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Mijn loopbaananker 

 

Vooraf 

Hoe vind je een job die past bij wat jij echt belangrijk vindt in het leven? Een job die aansluit bij wie 

je bent, is bepalend voor je arbeidsvreugde. Als je een job kiest die overeenkomt met je persoonlijke 

drijfveren ga je gelukkiger door het leven.  

 

Die drijfveren zijn de loopbaanankers of carrièreankers. Ben je bijvoorbeeld een creatieveling in hart 

en nieren, dan zal je je in een routine job te snel vervelen. Een job die je belangrijkste loopbaananker 

bevat, zal je meer voldoening geven. Als je weet welke loopbaanankers héél goed of helemaal niet bij 

je passen, kan je betere loopbaankeuzes maken.  

 

Wat ga je doen 

Vul de onderstaande vragenlijst in. Je kiest telkens tussen een cijfer van 1 (niet op mij van 

toepassing) tot 6 (Altijd op mij van toepassing). Via een rekenmodule komen we te weten welke 

loopbaanankers jij bezit.  

 

 

 

Bron: Edgar H. Schein, Loopbaanankers, Uitgeverij Nieuwezijds, Amsterdam, 2001. 
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Oriëntatielijst 
 

 

In welke mate is deze uitspraak van toepassing op mij? 

Nooit  

1 

Soms  

 2     3      

Vaak 

  4     5 

Altijd  

6 

1. Ik zou graag zó goed zijn in iets dat andere mensen om mijn deskundig 
advies kunnen vragen. 

      

2. Ik krijg het meest voldoening van mijn werk als ik andere mensen goed 
heb kunnen aansturen en voor een goede teamwerking zorg. 

      

3. Ik wens een job waarin ik vrij ben om taken op mijn eigen manier en 
volgens mijn eigen schema uit te voeren. 

      

4. Ik vind zekerheid en stabiliteit belangrijker dan vrijheid en zelfstandig 
kunnen werken. 

      

5. Ik ben altijd op zoek naar vernieuwende ideeën waardoor ik mijn eigen 
bedrijf zou kunnen beginnen. 

      

6. Alleen als ik het gevoel heb een bijdrage te kunnen leveren aan het 
maatschappelijk welzijn, voel ik me geslaagd in mijn loopbaan. 

      

7. Ik droom van een loopbaan waarin ik problemen kan oplossen of zeer 
uitdagende taken op mij moet nemen. 

      

8. Ik zou eerder weggaan bij een  bedrijf waar ik een functie moet 
uitoefenen die het me onmogelijk maakt om mijn persoonlijk leven uit 
te bouwen. 

      

9. Ik voel me alleen geslaagd in mijn loopbaan als ik er mijn technische of 
bruikbare vaardigheden kan zien groeien. 

      

10. Ik droom ervan aan het hoofd te staan van een complexe organisatie en 
beslissingen te nemen die veel mensen beïnvloeden. 

      

11. Ik heb de meeste voldoening van mijn werk wanneer ik volledig vrij ben 
in het bepalen van mijn taken, schema´s en procedures. 

      

12. Ik zou eerder weggaan bij een bedrijf waar ik een taak moet uitvoeren 
die mijn positie in het bedrijf in gevaar zou brengen. 

      

13. Ik vind het opbouwen van mijn eigen bedrijf belangrijker dan het 
bereiken van een hoge managementpositie in een bedrijf waar ik als 
werknemer in dienst ben (en dus niet echt van mij is). 

      

14. Ik heb de meeste voldoening van taken waarin ik mijn talenten in dienst 
van anderen kan inzetten. 

      

 
Nooit  Soms  Vaak Altijd  
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In welke mate is deze uitspraak van toepassing op mij? 1 

 2     3        4     5 
6 

15. Ik voel me alleen geslaagd in mijn loopbaan als ik zeer moeilijke 
uitdagingen moet aangaan. 

      

16. Ik droom van een loopbaan waarin ik mijn persoonlijke, gezins- en 
arbeidsbehoeften kan verenigen. 

      

17. Ik vind het aantrekkelijker om een hogere functie in mijn eigen 
expertise/kennis aan te gaan, dan een algemeen leidinggevende te zijn 
van een hele dienst of organisatie. 

