveld. 

 

Deze Career Scan is gebaseerd op wat u op dit moment kunt, wilt en zou kunnen ontwikkelen. Daarbij 

gaat het niet zozeer om de vakkennis en vakinhoudelijke vaardigheden die u voor bepaalde 

loopbaanvelden beheerst, maar voornamelijk om de manier waarop u zich doorgaans gedraagt en wat u 

belangrijk vindt. De achtergrond van deze uitspraken ligt in een persoonlijkheidsvragenlijst, een 

waardenvragenlijst en een vragenlijst met betrekking tot competenties.  

 

 

1. Uw Persoonlijke rapportage  bevat de volgende onderdelen: 

• Wie ben ik? geeft een beeld van uw persoonlijkheid. 

• Wat wil ik? laat zien welke waarden voor u belangrijk zijn om met plezier te kunnen werken. 

• Wat kan ik? geeft aan welke competenties u goed laat zien en welke competenties u verder zou 

kunnen ontwikkelen. 

 

Samenvatting adviezen geeft u een kort overzicht van de belangrijkste adviezen van de Career Scan. 

In de Leeswijzer hoofdstukken 2-4  krijgt u inzicht in de opbouw van deze hoofdstukken. 

 

 

2. Huidige loopbaanveld 

Hier ziet u hoe goed de waarden en de competenties die belangrijk zijn om met plezier en succes te 

kunnen werken in uw huidige loopbaanveld, passen bij wie u bent, wat u wilt en wat u kunt. De uitleg 

kan u helpen te bepalen waar uw sterke punten en ontwikkelpunten liggen in uw huidige werk. 

 

 

3. Best passende andere loopbaanvelden 

Dit onderdeel geeft aan welke twee loopbaanvelden binnen de Career Scan het beste passen bij wie u 

bent, wat u wilt en wat u kunt, los van uw huidige loopbaanveld. Deze loopbaanvelden passen bij u 

omdat in deze loopbaanvelden: 

• veel van de waarden belangrijk zijn die u zelf ook belangrijk vindt 

• de competenties waar u goed in bent of die u gemakkelijk kunt ontwikkelen, dezelfde zijn als die 

u nodig heeft om met succes te kunnen werken in deze loopbaanvelden. 

Dit zijn dan ook loopbaanvelden die aantrekkelijk voor u kunnen zijn wanneer u de overstap zou willen 

maken naar een ander loopbaanveld.  



 

 

 

4. Minst passende loopbaanvelden  

Dit onderdeel geeft aan welke twee loopbaanvelden binnen de Career Scan het minst goed passen bij 

wie u bent, wat u wilt en wat u kunt. Deze loopbaanvelden passen minder goed bij u omdat in deze 

loopbaanvelden: 

• andere waarden belangrijk zijn dan de waarden die u zelf belangrijk vindt 

• de competenties die belangrijk zijn om met succes te kunnen werken in deze loopbaanvelden, 

minder goed passen bij wie u bent en wat u kunt. 

Dit betekent dat u in deze loopbaanvelden waarschijnlijk met minder plezier zult werken en dat het u 

waarschijnlijk relatief veel tijd en energie zal kosten om hierin met succes te werken. Dit zijn dan ook 

loopbaanvelden die voor u wellicht minder aantrekkelijk zijn wanneer u de overstap zou willen maken 

naar een ander loopbaanveld. 

 

 

5. Doorgroeimogelijkheden  beschrijft uw sterke en minder sterke punten met betrekking tot het 

functioneren in of doorgroeien naar een hoger niveau binnen een loopbaanveld. 

 

 

6. In Vervolgstappen kunt u lezen welke verdere acties u kunt ondernemen en krijgt u antwoord op een 

aantal vragen die u kunt hebben na het lezen van deze rapportage. Ook vindt u hier een actieplan, 

waarin u uw persoonlijke loopbaandoelen en bijbehorende activiteiten kunt vastleggen. 

 

U kunt de rapportage gebruiken om zelf verdere stappen te ondernemen. Maak een afspraak met 

degene binnen uw organisatie bij wie u de Career Scan heeft aangevraagd, om een gesprek te voeren 

over de resultaten en eventuele volgende stappen. Ook kunt u de uitkomsten uiteraard bespreken met 

uw leidinggevende en collega’s die u goed kennen of met uw partner, vrienden of familieleden. 
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1. Persoonl i jke rapportage 
 

Wie ben ik? 

In de stap Wie ben ik? van deze Career Scan heeft u een vragenlijst ingevuld over voorkeuren die 

passen bij u als persoon: uw persoonlijkheid. Bent u bijvoorbeeld iemand die graag veel contact heeft 

met anderen of werkt u liever alleen? Vindt u het leuk om ergens te werken waar veel veranderingen zijn 

of werkt u juist graag in een rustige omgeving? Uw persoonlijkheid bepaalt in welk loopbaanveld u zich 

prettig voelt. Daarom is het belangrijk dat u binnen een loopbaanveld werkt dat past bij uw 

persoonlijkheid. Ook bepaalt uw persoonlijkheid hoe gemakkelijk u nieuw gedrag kunt aanleren. Iemand 

met een extraverte persoonlijkheid heeft bijvoorbeeld graag contact met andere mensen en zal daarom 

gemakkelijker leren samenwerken en zich hier prettiger bij voelen dan een introvert persoon, die graag 

alleen werkt. Uw persoonlijkheid blijft tijdens uw leven in grote lijnen hetzelfde. Dat wil zeggen dat deze 

voorkeuren niet afhankelijk zijn van dit moment of van uw huidige functie. Op de volgende pagina ziet u 

een beschrijving van de vijf belangrijkste persoonlijkheidseigenschappen en hoe u hierop naar voren 

komt. De donkere vakken zijn van toepassing op u. 
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Wie ben ik? 
Instabiliteit 

Instabiliteit zegt iets over hoe u reageert op stress, hoe sterk u zich laat beïnvloeden door dingen die in uw omgeving 
gebeuren en zich deze aantrekt. 

U blijft meestal kalm en zelfverzekerd, 

ook als u lang hard moet werken of als 

dingen tegen zitten. Verder laat u niet 

snel merken welke gevoelens er in u 

omgaan. Hierdoor maakt u vaak een 

ontspannen indruk, maar kunt u ook 

wat koel overkomen. 

Meestal bent u kalm. Wel kunt u zich 

geraakt voelen als dingen tegen zitten 

of als u kritiek krijgt. U heeft dan even 

tijd nodig om hier mee om te gaan, 

maar weet daarna vaak wel weer snel 

verder te gaan met uw werk. 

U heeft een sterk verantwoordelijk- 

heidsgevoel en voelt zich betrokken bij 

uw werk. Hierdoor reageert u vaak 

snel op situaties, maar kunt u zich 

kritiek en dingen die mis gaan ook 

sterk aantrekken. U voelt zich hier niet 

prettig onder en het kan u veel tijd 

kosten om zich hiervan te herstellen. 
 

Extraversie  
Extraversie zegt iets over hoe prettig u het vindt om veel contact te hebben met andere mensen en in de belangstelling 

te staan. Ook zegt extraversie iets over hoe gemakkelijk u zegt wat u voelt. 

U vindt het fijner om alleen te werken 

dan om nauw samen te werken met 

andere mensen. U blijft het liefste wat 

op de achtergrond en bent meestal vrij 

rustig en serieus. U kunt over het 

algemeen goed een tijdlang met volle 

aandacht werken aan een taak.  

U vindt het prettig om soms samen te 

werken met andere mensen, maar 

wisselt dit graag af met tijden waarop 

u alleen werkt. U voelt zich meestal op 

uw gemak in een groep. U bent dan 

soms aan het woord, maar trekt niet 

steeds de aandacht naar zich toe.  

U vindt het prettig om veel contact te 
hebben met andere mensen. U zegt 
gemakkelijk wat u denkt. In een groep 
bent u vaak aan het woord en trekt u 
snel de aandacht naar zich toe. 

 
Openstaan 

Openstaan zegt iets over hoeveel behoefte u heeft aan veranderingen en nieuwe ervaringen. 

U houdt van zekerheid en neemt liever 

geen risico’s. U bent een praktisch 

iemand. Meestal vindt u het prettiger 

om bezig te kunnen zijn met 

werkzaamheden die u kent dan met 

iets heel nieuws. Hierdoor maakt u 

vaak eerder een behoudende dan een 

vernieuwende indruk. 

U bent vrij praktisch en vindt het prima 

om bezig te zijn met werkzaamheden 

die u kent. Toch wilt u soms ook wel 

eens iets nieuws uitproberen. U bent 

niet iemand die zelf steeds nieuwe 

ideeën bedenkt, maar als u een goed 

idee tegenkomt, doet u hier meestal 

wel iets mee. 

U houdt van afwisseling. Als u lang 

hetzelfde werk moet doen, verveelt u 

zich gauw. U denkt graag na over de 

toekomst en komt vaak met nieuwe 

ideeën. Nieuwe kansen grijpt u 

meestal snel aan. Anderen vinden u 

vaak ondernemend, maar soms ook 

minder praktisch. 
 

Aanpassen 
Aanpassen zegt iets over hoeveel rekening u houdt met de meningen en wensen van andere mensen en uw eigen 

behoeften hiervoor opzij zet. 

Vaak heeft u een duidelijke eigen 

mening en uit u deze ook gemakkelijk. 

U houdt meestal vrij sterk vast aan uw 

eigen ideeën en doelen en past deze 

niet snel aan aan die van andere 

mensen. U gaat kritiek en conflicten 

niet uit de weg. 

U komt op voor uw eigen mening en 

doelen, maar houdt meestal ook 

rekening met de ideeën van andere 

mensen. Afhankelijk van de situatie 

stelt u uw eigen belang of juist het 

groepsbelang meer op de eerste 

plaats. 

U heeft veel interesse in de meningen 

en ideeën van anderen en houdt hier 

vaak veel rekening mee. U wilt 

anderen graag helpen en tegemoet 

komen. U zegt niet altijd hoe u zelf 

ergens over denkt en zet uw eigen 

belang gemakkelijk opzij voor het 

groepsbelang. 
 

Consciëntieusheid 
Consciëntieusheid zegt iets over hoe doelgericht en gestructureerd u werkt. 

U werkt vooral spontaan. Vaak bent u 

met veel dingen tegelijk bezig en 

schakelt u gemakkelijk tussen 

verschillende werkzaamheden.  U 

bent flexibel, maar vaak minder 

doelgericht en geordend in uw manier 

van werken. U laat zich gemakkelijk 

afleiden. 

Soms werkt u doelgericht, soms bent 

u juist meer spontaan in uw manier 

van werken. U stelt zichzelf bepaalde 

doelen, maar kunt soms ook afwijken 

van de plannen die u heeft gemaakt 

om aan de slag te gaan met andere 

werkzaamheden. 

U werkt gericht en vastberaden toe 

naar de doelen die u voor ogen heeft. 

U bereidt zich vaak goed voor voordat 

u ergens aan begint en wilt datgene 

wat u doet graag zo goed mogelijk 

doen. Over het algemeen werkt u 

graag eerst de ene taak af voordat u 

aan iets anders begint. 



