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Samenvatting: 
Het huidige onderzoek richtte zich op de relatie tussen loopbaancompetenties 

enerzijds en employability, loopbaangericht gedrag en prestatie anderzijds. 

Daarnaast is onderzocht of deze relaties werden beïnvloed door bevlogenheid en 

regulatie focus als moderatoren. In de verscheidenheid van onderzoek naar 

loopbaancompetenties werd het onderzoek van Akkermans et al. (2011) uitgelicht. 

Het framework van reflectieve, communicatie en gedragsmatige 

loopbaancompetenties stond centraal. Het vragenlijstonderzoek telde 214 

participanten van de MBO niveau 3 en 4 opleiding van het Graafschap College. De 

voornaamste resultaten waren dat loopbaancompetenties leiden tot een hogere mate 

van employability, loopbaangericht gedrag en prestatie. Tevens bleek bevlogenheid 

een negatief moderend effect te hebben op de relatie tussen loopbaancompetenties 

op employability en prestatie. Regulatiefocus bleek bij zowel de promotiefocus als de 

preventiefocus een negatief modererend effect te hebben op de relatie tussen 

loopbaancompetenties en prestatie. 

Kernwoorden: loopbaancompetenties, employability, loopbaangericht gedrag, 

prestatie, bevlogenheid, regulatie focus, promotie, preventie, mbo. 

 
Abstract: 
This study examined the relationship between career competencies on one side and 

employability, career behaviour, and performance on the other side. Another focus of 

this study is the influence of engagement and regulatory focus on the relationship 

between career competencies on the one hand and ‘employability’, ‘career 

behaviour’, and ‘performance’ on the other hand. The present study focuses on the 

new career competencies framework by Akkermans et al. (2011), which consists of 

Reflective, Communicative and Behaviour Career Competencies. The study sample 

consisted of 214 students from a Dutch 'MBO' school, education level 3 and 4. The 

main results are: Career competencies have a positive effect on employability and 

career behaviour as well as on performance. Engagement has a negative effect on 

the relationship between career competencies and employability as well as on 

performance. Regulatory focus also had a negative effect as a moderator. Both 

Prevention focus and Promotion focus had a negative influence on the relation 

between career competencies and performance.  

Keywords: career competencies, employability, career behaviour, 

performance, engagement, regulatory focus, promotion, prevention, focus. 
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Inleiding 
De traditionele loopbaan bestaat uit een traject, waarbij een werknemer na het 

afstuderen een carrière heeft bij één werkgever of organisatie (Eby, Butts & 

Lockwood, 2003; Akkermans, Brenninkmeijer, Blonk & Koppes, 2009). Op dit 

moment wordt de arbeidsmarkt echter in toenemende mate gekenmerkt door meer 

kortdurende arbeidsrelaties, waarbij de werknemer vaker en sneller van functie en 

organisatie wisselt. Dit heeft als gevolg dat persoonlijke competenties zich naast de 

functiespecifieke vaardigheden ontwikkelen (Sullivan, 1999). Deze veranderingen 

zijn herkenbaar in meerdere wetenschappelijke perspectieven. Zo wordt de 

zogeheten protean career (Mirvis & Hall, 1994) gekenmerkt door een eigen 

loopbaaninvulling op basis van de waarden die de werknemer belangrijk vindt. Dit 

heeft als resultaat dat de werknemer vaker verschillende werkgevers leert kennen. 

Een ander perspectief is de zogehete boundaryless career (Defillippi & Arthur, 1994). 

Dit betekent dat de grenzen van organisatie steeds verder vervagen en dat het voor 

werknemers eenvoudiger wordt van functie te wisselen (Defillippi & Arthur, 1994). De 

arbeidsmarkt verandert; er is niet alleen meer sprake van een protean career maar 

ook van een boundaryless career. 

De Nederlandse arbeidsmarkt bestaat voor 40% uit werknemers met een 

middelbare beroepsopleiding (MBO) (CBS, 2009). Daarnaast is echter 13% van de 

mbo-gediplomeerden werkloos, voor jongeren is dit 13,6% (UWV, 2010 uit 

Akkermans, Brenninkmeijer & Blonk, 2010). Bovenstaande cijfers laten zien dat het 

essentieel is om onderzoek te doen naar de middelbaar opgeleide populatie.  

De huidige studie hoopt meer inzicht te verschaffen in welke mate 

loopbaancompetenties aanwezig zijn en of dit invloed heeft op de inzetbaarheid, 

loopbaangericht gedrag en prestatie van deze onderzoeksdoelgroep. Dit onderzoek 

zal zich met name richten op zogeheten loopbaancompetenties. Competenties, 

kunnen worden onderverdeeld in werkcompetenties, leercompetenties en 

loopbaancompetenties (Kuijpers, 2003). Werkcompetenties zijn de vaardigheden en 

kennis die noodzakelijk zijn om de huidige functie te kunnen (blijven) vervullen 

(Kuijpers, 2003). Leercompetenties zijn de vaardigheden en kennis die nodig zijn om 

werkcompetenties te ontwikkelen en te onderhouden (Kuijpers, 2003, Luken, 2002). 

Loopbaancompetenties zijn alle vaardigheden en kennis die nodig zijn om werk- en 

leercompetenties te beheren en te sturen (Kuijpers, 2003, 2006, Meijers, Kuijpers & 

Bakker, 2006; Kuijpers, Schyns & Scheerens, 2006). Gezien het grote aandeel van 

middelbaar opgeleiden werknemers en de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt is het 

interessant om de invloed van loopbaancompetenties en de ontwikkeling daarin te 

onderzoeken. 
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Het huidig onderzoek tracht meer kennis te vergaren over de 

loopbaancompetenties van MBO-studenten, aangezien zij de nieuwe werknemers 

worden op de arbeidsmarkt. De onderzoekspopulatie zal gevormd worden door 

MBO-studenten tussen de 15 en 25 jaar, die een opleiding volgen op niveau 3 of 4. 

Gedurende deze opleidingen worden studenten intensief begeleid met het oog op de 

toekomstige loopbaan; het zogeheten LOB-traject (Loopbaan Oriëntatie 

Begeleiding). Het huidig onderzoek zal op meerdere momenten een vragenlijst 

afnemen om te onderzoeken of de competenties bij MBO-studenten over een 

langere periode aanwezig zijn. Doordat de onderzoekspopulatie binnenkort de 

arbeidsmarkt zal betreden, is het relevant en belangrijk om te onderzoeken in welke 

mate loopbaancompetenties bij hen aanwezig zijn en of deze stabiel zijn over tijd.  

Tenslotte hoopt het huidige onderzoek bij te dragen aan bewustwording van 

de studenten, doordat er intensiever met de studenten wordt gewerkt (Mott, 

Callaway, Zettlemoyer, Lee & Lester, 1999). In dit onderzoek zal uiteindelijk niet 

alleen meer kennis worden vergaard over de loopbaancompetenties van MBO–

scholieren, maar ook getracht worden deze competenties te relateren aan 

employability, loopbaangericht gedrag en prestatie. Daarnaast zal onderzocht 

worden of de loopbaancompetenties over langere periode aanwezig zijn, om te zien 

of loopbaancompetenties daadwerkelijk employability, loopbaangericht gedrag en 

prestatie beïnvloeden en dat er geen sprake zal zijn van een causaal verband. 

 

Loopbaancompetenties 

Loopbaancompetenties werden eerder onderscheiden in dimensies (Defillippi & 

Arthur, 1994) en werk-, leer- en loopbaancompetenties (Kuijpers, 2003). 

Loopbaancompetenties zijn echter ook onder te verdelen in reflectieve competenties, 

communicatieve competenties en gedragsmatige competenties (Akkermans, 

Brenninkmeijer, Huibers en Blonk (2011). Deze verdeling is gebaseerd op de kennis 

die is opgedaan vanuit eerdere onderzoeken door Defiliippi en Arthur (1994), Mirvis 

en Hall (1994) en Kuijpers (2003, 2006).  

Reflectieve competenties verwijzen naar de competentie om te kunnen reflecteren op 

persoonlijke vaardigheden en motivatie. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt 

tussen de competenties reflectie op motivatie en reflectie op kwaliteit. Reflectie op 

motivatie bestaat uit reflecteren op waarden, passies, drijfveren en bewustwording in 

werk en carrière (Akkermans et al., 2011). Reflectie op kwaliteit wordt gekenmerkt 

door reflectie over goed ontwikkelde competenties en de nog te ontwikkelen 

competenties, die betrekking hebben op de carrière (Akkermans et al., 2011). 
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Naast reflectieve competenties worden communicatieve competenties 

onderscheiden, welke doelen op de interactie met anderen en het demonstreren van 

de eigen kennis en bekwaamheid. Deze dimensie wordt onderverdeeld in de 

competenties netwerken en zelfprofilering. Onder netwerken wordt verstaan dat men 

bewust is van de aanwezigheid van het netwerk en dat de professionele waarde van 

het netwerk niet wordt onderschat. Een netwerk bied daarnaast de mogelijkheid om 

het eigen netwerk uit te breiden voor carrière gerelateerde redenen (Akkermans at 

al., 2011). Zelfprofilering wordt gedefinieerd als het presenteren en communiceren 

van de persoonlijke kennis, bekwaamheid en vaardigheden die relevant zijn voor de 

carrière op de interne en externe arbeidsmarkt. Door niet alleen kennis, 

bekwaamheid en vaardigheden te ontwikkelen maar zo ook te communiceren naar 

andere relevante personen op de arbeidsmarkt worden kansen gecreëerd die 

kunnen bijdragen aan loopbaansucces (Akkermans at al., 2011). 

Gedragscompetenties zijn gericht op de daadwerkelijke en actieve 

vormgeving van de carrière. Hieronder vallen de competenties werkexploratie een 

loopbaansturing. Werkexploratie wordt gedefinieerd als het actief exploreren en 

zoeken naar carrièremogelijkheden op de interne en externe arbeidsmarkt 

(Akkermans et al., 2011). Loopbaansturing bestaat uit het actief beïnvloeden van 

leer- en werkprocessen, het stellen van doelen en het trachten deze te behalen in 

relatie tot de eigen carrière. 