      

18. Ik voel me geslaagd in mijn loopbaan als ik algemeen leidinggevende 
van een organisatie word. 

      

19. Ik voel me geslaagd in mijn loopbaan als ik volledige autonomie en 
vrijheid heb. 

      

20. Ik zoek een job in een organisatie die me een gevoel van zekerheid en 
stabiliteit geeft. 

      

21. Ik heb de meeste voldoening van mijn werk als ik een oplossing kan 
bieden op moeilijke problemen of onmogelijke tegenslagen kan 
overwinnen. 

      

22. Ik vind het belangrijker om mijn vaardigheden in te zetten om onze 
maatschappij leefbaarder te maken dan een hogere positie te bereiken. 

      

23. Ik heb vooral voldoening van mijn werk als ik heel complexe problemen 
heb opgelost of onmogelijke tegenslagen heb overwonnen. 

      

24. Ik voel me geslaagd in mijn leven als ik een goede verhouding heb 
tussen mijn persoonlijke, loopbaan- en gezinsverantwoordelijkheden. 

      

25. Ik zou eerder weggaan in mijn organisatie/bedrijf als ik plots een andere 
taak moet uitoefenen die niet binnen mijn competentieterrein ligt.  

      

26. Ik vind het aantrekkelijker om een algemeen leidinggevende te worden 
dan een technisch/functionele hoge positie binnen mijn eigen 
expertise/competenties. 

      

27. Een taak op mijn eigen manier doen, zonder regels en beperkingen, 
vind ik belangrijker dan zekerheid. 

      

28. Ik krijg de meeste voldoening van mijn werk als ik weet dat ik de 
volledige financiële zekerheid heb en zeker ben van mijn job. 

      

29. Ik voel me alleen geslaagd in mijn loopbaan als het lukt om iets te 
creëren of op te bouwen dat mijn eigen product of idee is. 

      

 
Nooit  Soms  Vaak Altijd  
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In welke mate is deze uitspraak van toepassing op mij? 1 

 2     3        4     5 
6 

30. Ik droom van een loopbaan die daadwerkelijk een bijdrage levert aan 
de mensheid en de maatschappij. 

      

31. Ik zoek naar kansen op het werk die in sterke mate een uitdaging 
vormen voor mijn probleemoplossende en/of prestatiegerichte 
vaardigheden. 

      

32. Ik vind het belangrijker om de eisen van mijn persoonlijk-en 
beroepsleven met elkaar in evenwicht te brengen dan een hogere 
managementpositie te bereiken. 

      

33. Ik heb het meeste voldoening van mijn werk als ik mijn specifieke 
vaardigheden en talenten (of expertise) kan gebruiken en inzetten. 

      

34. Ik zou eerder weggaan bij het bedrijf/de organisatie als ik er geen 
algemeen leidinggevende functie meer zou mogen doen. 

      

35. Ik zou eerder weggaan bij het bedrijf/de organisatie als ik plots minder 
autonomie of vrijheid zou hebben in mijn job. 

      

36. Ik droom van een loopbaan waarin ik een gevoel van zekerheid en 
stabiliteit ervaar. 

      

37. Ik droom er van om mijn eigen bedrijf te beginnen en op te bouwen.       

38. Ik zou nog eerder weggaan bij het bedrijf/de organisatie als ik taken op 
mij zou moeten nemen waardoor ik anderen niet meer van dienst kan 
zijn. 

      

39. Ik vind het belangrijker om een oplossing te zoeken voor erg moeilijke 
problemen dan om een hogere positie te bereiken. 

      

40. Ik heb altijd gezocht naar werk dat zo weinig mogelijk invloed heeft op 
mijn persoonlijke of gezinszaken.  
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Omcirkel de 3 bovenstaande stellingen die het beste bij je passen. Noteer de scores van elke stelling 
naast hun bijhorend nummer en tel 4 punten bij de score van die 3 stellingen die het beste bij je 
passen.  