 

T. Persoon2  3 

Persoonlijke 
rapportage 

Huidige 
loopbaanveld 

Best passende 
loopbaanvelden 

Minst passende 
loopbaanvelden 

Doorgroei- 
mogelijkheden 

Vervolg- 
stappen 

Wat wil ik? 

Iedereen heeft zo zijn voorkeuren wat werk betreft. Zo vindt één van uw collega’s het misschien 

belangrijk om nieuwe dingen te kunnen leren. Een andere collega vindt het juist belangrijk dat hij zelf 

kan bepalen hoe hij zijn werk doet. In de stap Wat wil ik? heeft u vragen beantwoord over wat u zelf 

belangrijk vindt in uw werk. Wat u zelf belangrijk vindt (ook wel uw ‘waarden’ genoemd), is immers vaak 

van invloed op de keuzes die u maakt in uw loopbaan. Over het algemeen is het zo dat u uw werk met 

meer plezier doet als één of twee van de waarden die u het meest belangrijk vindt, in uw werk aanwezig 

zijn. In deze Career Scan worden acht verschillende waarden onderscheiden. In de onderstaande 

grafiek ziet u uw scores op de acht waarden. Uw belangrijkste waarden staan bovenaan. De waarden 

die u het minst belangrijk vindt, staan onderaan. 

 

  

Minder belangrijk 

 

Belangrijk  

Werk en privé 

Mijn aandacht evenwichtig verdelen tussen mijn werk en privé-

leven en prettig werk boven promotie stellen. 

 

 

Ondernemerschap 

Op eigen kracht iets bereiken, succes hebben met mijn eigen 

ideeën en producten en eventueel een eigen bedrijf opzetten. 

 

 

Zekerheid 

Een functie hebben met duidelijke kaders, zekerheid hebben over 

mijn baan en vrij zijn van financiële zorgen. 

 

 

Uitdaging 

Oplossingen zoeken voor problemen, moeilijke situaties het hoofd 

bieden en uitgedaagd worden door mijn werk. 

 

 

Zelfstandigheid 

Zelf bepalen hoe ik werk, mijn werk op mijn eigen manier 

aanpakken en vrij zijn van regels en beperkingen. 

 

 

Management 

Verantwoordelijk zijn voor prestaties van anderen, aan het hoofd 

van een afdeling of organisatie staan en carrière maken als 

leidinggevende. 

 

 

Toewijding 

Mij inzetten voor andere mensen, anderen helpen en iets 

betekenen voor de maatschappij. 

 

 

Deskundigheid 

Steeds beter worden in mijn vak, vakgenoten verder helpen en 

gewaardeerd worden om mijn vakkennis. 
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Wat kan ik? 

Wat kan ik? gaat over uw competenties. Een competentie beschrijft gedrag dat belangrijk is om met 

succes op een bepaald gebied resultaten te kunnen behalen. In de vragenlijst ‘Wat kan ik?’ heeft u uw 

eigen mening gegeven over het gedrag dat u in uw werk laat zien. Ook heeft u de mogelijkheid gehad 

om uw leidinggevende en anderen in uw werkomgeving (klanten, collega’s, medewerkers) te vragen 

naar hun mening over uw gedrag. 

 

In de onderstaande grafiek ziet u uw scores op al deze competenties. De competentie die u het beste 

heeft laten zien in uw werk staat bovenaan. De competentie die u het minst goed heeft laten zien, staat 

onderaan. De definities van de competenties vindt u in de Career Scan onder 'Ontwikkeltips'. 

 

 

Competenties 

 
1 2 3 4 5

Zelf
Leidinggevende

Anderen

Zelf
Leidinggevende

Anderen

Zelf
Leidinggevende

Anderen

Zelf
Leidinggevende

Anderen

Zelf
Leidinggevende

Anderen

Zelf
Leidinggevende

Anderen

Zelf
Leidinggevende

Anderen

Zelf
Leidinggevende

Anderen

Sensitiviteit

Samenwerken

Kwaliteitsgerichtheid

Impact

Mondelinge communicatie

Discipline

Overtuigingskracht

Klantgerichtheid
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Competenties (vervolg) 

 

1 2 3 4 5

Zelf
Leidinggevende

Anderen

Zelf
Leidinggevende

Anderen

Zelf
Leidinggevende

Anderen

Initiatief

Onafhankelijkheid

Organiseren van eigen werk
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Samenvatting adviezen 

De informatie over wie u bent, wat u wilt en wat u kunt (ofwel uw persoonlijkheid, waarden en 

competenties), vormt de basis voor de verdere inhoud van deze rapportage. Op basis hiervan krijgt u in 

de volgende hoofdstukken een aantal adviezen. Deze adviezen hebben betrekking op uw huidige 

loopbaanveld, op andere loopbaanvelden die bij u passen en op loopbaanvelden die juist minder goed 

bij u passen. Hieronder ziet u een samenvatting van de belangrijkste adviezen van de Career Scan. 

 

Huid ige loopbaanveld  
Hieronder ziet u hoe uw huidige loopbaanveld past bij wie u bent, wat u wilt en wat u kunt. In hoofdstuk 2 kunt u meer lezen 

over de interpretatie van deze passendheid. Passendheid: 

 Gedeeltelijk   Sterk 

Zorg en begeleiding 

 
 

Best passende andere loopbaanvelden 

Van alle loopbaanvelden in de Career Scan passen de twee onderstaande loopbaanvelden het beste bij wie u bent, wat u 

wilt en wat u kunt, los van uw huidige loopbaanveld. In hoofdstuk 3 wordt deze passendheid nader toegelicht. Passendheid: 

 Gedeeltelijk   Sterk 

Procesmanagement 

 Gedeeltelijk   Sterk 

Marktonderzoek/ontwikkeling 

 
 

Minst passende loopbaanvelden 

De twee onderstaande loopbaanvelden sluiten het minst goed aan bij wie u bent, wat u wilt en wat u kunt. De passendheid 

van deze loopbaanvelden wordt nader toegelicht in hoofdstuk 4. Passendheid: 

 Gedeeltelijk   Sterk 

Administratieve en secretariële ondersteuning 

 Gedeeltelijk   Sterk 

Operationele dienstverlening en onderhoud 

bedrijfsmiddelen  



 

T. Persoon2  7 

Persoonlijke 
rapportage 

Huidige 
loopbaanveld 

Best passende 
loopbaanvelden 

Minst passende 
loopbaanvelden 

Doorgroei- 
mogelijkheden 

Vervolg- 
stappen 

Leeswijzer hoofdstukken 2–4 

In de hoofdstukken 2, 3 en 4 ziet u respectievelijk: 

• hoe uw huidige loopbaanveld past bij wie u bent, wat u wilt en wat u kunt 

• welke twee andere loopbaanvelden het beste bij u passen 

• welke twee loopbaanvelden het minst goed bij u passen. 

 

 

Elk van deze hoofdstukken is op dezelfde manier opgebouwd, namelijk als volgt: 

 

 

Passendheid 

Eerst krijgt u onder ‘Passendheid’ informatie over de mate waarin een loopbaanveld past bij wie u bent, 

wat u wilt en wat u kunt. Deze passendheid kan variëren van ‘gedeeltelijk’ tot ‘sterk’. De basis voor deze 

passendheid ligt in de mate waarin de combinatie van waarden en competenties die van belang zijn om 

met plezier en succes te kunnen werken in het betreffende loopbaanveld, aansluiten bij uw persoonlijke 

wensen en kwaliteiten. 

 

 

Uw waarden 

Onder ‘Uw waarden’ ziet u in hoeverre de kenmerkende waarden van een loopbaanveld, overeenkomen 

met de waarden die u zelf belangrijk vindt. Voor elk loopbaanveld is een beperkt aantal kenmerkende 

waarden aan te wijzen dat van belang is om met plezier te kunnen werken in dit loopbaanveld. Hoe 

belangrijker u de waarden vindt die bij een loopbaanveld horen, met hoe meer plezier u hier doorgaans 

in zult werken. 

 

 

Uw competent ies  

Het gedeelte ‘Uw competenties’ geeft weer hoe de kenmerkende competenties van een loopbaanveld, 

passen bij wat u kunt en wie u bent. Competenties bepalen de mate van succes waarmee u werkt of zult 

werken in een loopbaanveld. Op de volgende pagina wordt nader toegelicht hoe u de passendheid van 

de competenties kunt interpreteren. 

 

 

Kennis en werkervaring 

‘Kennis en werkervaring’ bevat informatie over de vakgebieden waarvan kennis en werkervaring 

gewenst kan zijn voor het werken in een bepaald loopbaanveld. 

 

 



 

T. Persoon2  8 

Persoonlijke 
rapportage 

Huidige 
loopbaanveld 

Best passende 
loopbaanvelden 

Minst passende 
loopbaanvelden 

Doorgroei- 
mogelijkheden 

Vervolg- 
stappen 

Uw competenties: algemene uitleg 

Uw scores op de competenties (zie pagina’s 4 en 5) geven antwoord op de vraag Wat kan ik?. Dit 

betreft gedrag dat u op dit moment laat zien. Uw scores op de persoonlijkheidseigenschappen (zie 

pagina 2) geven antwoord op de vraag Wie ben ik?. Uw persoonlijkheid bepaalt hoe gemakkelijk u 

nieuw gedrag kunt aanleren. 

 

Door Wat kan ik? en Wie ben ik? te combineren, krijgt u goed zicht op de sterke en minder sterke 

punten in uw gedrag en het gemak waarmee u nieuw gedrag kunt aanleren.  

 

 

Als er voor een competentie informatie is over Wie ben ik? en over Wat kan ik?, dan ziet u voor deze 

competentie de volgende figuur met vier vlakken: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Als er voor een competentie alleen informatie is over Wie ben ik? en niet over Wat kan ik?, dan ziet u 

voor deze competentie deze figuur met twee vlakken: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wissel dit af met ander gedrag : U laat deze competentie goed zien in uw werk 

(Wat kan ik?), maar deze past minder goed bij uw persoonlijkheid (Wie ben ik?). Dit 

betekent dat u dit wel kunt, maar dat het u veel energie zal kosten om deze 

competentie vaak te laten zien. Wissel deze daarom af met ander gedrag. 

Doe hier uw voordeel mee : U laat deze competentie goed zien in uw werk en deze 

past ook goed bij uw persoonlijkheid. Dit is dan ook echt één van uw sterke punten. 

Zet deze competentie in waar u kunt in uw loopbaan.                              

Doe dit liever niet : U laat deze competentie minder goed zien in uw werk. Ook past 

deze minder goed bij uw persoonlijkheid. U zou deze competentie wel kunnen 

ontwikkelen, maar dit zal u zeker veel tijd en energie kosten. Ook zal dit 

waarschijnlijk altijd een aandachtspunt blijven. Steek hier dan ook niet te veel 

energie in, maar laat u hierin ondersteunen. 