Loopbaancompetenties kunnen gezien worden als de basis voor een goede 

loopbaan. Uit onderzoek van Eby et al. (2003) is gebleken dat loopbaancompetenties 

een positieve relatie hebben met waargenomen loopbaansucces. Ondanks de 

positieve resultaten uit eerder onderzoek (Eby et al. (2003) is de informatie over de  

onderzoeksdoelgroep, MBO studenten, gering.  

Het huidig onderzoek ziet loopbaancompetenties als één construct. Om de 

hypotheses te ondersteunen en de relatie met andere constructen te verduidelijken 

zal gebruikt worden gemaakt van de bovenstaande indeling van 3 dimensies.  

Daarnaast biedt de huidige wetenschap weinig informatie over de relatie 

tussen loopbaancompetenties en employability. Het huidig onderzoek richt zich op de 

mate waarin loopbaancompetenties van invloed zijn op employability, 

loopbaangericht gedrag en prestatie bij middelbaar opgeleide scholieren in 

Nederland.  Onderstaand zullen de begrippen employability, loopbaangericht gedrag 

en prestatie worden toegelicht en welke relatie zij hebben tot loopbaancompetenties. 
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Employability: 
Employability (ook wel inzetbaarheid genoemd) wordt in het onderzoek van 

De Cuyper (2008) gedefinieerd als “de bekwaamheid van een persoon om flexibel 

inzetbaar te zijn bij transities op de arbeidsmarkt”. Deze bekwaamheid komt voort uit 

de individuele ‘know-how’, kennis van de arbeidsmarkt en het aanpassingsvermogen 

(Defillipi & Arthur, 1994; De Cupyer et al., 2008).  

Kennis en bekwaamheid zijn belangrijke aspecten voor de employability van 

werknemers. Een werknemer moet kunnen reflecteren over welke kwaliteiten en 

vaardigheden hij bezit zodat kan beter worden aangegeven welk werk een 

werknemer het beste kan uitvoeren om de employability te vergroten (Meijers et al., 

2006; Dik, 2010; Van Woerkom, 2003, in Timmermans en Klarus, 2008). Reflecteren 

op motivatie leidt hiernaast tot bewustzijn over welke passies en drijfveren belangrijk 

zijn voor een werknemer, dit ondersteunt werknemers bij het maken van realistische 

keuzes (Kuijpers & Meijers, 2002). Met als gevolg dat de employability wordt vergroot 

doordat passies en drijfveren kenbaar zijn (Knight & Yorke, 2003).  

Naast de reflectieve competenties dragen ook communicatieve competenties 

bij aan de employability. Zo blijkt uit een onderzoek onder laaggeschoolde 

werknemers uit Vlaanderen, dat zelfprofilering en netwerken positief samenhangen 

met employability (Raemdonck, Grip, Segers, Thijssen & Valcke, 2008). Daarnaast 

draagt netwerken bij aan employability doordat een netwerk helpt bij het behalen van 

interne en externe successen binnen een carrière (Kuijpers, Schyns & Scheerens, 

2006). 

Gedragscompetenties vergroten de employability doordat werkexploratie 

bijdraagt aan de motivatie om zich in te zetten om een baan te verkrijgen (Kuijpers, 

Schyns & Scheerens, 2006; Raemdonck et al., 2008).  Loopbaansturing en 

werkexploratie dragen bij aan de employability doordat een werknemer 

zelfredzaamheid kan creëren door adaptief te zijn in het leerproces (Raemdonck et 

al., 2008). Door middel van exploratie in het werk en de functie, onderscheidt de 

werknemer zich van anderen en vergroot hij zijn employability. 

 

Hypothese 1: 
De ontwikkeling van loopbaancompetenties leidt tot een hogere mate van 

employability. 
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Loopbaangericht gedrag. 
Loopbaangericht gedrag is een breed begrip waar nog geen eenduidige, 

wetenschappelijke definitie voor bestaat. In deze studie is echter gekozen deze 

variabele te gebruiken vanuit de wens om gedrag duidelijker en wetenschappelijker 

in kaart te brengen. Het actief opstellen van doelstellingen levert een grote bijdrage 

aan loopbaanontwikkeling en gedrag (MBO-raad1, 2010). Dit blijkt niet alleen uit de 

kwalificatie-eisen 2010-2011, opgesteld door de MBO-raad maar ook uit onderzoek 

van Berger (2007). In samenwerking met TNO en EIM blijkt dat het actief opstellen 

van realistische en haalbare doelstellingen bijdraagt aan het actief sturen van de 

loopbaan (Berger, 2007). Dit kan worden gedaan met behulp van een stappenplan of 

een loopbaanbegeleider (MBO-raad, 2010).  

Naast bovenstaande intentie om gedrag in de loopbaan te ontwikkelingen is 

het belangrijk dat gedrag ook plaatsvindt. Verschillende interventie onderzoeken uit 

gevarieerde wetenschappelijke richtingen tonen aan dat na een interventie gewenst 

gedrag toeneemt (Vuori & Silvonen, 2005; Blonk, Brenninkmeijer, Lagervel & 

Houtman, 2006; Des Los Reyes & Kazdin, 2006). Zo blijkt dat ongewenst gedrag, 

zoals vermijding, afneemt en gewenst gedrag, wat wordt gedefinieerd als goed 

functioneren, toeneemt. Het onderzoek van Blau (1994) maakt onderscheid tussen 

voorbereidend zoeken (intentie) en actief zoeken (keuzes maken als solliciteren en 

oude baan opzeggen). Wanneer actief wordt gezocht blijkt dat gedrag eerder 

plaatsvindt dan wanneer er alleen een intentie is (Glau, 1994). Met het oog op 

onderzoek naar loopbaancompetenties is het belangrijk dat de ontwikkeling hiervan 

een daadwerkelijke gedragsverandering teweeg kan brengen. Om deze reden zal in 

dit onderzoek gekeken worden of een hogere mate van actieve 

competentieontwikkeling zal leiden tot een hogere mate van loopbaangericht gedrag. 

Reflectieve competenties stellen op de eerste plaats de werknemer in staat 

om bewust te worden van de intenties voor bepaald gedrag. Communicatieve en 

gedragscompetenties kunnen de intentie ondersteunen en omzetten in gedrag door 

bewust gebruik te maken van het netwerk. Zelfprofilering kan daarnaast actief 

worden ingezet door te communiceren wat gewenst gedrag is voor de loopbaan. Zo 

kan zowel de werknemer als de omgeving feedback geven op deze profilering van 

gewenst gedragsmatige competenties. 

Vanuit bovenstaande redenatie wordt de verwachting opgesteld dat 

loopbaancompetenties zullen leiden tot meer loopbaangericht gedrag.  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 een brancheorganisatie die de gemeenschappelijke belangen behartigd van alle 70 mbo instellingen, activiteiten onderneemt, de 
kwaliteit waarborgt en onderzoek doet binnen het mbo. 
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Hypothese 2 : 
De ontwikkeling van loopbaancompetenties leidt tot een hogere mate van 

loopbaangericht gedrag. 

 
Prestatie 
Goodman en Svyantek (1999) maken binnen prestaties onderscheid tussen 

contextuele prestaties en taakprestaties. Taakprestaties, de focus van het huidig 

onderzoek, dragen direct en indirect bij aan de technische kern van de organisatie, 

variëren per functie binnen een organisatie, zijn rolvast en bestaan uit gedragingen 

die werknemers vertonen in ruil voor salaris. Binnen taakprestaties zijn KSA’s: 

Knowledge (kennis), Skills (vaardigheden) en Abilities (bekwaamheden) te 

onderscheiden (Goodman & Svyantek, 1999). 
Goed presteren betekent dat de werknemer competent (goede kennis, 

vaardigheden en bekwaamheid) is op alle terreinen van zijn functie en werkt in zijn of 

haar interesse gebied (Kessels, 1998, in Kuijpers, 2003). Door middel van reflectieve 

competenties kan men aangeven welke interesses dit zijn, zodat de prestatie wordt 

bevorderd (Idson & Higgins, 2000). Reflecteren over competenties en vaardigheden 

dragen vanuit meerdere aspecten bij aan de prestatie. Zo blijken managers 

bijvoorbeeld beter te presteren door reflectie met behulp van 360-graden feedback 

methode (feedback van collega, ondergeschikte, leidinggevende en zelf) (Breman & 

Bruinsma, 2006). 

Dat het hebben van een uitgebreid netwerk bijdraagt aan de prestatie is door 

de jaren heen bewezen (Ng & Hau-siaChow, 2005; Seibert, Kraimer & Liden, 2001; 

Sparrowe, Liden, Wayne, & Kraimer, 2001; Baldwin et al., 1997; Brass, 1981). Een 

netwerk ondersteunt namelijk in het succesvol behalen van doelen. Daarnaast blijkt 

dat zelfprofilering het proces van probleem oplossen faciliteert (doordat men 

kwaliteiten en tekortkomingen kan communiceren) en daarmee een positieve invloed 

heeft op prestatie (Cross et al., 2004 in Ng & Hau-sai Chow, 2005). Communicatieve 

competenties leiden tot betere prestatie.  

Ook tussen gedragscompetenties en prestatie kan een positieve relatie 

verwacht worden. Werkexploratie leidt tot meer succes door de motivatie voor 

persoonlijke ontwikkeling die de eigen maar ook andere functies bieden (Kuijpers & 

Scheerens, 2006). Naast werkexploratie leidt ook loopbaansturing, een 

gedragscompetenties, tot betere prestatie doordat een werknemer het adaptief 

vermogen heeft om te leren binnen een loopbaan (Kuijpers & Scheerens, 2006; 

Raemdonck et al., 2006). Prestatie is het hoogst wanneer actief geïnvesteerd wordt 

in eigen competenties (Blickle et al. (2009). Met name wanneer deze competenties 
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en bijhorende investering gekoppeld worden aan de eisen van een functie (Blickle et 

al., 2009). Er is blijkt dus een positieve relatie tussen loopbaancompetenties en 

prestatie. Op basis van deze gegevens wordt de derde hypothese van het onderzoek 

geformuleerd: 

 
Hypothese 3: 
De ontwikkeling van loopbaancompetenties leidt tot een hogere mate van prestatie. 