TF AM AU ZE OC DV UI LS 

1  2  3  4  5  6  7  8  

9  10  11  12  13  14  15  16  

17  18  19  20  21  22  23  24  

25  26  27  28  29  30  31  32  

33  34  35  36  37  38  39  40  

Tot. 

delen 
door 5 

               

/5 /5 /5 /5 /5 /5 /5 /5 

        

De 1, 2 of 3 hoogst gescoorde loopbaanankers zijn op jou van toepassing! 
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Technisch/functioneel 

Je vindt de inhoudelijke kant van je werk het belangrijkste. Je wil de deskundige zijn die wordt geraadpleegd 

want dat bepaalt je gevoel van eigenwaarde. Je bent een specialist of je bent aan het groeien om er één te 

worden.  

Wanneer je een technisch-functioneel loopbaananker hebt, ben je minder tevreden in je loopbaan als je op 

andere werkterreinen terecht zou komen. Want je beleeft plezier op de terreinen waarin je deskundig bent. Je 

bouwt een gevoel van identiteit op rond de inhoud van je werk, de technische of functionele terreinen. 

Je wijdt je aan een leven van specialisatie. Je bent eventueel bereid om een hogere leidinggevende positie op 

te nemen, zolang je maar actief kan blijven op jouw deskundig terrein.  

Hoewel de meeste mensen zich in het begin van hun loopbaan wel specialiseren in iets, zijn er maar enkelen 

die dit anker bezitten en zich dus steeds dieper in hun terrein willen specialiseren. 

 

Welk soort werk past bij je? 

De job moet voor je in eerste instantie uitdagend zijn. Je competenties en vaardigheden moeten op de proef 

worden gesteld. Terwijl anderen zich meer bezighouden met de context van het werk, houd jij je bezig met de 

inhoud van het werk.  

Autonomie vind je belangrijk. Je bent bereid om na te denken over het bepalen van doelen en wil 

zelfstandigheid bij de uitvoering ervan. Je wil over het algemeen onbeperkte faciliteiten, budgetten en 

middelen zodat je je taken naar behoren kan uitvoeren. Dat kan soms in conflict komen met de algemeen 

manager die de kosten moet proberen te beperken. 

Administratief of managementwerk vind je eerder onaangenaam, maar aanvaardbaar wanneer je er van 

overtuigd bent dat het essentieel is om je taak uit te voeren. Daarom wil je ook enkel promoveren als het je 

toelaat om verder te groeien in je specialisme. Want talent voor leidinggeven is niet voor iedereen met dit 

loopbaananker weggelegd. Het kan dan ook tot een probleem zijn als je promoveert naar een leidinggevende 

positie en erachter komt dat je daarvoor geen talent hebt. Dan bestaat het risico dat je vastloopt in de 

organisatie omdat het meestal moeilijk is om weer naar je oude job terug te keren.  

 

Als je niet kan doorgroeien kan een alternatief zijn om als docent of mentor les te geven aan jongere mensen. 

Of door je werk opnieuw vorm te geven (als ‘ouder, ervaren’ specialist, omdat je met veel ervaring de 

problemen in een wijder perspectief kan zien). 

 

Salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden 

Je wilt betaald worden voor je opleiding en werkervaring ongeacht de werkelijke prestaties. Je vergelijkt je 

salaris met wat de anderen van hetzelfde ‘niveau’ verdienen. Je wilt door je loon niet vastraken aan één job. 

 

Promotie 

Je geeft de voorkeur aan een professionele promotieladder waar daadwerkelijk rekening wordt gehouden met 

je behoefte aan specialisme. Promotie voor jou hoeft dus niet noodzakelijk de rang te zijn, maar kan evengoed 

een uitbreiding van je takenpakket zijn – als het salaris maar voldoet aan de marktbillijkheid – zoals meer 

verantwoordelijkheidsterreinen, een groter budget, meer technische ondersteuning geven aan medewerkers, 

of meer geraadpleegd worden over beslissingen op een hoog niveau bv. Belangrijke commissies of 

taakgroepen. 