Doe iets met de ontwikkeltips : U laat deze competentie minder goed zien in uw 

werk, maar deze past wel goed bij uw persoonlijkheid. Daarom zult u deze 

competentie waarschijnlijk gemakkelijk kunnen laten zien of verder ontwikkelen. 

Raadpleeg de ontwikkeltips in stap 7 van de Career Scan om te lezen hoe u deze 

competentie kunt ontwikkelen. 

Blijf hierop letten : Er is geen informatie over hoe goed u deze competentie laat zien in 

uw werk (Wat kan ik?). Wel is bekend dat deze minder goed past bij uw persoonlijkheid 

(Wie ben ik?). Wellicht laat u deze competentie nu al zien. Zo ja: laat deze niet te vaak 

zien, maar wissel deze af met ander gedrag. Zo nee, dan zal het u waarschijnlijk veel 

tijd en energie kosten om deze te ontwikkelen en zal dit waarschijnlijk altijd een 

aandachtspunt blijven. Als u hier energie in wilt steken, laat u hier dan in ondersteunen. 

Kijk naar de ontwikkeltips : Er is geen informatie over hoe goed u deze gedrags-

competentie laat zien in uw werk. Wel is bekend dat deze goed past bij uw 

persoonlijkheid. U zult deze competentie waarschijnlijk gemakkelijk kunnen laten zien of 

verder ontwikkelen. Raadpleeg de ontwikkeltips in stap 7 van de Career Scan om te 

lezen hoe u deze competentie zou kunnen ontwikkelen. 

-  Wie ben ik?  + 

-  
W

at
 k

an
 ik

? 
 +

 

 

  Wissel dit af 

  met ander  

  gedrag 

 

  Doe iets 

  met de 

  ontwikkeltips 

 

  Doe dit 

  liever niet 

 

 Doe hier uw 

 voordeel mee 

 

Blijf hierop 

letten 

 

Kijk naar de 

ontwikkeltips 

 

-  Wie ben ik?  + 
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2. Huidige loopbaanveld 
 

Huidige loopbaanveld ‘Zorg en begeleiding’ 

Hieronder ziet u hoe uw huidige loopbaanveld past bij wie u bent, wat u wilt en wat u kunt.  

 

 Gedeeltelijk   Sterk 

Passendheid 

 

 

Personen die in dit loopbaanveld werken, verplegen, verzorgen en begeleiden mensen op het gebied 

van gezondheid. Voorbeeldfuncties zijn: verpleegkundige, verzorgende, groepsbegeleider en 

activiteitenbegeleider. 

 

 

 

‘Zorg en begeleiding’: uw waarden 

Voor elk loopbaanveld is een beperkt aantal kenmerkende waarden van belang om met plezier te 

kunnen werken in dit loopbaanveld. Hoe belangrijker u de waarden vindt die bij een loopbaanveld horen, 

met hoe meer plezier u hier doorgaans in werkt.  

 

Hieronder ziet u hoe belangrijk de twee kenmerkende waarden van uw huidige loopbaanveld voor u zijn. 

  

Minder belangrijk 

 

Belangrijk  

Zekerheid 

Een functie hebben met duidelijke kaders, zekerheid hebben over 

mijn baan en vrij zijn van financiële zorgen. 

 

 

Toewijding 

Mij inzetten voor andere mensen, anderen helpen en iets 

betekenen voor de maatschappij. 

 

 

 

Het belang dat u hecht aan deze waarden past voldoende bij het belang van deze waarden voor uw 

huidige loopbaanveld. Dit betekent dat u waarschijnlijk met voldoende plezier werkt in uw huidige 

loopbaanveld.  
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Huidige loopbaanveld 

‘Zorg en begeleiding’: uw competenties 

Hieronder ziet u hoe de basiscompetenties die belangrijk zijn om met succes in uw huidige 

loopbaanveld te kunnen werken, passen bij wat u kunt en wie u bent. Uw sterkste competentie wordt als 

eerste genoemd, uw minst sterke als laatste.  

 

Samenwerken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mondel inge communicat ie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kwali te i tsger ichtheid  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wissel dit af 

met ander 

gedrag 

Doe iets  

met de 

ontwikkeltips 

 

Doe hier uw 

voordeel 

mee 

-  
W

at
 k

an
 ik

? 
 +

 

-  Wie ben ik?  + 

Doe dit  

liever niet 

Als u deze competentie zou willen ontwikkelen, zal dit u waarschijnlijk veel tijd en 

energie kosten. Ten eerste laat u deze competentie niet zo goed zien in uw werk. 

Bovendien kan iemand deze competentie alleen maar gemakkelijk inzetten of 

ontwikkelen wanneer hij doelgericht werkt, dit aan anderen laat merken en de 

draad vaak snel weer weet op te pakken na een tegenslag. Het merendeel van 

deze aspecten past echter niet zo goed bij uw persoonlijkheid. Daarom zal deze 

competentie waarschijnlijk altijd een aandachtspunt blijven. Steek hier dan ook 

niet te veel energie in, maar laat u hierin ondersteunen. 

Wissel dit af 

met ander 

gedrag 

Doe iets  

met de 

ontwikkeltips 

 

Doe hier uw 

voordeel 

mee 

-  
W

at
 k

an
 ik

? 
 +

 

-  Wie ben ik?  + 

Doe dit  

liever niet 

Als u deze competentie zou willen ontwikkelen, zal dit u waarschijnlijk veel tijd en 

energie kosten. Ten eerste laat u deze competentie niet zo goed zien in uw werk. 

Bovendien kan iemand deze competentie alleen maar gemakkelijk inzetten of 

ontwikkelen wanneer hij nieuwsgierig is naar het werk en de ideeën van anderen 

en met hen deelt wat hij zelf denkt en voelt. Het merendeel van deze aspecten 

past echter niet zo goed bij uw persoonlijkheid. Daarom zal deze competentie 

waarschijnlijk altijd een aandachtspunt blijven. Steek hier dan ook niet te veel 

energie in, maar laat u hierin ondersteunen. 

Wissel dit af 

met ander 

gedrag 

Doe iets  

met de 

ontwikkeltips 

 

Doe hier uw 

voordeel 

mee 

-  
W

at
 k

an
 ik

? 
 +

 

-  Wie ben ik?  + 

Doe dit  

liever niet 

Als u deze competentie zou willen ontwikkelen, zal dit u waarschijnlijk veel tijd en 

energie kosten. Ten eerste laat u deze competentie niet zo goed zien in uw werk. 

Bovendien kan iemand deze competentie alleen maar gemakkelijk inzetten of 

ontwikkelen wanneer hij graag contact heeft met anderen en gemakkelijk en 

vanzelfsprekend zoekt naar de samenhang tussen zijn eigen resultaten en die 

van anderen. Het merendeel van deze aspecten past echter niet zo goed bij uw 

persoonlijkheid. Daarom zal deze competentie waarschijnlijk altijd een 

aandachtspunt blijven. Steek hier dan ook niet te veel energie in, maar laat u 

hierin ondersteunen. 
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Huidige loopbaanveld 
 

Sensit iv i tei t  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klantgerichtheid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘Zorg en begeleiding’: kennis en werkervaring 

Naast het beheersen van competenties is het ook belangrijk om voldoende kennis en ervaring te 

hebben met betrekking tot die vakgebieden die van belang zijn voor een loopbaanveld. Binnen uw 

huidige loopbaanveld kan kennis en ervaring ten aanzien van de volgende vakgebieden gewenst zijn: 

- Geneeskunde en zorg 

 

In hoofdstuk 5 kunt u meer lezen over uw doorgroeimogelijkheden binnen uw huidige loopbaanveld. Uw 

doorgroeimogelijkheden hebben betrekking op het met succes kunnen functioneren in of doorgroeien 

naar een hoger niveau binnen een loopbaanveld. 

 

Wissel dit af 

met ander 

gedrag 

Doe iets  

met de 

ontwikkeltips 

 

Doe hier uw 

voordeel 

mee 

-  
W

at
 k

an
 ik

? 
 +

 

-  Wie ben ik?  + 

Doe dit  

liever niet 

Als u deze competentie zou willen ontwikkelen, zal dit u waarschijnlijk veel tijd en 

energie kosten. Ten eerste laat u deze competentie niet zo goed zien in uw werk. 

Bovendien kan iemand deze competentie alleen maar gemakkelijk inzetten of 

ontwikkelen wanneer hij zich gemakkelijk door het belang van een 

gesprekspartner laat sturen en graag iets voor hem wil betekenen. Het 

merendeel van deze aspecten past echter niet zo goed bij uw persoonlijkheid. 

Daarom zal deze competentie waarschijnlijk altijd een aandachtspunt blijven. 

Steek hier dan ook niet te veel energie in, maar laat u hierin ondersteunen. 

Wissel dit af 

met ander 

gedrag 

Doe iets  

met de 

ontwikkeltips 

 

Doe hier uw 

voordeel 

mee 

-  
W

at
 k

an
 ik

? 
 +

 

-  Wie ben ik?  + 

Doe dit  

liever niet 

Als u deze competentie zou willen ontwikkelen, zal dit u waarschijnlijk veel tijd en 

energie kosten. Ten eerste laat u deze competentie niet zo goed zien in uw werk. 

Bovendien kan iemand deze competentie alleen maar gemakkelijk inzetten of 

ontwikkelen wanneer hij zich bewust is van wat anderen beweegt, daar fair mee 

omgaat en open staat voor veranderingen. Het merendeel van deze aspecten 

past echter niet zo goed bij uw persoonlijkheid. Daarom zal deze competentie 

waarschijnlijk altijd een aandachtspunt blijven. Steek hier dan ook niet te veel 

energie in, maar laat u hierin ondersteunen. 
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3. Best  passende andere 
loopbaanvelden 

 

Best passende loopbaanveld 1 ‘Procesmanagement’ 

Van alle loopbaanvelden binnen de Career Scan is het onderstaande loopbaanveld één van de twee 

loopbaanvelden die het beste passen bij wie u bent, wat u wilt en wat u kunt, los van uw huidige 

loopbaanveld. Hieronder ziet u hoe dit loopbaanveld bij u past. 

 

 Gedeeltelijk   Sterk 

Passendheid 

 

 

Personen die in dit loopbaanveld werken, managen industriële of logistieke processen. 

Voorbeeldfuncties zijn: logistiek manager, facility-manager en productiemanager. 

 

 

‘Procesmanagement’: uw waarden 

Hieronder ziet u hoe belangrijk de twee kenmerkende waarden van dit loopbaanveld voor u zijn. 

  

Minder belangrijk 

 

Belangrijk  

Zelfstandigheid 

Zelf bepalen hoe ik werk, mijn werk op mijn eigen manier 

aanpakken en vrij zijn van regels en beperkingen. 

 

 

Management 

Verantwoordelijk zijn voor prestaties van anderen, aan het hoofd 

van een afdeling of organisatie staan en carrière maken als 

leidinggevende. 

 

 

 

Het belang dat u hecht aan deze waarden past voldoende bij het belang van deze waarden voor de 

loopbaanveld ‘Procesmanagement’. Dit betekent dat u waarschijnlijk met voldoende plezier zult kunnen 

werken in dit loopbaanveld. 