 
Bevlogenheid als moderator 
Bevlogenheid is “een positieve, affectief-cognitieve toestand van hoogste voldoening 

die gekenmerkt wordt door vitaliteit (bruisen van energie en doorzettingsvermogen), 

toewijding (sterke betrokkenheid bij het werk en positieve gevoelens over werk) en 

absorptie (op plezierige wijze opgaan in het werk) (Schaufeli & Bakker, 2001 en 

2003). Bevlogenheid is een stabiele factor en niet een tijdelijke staat waarin mensen 

verkeren (Mauno, Kinnunen & Ruokolainen, 2007). 

Zoals in bovenstaande uiteenzetting wordt beargumenteerd, wordt er een 

positieve relatie verwacht tussen loopbaancompetenties en employability. Uit 

onderzoek is gebleken dat wanneer een persoon bevlogen is, deze beter inzetbaar is 

(Bakker en Demerouti, 2008; Schaufeli en Bakker, 2007; De Cuyper et al., 2008; 

Halbesleben & Wheeler, 2008 en Xanthopoulou, Bakker, Demerouti & Schaufeli, 

2009). Bevlogenheid wordt gekenmerkt door doorzettingsvermogen en sterke 

betrokkenheid bij het werk. Er wordt verwacht dat door de motivatie die gepaard gaat 

bij het doorzettingsvermogen, er niet wordt opgegeven bij tegenslag maar juist 

doorgezet, werknemers willen zich blijven ontwikkelen. Daarnaast kan door de 

betrokkenheid bij een bepaalde functie resulteren in meer gewenst gedrag wat kan 

leiden tot een betere prestatie. Vanuit deze redenatie wordt verwacht dat 

bevlogenheid niet alleen de relatie tussen loopbaancompetenties en employability zal 

versterken, maar ook de relatie tussen loopbaancompetenties en loopbaangericht 

gedrag en prestatie.  

Hypothese 4a: 
Er wordt een positief modererend effect verwacht van bevlogenheid op de relatie 

tussen loopbaancompetenties en employability. 

Hypothese 4b: 
Er wordt een positief modererend effect van bevlogenheid verwacht op de relatie 

tussen loopbaancompetenties en loopbaangericht gedrag. 

Hypothese 4c: 
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Er wordt een positief modererend effect van bevlogenheid verwacht op de relatie 

tussen loopbaancompetenties en prestaties. 

Regulatiefocus als moderator. 
Individuen kunnen werkgerelateerde situaties verschillend benaderen. Situaties 

kunnen benadert worden middels een een preventiefocus of promotie 

(bevorderende) focus, de zogehete regulatiefocus (Higgins, 1997). Higgins (1997) 

formuleert deze focus om een nieuw onderscheid te maken tussen de aloude theorie 

van ‘approach’ en ‘avoidance motivation’. Oftewel een nieuwe theoretische benaming 

en benadering voor toenadering en ontwijken. 

Een preventiefocus richt zich met name op het verlichten of vermijden van 

negatieve uitkomsten. Er wordt gestreefd naar het bereiken van een ‘ought self’ (het 

moeten voldoen aan de beste versie van jezelf) , waarbij doelen worden gezien als 

plichten en verantwoordelijkheden. Deze doelen worden bereikt met behulp van de 

vigilante strategie, waarbij veiligheid en zekerheid centraal staan. Personen met een 

preventiefocus zijn gericht op informatie over verlies en niet-verliezen (Higgins, 1997) 

in tegenstelling tot een promotiefocus die geassocieerd wordt met het bereiken van 

positieve uitkomsten. Hierbij zijn doelen gefocust op groei en ontwikkeling. De doelen 

worden hierbij ook gezien als idealen. Personen met een promotiefocus zijn 

ambitieus en gemotiveerd om de gewenste doelen te behalen. Daarbij wordt gebruik 

gemaakt van informatie over winst en niet-winst (Higgins, 1997; Idson & Higgins, 

2000).  

De regulatiefocus wordt gezien als een constante factor, die gedurende de 

gehele loopbaan aanwezig is (Markovits, Ullrich, Dick & Davis, 2008). Benadrukt 

moet worden dat vaak één van de twee focussen wordt gedomineerd door de ander. 

Ondanks dat beide focussen aanwezig zijn, zullen werknemers een voorkeur hebben 

om voornamelijk of risico te nemen óf verlies te beperken (Higgins, 2000). 

Het actief ontwikkelen van reflectieve, communicatieve en gedragsmatige 

loopbaancompetenties kan leiden tot employability, loopbaangericht gedrag en 

prestatie. Het hebben van een promotiefocus zal deze relatie versterken. Doordat 

doelen worden gezien als idealen, wordt het een extra uitdaging om deze te behalen. 

Met als gevolg dat een werknemer ‘de extra stap zal zetten’ en het risico neemt om 

doelen en idealen te bereiken. Om dit te bereiken zal de werknemer moeten 

investeren in zijn loopbaancompetenties. Een promotiefocus zal daarbij helpen. 

Tenslotte wordt het bevestigd dat werknemers met een promotiefocus meer bereiken 

in hun loopbaan (Galinsky, Leanardelli, Okhuysen & Mussweiler, 2005). Vanuit deze 

redenatie worden de volgende hypotheses opgesteld. 
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Hypothese 5a: 
Er wordt een positief modererend effect van promotiefocus verwacht op de relatie 

tussen loopbaancompetenties en employability. 

Hypothese 5b: 
Er wordt een positief modererend effect van promotiefocus verwacht op de relatie 

tussen loopbaancompetenties en loopbaangericht gedrag. 

Hypothese 5c: 
Er wordt een positief modererend effect van promotiefocus verwacht op de relatie 

tussen loopbaancompetenties en prestatie. 

 

Een preventiefocus zal het tegenovergestelde effect hebben op de relatie tussen 

loopbaancompetenties en employability, loopbaangericht gedrag en prestatie. 

Wanneer men een preventiefocus heeft, worden doelen gezien als een verplichting 

en gekenmerkt door het vermijden van risico’s (Higgins, 1997) Doordat risico’s 

worden vermeden en doelen als verplicht worden gezien, is er geen tot weinig 

investering in de competenties, die het behalen van deze doelen ondersteunen. Zo 

zal er minder worden geïnvesteerd in loopbaancompetenties zoals bijvoorbeeld 

netwerken, maar zal een werknemer ook minder flexibel zijn in zijn functie, weinig 

gedrag tonen dat bij de loopbaan ontwikkeling hoort en minder gewenst gedrag 

tonen om te voldoen aan de functie-eisen in ruil voor salaris. In plaats van 

ontwikkeling staat de werknemer ‘stil’ in zijn loopbaan. Daarnaast worden 

verantwoordelijkheden uit de weg gegaan en worden de extra stappen die nodig zijn 

om te ontwikkelen, niet gezet. Door deze ontwijkende gedragingen wordt verwacht 

dat preventiefocus een negatieve invloed heeft op de relatie tussen 

loopbaancompetenties en employability, loopbaangericht gedrag en prestatie. Wat 

leidt tot de volgende hypothesen: 

 
Hypothese 5d: 
Er wordt een negatief modererend effect van preventiefocus verwacht op de relatie 

tussen loopbaancompetenties en employability. 

Hypothese 5e: 
Er wordt een negatief modererend effect van preventiefocus verwacht op de relatie 

tussen loopbaancompetenties en loopbaangericht gedrag . 

Hypothese 5f: 
Er wordt een negatief modererend effect van preventiefocus verwacht op de relatie 

tussen loopbaancompetenties en prestatie. 
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In onderstaand figuur 1 worden alle bovenstaande genoemde hypotheses 

geïllustreerd die in het huidig onderzoek centraal staan. Loopbaancompetenties 

leiden tot employability, loopbaangericht gedrag en prestatie. Deze relatie wordt 

beïnvloed door de moderatoren bevlogenheid en regulatiefocus. 

 
 
 

Figuur 1: De invloed van bevlogenheid en regulatiefocus op de relatie tussen 

loopbaancompetenties en employability, loopbaangericht gedrag en prestatie. 
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Methoden 
Het huidige onderzoek betrof een longitudinaal onderzoek waarbij over een periode 

van drie maanden waarin 2 afnamen zijn geweest. Tussen elke afname en de 

opvolgende afname zaten 3 weken.  

 
Participanten 
Aan de T1 meting hebben 214 participanten deelgenomen. De tweede meting, T2, 

bestond uit 131 participanten. De participanten waren minimaal 16 jaar oud en 

maximaal 25 jaar oud. De gemiddelde leeftijd van de T1 meting was 19,54 (sd=.13) 

voor de T2 meting was dit 19, 17 (sd= 2,47). Alle participanten betroffen studenten 

van het Graafschap College en volgden een opleiding aan het Graafschap College 

op MBO niveau 3 of 4. In onderstaand tabel 1 is een overzicht te zien van de 

demografische gegevens.  

 
Tabel 1: Demografische gegevens en spreiding aantal personen per school. 

 
Dataverzameling 
Het huidig onderzoek heeft gebruik gemaakt van een vragenlijst (bijlage 1) die nieuw 

ontwikkeld is door Akkermans et al. (2009, 2010). Participanten zijn geworven met 

behulp van het Graafschap College, zij gaven toestemming en stelden klaslokalen en 

lesuren beschikbaar om de vragenlijst af te nemen bij studenten. De participanten 

kregen een uur de tijd om in rust de vragenlijst in te vullen, de gemiddelde invultijd 

bedroeg 25 minuten. De onderzoeker of een medeonderzoeker waren altijd in het 

lokaal aanwezig. Zo kon er een korte introductie worden gegeven en eventuele 
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vragen konden worden beantwoord. Externe factoren werden zo stabiel mogelijk 

gehouden, geluidsoverlast werd beperkt en de fysieke omstandigheden waren 

nagenoeg hetzelfde voor alle participanten. De vragenlijsten werden vervolgens 

anoniem verwerkt in het statische rekenprogramma SPSS door de onderzoekers. 

De data werd geanalyseerd met behulp van het statistische rekenprogramma SPSS. 

Hypotheses één, twee en drie werden getest door het uitvoeren van een regressie 

analyse. Hypotheses vier en vijf werden door middel van een lineaire regressie 

analyse met interactie variabelen (ook wel een moderator genoemd) getoetst (Baron 

& Kenny, 1986). Om de richting van de relatie te analyseren werd als onafhankelijke 

variabele loopbaancompetenties (T1) gebruikt en waren de afhankelijke variabele 

employability (T2), loopbaangericht gedrag(T2) en prestatie(T2). Waarbij bij de T2 

meting gecontroleerd is voor T1. 