 

Erkenning 

Je hecht meer waarde aan het krijgen van erkenning door goed geïnformeerde collega’s, dan van iemand die 

niet goed weet hoe moeilijk je werk is.  

Zelfontwikkeling, educatieve mogelijkheden, professionele bijeenkomsten bijwonen stel je op prijs.  

 

 

http://www.carrieretijger.nl/carriere/zelfonderzoek/carriereswitch/identiteit
http://www.carrieretijger.nl/functioneren/ontwikkelen/persoonlijkheidsmodellen/specialist
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Algemeen management  

Je bent resultaatgericht en vooral een generalist. Je wilt graag snel richting de top en hebt de ambitie om 

manager te worden. Je bent je er bewust van dat je daarvoor een schaap met vijf poten moet zijn en je 

ontwikkelt je ook zo: je bent analytisch en kunt goed beslissingen nemen, je kunt goed samenwerken en 

communiceren en je beschikt over mensenkennis.  

 

Omdat sommige mensen pas in een later stadium beseffen dat ze leiddinggeven niet echt prettig vinden, zou 

het goed zijn dat je in de organisatie loopbaansystemen voorziet waardoor je de leidinggevende functie kan 

inruilen voor een andere functie. 

 

Dit loopbaananker verschilt met het technisch-functionele omdat je met een algemeen management-anker 

deskundigheid meer ziet als een voorwaarde om hoger op de bedrijfsladder te komen met meer 

verantwoordelijkheid. 

 

Veel mensen hebben wel aspiraties om hogerop te komen, maar slechts sommigen bezitten de talenten, 

drijfveren en waarden die je nodig hebt om aan de top te komen. We noemen ze hier op:  

▪ Analytische competentie: Het vermogen om problemen te analyseren en op te lossen 

wanneer er onvolledige informatie is. Algemeen managers kunnen irrelevante details laten 

voor wat ze zijn om tot de kern van de zaak te komen. Ondanks er bepaalde informatie 

ontbreekt, kunnen ze het probleem zo formuleren dat er toch aan gewerkt kan worden. 

Verschillende elementen (zowel menselijke, technologische als financiële, ..) worden 

gecombineerd tot probleemstellingen die relevant zijn voor het toekomstige succes van de 

organisatie. 

▪ Interpersoonlijke competentie: Het vermogen om mensen op alle niveaus in een organisatie 

te leiden, beïnvloeden en controleren. Als je maar de doelen van een organisatie bereikt. Een 

groot deel van de technische informatie die nodig is bij die besluitvorming, komt van collega’s 

met een technisch-functioneel loopbaananker. Een algemeen manager moet dus de juiste 

mensen bij elkaar weten te brengen om problemen op te lossen. Groepsvaardigheden zijn 

dus van groot belang! 

▪ Emotionele competentie: Je kan moeilijke beslissingen nemen zonder je erover schuldig of 

beschaamd te voelen. Je bent verantwoordelijk zonder dat je zelf maar invloed hebt op de 

implementatie van je beslissing. Dergelijke moeilijke beslissingen doen zich voortdurend voort 

en je laat je hierdoor niet instorten. Integendeel. 

 

Je beschikt ook over de andere competentieterreinen (zoals bij de andere loopbaanankers), hoewel geen enkel 

terrein tot een zeer hoog niveau ontwikkeld hoeft te zijn. Het is net de combinatie aan vaardigheden dat van 

essentieel belang is. 

 

Soort werk 

Een job met hoog verantwoordelijkheidsniveau, uitdagend, gevarieerd en geïntegreerd werk. Een taak is 

aantrekkelijk voor je als het bijdraagt tot het succes van de organisatie. Je identificeert je ook in grote mate 

met de organisatie. 

 

Salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden 

Je verwacht dat je veel meer betaald wordt dan de mensen op het niveau onder je. Je vergelijkt jezelf dus met 

de andere mensen in dezelfde organisatie. Ook korte-termijn-beloningen zoals bonussen motiveren je.  