 

T. Persoon2  13 

Persoonlijke 
rapportage 

Huidige 
loopbaanveld 

Best passende 
loopbaanvelden 

Minst passende 
loopbaanvelden 

Doorgroei- 
mogelijkheden 

Vervolg- 
stappen 

Best passende loopbaanveld 1 

‘Procesmanagement’: uw competenties 

Hieronder ziet u hoe u in deze Career Scan naar voren bent gekomen op de vijf basiscompetenties van 

dit loopbaanveld. Uw sterkste competentie wordt als eerste genoemd, uw minst sterke competentie als 

laatste. 

 

Plannen en Organiseren 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voortgangsbewaking 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Probleemanalyse 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kijk naar de 

ontwikkeltips 
Blijf hierop 

letten 

-  Wie ben ik?  + 

Iemand kan deze competentie alleen maar gemakkelijk inzetten of ontwikkelen 

wanneer hij graag nieuwe ideeën en plannen onderzoekt en zich graag 

bezighoudt met ingewikkelde problemen. Echter, het merendeel van deze 

aspecten past niet zo goed bij uw persoonlijkheid. Verder is niet bekend hoe 

goed u deze competentie laat zien in uw werk. Ga daarom na of u deze 

competentie nu al goed laat zien in uw werk. Zo ja: doe dit niet te vaak, maar 

wissel dit af met ander gedrag. Zo nee, dan zal het u waarschijnlijk veel tijd en 

energie kosten om deze competentie te ontwikkelen en zal dit waarschijnlijk altijd 

een aandachtspunt blijven. Als u hier energie in wilt steken, laat u hier dan in 

ondersteunen.  

 
Kijk naar de 

ontwikkeltips 
Blijf hierop 

letten 

-  Wie ben ik?  + 

Iemand kan deze competentie alleen maar gemakkelijk inzetten of ontwikkelen 

wanneer hij zijn werk graag zo goed mogelijk wil doen en er geen moeite mee 

heeft om anderen aan te spreken op de voortgang van hun werk. Echter, het 

merendeel van deze aspecten past niet zo goed bij uw persoonlijkheid. Verder is 

niet bekend hoe goed u deze competentie laat zien in uw werk. Ga daarom na of 

u deze competentie nu al goed laat zien in uw werk. Zo ja: doe dit niet te vaak, 

maar wissel dit af met ander gedrag. Zo nee, dan zal het u waarschijnlijk veel tijd 

en energie kosten om deze competentie te ontwikkelen en zal dit waarschijnlijk 

altijd een aandachtspunt blijven. Als u hier energie in wilt steken, laat u hier dan 

in ondersteunen.  

 
Kijk naar de 

ontwikkeltips 
Blijf hierop 

letten 

-  Wie ben ik?  + 

Iemand kan deze competentie alleen maar gemakkelijk inzetten of ontwikkelen 

wanneer hij doelgericht werkt, zich niet gemakkelijk laat afleiden en zijn aandacht 

gemakkelijk weer richt als er iets mis is gegaan. Echter, het merendeel van deze 

aspecten past niet zo goed bij uw persoonlijkheid. Verder is niet bekend hoe 

goed u deze competentie laat zien in uw werk. Ga daarom na of u deze 

competentie nu al goed laat zien in uw werk. Zo ja: doe dit niet te vaak, maar 

wissel dit af met ander gedrag. Zo nee, dan zal het u waarschijnlijk veel tijd en 

energie kosten om deze competentie te ontwikkelen en zal dit waarschijnlijk altijd 

een aandachtspunt blijven. Als u hier energie in wilt steken, laat u hier dan in 

ondersteunen.  
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Best passende loopbaanveld 1 
 

Inzet  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslui tvaard igheid 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘Procesmanagement’: kennis en werkervaring 

Binnen het loopbaanveld ‘Procesmanagement’ kan kennis en ervaring met betrekking tot de volgende 

vakgebieden gewenst zijn: 

- Productie en procestechnologie 

- Distributie en logistiek 

- ICT 

 

Verder kunt u in hoofdstuk 5 meer lezen over uw kennis en werkervaring in relatie tot uw 

doorgroeimogelijkheden.  

 
Kijk naar de 

ontwikkeltips 
Blijf hierop 

letten 

-  Wie ben ik?  + 

Iemand kan deze competentie alleen maar gemakkelijk inzetten of ontwikkelen 

wanneer hij meestal snel en gemakkelijk kiest uit verschillende mogelijkheden en 

deze keuze ook duidelijk maakt aan anderen. Echter, het merendeel van deze 

aspecten past niet zo goed bij uw persoonlijkheid. Verder is niet bekend hoe 

goed u deze competentie laat zien in uw werk. Ga daarom na of u deze 

competentie nu al goed laat zien in uw werk. Zo ja: doe dit niet te vaak, maar 

wissel dit af met ander gedrag. Zo nee, dan zal het u waarschijnlijk veel tijd en 

energie kosten om deze competentie te ontwikkelen en zal dit waarschijnlijk altijd 

een aandachtspunt blijven. Als u hier energie in wilt steken, laat u hier dan in 

ondersteunen.  

 
Kijk naar de 

ontwikkeltips 
Blijf hierop 

letten 

-  Wie ben ik?  + 

Iemand kan deze competentie alleen maar gemakkelijk inzetten of ontwikkelen 

wanneer hij graag energiek en doelgericht werkt aan manieren om dingen steeds 

beter te doen en zich daarbij niet gemakkelijk uit het veld laat slaan. Echter, het 

merendeel van deze aspecten past niet zo goed bij uw persoonlijkheid. Verder is 

niet bekend hoe goed u deze competentie laat zien in uw werk. Ga daarom na of 

u deze competentie nu al goed laat zien in uw werk. Zo ja: doe dit niet te vaak, 

maar wissel dit af met ander gedrag. Zo nee, dan zal het u waarschijnlijk veel tijd 

en energie kosten om deze competentie te ontwikkelen en zal dit waarschijnlijk 

altijd een aandachtspunt blijven. Als u hier energie in wilt steken, laat u hier dan 

in ondersteunen.  
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Best passende loopbaanveld 2 
‘Marktonderzoek/ontwikkeling’ 

Het onderstaande loopbaanveld is het tweede andere loopbaanveld dat goed past bij wie u bent, wat u 

wilt en wat u kunt. Hieronder ziet u hoe dit loopbaanveld bij u past. 

 

 Gedeeltelijk   Sterk 

Passendheid 

 

 

Personen die in dit loopbaanveld werken, onderzoeken, ontwikkelen en realiseren product/markt 

combinaties. Voorbeeldfuncties: zijn marketeer, marketing manager en medewerker marketing. 

 

 

‘Marktonderzoek/ontwikkeling’: uw waarden 

Hieronder ziet u hoe belangrijk de twee kenmerkende waarden van dit loopbaanveld voor u zijn. 

  

Minder belangrijk 

 

Belangrijk  

Uitdaging 

Oplossingen zoeken voor problemen, moeilijke situaties het hoofd 

bieden en uitgedaagd worden door mijn werk. 

 

 

Deskundigheid 

Steeds beter worden in mijn vak, vakgenoten verder helpen en 

gewaardeerd worden om mijn vakkennis. 

 

 

 

Het belang dat u hecht aan deze waarden past voldoende bij het belang van deze waarden voor de 

loopbaanveld ‘Marktonderzoek/ontwikkeling’. Dit betekent dat u waarschijnlijk met voldoende plezier zult 

kunnen werken in dit loopbaanveld. 
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Best passende loopbaanveld 2 

‘Marktonderzoek/ontwikkeling’ : uw competenties 

Hieronder ziet u hoe u in deze Career Scan naar voren bent gekomen op de vijf basiscompetenties van 

dit loopbaanveld. Uw sterkste competentie wordt als eerste genoemd, uw minst sterke competentie als 

laatste.  

 

Creat iv i te i t  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marktgerichtheid 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Probleemanalyse 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kijk naar de 

ontwikkeltips 
Blijf hierop 

letten 

-  Wie ben ik?  + 

Iemand kan deze competentie alleen maar gemakkelijk inzetten of ontwikkelen 

wanneer hij graag nieuwe ideeën en plannen onderzoekt en zich graag 

bezighoudt met ingewikkelde problemen. Echter, het merendeel van deze 

aspecten past niet zo goed bij uw persoonlijkheid. Verder is niet bekend hoe 

goed u deze competentie laat zien in uw werk. Ga daarom na of u deze 

competentie nu al goed laat zien in uw werk. Zo ja: doe dit niet te vaak, maar 

wissel dit af met ander gedrag. Zo nee, dan zal het u waarschijnlijk veel tijd en 

energie kosten om deze competentie te ontwikkelen en zal dit waarschijnlijk altijd 

een aandachtspunt blijven. Als u hier energie in wilt steken, laat u hier dan in 

ondersteunen.  

 
Kijk naar de 

ontwikkeltips 
Blijf hierop 

letten 

-  Wie ben ik?  + 

Iemand kan deze competentie alleen maar gemakkelijk inzetten of ontwikkelen 

wanneer hij doelgericht zoekt naar nieuwe mogelijkheden en kansen en anderen 

hiervan op de hoogte brengt. Echter, het merendeel van deze aspecten past niet 

zo goed bij uw persoonlijkheid. Verder is niet bekend hoe goed u deze 

competentie laat zien in uw werk. Ga daarom na of u deze competentie nu al 

goed laat zien in uw werk. Zo ja: doe dit niet te vaak, maar wissel dit af met 

ander gedrag. Zo nee, dan zal het u waarschijnlijk veel tijd en energie kosten om 

deze competentie te ontwikkelen en zal dit waarschijnlijk altijd een 

aandachtspunt blijven. Als u hier energie in wilt steken, laat u hier dan in 

ondersteunen.  

 
Kijk naar de 

ontwikkeltips 
Blijf hierop 

letten 

-  Wie ben ik?  + 

Iemand kan deze competentie alleen maar gemakkelijk inzetten of ontwikkelen 

wanneer hij nieuwsgierig is, graag bezig is met verschillende dingen en graag 

nieuwe ideeën bedenkt. Echter, het merendeel van deze aspecten past niet zo 

goed bij uw persoonlijkheid. Verder is niet bekend hoe goed u deze competentie 

laat zien in uw werk. Ga daarom na of u deze competentie nu al goed laat zien in 

uw werk. Zo ja: doe dit niet te vaak, maar wissel dit af met ander gedrag. Zo nee, 

dan zal het u waarschijnlijk veel tijd en energie kosten om deze competentie te 

ontwikkelen en zal dit waarschijnlijk altijd een aandachtspunt blijven. Als u hier 

energie in wilt steken, laat u hier dan in ondersteunen.  
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Best passende loopbaanveld 2 
 

Mondel inge presentat ie 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In i t ia t ief  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘Marktonderzoek/ontwikkeling’: kennis en werkervari ng 

Binnen het loopbaanveld ‘Marktonderzoek/ontwikkeling’ kan kennis en ervaring met betrekking tot de 

volgende vakgebieden gewenst zijn: 

- Marketing & Sales 

- Communicatie en media 

- ICT 

- Design en vormgeving 

 

Verder kunt u in hoofdstuk 5 meer lezen over uw kennis en werkervaring in relatie tot uw 

doorgroeimogelijkheden. 