 

Vragenlijst 
De gebruikte vragenlijst bestaat uit 130 items en is opgedeeld in een aantal thema’s. 

Zoals in de inleiding besproken, richt dit onderzoek zich op de volgende variabelen: 

loopbaancompetenties, inzetbaarheid, prestatie, prestatiegericht gedrag,  

bevlogenheid en regulatie focus. Dit houdt in, dat er uiteindelijk een beperkt deel van 

de vragenlijst wordt gebruikt in plaats van alle 130 items.  

 

Loopbaancompetenties 

De loopbaancompetenties werden gemeten aan de hand van een nieuw ontwikkelde 

vragenlijst door Akkermans et al. (2010). Het onderdeel loopbaancompetenties 

bestaat uit 21 items verdeeld over zes soorten loopbaancompetenties, de zogehete 

subschalen. Reflectie op motivatie bestond uit drie items (α =.72). Een voorbeeld 

item was: “Ik weet wat voor mij belangrijk is in mijn loopbaan”. Reflectie op kwaliteit 

bestond uit drie items(α =. 75) . Een voorbeeld item was “Ik ben me bewust van mijn 

talenten in mijn werk.”. Zelfprofilering (α =.72) bestond uit drie items. Een voorbeeld 

item was: “Ik kan duidelijk aan anderen laten merken waar ik goed in ben in mijn 

werk”. Loopbaansturing bestond uit vier items (α =.82). Een voorbeelditem was: “Ik 

weet hoe ik een planning maak voor wat ik wil bereiken in mijn loopbaan”. 

Werkexploratie (α =.64) bestond uit drie items, een voorbeeld hiervan was: “Ik ben in 

staat om de mogelijkheden te verkennen die er voor mij zijn op de arbeidsmarkt”. 

Netwerken (α =.66) bestond uit vier items een voorbeelditem was: “Ik ken veel 

mensen binnen mijn werk die mij kunnen helpen met mijn loopbaan”. Alle items 

werden gemeten op een vijf-punts Likertschaal, lopend van ‘helemaal mee oneens’ 

tot en met ‘helemaal mee eens’.  
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Employability 

Employability werd gemeten met een schaal die gebaseerd is op De Witte (1999) en 

De Cuyper et al. (2008). De schaal bestond uit acht items die gemeten werden met 

een vijf-punts Likertschaal (α =.83) lopend van ‘Helemaal oneens’ tot ‘helemaal 

eens’. Een voorbeelditem is: 'Ik zou snel ander werk kunnen vinden, als ik daarnaar 

zou zoeken'.  

 

Loopbaangericht gedrag 

Loopbaangericht gedrag in de vragenlijsten werd gemeten aan de hand van vragen 

opgesteld door Akkermans et al. (2010). De dimensie bestond uit vijf items (α =.90), 

gemeten op een vijf-punts Likertschaal lopend van ‘Helemaal mee oneens’ tot ‘ 

Helemaal mee eens’. Een voorbeeld van item is: ‘ Ik denk na over hoe ik me wil 

ontwikkelen in mijn loopbaan’.  

 

Prestatie 

Prestatie in de vragenlijst werd gemeten aan de hand van de vragenlijst van 

Goodman & Svyantek (1999). In de huidige vragenlijst werd alleen de subschaal 

‘task performance’ gebruikt, oftewel prestatie. Deze subschaal, bestaande uit zes 

items, is gemeten met een vijf-punts Likertschaal (α = .86) lopend ‘helemaal mee 

oneens’ tot ‘helemaal mee eens’. Een voorbeeld van een item was: ‘Je voldoet aan 

de normen voor goede prestaties’.  

 
Bevlogenheid 

Bevlogenheid werd gemeten aan de hand van de Utrecht Work Engagement Scale 

(UWES) van Schaufeli & Bakker (2004). Deze vragenlijst bestond uit negen items, 

waarbij de verschillende dimensies van bevlogenheid (vitaliteit, toewijding en 

absorptie) gemeten werden op een zeven-punts Likertschaal (α =.94) lopend van 

‘nooit, bijna nooit, af en toe, regelmatig, dikwijls, zeer dikwijls, altijd’. Een voorbeeld 

van een item behorende bij de dimensie bevlogenheid is: ‘Als ik werk voel ik me fit en 

sterk’.  

 

Regulatiefocus 

Regulatie focus werd in de vragenlijst gemeten aan de hand van een vertaalde versie 

van de Work Regulatory Focus Scale van Neubert et al. (2009). De dimensie 

regulatiefocus werd gemeten aan de hand van tien items (α =.86) op een vijf- punt 

Likertschaal lopend van “helemaal mee oneens’ tot en met ‘helemaal mee eens’. Een 

voorbeeld van een item van promotiefocus is: ‘ik concentreer mij op het correct 
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volbrengen van mijn taken om mijn baanzekerheid te vergroten’. Een voorbeeld van 

een item van preventiefocus is: “Ik doe er alles aan om mislukkingen op het werk te 

voorkomen”. 
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Resultaten 
Voorafgaand aan de analyses is gemeten of alle variabelen voldoen de 

basisvoorwaarden (Field, 2005). De variabelen bleken, zoals de eis stelt, normaal 

verdeeld. Zowel in de T1 als de T2 meting. Door middel van de histogrammen te 

plotten is de normaal verdeling gecontroleerd en werd een leptokurtische kurtosis 

toegekend. Er waren geen verdere afwijkingen gemeten in de vorm van 

scheefverdeelde of gepiekte verdelingen. Daarnaast zijn eventuele uitbijters in de 

dataset (+/- 3 keer de SD ten opzichte van het gemiddelde) geanalyseerd, deze 

waren echter niet aanwezig. 

In onderstaand tabel 3 worden de resultaten van de correlatie analyse 

getoond om de betreffende samenhang weer te geven. In de analyse is 

loopbaancompetenties gemeten met de data van de T1 meting. De overige variabele 

werden gemeten met data uit de T2 meting. De verwachtingen komen grotendeels 

overeen met de resultaten. Opvallend is dat tussen bevlogenheid en employability en 

bevlogenheid en promotiefocus geen relatie is. 

Tabel 2: Gemiddelde, Standaard deviatie (SD) en correlatie (n=214)  

 
 
Analyses per hypothese: 
 De eerste hypothese luidde dat loopbaancompetenties leiden tot 

employability. Uit de regressieanalyse bleek dat loopbaancompetenties (T1) 

daadwerkelijk leidden tot employability (T2) (β=.25, p<.05). De verklaarde variantie 

van de eerste hypothese was 5,2%. 

 De tweede hypothese stelde dat loopbaancompetenties leidden tot 

loopbaangericht gedrag. De regressieanalyse bevestigde dit door het positieve 

significante effect (β=.40, p<.05). De verklaarde variantie van hypothese twee was 

15,5%. 

 De derde hypothese luidde dat loopbaancompetenties leiden tot prestatie. De 

hypothese werd bevestigd door het significante effect (β=.38 p<.05). De verklaarde 

variantie van hypothese drie was 13,9%. Hypothese 1, 2 en 3 werden bevestigd door 

de resultaten.  
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 Hypothese 4a stelde dat bevlogenheid een positief modererend effect heeft 

op de relatie tussen loopbaancompetenties en employability. Uit de regressie 

analyse bleek dat het effect significant was, maar negatief (β= -.31, p<.05.) De 

hypothese werd niet bevestigd door het resultaat. Hypothese 4b stelde dat 

bevlogenheid een positief modererend effect heeft op de relatie tussen 

loopbaancompetenties en loopbaangericht gedrag. Uit de resultaten van de regressie 

analyse bleek dat het effect significant was, maar negatief (β= -.19, p<.05.). De 

hypothese werd niet bevestigd door de resultaten. Bij hypothese 4c werd gesteld dat 

bevlogenheid een positief modererend effect heeft op de relatie tussen 

loopbaancompetenties en prestatie. Uit de regressie analyse bleek dat de hypothese 

niet significant is en daarmee niet wordt bevestigd (β= -.03, n.s.).  

Onderstaand wordt in figuur 2 & 3 en tabel 3 de uitkomsten van de significante 

regressie analyses van hypothese 4 weergegeven. 

	  
Figuur 2: De relatie tussen loopbaancompetenties en employability gemodereerd door 

bevlogenheid. 

 

	  
Figuur 3: De relatie tussen loopbaancompetenties en loopbaangericht gedrag, gemodereerd 

door bevlogenheid. 



	   20	  

Tabel 3: Uitkomsten regressie analyse met bevlogen als moderator en employability, 
loopbaangericht gedrag en prestatie als afhankelijke variabele. 

	  
Hypothese 5a stelde dat promotiefocus een positief modererend effect had op 

de relatie tussen loopbaancompetenties en employability. Het effect bleek niet 

significant was en daarmee werd de hypothese niet ondersteund (β= -.03, n.s). 

Hypothese 5b stelde dat een promotiefocus de relatie tussen loopbaancompetenties 

en loopbaangericht gedrag positief modereerde. Uit de regressie analyse bleek dat 

ook ditmaal de hypothese niet werd ondersteund omdat het effect niet significant was 

(β= -.10, n.s.). Hypothese 5c stelde dat een promotiefocus een positief modererend 

effect had op de relatie tussen loopbaancompetenties en prestatie. Het effect van de 

uitkomst was significant, maar negatief (β= -.18, p<.05.). De hypothese werd niet 

bevestigd. Hypothese 5d stelde dat preventiefocus een negatief modererend effect 

had op de relatie tussen loopbaancompetenties en employability. Uit de regressie 

analyse bleek dat de hypothese niet werd bevestigd omdat het effect niet significant 

was (β= -.06, n.s.). Hypothese 5e stelde dat preventiefocus een negatief modererend 

effect had op de relatie tussen loopbaancompetenties en loopbaangericht gedrag. Uit 

de regressie analyse bleek dat de hypothese niet werd ondersteund omdat het effect 

niet significant was (β= -.12, n.s.). Tenslotte stelde hypothese 5f dat een 

preventiefocus een negatief modererend effect had op de relatie tussen 

loopbaancompetenties en prestatie. Uit de regressie analyse bleek dat de hypothese 

werd ondersteund door een marginaal significant effect (β= -.17, p= .056). 