 

Promotie 

Die is het best gebaseerd op jouw gemeten prestaties en resultaten.  

Erkenning 

http://www.carrieretijger.nl/functioneren/professionele-eigenschappen/resultaatgericht
http://www.carrieretijger.nl/functioneren/ontwikkelen/persoonlijkheidsmodellen/generalist
http://www.carrieretijger.nl/beroep/economie-management/generalistisch/manager/index_html
http://www.carrieretijger.nl/functioneren/professionele-vaardigheden/rationeel-denken/analyseren
http://www.carrieretijger.nl/functioneren/professionele-eigenschappen/besluitvaardig
http://www.carrieretijger.nl/functioneren/samenwerken/index_html
http://www.carrieretijger.nl/functioneren/communiceren/index_html
http://www.carrieretijger.nl/functioneren/ontwikkelen/jezelf-ontwikkelen/mensenkennis
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De beste vorm van erkenning is wanneer je een positie krijgt met nog meer verantwoordelijkheid. Te lang in 

dezelfde job blijven hangen heeft je het gevoel dat je niet goed presteert. Je bent gevoelig voor financiële 

erkenning. Je houdt van titels en bepaalde privileges.  
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Autonomie/onafhankelijkheid 

Je werkt graag zelfstandig en vindt het heel belangrijk dat je de dingen op jouw manier kunt doen. In je werk 

en manier van beslissingen nemen ben je heel autonoom en onafhankelijk. Je ervaart regels als een 

belemmering. Je wilt je wel richten naar doelen, maar je bepaalt zelf de weg erheen. Deze autonomiewens is 

belangrijker dan andere behoeftes. 

 

Als je dit loopbaananker hebt, neig je naar een zelfstandig beroep of een beroep in een organisatie of bedrijf 

waar je héél autonoom mag werken. Zo kan je bv. Adviseur of docent worden. Of je kan terechtkomen in een 

functie waarin autonomie mogelijk is: bv. R&D, buitendienst, gegevensverwerking, marktonderzoek, financiële 

analyse, … 

 

Soort werk 

Je geeft de voorkeur aan duidelijk afgebakend en aan een bepaalde tijdsduur gebonden werk die binnen het 

gebied ligt waarin jij deskundig bent. Je wil duidelijke doelen, waarbij je mag kiezen hoe je ze bereikt. 

 

Salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden 

Je wil bij voorkeur betaald worden op basis van je bewezen prestaties en zonder verplichtingen naar de 

toekomst toe. Je wil altijd de opties mogelijk houden die het beste bij je levenssituatie passen. 

 

Promotie 

De beste promotie is voor je meer autonomie krijgen. Je hoeft dus niet in rangorde te stijgen. 

 

Erkenning 

De beste erkenningen zijn getuigschriften, aanbevelingsbrieven, bekroningen, .. De meeste beloningssystemen 

in organisaties zijn niet ingesteld op deze met een autonoom loopbaananker.  

 

  

 

http://www.carrieretijger.nl/functioneren/professionele-eigenschappen/zelfstandig
http://www.carrieretijger.nl/functioneren/professionele-eigenschappen/onafhankelijkheid
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Zekerheid/stabiliteit 

Je wil altijd weten waar je aan toe bent en je vindt risico's nemen eng. Je hecht veel waarde aan een een vaste 

job en heldere arbeidsvoorwaarden. Je voelt je ook behoorlijk betrokken en loyaal tegenover de organisatie 

waar je werkt. Je hebt niet de ambitie om koste wat het kost hogerop te komen. Je volgt liever een duidelijk en 

vast omlijnd carrièrepad. Zekerheid en stabiliteit geven richting aan jouw loopbaanbeslissingen en beperken 

deze dus ook. 

 

Liefst doe je een job in een organisatie die erom bekendstaat ontslagen te vermijden, een goede 

pensioenvoorziening en secundaire arbeidsvoorwaarden heeft, en als sterk en betrouwbaar bekendstaat. Een 

job bij de overheid is voor je aantrekkelijk. Hoog op de ladder klimmen is voor jou niet het belangrijkste. 