Wissel dit af 

met ander 

gedrag 

Doe iets  

met de 

ontwikkeltips 

 

Doe hier uw 

voordeel 

mee 

-  
W

at
 k

an
 ik

? 
 +

 

-  Wie ben ik?  + 

Doe dit  

liever niet 

Als u deze competentie zou willen ontwikkelen, zal dit u waarschijnlijk veel tijd en 

energie kosten. Ten eerste laat u deze competentie niet zo goed zien in uw werk. 

Bovendien kan iemand deze competentie alleen maar gemakkelijk inzetten of 

ontwikkelen wanneer hij graag samenwerkt met andere mensen, niet afwacht en 

hen zonder omwegen zijn nieuwe ideeën meedeelt. Het merendeel van deze 

aspecten past echter niet zo goed bij uw persoonlijkheid. Daarom zal deze 

competentie waarschijnlijk altijd een aandachtspunt blijven. Steek hier dan ook 

niet te veel energie in, maar laat u hierin ondersteunen. 

 
Kijk naar de 

ontwikkeltips 
Blijf hierop 

letten 

-  Wie ben ik?  + 

Iemand kan deze competentie alleen maar gemakkelijk inzetten of ontwikkelen 

wanneer hij zich goed voelt in het middelpunt van de belangstelling en zonder 

reserves met anderen praat over wat hen beweegt. Echter, het merendeel van 

deze aspecten past niet zo goed bij uw persoonlijkheid. Verder is niet bekend 

hoe goed u deze competentie laat zien in uw werk. Ga daarom na of u deze 

competentie nu al goed laat zien in uw werk. Zo ja: doe dit niet te vaak, maar 

wissel dit af met ander gedrag. Zo nee, dan zal het u waarschijnlijk veel tijd en 

energie kosten om deze competentie te ontwikkelen en zal dit waarschijnlijk altijd 

een aandachtspunt blijven. Als u hier energie in wilt steken, laat u hier dan in 

ondersteunen.  
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4. Minst  passende loopbaanvelden 

 

Minst passende loopbaanveld 1: ‘Administratieve en 
secretariële ondersteuning’ 

Van alle loopbaanvelden binnen de Career Scan is het onderstaande loopbaanveld één van de 

loopbaanvelden die het minst goed passen bij wie u bent, wat u wilt en wat u kunt. Hieronder ziet u hoe 

dit loopbaanveld bij u past. 

 

 Gedeeltelijk   Sterk 

Passendheid 

 

 

Personen die in dit loopbaanveld werken, ondersteunen organisatieprocessen en/of individuen of 

groepen door het opzetten en het beheren van de daarvoor benodigde administratie en het 

onderhouden van contacten, correspondentie en archivering. Voorbeeldfuncties zijn: secretaresse (m/v), 

medewerker administratie,  medisch (financieel) secretaresse (m/v) en vakman administratie. 

 

 

‘Administratieve en secretariële ondersteuning’: uw  waarden 

Hieronder ziet u hoe belangrijk de twee kenmerkende waarden van dit loopbaanveld voor u zijn. 

  

Minder belangrijk 

 

Belangrijk  

Werk en privé 

Mijn aandacht evenwichtig verdelen tussen mijn werk en privé-

leven en prettig werk boven promotie stellen. 

 

 

Zekerheid 

Een functie hebben met duidelijke kaders, zekerheid hebben over 

mijn baan en vrij zijn van financiële zorgen. 

 

 

 

Het belang dat u hecht aan deze waarden past goed bij het belang van deze waarden voor de 

loopbaanveld ‘Administratieve en secretariële ondersteuning’. Dit betekent dat u waarschijnlijk met veel 

plezier zult kunnen werken in dit loopbaanveld. 
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Minst passende loopbaanveld 1 

‘Administratieve en secretariële ondersteuning’ : u w competenties 

Hieronder ziet u hoe u in deze Career Scan naar voren bent gekomen op de vijf basiscompetenties van 

dit loopbaanveld. Uw sterkste competentie wordt als eerste genoemd, uw minst sterke competentie als 

laatste.  

 

Voortgangsbewaking 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organisat ie loyal i te i t  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslui tvaard igheid 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kijk naar de 

ontwikkeltips 
Blijf hierop 

letten 

-  Wie ben ik?  + 

Iemand kan deze competentie alleen maar gemakkelijk inzetten of ontwikkelen 

wanneer hij meestal snel en gemakkelijk kiest uit verschillende mogelijkheden en 

deze keuze ook duidelijk maakt aan anderen. Echter, het merendeel van deze 

aspecten past niet zo goed bij uw persoonlijkheid. Verder is niet bekend hoe 

goed u deze competentie laat zien in uw werk. Ga daarom na of u deze 

competentie nu al goed laat zien in uw werk. Zo ja: doe dit niet te vaak, maar 

wissel dit af met ander gedrag. Zo nee, dan zal het u waarschijnlijk veel tijd en 

energie kosten om deze competentie te ontwikkelen en zal dit waarschijnlijk altijd 

een aandachtspunt blijven. Als u hier energie in wilt steken, laat u hier dan in 

ondersteunen.  

 
Kijk naar de 

ontwikkeltips 
Blijf hierop 

letten 

-  Wie ben ik?  + 

Iemand kan deze competentie alleen maar gemakkelijk inzetten of ontwikkelen 

wanneer hij zijn gedrag en uitspraken aanpast aan de normen en doelen van zijn 

omgeving en bereid is beslissingen te nemen die daaraan tegemoet komen. 

Echter, het merendeel van deze aspecten past niet zo goed bij uw 

persoonlijkheid. Verder is niet bekend hoe goed u deze competentie laat zien in 

uw werk. Ga daarom na of u deze competentie nu al goed laat zien in uw werk. 

Zo ja: doe dit niet te vaak, maar wissel dit af met ander gedrag. Zo nee, dan zal 

het u waarschijnlijk veel tijd en energie kosten om deze competentie te 

ontwikkelen en zal dit waarschijnlijk altijd een aandachtspunt blijven. Als u hier 

energie in wilt steken, laat u hier dan in ondersteunen.  

 
Kijk naar de 

ontwikkeltips 
Blijf hierop 

letten 

-  Wie ben ik?  + 

Iemand kan deze competentie alleen maar gemakkelijk inzetten of ontwikkelen 

wanneer hij zijn werk graag zo goed mogelijk wil doen en er geen moeite mee 

heeft om anderen aan te spreken op de voortgang van hun werk. Echter, het 

merendeel van deze aspecten past niet zo goed bij uw persoonlijkheid. Verder is 

niet bekend hoe goed u deze competentie laat zien in uw werk. Ga daarom na of 

u deze competentie nu al goed laat zien in uw werk. Zo ja: doe dit niet te vaak, 

maar wissel dit af met ander gedrag. Zo nee, dan zal het u waarschijnlijk veel tijd 

en energie kosten om deze competentie te ontwikkelen en zal dit waarschijnlijk 

altijd een aandachtspunt blijven. Als u hier energie in wilt steken, laat u hier dan 

in ondersteunen.  
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Minst passende loopbaanveld 1 
 

Samenwerken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kwali te i tsger ichtheid  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘Administratieve en secretariële ondersteuning’: ke nnis en werkervaring 

Binnen het loopbaanveld ‘Administratieve en secretariële ondersteuning’ kan kennis en ervaring met 

betrekking tot de volgende vakgebieden gewenst zijn: 

- Administratie & secretariaat 

- Wet en regelgeving 

 

Verder kunt u in hoofdstuk 5 meer lezen over uw kennis en werkervaring in relatie tot uw 

doorgroeimogelijkheden.  

Wissel dit af 

met ander 

gedrag 

Doe iets  

met de 

ontwikkeltips 

 

Doe hier uw 

voordeel 

mee 

-  
W

at
 k

an
 ik

? 
 +

 

-  Wie ben ik?  + 

Doe dit  

liever niet 

Als u deze competentie zou willen ontwikkelen, zal dit u waarschijnlijk veel tijd en 

energie kosten. Ten eerste laat u deze competentie niet zo goed zien in uw werk. 

Bovendien kan iemand deze competentie alleen maar gemakkelijk inzetten of 

ontwikkelen wanneer hij doelgericht werkt, dit aan anderen laat merken en de 

draad vaak snel weer weet op te pakken na een tegenslag. Het merendeel van 

deze aspecten past echter niet zo goed bij uw persoonlijkheid. Daarom zal deze 

competentie waarschijnlijk altijd een aandachtspunt blijven. Steek hier dan ook 

niet te veel energie in, maar laat u hierin ondersteunen. 

Wissel dit af 

met ander 

gedrag 

Doe iets  

met de 

ontwikkeltips 

 

Doe hier uw 

voordeel 

mee 

-  
W

at
 k

an
 ik

? 
 +

 

-  Wie ben ik?  + 

Doe dit  

liever niet 

Als u deze competentie zou willen ontwikkelen, zal dit u waarschijnlijk veel tijd en 

energie kosten. Ten eerste laat u deze competentie niet zo goed zien in uw werk. 

Bovendien kan iemand deze competentie alleen maar gemakkelijk inzetten of 

ontwikkelen wanneer hij graag contact heeft met anderen en gemakkelijk en 

vanzelfsprekend zoekt naar de samenhang tussen zijn eigen resultaten en die 

van anderen. Het merendeel van deze aspecten past echter niet zo goed bij uw 

persoonlijkheid. Daarom zal deze competentie waarschijnlijk altijd een 

aandachtspunt blijven. Steek hier dan ook niet te veel energie in, maar laat u 

hierin ondersteunen. 
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Minst passende loopbaanveld 2: ‘Operationele 
dienstverlening en onderhoud bedrijfsmiddelen’ 

Van alle loopbaanvelden is het onderstaande loopbaanveld het tweede andere loopbaanveld dat minder 

goed past bij wie u bent, wat u wilt en wat u kunt. Hieronder ziet u hoe dit loopbaanveld bij u past. 

 

 Gedeeltelijk   Sterk 

Passendheid 

 

 

Personen die in dit loopbaanveld werken, dragen bij aan een goed verloop van operationele processen, 

onderhoud van gebouwen en/of andere bedrijfsmiddelen binnen een organisatie. Voorbeeldfuncties zijn: 

medewerker catering, medewerker logistiek, receptionist, portier, bewaker en medewerker techniek. 

 

 

‘Operationele dienstverlening en onderhoud bedrijfs middelen’: uw waarden 

Hieronder ziet u hoe belangrijk de twee kenmerkende waarden van dit loopbaanveld voor u zijn. 

  

Minder belangrijk 

 

Belangrijk  

Werk en privé 

Mijn aandacht evenwichtig verdelen tussen mijn werk en privé-

leven en prettig werk boven promotie stellen. 

 

 

Toewijding 

Mij inzetten voor andere mensen, anderen helpen en iets 

betekenen voor de maatschappij. 