Onderstaand worden in figuur 4 en 5 het moderatie effect van promotie- en 

preventiefocus op de relatie tussen loopbaancompetenties en prestatie. Daarnaast 

wordt vervolgens in tabel 4 de uitkomsten van de regressie analyse van hypothese 5 

in zijn geheel weergegeven. 
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Figuur 4: De relatie tussen loopbaancompetenties en prestatie gemodereerd door 

promotiefocus. 

 

	  
Figuur 5: De relatie tussen loopbaancompetenties en prestatie gemodereerd door 

promotiefocus. 

	  
Tabel 4: uitkomsten regressie analyse met promotiefocus en preventiefocus als 
moderator en employability, loopbaangericht gedrag en prestatie als afhankelijke 

variabele. 
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Discussie 
Belangrijkste resultaten 
Het huidig onderzoek heeft onderzocht of loopbaancompetenties leiden tot 

employability, loopbaangericht gedrag en prestatie bij MBO studenten. Daarnaast is 

gekeken of deze relatie werd beïnvloed door bevlogenheid of regulatie focus. 

 Op basis van de resultaten kan worden gesteld dat loopbaancompetenties 

leiden tot employability, loopbaangericht gedrag en prestatie. Dit houdt in dat 

wanneer een MBO student loopbaancompetenties bezit deze leiden tot een betere 

employability, beter loopbaangericht gedrag en tot betere prestatie. Tevens blijkt dat 

bevlogenheid de relatie tussen loopbaancompetenties, employability en 

loopbaangericht gedrag negatief beïnvloed. Wanneer een student bevlogen is zal de 

relatie tussen loopbaancompetenties, employability en prestatie afnemen. 

Bevlogenheid had geen effect op de relatie tussen loopbaancompetenties en 

prestatie. Voor regulatiefocus, is voor zowel promotiefocus als preventiefocus, een 

effect gevonden op de relatie tussen loopbaancompetenties en prestatie. Bij 

preventiefocus is de verwachting ondersteunt. Wanneer hoog wordt gescoord op 

preventiefocus zal de relatie tussen loopbaancompetenties en prestatie afnemen. 

Wanneer hoog wordt gescoord op promotiefocus zal de relatie tussen 

loopbaancompetenties en prestatie afnemen. Promotiefocus en preventie focus 

hadden geen invloed op de andere verwachte relatie tussen loopbaancompetenties, 

employability en loopbaangericht gedrag. 

 

Onderzoek naar loopbaancompetenties is, met name onder middelbaar opgeleiden, 

tot op heden schaars. Uit de uitkomsten is gebleken dat employability wordt vergroot 

wanneer loopbaancompetenties aanwezig zijn. Deze uitkomsten bevestigen de 

verwachtingen, uit het huidig onderzoek blijkt dat loopbaancompetenties, belangrijk 

zijn voor de employability. In het verleden werden verschillende constructen als 

bijvoorbeeld reflectieve vaardigheden of netwerken gerelateerd aan employability 

(Van Woerkom, 2003 in Timmer & Klaus, 2008; Reamdonck et al., 2008). Het huidig 

onderzoek toont aan dat loopbaancompetenties als geheel construct, niet alleen 

bijdraagt aan de employability, maar ook tot employability kan leiden. 

Ondanks dat loopbaangericht gedrag nog geen wetenschappelijk definitie 

heeft is in dit onderzoek een stap genomen betreft de ontwikkeling naar onderzoek in 

loopbaangericht gedrag. In het huidig onderzoek werd er vanuit gegaan dat wanneer 

men de ambitie heeft om een intentie om te zetten in concreet gedrag, gewenst 

gedrag zal toenemen (Vuori & Silvonen; Blonk, Brenninkmeijer, Lagervel & Houtman, 

2006; Des Los Reyes & Kazdin, 2006). Aan de hand van de vragen die gesteld 
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werden betreft concreet gedrag, zoals bijvoorbeeld het actief opstellen van 

doelstellingen, blijkt dat deze concrete gedragingen toenemen wanneer men in het 

bezit is van loopbaancompetenties.  

 Een betere prestatie blijkt ook een gevolg te zijn wanneer er op 

loopbaancompetenties hoog wordt gescoord. In overeenstemming met voorgaande 

verwachtingen en uitkomsten ondersteunt ook dit resultaat de verwachting. Prestatie 

is een breed gemeten begrip in de wetenschap (Kessels, 1998; Breman & Bruinsma, 

2006; Ng en Hau-siaChow, 2005; Baldwin et al., 1997; Sparrowe, Liden, Wayne, & 

Kraimer, 2001). Door de jaren heen tonen onderzoeken aan dat prestatie door veel 

beïnvloed kan worden, zoals bijvoorbeeld door netwerken, door reflectieve 

vaardigheden maar ook door werkexploratie. Vanuit de eerdere argumentatie dat 

losse (kleinere) constructen invloed hadden op prestatie werd in het huidig 

onderzoek verwacht dat constructen samen, als loopbaancompetenties, ook invloed 

hadden op prestatie. Dit werd ondersteunt door de resultaten. 

Loopbaancompetenties als geheel construct, leidt tot betere prestatie. Om de 

prestatie te verbeteren zijn loopbaancompetenties van positieve invloed voor de 

ontwikkeling in de loopbaan. 

 Bovenstaande resultaten en implicaties daarvan laten zien dat het belangrijk  

is om loopbaancompetenties te ontwikkelen. Wanneer aandacht wordt besteed aan 

de loopbaancompetenties kan het succes  in de loopbaan worden vergroot. 

 Naast zojuist genoemde relaties, is in het huidig onderzoek gekeken naar wat 

de invloed is van bevlogenheid en regulatie focus. Deze bevindingen kwamen niet 

overeen met de verwachtingen die waren gesteld. In het huidig onderzoek wordt 

ondervonden dat bevlogenheid de relatie tussen loopbaancompetenties en 

employability niet bevorderd maar belemmerd. Een verklaring voor de uitkomsten 

kan liggen in de redenatie dat werknemers die bevlogen zijn uit zichzelf al hoger 

scoren op employability. Doordat zij hoger scoren op bevlogenheid, hebben zij 

daardoor loopbaancompetenties minder nodig om inzetbaar te zijn dan werknemers 

die minder bevlogen zijn en de competenties wel nodig hebben. Bevlogen 

werknemers worden gekenmerkt door doorzettingsvermogen en toewijding waardoor 

zij ook zonder loopbaancompetenties ervoor zorgen dat zij inzetbaar zijn. Eenzelfde 

redenatie kan worden toegepast op het negatieve effect van bevlogenheid op de 

relatie tussen loopbaancompetenties en loopbaangericht gedrag. Wanneer 

werknemers dusdanig bevlogen zijn, zij loopbaancompetenties minder nodig hebben 

om loopbaangericht gedrag te tonen in tegenstelling tot werknemers die minder 

bevlogen zijn.   

De volgende variabele van het onderzoek is regulatiefocus. Voor zowel 
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promotiefocus als preventiefocus zijn geen effecten gevonden op de relatie tussen 

loopbaancompetenties, employability en loopbaangericht gedrag, in tegenstelling tot 

de verwachting. Het onderzoek van Galinsky et al.  (2005) toont immers aan dat 

promotiefocus succes in de loopbaan bevordert. De huidige bevindingen zijn 

daarmee tegenstrijdig. Promotiefocus bevordert de relatie tussen 

loopbaancompetenties en employability en loopbaangericht gedrag niet. Een 

verklaring zou kunnen zijn dat promotiefocus op andere vlakken in de loopbaan 

invloed heeft die in het huidig onderzoek niet zijn betrokken. Tevens zou het kunnen 

zijn dat de relatie anders is dan verwacht, misschien leidt een promotiefocus tot 

betere employability in plaats van dat het employability alleen maar beïnvloedt. 

Preventiefocus blijkt de relatie tussen loopbaancompetenties en prestatie 

negatief te beïnvloeden, conform de verwachting. Wanneer doelen worden gezien 

als verplichtingen en de tactiek bestaat uit vermijding, zal preventiefocus de relatie 

tussen loopbaancompetenties en prestatie negatief beïnvloeden. Prestaties zullen 

afnemen wanneer men hoger scoort op of meer de voorkeur heeft voor een 

preventiefocus. Voor promotiefocus wordt een positief moderend effect verwacht. Uit 

de uitkomsten blijkt de relatie negatief te zijn, in tegenstelling tot de verwachting. Een 

verklaring voor de uitkomsten kan liggen in dat promotiefocus gepaard gaat met 

risico nemen om de doelen te bereiken door de ambitie en motivatie. Men zou 

kunnen veronderstellen dat het risico dat wordt genomen te groot is en daardoor men 

te enthousiast en te gemotiveerd is. Met als gevolg dat de prestatie eronder lijdt. Een 

reden waarom regulatiefocus wel een effect heeft op de relatie tussen 

loopbaancompetenties en prestatie in tegenstelling tot de andere relaties, kan zijn 

dat de binnen deze relatie de competenties daadwerkelijk volledig moeten worden 

gebruikt om tot prestatie te komen, dat door de situatie regulatiefocus juist van 

toepassing is. 

 
Wetenschappelijke en praktische implicaties: 
Onderzoek naar loopbaancompetenties is schaars. De resultaten tonen aan dat 

loopbaancompetenties en employability verschillende constructen zijn. In eerder  

onderzoek wordt nog geen expliciet onderscheid gemaakt in loopbaancompetenties 

en employability. Uit het huidig onderzoek blijkt dat loopbaancompetenties leiden tot 

een hogere employability en is daarmee een voorspeller van het construct 

employability. Doordat loopbaancompetenties een op zichzelf staand construct is, 

leidt het niet alleen tot employability, maar ook tot loopbaangericht gedrag en 

prestatie. Het huidig onderzoek toont aan dat loopbaancompetenties gezien worden 

als één geheel construct. Daarnaast laat het huidig onderzoek zien dat 
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loopbaancompetenties gebruikt kan worden als een voorspellend construct. 