 

Liefst van al is je werkgever verantwoordelijk voor je loopbaanmanagement. Als je erg getalenteerd bent, en dit 

loopbaananker bezit, geef je nog steeds de voorkeur aan een job die voorspelbare prestaties vereist, zelf al 

werk je op managementniveau. 

Als je op je werk talenten ongebruikt moet laten, kan je er vrede mee nemen door ze buiten het werk te 

gebruiken. 

 

Soort werk 

Voorkeur voor een stabiele, voorspelbare job. Je houdt je meer bezig met de context van het werk, dan met 

het soort werk zelf. Iedere organisatie heeft dus dit soort mensen nodig. 

 

Salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden 

Je wil graag betaald worden in een voorspelbaar stijgend salaris, gebaseerd op de duur van je dienstverband. Je 

krijgt graag extra voorwaarden zoals verzekering of pensioensparen. Je vindt het geen probleem dat deze je 

nog meer aan de organisatie binden. 

 

Promotie 

Een op anciënniteit gebaseerd promotiesysteem is voor jou ideaal. Je weet precies hoelang je in een bepaald 

barema moet werken voor je promotie kan verwachten. 

 

Erkenning 

Je wil erkent worden vanwege je loyaliteit en prestatie. Je gelooft dat loyaliteit daadwerkelijk een bijdrage 

levert aan de resultaten van de organisatie. 

De meeste personeelssystemen zijn goed op je ingesteld. Vaste benoemingen echter zijn eerder zeldzaam. 

 

 

 

http://www.carrieretijger.nl/functioneren/professionele-eigenschappen/loyaal-aan-organisatie
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Ondernemingsgerichte creativiteit 

Je houdt er van om zelf iets te creëren en wilt graag iets op de markt brengen. Je droomt van een eigen bedrijf 

en je vindt het spannend om iets nieuws op te zetten of een bestaand initiatief nieuw leven in te blazen. Je 

bent creatief in het bedenken van nieuwe ideeën. Je wil graag naamsbekendheid verwerven. Je doel is geld te 

verdienen met wat je zelf tot stand hebt gebracht.  

 

Je hoeft niet meteen uitvinder of een creatief artiest te zijn. Jouw creatieve drang is vooral gericht op het 

creëren van nieuwe organisaties, producten of diensten die nauw in verband staan tot eigen inspanningen.  

 

De droom om je eigen bedrijf op te zetten leeft bij vele mensen. Deze met een ondernemingsgerichte 

loopbaananker beginnen deze droom meestal al in een vroegere levensfase na te streven. 

 

Je bent geobsedeerd door de behoefte te bewijzen dat je een bedrijf kan creëren (dus niet hetzelfde als de 

autonome-onafhankelijkheidsanker).  In een beginfase moet je namelijk autonomie en stabiliteit opgeven 

vooraleer je bedrijf succesvol is. 

Er zijn ondernemingsgerichte mensen die nooit slagen in het ondernemerschap en het leeuwendeel van hun 

loopbaan doorbrengen met het zoeken naar creatieve oplossingen terwijl ze wel een vaste baan in loondienst 

doen om een inkomen te hebben. 

 

Soort werk 

Je hebt altijd de behoefte om nieuwe producten of diensten te creëren. Je raakt snel verveeld. Je hebt constant 

nieuwe uitdagingen nodig. 

 

Salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden 

Eigenaarschap is waar het om draait. Je wilt je vermogen vermeerderen, niet zozeer om het vermogen zelf, 

maar als een manier om de wereld te laten zien wat je bereikt hebt. Secundaire arbeidsvoorwaarden hebben 

niet zoveel betekenis voor je. 

 

Promotie 

Je wil een systeem dat je toelaat om de macht en vrijheid te hebben om de rollen op je te nemen die aan je 

behoeften voldoen. Dat zijn meestal rollen die het je mogelijk maken om creatief te blijven, zoals hoofd van de 

afdeling R&D, of voorzitter van de Raad van Bestuur. 