 

 

 

Het belang dat u hecht aan deze waarden past voldoende bij het belang van deze waarden voor de 

loopbaanveld ‘Operationele dienstverlening en onderhoud bedrijfsmiddelen’. Dit betekent dat u 

waarschijnlijk met voldoende plezier zult kunnen werken in dit loopbaanveld. 
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Minst passende loopbaanveld 2 

‘Operationele dienstverlening en onderhoud bedrijfs middelen’ : uw 
competenties 

Hieronder ziet u hoe u in deze Career Scan naar voren bent gekomen op de vijf basiscompetenties van 

dit loopbaanveld. Uw sterkste competentie wordt als eerste genoemd, uw minst sterke competentie als 

laatste.  

 

Inzet  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samenwerken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wissel dit af 

met ander 

gedrag 

Doe iets  

met de 

ontwikkeltips 

 

Doe hier uw 

voordeel 

mee 

-  
W

at
 k

an
 ik

? 
 +

 

-  Wie ben ik?  + 

Doe dit  

liever niet 

Als u deze competentie zou willen ontwikkelen, zal dit u waarschijnlijk veel tijd en 

energie kosten. Ten eerste laat u deze competentie niet zo goed zien in uw werk. 

Bovendien kan iemand deze competentie alleen maar gemakkelijk inzetten of 

ontwikkelen wanneer hij graag contact heeft met anderen en gemakkelijk en 

vanzelfsprekend zoekt naar de samenhang tussen zijn eigen resultaten en die 

van anderen. Het merendeel van deze aspecten past echter niet zo goed bij uw 

persoonlijkheid. Daarom zal deze competentie waarschijnlijk altijd een 

aandachtspunt blijven. Steek hier dan ook niet te veel energie in, maar laat u 

hierin ondersteunen. 

 
Kijk naar de 

ontwikkeltips 
Blijf hierop 

letten 

-  Wie ben ik?  + 

Iemand kan deze competentie alleen maar gemakkelijk inzetten of ontwikkelen 

wanneer hij graag energiek en doelgericht werkt aan manieren om dingen steeds 

beter te doen en zich daarbij niet gemakkelijk uit het veld laat slaan. Echter, het 

merendeel van deze aspecten past niet zo goed bij uw persoonlijkheid. Verder is 

niet bekend hoe goed u deze competentie laat zien in uw werk. Ga daarom na of 

u deze competentie nu al goed laat zien in uw werk. Zo ja: doe dit niet te vaak, 

maar wissel dit af met ander gedrag. Zo nee, dan zal het u waarschijnlijk veel tijd 

en energie kosten om deze competentie te ontwikkelen en zal dit waarschijnlijk 

altijd een aandachtspunt blijven. Als u hier energie in wilt steken, laat u hier dan 

in ondersteunen.  
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Discip l ine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minst passende loopbaanveld 2 
 

Kwali te i tsger ichtheid  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klantgerichtheid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wissel dit af 

met ander 

gedrag 

Doe iets  

met de 

ontwikkeltips 

 

Doe hier uw 

voordeel 

mee 

-  
W

at
 k

an
 ik

? 
 +

 

-  Wie ben ik?  + 

Doe dit  

liever niet 

Als u deze competentie zou willen ontwikkelen, zal dit u waarschijnlijk veel tijd en 

energie kosten. Ten eerste laat u deze competentie niet zo goed zien in uw werk. 

Bovendien kan iemand deze competentie alleen maar gemakkelijk inzetten of 

ontwikkelen wanneer hij zich gemakkelijk door het belang van een 

gesprekspartner laat sturen en graag iets voor hem wil betekenen. Het 

merendeel van deze aspecten past echter niet zo goed bij uw persoonlijkheid. 

Daarom zal deze competentie waarschijnlijk altijd een aandachtspunt blijven. 

Steek hier dan ook niet te veel energie in, maar laat u hierin ondersteunen. 

Wissel dit af 

met ander 

gedrag 

Doe iets  

met de 

ontwikkeltips 

 

Doe hier uw 

voordeel 

mee 

-  
W

at
 k

an
 ik

? 
 +

 

-  Wie ben ik?  + 

Doe dit  

liever niet 

Als u deze competentie zou willen ontwikkelen, zal dit u waarschijnlijk veel tijd en 

energie kosten. Ten eerste laat u deze competentie niet zo goed zien in uw werk. 

Bovendien kan iemand deze competentie alleen maar gemakkelijk inzetten of 

ontwikkelen wanneer hij doelgericht werkt, dit aan anderen laat merken en de 

draad vaak snel weer weet op te pakken na een tegenslag. Het merendeel van 

deze aspecten past echter niet zo goed bij uw persoonlijkheid. Daarom zal deze 

competentie waarschijnlijk altijd een aandachtspunt blijven. Steek hier dan ook 

niet te veel energie in, maar laat u hierin ondersteunen. 

Wissel dit af 

met ander 

gedrag 

Doe iets  

met de 

ontwikkeltips 

 

Doe hier uw 

voordeel 

mee 

-  
W

at
 k

an
 ik

? 
 +

 

-  Wie ben ik?  + 

Doe dit  

liever niet 

Als u deze competentie zou willen ontwikkelen, zal dit u waarschijnlijk veel tijd en 

energie kosten. Ten eerste laat u deze competentie niet zo goed zien in uw werk. 

Bovendien kan iemand deze competentie alleen maar gemakkelijk inzetten of 

ontwikkelen wanneer hij waarde hecht aan bestaande methoden en structuren, 

zorgvuldig rekening houdt met de belangen van anderen en zichzelf niet snel op 

de voorgrond plaatst. Het merendeel van deze aspecten past echter niet zo goed 

bij uw persoonlijkheid. Daarom zal deze competentie waarschijnlijk altijd een 

aandachtspunt blijven. Steek hier dan ook niet te veel energie in, maar laat u 

hierin ondersteunen. 
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‘Operationele dienstverlening en onderhoud bedrijfs middelen’: kennis en 
werkervaring 

Binnen het loopbaanveld ‘Operationele dienstverlening en onderhoud bedrijfsmiddelen’ kan kennis en 

ervaring met betrekking tot de volgende vakgebieden gewenst zijn: 

- Openbare orde en veiligheid 

- Facility management 

 

Verder kunt u in hoofdstuk 5 meer lezen over uw kennis en werkervaring in relatie tot uw 

doorgroeimogelijkheden. 
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5. Doorgroeimogel i jkheden 
In de voorgaande gedeeltes heeft u kunnen zien hoe u in deze Career Scan naar voren bent gekomen 

op de basiscompetenties van een aantal loopbaanvelden. Naast basiscompetenties zijn er competenties 

aan te wijzen die belangrijk zijn om met succes te kunnen functioneren in of door te kunnen groeien 

naar een hoger niveau binnen een loopbaanveld. Op een hoger niveau heeft of krijgt u immers te maken 

met situaties waarin verwacht wordt dat u actief meedenkt, betrokken bent bij besluitvorming, anderen 

helpt bij de uitvoering van hun werkzaamheden, anderen voor u wint of leiding geeft. Daarom is het 

belangrijk dat u de competenties die hiervoor van belang zijn, ook goed beheerst.  

Deze competenties vormen echter slechts één belangrijk aspect om goed te kunnen functioneren in of 

door te kunnen groeien naar een hoger niveau. Het spreekt uiteraard voor zich dat niet alleen deze 

competenties, maar ook de juiste vooropleiding en de nodige verbreding van kennis en ervaring 

bepalend zijn voor uw doorgroeimogelijkheden. Naast het basisniveau worden een senior niveau, een 

niveau van expert en een niveau van leidinggevende onderscheiden. 

 

Niveaus doorgroeimogel i jkheden 

Expert Leidinggevende III 

Stimuleert anderen binnen de eigen 

werkomgeving om hun werk professioneel uit 

te voeren en zichzelf verder te ontwikkelen 

met het oog op een maximaal resultaat, mede 

door het tonen van professioneel 

voorbeeldgedrag. 

De belangrijkste competenties zijn de 

competenties van het senior niveau en: 

• Initiatief 

• Overtuigingskracht 

• Impact 

Geeft richting en sturing aan activiteiten van 

medewerkers binnen de eigen werkomgeving, 

gericht op het bereiken van maximaal 

resultaat, mede door zijn eigen 

resultaatsturing als voorbeeld te tonen. 

 

De belangrijkste competenties zijn de 

competenties van het senior niveau en: 

• Leidinggeven 

• Coachen 

• Resultaatgerichtheid 

Senior II 

Plant en organiseert de eigen werkzaamheden zelfstandig en effectief, en bewaakt zelfstandig 

een tijdige uitvoering en afronding daarvan; ondersteunt collega’s zowel op hun verzoek als op 

eigen initiatief als daar aanleiding voor is. Competenties die hiervoor van belang zijn, zijn de 

competenties van het basisniveau en: 

• Onafhankelijkheid 

• Organiseren van eigen werk 

Basis I 

Plant en organiseert de eigen werkzaamheden in overleg met of in opdracht van anderen, en 

zorgt voor een tijdige uitvoering en afronding daarvan; ondersteunt collega’s op hun verzoek. 

• De competenties die hiervoor van belang zijn, zijn afhankelijk van het loopbaanveld. 

De informatie over uw doorgroeimogelijkheden, die u op deze pagina en de volgende pagina’s ziet, is 

van toepassing op alle loopbaanvelden met uitzondering van Algemeen Management. 
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Senior 

De belangrijkste competenties van dit niveau passen voldoende bij u of zou u voldoende kunnen 

ontwikkelen. 

 

Onafhankel i jkheid 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organiseren van eigen werk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wissel dit af 

met ander 

gedrag 

Doe iets  

met de 

ontwikkeltips 

 

Doe hier uw 

voordeel 

mee 

-  
W

at
 k

an
 ik

? 
 +

 

-  Wie ben ik?  + 

Doe dit  

liever niet 

Als u deze competentie zou willen ontwikkelen, zal dit u waarschijnlijk veel tijd en 

energie kosten. Ten eerste laat u deze competentie niet zo goed zien in uw werk. 

Bovendien kan iemand deze competentie alleen maar gemakkelijk inzetten of 

ontwikkelen wanneer hij gestructureerd werkt, hoge eisen aan zichzelf stelt en 

zich niet gemakkelijk laat afleiden van de doelen die hij voor ogen heeft. Het 

merendeel van deze aspecten past echter niet zo goed bij uw persoonlijkheid. 

Daarom zal deze competentie waarschijnlijk altijd een aandachtspunt blijven. 

Steek hier dan ook niet te veel energie in, maar laat u hierin ondersteunen. 

Wissel dit af 

met ander 

gedrag 

  
Doe dit  

liever niet 

Doe hier uw 

voordeel 

mee 

-  
W

at
 k

an
 ik

? 
 +

 

-  Wie ben ik?  + 

Doe iets  

met de 

ontwikkeltips 

U kunt deze competentie waarschijnlijk gemakkelijk ontwikkelen, hoewel u deze 

niet zo goed laat zien in uw werk. Iemand kan deze competentie namelijk 

gemakkelijk inzetten of ontwikkelen wanneer hij steeds verbeteringen zoekt, 

deze vaak positief beoordeelt en zich niet snel van zijn stuk laat brengen bij 

tegenspel. Het merendeel van deze aspecten past goed bij uw persoonlijkheid. 