 Vanuit praktisch oogpunt gezien is het van belang om loopbaancompetenties 

vanaf jonge leeftijd al te ontwikkelen, bijvoorbeeld door middel van trainingen en 

begeleiding tijdens de opleiding, om employability, loopbaangericht gedrag en 

prestatie te bevorderen. Deze investering zou studenten kunnen helpen met het 

ontwikkelen van competenties die minder aanwezig zijn om succes op de 

arbeidsmarkt en in de loopbaan te vergroten. Een tweede praktische implicaties zou 

kunnen zijn dat op de arbeidsmarkt loopbaancompetenties van werknemers kunnen 

worden versterkt. Zowel bedrijven als werknemers profiteren dan van de resultaten 

die het ontwikkelen van loopbaancompetenties met zich meebrengen. Namelijk 

bedrijven verkrijgen betere werknemers die breder inzetbaar zijn en beter presteren. 

Werknemers krijgen meer inzicht in de competenties die zij hebben of nog moeten 

ontwikkelen om succesvol te zijn in hun loopbaan. 

Het huidig onderzoek laat tevens zien dat loopbaancompetenties ook bij lager 

opgeleidden kan resulteren in betere employability, loopbaangericht gedrag en 

prestatie. Niet alleen voor de wetenschap maar ook voor de maatschappij is deze 

nieuwe informatie een goede aanvulling, aangezien een groot deel (40%) van de 

Nederlandse arbeidsmarkt bestaat uit lager opgeleidden. Het huidig onderzoek levert 

daarmee een bijdrage door meer inzicht te geven in deze doelgroep. De resultaten in 

het huidig onderzoek tonen aan dat loopbaancompetenties belangrijk zijn voor 

middelbaar opgeleide studenten die de arbeidsmarkt willen betreden. Het is daarom 

van belang dat wanneer men een goede start wil maken op de arbeidsmarkt men 

moet investeren in loopbaancompetenties. Onderzoek naar loopbaancompetenties is 

nog niet volledig en het is essentieel dat er meer kennis over wordt vergaard.  

 
Suggesties voor Vervolgonderzoek 
Naast de positieve uitkomsten kunnen er echter ook een aantal kritische 

kanttekeningen bij het onderzoek worden geplaatst. Het onderzoek heeft gebruik 

gemaakt van een vragenlijst met 130 items. Dit houdt in dat een gemiddelde MBO 

studenten 25 minuten bezig is met het invullen van alle vragen. Volgens zowel 

docenten en afdelingsleiders van het Graafschapcollege is 25 minuten te lang voor 

studenten om zich volledig te concentreren op één taak. Dit is terug te zien in de 

resultaten. Op het einde van de vragenlijst, wanneer de concentratie laag is, worden 

de laatste drie schalen, door het overgrote deel van de studenten met hetzelfde 

antwoord ingevuld. Met als gevolg dat de geobserveerde resultaten niet de werkelijke 

score van de participanten weergeven. Ondanks deze eenzijdige score is ervoor 

gekozen het construct te meten, doordat er binnen de gehele steekproef niet 
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homogeen werd gescoord. 

Een volgend kritische kanttekening kan geplaatst worden bij het zogehete 

‘common method bias’. Dit houdt in dat er een discrepantie bestaat tussen de 

geobserveerde relatie tussen constructen en de werkelijke relatie tussen de 

constructen. Vanuit het huidig onderzoek worden verschillende argumenten en 

verklaringen aangehaald. Door de data te analyseren kunnen relatie worden 

verklaard maar hoe de relatie precies is, is interpreteerbaar.  

Tenslotte een kanttekening bij de onderzoeksdoelgroep. De doelgroep 

bestond uit studenten die op het MBO zaten op niveau 3 of 4. Deze studenten 

zouden binnen korte tijd (een paar maanden/weken) de arbeidsmarkt gaan betreden. 

De studenten zijn echter nog geen werknemers, daarmee wordt het effect van 

loopbaancompetenties op de employability, loopbaangericht gedrag en prestatie 

onduidelijk. Employability, loopbaangericht gedrag en prestatie zijn immers 

constructen die betrekking hebben op de arbeidsmarkt en niet op de opleiding van de 

studenten. 

 Naar aanleiding van de resultaten maar ook de beperkingen van het huidig 

onderzoek worden de volgende suggesties voorgesteld voor eventueel 

vervolgonderzoek. Een eerste suggestie is om de steekproef te vergroten en meer 

opleidingen te betrekken bij het onderzoek. Het huidig onderzoek heeft geheel 

plaatsgevonden op het Graafschap College, die in vergelijking met MBO opleidingen 

uit de Randstad kleiner is. Mond tot mond berichten stellen dat in de Randstad MBO 

opleidingen door de grote aantallen studenten massaal en onpersoonlijk zijn. Met als 

gevolg dat studenten anders presteren. Wanneer men onderzoeksresultaten 

daadwerkelijk zou willen generaliseren is deze nuancering belangrijk om mee 

nemen. 

 Een volgende suggestie wordt gegeven met betrekking tot het analyseren van 

resultaten. In het huidig onderzoek zijn de constructen onderling apart geanalyseerd 

en gemeten. Vanuit de statische wetenschap wordt de voorkeur gegeven aan een 

SEM-analyse. Wanneer in een onderzoek een geheel model wordt getoetst zoals in 

figuur één is weergegeven (Hox, 1999) heeft een SEM-analyse als voordeel dat zij 

het model als geheel meet en niet de onderlinge relaties apart. 

 Naast het model en de statistische aanmerkingen voor vervolgonderzoek zou 

vervolgonderzoek kunnen worden versterkt door persoonskenmerken en 

persoonlijkheidsfactoren mee te nemen. Het opnemen van persoonlijke kenmerken 

of persoonlijkheidsfactoren zou meer informatie kunnen geven over hoe 

loopbaancompetenties worden ontwikkeld bij mannen en vrouwen. Zo blijkt 

bijvoorbeeld dat vrouwen bewuster nadenken over hun studiekeuze en de gevolgen 
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daarvan in tegenstelling tot mannen (Osinga, 2008). Daarnaast of er een verschil is 

in loopbaancompetenties in combinatie met persoonlijkheidsfactoren. Zouden 

personen met een hogere score op extraversie beter scoren op 

loopbaancompetenties dan personen met een hoge score op neuroticisme (Tokar, 

Fischer en Subich, 1998). 

 	  
Conclusie: 
Het huidig onderzoek levert een nieuwe bijdrage in het onderzoek naar 

loopbaancompetenties bij voornamelijk middelbaar opgeleide werknemers en 

studenten. Dit onderzoek toont aan dat MBO studenten over loopbaancompetenties 

bezitten, en dat deze leiden tot employability, loopbaangericht gedrag en prestatie. 

Deze resultaten kunnen leien tot implicaties in het beroepsonderwijs. Wanneer zij 

meer investeren in de loopbaancompetenties van de studenten zullen zij beter 

voorbereidt de arbeidsmarkt betreden. Vervolgens is in het onderzoek gekeken naar 

het moderatie-effect van bevlogenheid en regulatiefocus. Een relatie die niet eerder 

is onderzocht. Bevlogenheid leidt tot een negatief moderend effecten op de relatie 

tussen loopbaancompetenties, employability en loopbaangericht gedrag. Evenals 

regulatiefocus, hadden zowel promotiefocus als preventiefocus een negatief 

modererend effect. Het effect was echter op de relatie tussen loopbaancompetenties 

en prestatie. Vervolgonderzoek is nodig om eventuele verbanden beter te kunnen 

bepalen en te impliceren. Ten slotte zal niet alleen het beroepsonderwijs moeten 

investeren in loopbaancompetenties, ook werkgevers moeten investeren in hun 

werknemers. Werknemers moeten worden gemotiveerd om te investeren en te 

ontwikkelen in loopcompetenties. Waardoor employability, loopbaangericht gedrag 

en prestatie ook binnen het bedrijf zal toenemen. 
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Bijlage 1: Vragenlijst 
Beste deelnemer,  

 

Je staat op het punt om deel te nemen aan een onderzoek dat uitgevoerd wordt door 
de Universiteit Utrecht. Dit onderzoek zal ons heel veel informatie geven over de 
manier waarop werknemers omgaan met hun werk en hun loopbaan. Hiervoor 
hebben we jouw medewerking hard nodig! 

 

Wat houdt je medewerking in? 
Wij willen je vragen deze vragenlijst in te vullen. Ook op een later moment leggen we 
deze vragenlijst nog een keer voor om op die manier de resultaten over een langere 
periode te kunnen bekijken. Dit geeft ons heel veel belangrijke informatie en daar 
hebben we jouw hulp dus hard voor nodig! 

Het invullen duurt ongeveer 20 minuten. We hopen dat je de vragenlijst eerlijk in zult 
vullen en geen vragen over zult slaan. Probeer bij het beantwoorden van de vragen 
niet te lang na te denken, vaak is je eerste indruk het beste. Er zijn geen goede of 
foute antwoorden. Met de antwoorden die je hebt gegeven gaan wij zeer 
vertrouwelijk om, ze worden anoniem opgeslagen en alleen de onderzoekers kunnen 
bij de gegevens. 

Op de eerste pagina wordt gevraagd naar je naam en je e-mail adres. De reden 
hiervoor is dat we deze vragenlijst nog een aantal keren aan jou willen voorleggen en 
dat we deze gegevens nodig hebben om contact met je op te kunnen nemen 
daarvoor. Deze persoonlijke informatie wordt echter volledig vertrouwelijk en 
anoniem behandeld: alleen de onderzoekers krijgen dit te zien, niemand anders! 
Jouw antwoorden kunnen dus niet naar jou teruggeleid worden.   

In deze vragenlijst wordt veel gevraagd naar “je werk” en “je bedrijf”. Bij al deze 
vragen die over je werk gaan, kan je de stage die je loopt gebruiken om de vragen te 
beantwoorden. Werk en stage betekenen in deze vragenlijst dus hetzelfde! 

Daarnaast verloten we nog 4 Cadeaucards van € 10,00 van de FreeRecordShop 
onder degene die allemaal hebben meegedaan! Deze Cadeaucard ontvangen jullie 
na het invullen van de laatste vragenlijst. Dit zal in de maand maart zijn. 

 

Alvast heel erg bedankt voor het invullen van de vragenlijst! 