 

Erkenning 

Je krijgt erkenning door een fortuin en een grote onderneming op te bouwen. Je bent meestal op jezelf gericht, 

strevend naar een grote persoonlijke zichtbaarheid en publieke erkenning. Bv. Patenten aanvragen of je bedrijf 

voorzien van je eigen naam. 

 

 

 

 

 

 

http://www.carrieretijger.nl/carriere/voor-jezelf-beginnen/index_html
http://www.carrieretijger.nl/functioneren/professionele-eigenschappen/creativiteit
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Dienstverlening/toewijding aan een zaak 

Je wilt graag iets doen of maken waar anderen wat aan hebben. In je hart wil je de wereld verbeteren. Je bent 

niet zozeer loyaal aan een organisatie maar je wil voornamelijk een rechtvaardig of menswaardig doel 

bereiken. Je vindt het belangrijk erkenning te krijgen voor je inzet voor dat doel.  

 

Je kiest voor een bepaalde job omwille van je fundamentele waarden die je in je werk wil uitdrukken. Deze 

zijn belangrijker dan je feitelijke talenten of competentieterreinen.  

Meestal heb je dit loopbaananker als je in de zorg of welzijnssector werkt bv. Artsen, verpleegkundigen, 

maatschappelijk werkers, docenten. Of ook in bepaalde functies van organisaties zoals human-resources-

specialist, bedrijfsjurist, onderzoeker in een bepaald domein, manager in de overheid met het doel om de 

maatschappij te verbeteren, … 

 

Waarden zoals het werken met mensen, de mensen dienen, de maatschappij helpen, zijn de waarden die voor 

je in je loopbaan belangrijk zijn. Als je hierdoor niet gemotiveerd bent in een dienstverlenende job hebt, dan 

kan het gebeuren dat je niet meer weet welk loopbaananker het beste bij je past. 

 

Soort werk 

Je wil duidelijk werken in een organisatie waarin je je waarden kan nastreven.  

 

Salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden 

Je wil vooral rechtvaardig beloond worden en niet gebonden zijn aan secundaire arbeidsvoorwaarden. Je bent 

niet zozeer loyaal ten opzichte van de organisatie. Geld is niet waar het om draait. 

 

Promotie 

Een goede promotie is voor jou één die je meer invloed of vrijheid geeft om zelfstandig te handelen. 

 

Soort erkenning 

Je wil vooral erkenning en steun van je collega’s of chefs. Je wil dat hogere managementniveaus er dezelfde 

waarden op na houden als jezelf. Ofwel wil je zelfstandig advieswerk verrichten. 

 

 

http://www.carrieretijger.nl/carriere/zelfonderzoek/carriereswitch/zingeving
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Uitdaging 

Je bent iemand die graag moeilijke uitdagingen aangaat en die wil overwinnen. Je gaat de concurrentie aan of 

je strijdt met jezelf om de dingen steeds weer beter te doen. Je haat routine en je wil steeds wat nieuws. Je 

legt de lat voor jezelf alsmaar weer hoger en bent ambitieus. Je hebt een grote intrinsieke motivatie.  

 

Tijdens je loopbaan zoek je naar steeds moeilijkere uitdagingen. Dat kan zijn door in je job met steeds 

moeilijkere problemen te maken te krijgen. Of voor anderen kan dit zijn in de vorm van een zoektocht naar een 

job waar je te maken krijgt met moeilijkere uitdagingen. Je hoeft hiervoor niet technisch-functioneel verankerd 

te zijn omdat het je niet zo uitmaakt op welk terrein de uitdaging zich voordoet. 

Bijvoorbeeld als managementadviseur pas je bij dit anker, omdat je geniet van steeds moeilijkere strategische 

opdrachten. Voor anderen ligt de uitdaging op het interpersoonlijke en concurrerende vlak. Verkopers, 

professionele sportmensen en managers definiëren hun loopbaan vaak als een strijd waarin winnen het 

belangrijkste is. 