Doe daarom iets met de ontwikkeltips: zie stap 7 Career Scan. Ontwikkeltips: 

- Ontwikkel uw eigen meningen over diverse onderwerpen: lees opiniepagina's 

en neem actief deel aan discussies. 

- Maak bij meningsverschillen uw standpunt duidelijk. Geef ruimte voor 

weerstand en erken deze, maar blijf bij uw eigen standpunt. 
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Expert 

De belangrijkste competenties van dit niveau passen enigszins bij u of zou u enigszins kunnen 

ontwikkelen. 

 

Overtuig ingskracht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In i t ia t ief  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impact 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wissel dit af 

met ander 

gedrag 

Doe iets  

met de 

ontwikkeltips 

 

Doe hier uw 

voordeel 

mee 

-  
W

at
 k

an
 ik

? 
 +

 

-  Wie ben ik?  + 

Doe dit  

liever niet 

Als u deze competentie zou willen ontwikkelen, zal dit u waarschijnlijk veel tijd en 

energie kosten. Ten eerste laat u deze competentie niet zo goed zien in uw werk. 

Bovendien kan iemand deze competentie alleen maar gemakkelijk inzetten of 

ontwikkelen wanneer hij anderen krachtig en precies weet duidelijk te maken wat 

hij ergens van vindt en hen weet te verrassen met een nieuwe of oorspronkelijke 

kijk op zaken. Het merendeel van deze aspecten past echter niet zo goed bij uw 

persoonlijkheid. Daarom zal deze competentie waarschijnlijk altijd een 

aandachtspunt blijven. Steek hier dan ook niet te veel energie in, maar laat u 

hierin ondersteunen. 

Wissel dit af 

met ander 

gedrag 

Doe iets  

met de 

ontwikkeltips 

 

Doe hier uw 

voordeel 

mee 

-  
W

at
 k

an
 ik

? 
 +

 

-  Wie ben ik?  + 

Doe dit  

liever niet 

Als u deze competentie zou willen ontwikkelen, zal dit u waarschijnlijk veel tijd en 

energie kosten. Ten eerste laat u deze competentie niet zo goed zien in uw werk. 

Bovendien kan iemand deze competentie alleen maar gemakkelijk inzetten of 

ontwikkelen wanneer hij graag samenwerkt met andere mensen, niet afwacht en 

hen zonder omwegen zijn nieuwe ideeën meedeelt. Het merendeel van deze 

aspecten past echter niet zo goed bij uw persoonlijkheid. Daarom zal deze 

competentie waarschijnlijk altijd een aandachtspunt blijven. Steek hier dan ook 

niet te veel energie in, maar laat u hierin ondersteunen. 

Wissel dit af 

met ander 

gedrag 

Doe iets  

met de 

ontwikkeltips 

 

Doe hier uw 

voordeel 

mee 

-  
W

at
 k

an
 ik

? 
 +

 

-  Wie ben ik?  + 

Doe dit  

liever niet 

Als u deze competentie zou willen ontwikkelen, zal dit u waarschijnlijk veel tijd en 

energie kosten. Ten eerste laat u deze competentie niet zo goed zien in uw werk. 

Bovendien kan iemand deze competentie alleen maar gemakkelijk inzetten of 

ontwikkelen wanneer hij gemakkelijk geneigd is om met anderen te delen welke 

voordelen hij ziet in voorstellen en plannen en wat dat voor hemzelf en voor 

anderen betekent. Het merendeel van deze aspecten past echter niet zo goed bij 

uw persoonlijkheid. Daarom zal deze competentie waarschijnlijk altijd een 

aandachtspunt blijven. Steek hier dan ook niet te veel energie in, maar laat u 

hierin ondersteunen. 
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Leidinggevende 

De belangrijkste competenties van dit niveau passen enigszins bij u of zou u enigszins kunnen 

ontwikkelen. 

 

Coachen 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leidinggeven 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultaatgerichtheid  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kijk naar de 

ontwikkeltips 
Blijf hierop 

letten 

-  Wie ben ik?  + 

Iemand kan deze competentie alleen maar gemakkelijk inzetten of ontwikkelen 

wanneer hij doelgericht werkt, dat wat hij doet graag zo goed mogelijk wil doen 

en tijdig ingrijpt als resultaten in gevaar dreigen te komen. Echter, het merendeel 

van deze aspecten past niet zo goed bij uw persoonlijkheid. Verder is niet 

bekend hoe goed u deze competentie laat zien in uw werk. Ga daarom na of u 

deze competentie nu al goed laat zien in uw werk. Zo ja: doe dit niet te vaak, 

maar wissel dit af met ander gedrag. Zo nee, dan zal het u waarschijnlijk veel tijd 

en energie kosten om deze competentie te ontwikkelen en zal dit waarschijnlijk 

altijd een aandachtspunt blijven. Als u hier energie in wilt steken, laat u hier dan 

in ondersteunen.  

 
Kijk naar de 

ontwikkeltips 
Blijf hierop 

letten 

-  Wie ben ik?  + 

Iemand kan deze competentie alleen maar gemakkelijk inzetten of ontwikkelen 

wanneer hij gemakkelijk zijn mening uit, planmatig werkt en graag resultaten 

bereikt door te sturen op de resultaten van anderen. Echter, het merendeel van 

deze aspecten past niet zo goed bij uw persoonlijkheid. Verder is niet bekend 

hoe goed u deze competentie laat zien in uw werk. Ga daarom na of u deze 

competentie nu al goed laat zien in uw werk. Zo ja: doe dit niet te vaak, maar 

wissel dit af met ander gedrag. Zo nee, dan zal het u waarschijnlijk veel tijd en 

energie kosten om deze competentie te ontwikkelen en zal dit waarschijnlijk altijd 

een aandachtspunt blijven. Als u hier energie in wilt steken, laat u hier dan in 

ondersteunen.  

 
Kijk naar de 

ontwikkeltips 
Blijf hierop 

letten 

-  Wie ben ik?  + 

Iemand kan deze competentie alleen maar gemakkelijk inzetten of ontwikkelen 

wanneer hij aandacht heeft voor anderen, graag met hen meedenkt en 

gemakkelijk zegt wat hij ergens van vindt. Echter, het merendeel van deze 

aspecten past niet zo goed bij uw persoonlijkheid. Verder is niet bekend hoe 

goed u deze competentie laat zien in uw werk. Ga daarom na of u deze 

competentie nu al goed laat zien in uw werk. Zo ja: doe dit niet te vaak, maar 

wissel dit af met ander gedrag. Zo nee, dan zal het u waarschijnlijk veel tijd en 

energie kosten om deze competentie te ontwikkelen en zal dit waarschijnlijk altijd 

een aandachtspunt blijven. Als u hier energie in wilt steken, laat u hier dan in 

ondersteunen.  
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Opleiding, kennis en werkervaring 

Naast de vraag of u de competenties beheerst die belangrijk zijn om door te kunnen groeien naar een 

hoger niveau binnen een loopbaanveld, zijn ook het niveau van uw opleiding en uw kennis en 

werkervaring bepalend voor uw doorgroeimogelijkheden. 

 

Opleid ing 

Hoe hoger uw opleiding, hoe sneller u over het algemeen kunt doorgroeien. Uw hoogste afgeronde 

opleiding is MBO. Ga na welke functies u ambieert en welk opleidingsniveau hiervoor is vereist. 

 

Kennis en werkervaring 

U heeft aangegeven de volgende kennis en werkervaring te hebben met betrekking tot de onderstaande 

vakgebieden: 

 

Vakgebied Kennis Aantal jaren werkervaring 

Training en opleiding Gevorderde kennis 1 - 5 jaar 

Personeel en organisatie Gevorderde kennis 1 - 5 jaar 

Distributie en logistiek Basiskennis Minder dan 1 jaar 

Management & organisatie N.v.t. Meer dan 5 jaar 

Communicatie en media Basiskennis Minder dan 1 jaar 

Facility management N.v.t. Minder dan 1 jaar 

Marketing & sales N.v.t. Minder dan 1 jaar 

Productie en procestechnologie Basiskennis 1 - 5 jaar 

Ontwerp- en constructietechniek Basiskennis N.v.t. 

Economie, accountancy en financiën Gevorderde kennis 1 - 5 jaar 

Wet en regelgeving Basiskennis Minder dan 1 jaar 

Administratie & secretariaat Expert kennis Meer dan 5 jaar 

 

Als aanvulling hierop heeft u aangegeven de volgende specifieke kennis en werkervaring te hebben: 

  

Vakgebied Kennis Aantal jaren werkervaring 

   

 

In de hoofdstukken 2, 3 en 4 kunt u aan het einde van elk loopbaanveld lezen voor welke specifieke 

vakgebieden kennis en werkervaring vereist kan zijn binnen dit loopbaanveld. Ga aan de hand hiervan 

na welk loopbaanveld het beste aansluit bij de kennis en ervaring die u reeds bezit. Bedenk daarbij dat 

het bij volgende loopbaanstappen verstandig is om aan te sluiten bij de kennis en ervaring die u al heeft. 

De ervaring leert dat dit een efficiëntere manier is om door te groeien dan om u geheel nieuwe 

vakgebieden eigen te maken. 

 

Raadpleeg de ‘Veel gestelde vragen’ voor meer informatie over de interpretatie van uw 

doorgroeimogelijkheden en de acties die u naar aanleiding hiervan zou kunnen ondernemen. Log 

hiervoor opnieuw in in de Career Scan en kies de optie ‘Veel gestelde vragen’. 
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6. Vervolgstappen 
Uit deze Career Scan komt naar voren dat uw huidige loopbaanveld enigszins bij u past. Verder komen 

de loopbaanvelden ‘Procesmanagement’ en ‘Marktonderzoek/ontwikkeling’ naar voren als best 

passende andere loopbaanvelden. De loopbaanvelden ‘Administratieve en secretariële ondersteuning’ 

en ‘Operationele dienstverlening en onderhoud bedrijfsmiddelen’ passen het minst goed bij u van alle 

loopbaanvelden binnen de Career Scan. 

 

De uitkomsten van de Career Scan kunt u gebruiken om uw persoonlijke loopbaandoel te formuleren. 

Het is mogelijk dat u deze uitkomsten graag met iemand wilt bespreken of dat de uitkomsten van de 

Career Scan nog vragen bij u oproepen. In dit hoofdstuk krijgt u informatie over antwoorden op veel 

gestelde vragen, met wie u de resultaten kunt bespreken en hoe u uw eigen actieplan kunt opstellen. 

 

 

Veel gestelde vragen 

In ‘Hoe goed past dit advies bij wie ik echt ben en wat ik echt kan?’ ziet u een voorbeeld van een vraag 

die u kunt hebben tijdens of na het lezen van deze rapportage. Meer vragen en de antwoorden op deze 

vragen vindt u in de Career Scan onder de optie ‘Veel gestelde vragen’. Neem deze vragen goed door. 