 

Marike Scholten en Jos Akkermans 
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Achtergrondgegevens 
Voor je begint met de vragenlijst, vragen wij je om de onderstaande persoonlijke 
informatie in te vullen. Nogmaals, de vragenlijst wordt anoniem behandeld en 
verwerkt! 
Hieronder staan vragen die voor onderzoek nodig zijn om de verschillende 
vragenlijsten die je in gaat vullen aan elkaar te kunnen koppelen, zonder dat je 
persoonlijke gegevens bekend worden. Vul deze alsjeblieft goed in! 
Naam: ………………………………………………………E-mail adres (of 
telefoonnummer als je geen e-mail hebt): ……………………………………………… 
Geboortedatum: ……………………………………… (dd/mm/jj) 
Geslacht: o Man      o Vrouw 

Hoogst afgeronde opleiding o MBO niveau 2 
o MBO niveau 3 
o MBO niveau 4 
o Anders, namelijk .…………. 

Opleidingsniveau op dit moment ………………………………… 

Op welke locatie volg je onderwijs? o Doetinchem 
o Groenlo 

Bij welke organisatie ben je werkzaam? ………………………………… 

Hoe lang ben je werkzaam bij deze organisatie?  ………… maanden 

Welke functie heb je binnen je organisatie? ………………………………… 

Hoeveel jaar werkervaring heb je in totaal? 
(bijbaantjes niet meegerekend) 

…… jaar …… maanden 

In welke branche ben je werkzaam? 
o Industrie o Onderwijs 
o Bouwnijverheid o Gezondheid- en Welzijnszorg 
o Handel o Openbaar Bestuur 
o Vervoer en  ommunicatie o Overige Dienstverlening 
o Financiële Instellingen o Energie en Waterleidingbedrijven 
o Zakelijke Dienstverlening o Horeca 
o Landbouw, bosbouw, visserij o Overig:……………………………………  
 

Hoeveel uur per week werk je volgens je contract? …………. uur 

Hoeveel uur per week werk je daadwerkelijk? …………. uur 

Wat voor soort dienst draai je voornamelijk? o dag 
o avond 
o nacht 
o meerdere diensten 
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Werkdruk 
De volgende vragen gaan over jouw werkomstandigheden. Kies bij iedere vraag het 
antwoord dat op jou van toepassing is. 

1 2 3 4 5 

Nooit Soms Regelmatig Vaak Altijd 

 

Moet je heel snel werken? 1 2 3 4 5 

Moet je erg veel werk doen? 1 2 3 4 5 

Werk je hard om dingen af te krijgen? 1 2 3 4 5 

Moet je onder hoge tijdsdruk werken? 1 2 3 4 5 

Heb je voldoende tijd om jouw werk af te krijgen? 1 2 3 4 5 

 

Werkbelasting 
De volgende vragen gaan over de eisen die gesteld worden vanuit jouw werk. Kies 
bij iedere vraag het antwoord dat op jou van toepassing is. 

1 2 3 4 5 

Nooit Soms Regelmatig Vaak Altijd 

 

Moet je erg geconcentreerd werken? 1 2 3 4 5 

Moet je voortdurend je aandacht bij het werk houden? 1 2 3 4 5 

Moet je erg zorgvuldig werken? 1 2 3 4 5 

Moet je veel informatie verwerken? 1 2 3 4 5 

Vind je jouw werk emotioneel zwaar? 1 2 3 4 5 

Heb je in je werk te maken met zaken die je persoonlijk raken? 1 2 3 4 5 

Kom je in je werk in emotioneel beladen situaties terecht? 1 2 3 4 5 

Verricht je lichamelijk zwaar werk? 1 2 3 4 5 

Moet je in lastige of moeilijke houdingen werken? 1 2 3 4 5 

Heb je veel spierkracht nodig tijdens jouw werk? 1 2 3 4 5 

Is je werk lichamelijk erg inspannend voor je? 1 2 3 4 5 
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Steun van Anderen 
De volgende vragen gaan over de steun die je krijgt van jouw collega's en jouw 
leidinggevende. Kies bij iedere stelling het antwoord dat op jou van toepassing is. 

1 2 3 4 5 

Nooit Soms Regelmatig Vaak Altijd 

 

Mijn collega’s hebben aandacht voor mijn gevoelens en problemen. 1 2 3 4 5 

Mijn collega's laten merken waardering te hebben voor de manier 
waarop ik mijn werk doe. 1 2 3 4 5 

Als het nodig is helpen mijn collega's met een bepaalde taak. 1 2 3 4 5 

Als het nodig is geven mijn collega's advies over hoe ik iets moet 
aanpakken.  1 2 3 4 5 

Mijn leidinggevende heeft aandacht voor mijn gevoelens en 
problemen. 1 2 3 4 5 

Mijn leidinggevende laat merken waardering te hebben voor de 
manier waarop ik mijn werk doe.  1 2 3 4 5 

Als het nodig is helpt mijn leidinggevende met een bepaalde taak. 1 2 3 4 5 

Als het nodig is geeft mijn leidinggevende advies over hoe ik iets 
moet aanpakken. 1 2 3 4 5 

 

Zelfstandigheid 
De volgende vragen gaan over de mate van zelfstandigheid die je ervaart op jouw 
werk. Kies bij iedere vraag het antwoord dat op jou van toepassing is. 

 

1 2 3 4 5 

Nooit Soms Regelmatig Vaak Altijd 

 

Besluit je zelf hoe je jouw werk uitvoert? 1 2 3 4 5 

Beslis je zelf de volgorde van jouw werkzaamheden? 1 2 3 4 5 

Bepaal je zelf op welk moment je een taak uitvoert? 1 2 3 4 5 

Heb je de vrijheid om problemen op het werk zelf op te lossen? 1 2 3 4 5 
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Ontwikkelingsmogelijkheden 
De volgende stellingen gaan over de ontwikkelingsmogelijkheden die jij ervaart op je 
werk. Kies bij iedere stelling het antwoord dat op jou van toepassing is. 

1 2 3 4 5 
Helemaal mee 

oneens 
Mee oneens Neutraal Mee eens Helemaal mee 

eens 
 

Ik kan mijzelf in mijn werk voldoende ontplooien. 1 2 3 4 5 

Mijn werk biedt mij de mogelijkheid om nieuwe dingen te leren. 1 2 3 4 5 

Binnen mijn werk worden er voor mij voldoende mogelijkheden 
geboden om door te groeien naar een andere functie. 1 2 3 4 5 

In mijn werk heb ik de mogelijkheden om mijn sterke punten te 
ontwikkelen. 1 2 3 4 5 

Loopbaanontwikkeling 
De volgende stellingen gaan over de ontwikkeling van je loopbaan; je werk in de 
toekomst. Geef bij elke vraag aan in hoeverre je het hiermee eens bent. 

1 2 3 4 5 
Helemaal mee 

oneens Mee oneens Neutraal Mee eens Helemaal mee eens 

 

Ik wil mij de komende tijd bezig gaan houden met mijn loopbaan. 1 2 3 4 5 

Ik verwacht dat ik de komende tijd over mijn carrière na ga denken. 1 2 3 4 5 

Ik ben van plan om mij te gaan oriënteren op mijn loopbaan. 1 2 3 4 5 

Ik vind het nuttig om me met mijn loopbaan bezig te houden. 1 2 3 4 5 

Ik vind het belangrijk om over mijn carrière na te denken. 1 2 3 4 5 

Ik vind het leuk om mij te oriënteren op mijn loopbaan. 1 2 3 4 5 

Ik vind het boeiend om me met mijn carrière bezig te houden. 1 2 3 4 5 

Ik weet wat ik leuk vind in mijn werk. 1 2 3 4 5 

Ik weet wat voor mij belangrijk is in mijn loopbaan. 1 2 3 4 5 

Ik heb duidelijk voor ogen wat mijn passies zijn. 1 2 3 4 5 

Ik weet wat mijn sterke punten zijn in mijn werk.  1 2 3 4 5 

Ik ken mijn eigen beperkingen in mijn werk.  1 2 3 4 5 

Ik ben me bewust van mijn talenten in mijn werk. 1 2 3 4 5 

Ik weet over welke vaardigheden ik beschik. 1 2 3 4 5 
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1 2 3 4 5 

Helemaal mee 
oneens Mee oneens Neutraal 

Mee eens 
Helemaal mee 

eens 

 

Ik ken veel mensen binnen mijn werk die mij kunnen helpen met mijn 
loopbaan. 1 2 3 4 5 

Ik ken veel mensen buiten mijn werk die mij kunnen helpen met mijn 
loopbaan. 1 2 3 4 5 

Ik weet hoe ik mensen in mijn netwerk om hulp kan vragen. 1 2 3 4 5 

Ik kan de juiste mensen benaderen om mij te helpen met mijn loopbaan.  1 2 3 4 5 

Ik kan duidelijk aan anderen laten merken waar ik goed in ben in mijn 
werk. 1 2 3 4 5 

Ik ben in staat aan mensen duidelijk te maken wat ik wil bereiken in mijn 
loopbaan. 1 2 3 4 5 

Ik kan aan mijn omgeving laten zien wat ik belangrijk vind in mijn werk. 1 2 3 4 5 

Ik weet hoe ik mogelijkheden kan onderzoeken die er voor mij zijn om me 
verder op te laten leiden. 1 2 3 4 5 

Ik kan zoeken naar de ontwikkelingen binnen mijn vakgebied. 1 2 3 4 5 

Ik ben in staat om de mogelijkheden te verkennen die er voor mij zijn op 
de arbeidsmarkt. 1 2 3 4 5 

Ik kan duidelijke plannen maken voor mijn loopbaan. 1 2 3 4 5 

Ik weet wat ik over een jaar bereikt wil hebben in mijn loopbaan. 1 2 3 4 5 

Ik weet hoe ik een planning maak voor wat ik wil bereiken in mijn 
loopbaan. 1 2 3 4 5 

Ik kan voor mezelf doelen stellen die ik wil bereiken in mijn loopbaan. 1 2 3 4 5 
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Problemen Oplossen 
Hieronder volgen een aantal stellingen over hoe jij in het dagelijks leven denkt en 
doet. Geef bij elke vraag het antwoord dat op jou van toepassing is. 