 

Het soort organisatie waarvoor je werkt, het betalingssysteem, soort promotiesysteem en de vormen van 

erkenning zijn ondergeschikt aan de vraag of de job wel uitdagend genoeg is. Als je jezelf niet voortdurend kan 

uitdagend raak je verveeld en geïrriteerd. 

 

Het is dan ook complex als organisatie om je te motiveren en ontwikkelen. Aan de ene kant ben je al uiterst 

gemotiveerd op zichzelf en ben je waarschijnlijk loyaal aan je organisatie die je voldoende mogelijkheden biedt 

om jezelf uit te dagen. Maar aan de andere kant kan je er ook doelbewust voor kiezen om het leven moeilijker 

te maken voor mensen die niet over vergelijkbare aspiraties bezitten. 

Een loopbaan heeft voor je betekenis als je concurrerende vaardigheden kan gebruiken. Zoniet, dan kan je 

misschien een probleem vormen voor anderen. 

 

 

 

 

Levensstijl 

Je vindt je werk niet het belangrijkste in het leven. Het werk dat je doet moet wel zinvol zijn en passen bij wie je 

als mens bent. Je doet er alles aan om je werk- en privé-leven in balans te houden. 

 

Het is meer zaak van het vinden van een manier om de behoefte van je individu, het gezin en je loopbaan te 

verenigen. Omdat dit iets is wat evolueert, wil je graag flexibiliteit. Je bent bereid om voor een organisatie te 

werken als de juiste opties op het juiste moment beschikbaar zijn. Bv. Enkel reizen of verhuizen als de 

gezinssituatie dat toelaat, parttime kunnen werken indien noodzakelijk, ouderschapsverlof nemen, 

thuiswerken tijdens normale uren, enz. 

 

Je bent meer op zoek naar een bepaalde houding van een organisatie dan naar een specifiek programma. Een 

houding die respect heeft voor je persoonlijke en gezinstaken. Dat kan zelf op managementniveau zijn.  

 

 

http://www.carrieretijger.nl/functioneren/professionele-eigenschappen/ambitieus
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Wat betekent dat nu? 

Loopbaanankers kunnen een drijfveer vormen bij keuzes die je in de loop van je carrière maakt.  Vaak 
ben je je niet bewust van je loopbaanankers. Als je keuzes maakt die haaks staan op jouw ankers, 
gaat dat wringen. Ken je ze wel en houd je er rekening mee, dan zullen ze bijdragen aan zowel je 
zelfbeeld als je zelfverwezenlijking: je doet wat het meest bij je past. Het ene loopbaananker is 
daarmee dus ook niet beter of slechter dan een ander loopbaananker. 

Een voorbeeld: 

James heeft autonomie als loopbaananker. Hij geniet veel vrijheid in zijn huidige baan als 
milieudeskundige. James bepaalt zelf wanneer hij komt en gaat en hij is totaal vrij in hoe hij zijn werk 
indeelt. Onlangs is hem promotie aangeboden: hij kan teamleider worden van de afdeling waar hij 
werkt. Hij moet dan zeven mensen gaan aansturen. James aarzelt. Het is wel een promotie, met meer 
salaris en aanzien, maar het beperkt hem ernstig in de vrijheid die hij geniet en de invulling die hij nu 
zelf aan zijn werk kan geven.  Na flink wat wikken en wegen besluit James de promotie te weigeren. 
Hij voelt zich te veel een 'vrije jongen' om gelukkig te worden in een baan als teamleider. 

Natuurlijk kun je tijdelijk genoodzaakt zijn om voor iets te kiezen dat niet in overeenstemming is met 
je loopbaananker. Als je zonder werk zit en je hebt dringend geld nodig, dan zal je alles aanpakken 
wat voorhanden is. Ook gezondheidsredenen of zorgtaken kunnen ervoor zorgen dat je andere 
carrièrestappen zet dan je hart je ingeeft. Het zijn allemaal factoren waar je rekening mee moet 
houden. Maar uit onderzoek blijkt dat veel mensen gaandeweg toch steeds uitkomen bij hun meest 
geëigende loopbaananker. 

 

Analyse 
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