Log hiervoor opnieuw in in de Career Scan. Ook kunt u in de Career Scan aanvullende informatie 

opvragen, zoals extra ontwikkeltips (zie stap 7), competentiedefinities en overzichten van alle 

loopbaanvelden en vakgebieden. 

 

 

Hoe goed past  d i t  advies b i j  w ie ik echt ben en wat  ik  echt kan? 

• De uitkomsten van deze Career Scan zijn grotendeels of geheel gebaseerd op de antwoorden die u 

zelf heeft gegeven. Bij Wat kan ik? heeft u de mogelijkheid gehad om ook de mening van andere 

personen te betrekken. Heeft u dit onderdeel alleen zelf ingevuld, dan ligt de basis van de uitkomsten 

geheel in de manier waarop u tegen uzelf aankijkt. Het is belangrijk om u te realiseren dat iedere 

persoon hierbij zo zijn eigen invalshoek heeft. De ene persoon is bijvoorbeeld heel kritisch naar 

zichzelf toe, terwijl de andere persoon juist een erg positief beeld van zichzelf heeft. Over het 

algemeen is het zo, dat mensen hun eigen gedrag ‘overschatten’: de scores die zij zichzelf geven op 

competenties is vaak hoger dan de scores die mensen uit hun omgeving hen geven.  

 

Het is raadzaam om voor uzelf na te gaan hoe u tegen uzelf aankijkt en hoe dit tot uitdrukking kan zijn 

gekomen in deze Career Scan. Bent u misschien te streng voor uzelf geweest of heeft u misschien 

juist te positief geantwoord? Wanneer u uzelf lage scores heeft gegeven, kan het zo zijn dat u op 

bepaalde competenties in deze Career Scan minder positief naar voren komt dan in werkelijkheid het 

geval is. Heeft u te positief geantwoord, dan komt u misschien juist heel sterk naar voren op veel 

punten terwijl u in werkelijkheid een aantal punten verder zou kunnen ontwikkelen. Vraag in beide 

gevallen alsnog aan mensen in uw omgeving hoe zij tegen u en uw gedrag aankijken. Waar vinden zij 

u sterk of juist minder sterk in? Wat zou u kunnen doen om deze punten te ontwikkelen? Neem met 

deze blik de rapportage nog eens goed door en stel vervolgens pas uw actieplan op. 
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Met wie neem ik contact  op? 

Maak een afspraak met degene binnen uw organisatie bij wie u de Career Scan heeft aangevraagd, 

veelal een HR-verantwoordelijke. Bespreek eventuele vragen die betrekking hebben op de verdere 

stappen en acties die u zou kunnen ondernemen. Spreek ook met uw leidinggevende en/of coach en zo 

mogelijk met een vertrouwde collega over ‘wat u kunt en wie u bent’ en hoe dit tot uiting komt in uw 

werk. Vraag hen suggesties over hoe u hier in uw huidige werk en eventuele andere loopbaanvelden zo 

goed mogelijk gebruik van zou kunnen maken. Al deze informatie kunt u gebruiken om uw persoonlijk 

actieplan op te stellen voor uw ontwikkeling.  

 

Heeft u specifieke vragen over de interpretatie van de rapportage, neem dan eerst de ‘Veel gestelde 

vragen’ nog eens goed door. Staat het antwoord hier niet bij, neem dan contact op met de persoon 

binnen uw organisatie die aanspreekpunt is met betrekking tot de Career Scan.  
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Actieplan 

 

De uitkomsten van de Career Scan en de gesprekken met anderen kunnen u helpen om uw eigen 

loopbaandoel te formuleren. U kunt daarbij denken aan de volgende doelen: beter functioneren in uw 

huidige loopbaanveld, gaan werken in een ander loopbaanveld of doorgroeien binnen een 

loopbaanveld. Hieronder vindt u suggesties en activiteiten om uw gewenste loopbaandoel te 

onderzoeken en verder uit te werken. 

 

 

Beter funct ioneren in  mi jn  hu idige loopbaanveld 

• Maak voor uzelf een lijst waarin u aangeeft wat u kunt doen om beter te worden in de competenties, 

die nu minder sterk naar voren komen. Bedenk waar u als eerste aan wilt en kunt werken. Neem 

hierbij onder andere de informatie over de competenties van uw huidige loopbaanveld als 

uitgangspunt, op de pagina’s 10 en 11 van de rapportage. Deze informatie kan u helpen te bepalen 

welke competenties u goed zou kunnen ontwikkelen. Ga vervolgens na hoe u hieraan zou kunnen 

werken en wat u hiervoor nodig heeft. 

• Ga daarnaast na hoe u uw werk zo kunt inrichten dat u minder last heeft van de waarden die wel in dit 

loopbaanveld aanwezig zijn, maar die u zelf niet belangrijk vindt. Vraag u ook af hoe u ervoor kunt 

zorgen dat de waarden die u zelf wel belangrijk vindt, hier zoveel mogelijk in terugkomen. Neem 

hiervoor de informatie op de pagina’s 3 en 9 door.  

• Ga na voor welke andere punten u welke acties wilt ondernemen om met meer plezier en/of succes te 

werken in uw huidige loopbaanveld (bijvoorbeeld het vergroten van uw kennis over een bepaald 

vakgebied, door het volgen van een opleiding of cursus). 

 

 

Gaan werken in een ander loopbaanveld 

• Oriënteer u op de mogelijke functies die u zou kunnen vervullen binnen de loopbaanvelden die u 

aanspreken. 

• Zet op een rijtje aan welke eisen het loopbaanveld van uw keuze moet voldoen om u daar prettig in te 

kunnen voelen. Neem hiervoor onder andere de informatie op de pagina’s 3, 12 en 15 door. Ook de 

informatie over de minst passende loopbaanvelden kan u hierbij helpen, zie de pagina’s 18 en 21. 

• Ga na welke van de loopbaanvelden aan de meeste van uw eisen voldoet met betrekking tot de 

waarden die u belangrijk vindt en voor welke loopbaanveld de competenties het beste aansluiten bij 

wat u kunt en wie u bent. Vraag vervolgens uw leidinggevende of een vertrouwde collega of deze 

iemand kennen die in het loopbaanveld van uw keuze werkt. Wellicht weet u zelf wel iemand. Maak 

een afspraak met deze persoon en bespreek hoe u ‘wat u kunt en wie u bent’ zo goed mogelijk zou 

kunnen inzetten in dit loopbaanveld. Bespreek deze informatie en uw plannen vervolgens weer met 

uw leidinggevende. 

• Ga hierbij ook na welke andere punten belangrijk zijn om in het loopbaanveld van uw keuze met 

plezier en succes te kunnen werken (bijvoorbeeld het vergroten van uw kennis over bepaalde 

vakgebieden, door het volgen van een opleiding of cursus). 

• Maak een lijst waarin u aangeeft welke competenties van dit loopbaanveld u nog zou moeten 

ontwikkelen om goed in dit loopbaanveld te kunnen werken. Bedenk waar u als eerste aan wilt en 

kunt werken. Neem hierbij de informatie op pagina 13, 14,  16 en 17 als uitgangspunt (en eventueel 

de informatie op de pagina’s pagina 19, 20,  22 en 24). Deze informatie kan u helpen te bepalen 

welke competenties u goed zou kunnen ontwikkelen. Ga vervolgens na hoe u hieraan zou kunnen 

werken en wat u hiervoor nodig heeft.  
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Doorgroeien binnen een loopbaanveld 

• Wellicht bent u op dit moment al werkzaam op één van de betreffende niveaus (senior, expert of 

leidinggevende). In dit geval zou u kunnen nagaan waar uw sterke punten liggen en welke punten u 

verder zou kunnen ontwikkelen. Zo niet: ga na of het voor u haalbaar en aantrekkelijk is om door te 

groeien naar één van deze niveaus, binnen uw huidige loopbaanveld of binnen een ander veld. 

• Neem in beide gevallen de informatie over uw doorgroeimogelijkheden goed door, op de pagina’s 25 

tot en met 29 van deze rapportage. Bent u nog niet werkzaam op één van deze niveaus, bepaal dan 

welk niveau voor u het meest aantrekkelijk is: senior, expert of leidinggevende. In welke van deze 

niveaus zult u met het meeste plezier en succes kunnen functioneren? Ga hierover onder andere een 

gesprek aan met uw leidinggevende: bespreek hoe hij uw doorgroeimogelijkheden ziet. 

• Vervolgens is het ook hier zaak om vast te stellen welke acties u op welke gebieden zou moeten 

ondernemen om goed te kunnen functioneren op het niveau van uw keuze. Vraag een of meerdere 

personen binnen uw organisatie die een functie vervullen op het betreffende niveau, welke acties voor 

dit niveau gewenst of benodigd zijn (opleidingen, trainingen, opdoen van concrete praktijkervaring, et 

cetera). 

• Stel een lijst op waarin u aangeeft welke competenties u zou moeten ontwikkelen om met succes op 

dit niveau te kunnen werken. Bedenk waar u als eerste aan wilt en kunt werken. Neem ook hierbij 

weer de informatie op de pagina’s 25 tot en met 29 van deze rapportage als uitgangspunt. 

 

 

Uw persoonl i jk  act ieplan 

Het schema op de laatste pagina van deze rapportage kunt u gebruiken om uw persoonlijk actieplan op 

te stellen. Competenties die op basis van de Career Scan goed passen bij uw persoonlijkheid maar die 

u op dit moment nog niet goed laat zien in uw werk, zijn al voorgedrukt in het eerste gedeelte van het 

actieplan. U ziet in dit geval ook twee ontwikkeltips per competentie. Deze informatie kunt u vervolgens 

zelf vertalen naar concrete acties die u hierop wilt ondernemen. Verder kunt u in het actieplan 

aangeven: 

- wat uw loopbaandoel is 

- waar u aan gaat werken (competenties, kennis, et cetera) 

- welke acties u hiertoe gaat ondernemen 

- wanneer u deze acties gaat ondernemen (dit kwartaal, dit jaar) 

- wie u hierbij wilt betrekken (uw leidinggevende, een senior collega) 

Bespreek deze plannen vervolgens met uw leidinggevende en eventueel met uw coach.  
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Persoonlijk actieplan Career Scan Zorg 

 

Mijn doel(en): 
 
 
 
 
 
Mijn acties: 
Competentie en ontwikkeltips Te ondernemen acties W anneer Met wie 

Huidige loopbaanveld 
Andere loopbaanveld 
Doorgroeimogelijkheden 
Onafhankelijkheid 

- Ontwikkel uw eigen meningen over diverse 

onderwerpen: lees opiniepagina's en neem actief 

deel aan discussies. 

- Maak bij meningsverschillen uw standpunt 

duidelijk. Geef ruimte voor weerstand en erken 

deze, maar blijf bij uw eigen standpunt. 

   

 
 
Overige (ontwikkel)punten Te ondernemen acties Wann eer Met wie 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 