1 2 3 4 5 
Helemaal mee 

oneens Mee oneens Neutraal Mee eens Helemaal mee 
eens 

 

Het lukt me altijd moeilijke problemen op te lossen, als ik er genoeg 
moeite voor doe.  1 2 3 4 5 

Als iemand mij tegenwerkt, vind ik toch manieren om te krijgen wat ik wil.  1 2 3 4 5 

Het is voor mij makkelijk om vast te houden aan mijn plannen en mijn 
doel te bereiken.  1 2 3 4 5 

Ik vertrouw erop dat ik onverwachte gebeurtenissen doeltreffend aanpak. 1 2 3 4 5 

Dankzij mijn vindingrijkheid weet ik hoe ik in onvoorziene situaties moet 
handelen.  1 2 3 4 5 

Ik kan de meeste problemen oplossen als ik er de nodige moeite voor 
doe.  1 2 3 4 5 

Ik blijf kalm als ik voor moeilijkheden kom te staan omdat ik vertrouw op 
mijn vermogen om problemen op te lossen.  1 2 3 4 5 

Als ik geconfronteerd word met een probleem, heb ik meestal meerdere 
oplossingen.  1 2 3 4 5 

Als ik in een benarde situatie zit, weet ik meestal wat ik moet doen.  1 2 3 4 5 

Wat er ook gebeurt, ik kom er wel uit. 1 2 3 4 5 

 
Werkbeleving 
De volgende uitspraken gaan over hoe jij je werk ervaart. Kies bij iedere uitspraak 
het antwoord dat op jou van toepassing is. 

Nooit Bijna nooit Af en toe Regelmatig Dikwijls Zeer dikwijls Altijd 
0 1 2 3 4 5 6 

 

Op mijn werk bruis ik van energie. 0 1 2 3 4 5 6 

Als ik werk voel ik me fit en sterk. 0 1 2 3 4 5 6 

Ik ben enthousiast over mijn baan. 0 1 2 3 4 5 6 

Mijn werk inspireert mij. 0 1 2 3 4 5 6 

Als ik ’s morgens opsta heb ik zin om aan het werk 
te gaan. 0 1 2 3 4 5 6 

Wanneer ik heel intensief aan het werk ben, voel ik 
mij gelukkig. 0 1 2 3 4 5 6 
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Ik ben trots op het werk dat ik doe. 0 1 2 3 4 5 6 

Ik ga helemaal op in mijn werk. 0 1 2 3 4 5 6 

De tijd lijkt voorbij te vliegen als ik aan het werk ben. 0 1 2 3 4 5 6 

Ik voel me mentaal uitgeput door mijn werk. 0 1 2 3 4 5 6 

Een hele dag werken vormt een zware belasting 
voor mij. 0 1 2 3 4 5 6 

Ik voel mij “opgebrand” door mijn werk. 0 1 2 3 4 5 6 

Aan het einde van een werkdag voel ik me leeg. 0 1 2 3 4 5 6 

Ik voel mij vermoeid als ik ‘s morgens opsta en weer 
een werkdag voor me ligt. 0 1 2 3 4 5 6 

 

Persoonlijke Houding 
De onderstaande vragen gaan over je persoonlijke houding ten opzichte van je werk. 
Wil je bij elke vraag het antwoord omcirkelen dat het meest op je van toepassing is? 

1 2 3 4 5 

Helemaal mee 
oneens 

 
Mee oneens 

 
Neutraal 

 
Mee eens Helemaal mee 

eens 

 

Ik concentreer mij op het correct volbrengen van mijn taken om mijn 
baanzekerheid te vergroten. 1 2 3 4 5 

Het vervullen van de plichten op mijn werk is erg belangrijk voor mij. 1 2 3 4 5 

Ik neem soms risico’s op het werk om mijn ontwikkelingskansen te 
vergroten. 1 2 3 4 5 

Ik heb de neiging om risico’s te nemen in mijn werk om succes te 
bereiken. 1 2 3 4 5 

Op het werk ben ik vaak gefocust op de taken die mijn behoefte aan 
zekerheid ondersteunen. 1 2 3 4 5 

Ik doe er alles aan om mislukkingen op het werk te voorkomen. 1 2 3 4 5 

Als mijn functie geen mogelijkheden gaf om door te groeien, dan zou ik 
waarschijnlijk een nieuwe baan zoeken. 1 2 3 4 5 

De kans om te groeien is een belangrijke factor voor mij bij iedere 
zoektocht naar een functie.  1 2 3 4 5 

Ik richt mijn aandacht op het vermijden van mislukkingen op mijn werk. 1 2 3 4 5 

Ik besteed veel tijd aan nadenken over hoe ik mijn ambities ga vervullen. 1 2 3 4 5 
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Gezondheid 
De volgende vragen gaan over je gezondheid en ziekteverzuim. Geef bij iedere 
vraag steeds het antwoord dat op je situatie van toepassing is. 

Wat vind je, over het algemeen genomen, van je 
gezondheid? 

o heel slecht 
o slecht 
o niet goed, niet slecht 
o goed 
o heel goed 

Hoe tevreden ben je met je gezondheid? o heel ontevreden 
o ontevreden 
o niet tevreden, niet ontevreden 
o tevreden 
o heel tevreden 

Hoeveel dagen heb je de afgelopen 3 maanden 
vanwege ziekte niet gewerkt? 

…………. dagen 
 

Hoe vaak heb je de afgelopen 3 maanden 
vanwege ziekte niet gewerkt? 

…………. keer 
 

 

Omgaan met Tegenslagen 
De volgende stellingen gaan over hoe jij omgaat met tegenslagen. Kies bij iedere 
stelling het antwoord dat op jou van toepassing is. 

 
1 2 3 4 5 

Helemaal mee 
oneens 

 
Mee oneens 

 
Neutraal 

 
Mee eens Helemaal mee 

eens 

 

Ik heb ideeën of plannen over hoe ik tegenslagen in mijn loopbaan te 
boven kan komen. 1 2 3 4 5 

Als het tegenzit in mijn loopbaan laat ik me niet ontmoedigen. 1 2 3 4 5 

Ik vind een goede oplossing als het mis zou lopen in mijn loopbaan. 1 2 3 4 5 

Als de plannen die ik heb voor mijn loopbaan mislopen, zorg ik ervoor dat 
ze op een andere manier toch lukken. 1 2 3 4 5 
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Functioneren in het Werk 
Hieronder volgen een aantal stellingen over hoe je functioneert in je werk. Geef bij 
elke stelling het antwoord dat op jou van toepassing is. 

1 2 3 4 5 
Helemaal mee 

oneens Mee oneens Neutraal Mee eens Helemaal mee 
eens 

 

Als er zich op mijn werk moeilijke problemen voordoen, weet ik die op te 
lossen. 1 2 3 4 5 

Op mijn werk bereik ik mijn doel, ook wanneer er zich onverwachte 
situaties voordoen. 1 2 3 4 5 

Als ik obstakels op mijn werk tegenkom, vind ik altijd wel een manier om 
ze te omzeilen. 1 2 3 4 5 

Ook al kost het mij veel tijd en energie, ik bereik op mijn werk wat ik wil. 1 2 3 4 5 

Als er iets nieuws op mij afkomt op het werk weet ik altijd wel hoe ik 
daarmee om moet gaan. 1 2 3 4 5 

Je behaalt de doelen van je functie. 1 2 3 4 5 

Je voldoet aan de normen voor goede prestaties. 1 2 3 4 5 

Je laat zien een deskundige te zijn op alle onderdelen van je 
werkzaamheden. 1 2 3 4 5 

Je vervult alle eisen die je functie aan je stelt. 1 2 3 4 5 

Je kunt meer aan dan er van jou gevraagd wordt. 1 2 3 4 5 

Je presteert goed in je functie, doordat je de taken naar verwachting 
uitvoert. 1 2 3 4 5 

Tevredenheid met het Werk 
De volgende stellingen gaan over hoe tevreden je bent over je werk. Kies bij iedere 
stelling het antwoord dat op jou van toepassing is. 
 

1 2 3 4 5 

Helemaal mee 
oneens 

 
Mee oneens 

 
Neutraal 

 
Mee eens Helemaal mee 

eens 

 

Over het geheel genomen ben ik tevreden met mijn werk. 1 2 3 4 5 

Over het algemeen ben ik blij met het werk dat ik doe. 1 2 3 4 5 

Over het algemeen vind ik het prettig om hier te werken. 1 2 3 4 5 
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Loopbaangericht Gedrag 
Hieronder volgen een aantal stellingen over hoe jij omgaat met je loopbaan; je werk 
in de toekomst. Geef bij elke vraag het antwoord dat op jou van toepassing is. 

1 2 3 4 5 

Helemaal mee 
oneens Mee oneens Neutraal Mee eens Helemaal mee 

eens 

 

Ik denk na over hoe ik me wil ontwikkelen in mijn loopbaan. 1 2 3 4 5 

Ik ben actief bezig om mijn loopbaan vorm te geven. 1 2 3 4 5 

Ik maak plannen voor hoe ik wil dat mijn werk er in de toekomst uit zal 
zien. 1 2 3 4 5 

Ik ben actief bezig met het stellen van doelen voor mijn werk in de 
toekomst. 1 2 3 4 5 

Ik zoek naar mogelijkheden om mijn loopbaan positief te beïnvloeden. 1 2 3 4 5 

Inzetbaarheid 
De volgende stellingen gaan over de mogelijkheden die je hebt in je loopbaan. Kies 
bij iedere stelling het antwoord dat op jou van toepassing is. 

1 2 3 4 5 

Helemaal mee 
oneens Mee oneens 

Neutraal 

 
Mee eens Helemaal mee 

eens 

 

Ik vind gemakkelijk een andere baan als ik mijn huidige baan verlies. 1 2 3 4 5 

Ik zou snel ander werk kunnen vinden, als ik daar naar zou zoeken. 1 2 3 4 5 

Ik ben in staat om bij een ander bedrijf een betere baan te vinden als ik 
daar naar zou zoeken. 1 2 3 4 5 

Ik zou een andere, betere baan kunnen vinden als ik dat zou willen. 1 2 3 4 5 

Ik ben in mijn huidige werk inzetbaar voor verschillende soorten werk. 1 2 3 4 5 

Ik ben in staat om bij mijn huidige werkgever door te stromen naar 
andere functies. 1 2 3 4 5 

Ik kan in mijn huidige baan hogerop komen. 1 2 3 4 5 

Ik zou binnen mijn huidige organisatie door kunnen groeien naar een 
betere baan. 1 2 3 4 5 
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Bedankt! 
We willen je van harte bedanken voor het invullen van deze vragenlijst./ Mocht je nog 
aanvullingen of opmerkingen hebben naar aanleiding van de vragenlijst, dan kun je 
deze hieronder kwijt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


