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Beroeps- of loopbaankeuze 
Indien u een omscholing ambieert of u via andere wegen in een nieuwe sector wilt wagen, kunnen 
wij u ook ondersteunen in uw beroeps- of loopbaankeuze. Wij zullen ons tijdens het onderzoek  
concentreren op vier fundamentele vragen. 
 

1. Wie ben ik? 
2. Wat kan ik? 
3. Wat wil ik? 
4. Waar vind ik wat ik wil en hoe kom ik daar? 

 
Fase 1 | Wie ben ik? 
 
Om goede loopbaanbeslissingen te nemen, 
dient men te beschikken over een goed 
beeld van de eigen persoonlijkheid, de sterke 
en zwakke punten maar ook de eigen 
waarden en interesses. De eerste fase van 
ons loopbaanonderzoek richt zich dan ook 
op het beantwoorden van deze vragen. Deze 
fase bestaat uit een intakegesprek gevolgd 
door een persoonlijkheidstest. Aansluitend  
identificeren we uw kerncompetenties en 
definiëren we uw loopbaantype.  
 
Fase 2 | Wat kan ik? 
 
Voor het beantwoorden van de “Wat kan 
ik?” vraag doorlopen we samen het 
zogenaamde Integratie Prognose Model. 
Deze analyse houdt rekening met meerdere 
deelaspecten zoals de leefsituatie, 
verschillende arbeidsmarktfactoren en nog 
veel meer variabelen die betrokken zijn bij 
een succesvolle integratie op de 
arbeidsmarkt. De analyse onthuld tevens 
waar alle frictievelden schuil gaan en hoe 
deze teniet gedaan of gereduceerd kunnen 
worden.  
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Fase 3 | Wat wil ik? 
 
Voor het beantwoorden van de “Wat wil ik?” 
vraag, doorlopen we een vragenlijst 
waarmee we de loopbaanankers kunnen 
definiëren. Een loopbaananker is een gebied 
dat van zulk enorm belang is dat u het nooit 
zou opgeven. U definieert als het ware uw 
zelfbeeld met betrekking tot dat belang, 
welke in elke loopbaanfase dan ook de 
doorslaggevende factor vormt. Aansluitend 
doorlopen we als laatste stadium nog een 
carrière cluster onderzoek. Met dit 
onderzoek zijn we in staat om te 
identificeren welke beroepssectoren het 
beste aansluiten op uw persoonlijkheid.  

 
Fase 4 | Waar vind ik wat ik wil en hoe kom ik daar? 
 
Na het beantwoorden van de bovenstaande vraagstellingen, volgt er een functioneel beroeps- of 
loopbaan advies. Het advies verschaft dan ook antwoord op de vraag; “Waar vind ik wat ik wil en hoe 
kom ik daar?”. In ons beroeps- of loopbaanadvies worden de opleidings- en/of 
beroepsmogelijkheden zorgvuldig afgestemd op uw persoonlijkheidskenmerken en actuele 
mogelijkheden.  
 
Naast het advies is het ook van belang dat u zelf actief op zoek gaat naar informatie. Naast het 
zoeken en lezen van informatie, kunt u bijvoorbeeld ook praten met personen die het betreffende 
beroep of de functie reeds uitoefenen. Ook zou u deze personen enige tijd kunnen volgen om te 
kijken wat het werk precies inhoudt. De nadruk dient bij deze vorm van informatie inwinnen te liggen 
op het vermijden van stereotype denkbeelden over het beroep of de functie. Ook dient u niet enkel 
te kijken naar de functie die u wenst te bekleden, maar ook naar de functies die men eventueel dient 
te bekleden alvorens de gewenste functie in zicht komt.  
 
Het volledige onderzoek bestaat uit een interview en enkele vragenlijsten. Voor een optimaal 
resultaat is het dan ook van belang dat u de Nederlandse taal goed beheerst.   
 
Hoe doorloopt u het beroeps- of loopbaanonderzoek? 

 
 

 

Fase 1

Wie ben ik?

•1.0  Intakegesprek

•1.1 Persoonlijkheidstest

•1.2 Identificeren van 
kerncompetenties

•1.3 Definiëren van 
loopbaantype

Fase 2

Wat kan ik?

•2.0 Integratie 
Prognose Model

Fase 3

Wat wil ik?

•3.0 Definiëren van 
loopbaanankers

•3.1 Carrière cluster 
onderzoek

Fase 4

Waar vind ik 
wat ik wil en 
hoe kom ik 

daar?

•4.0 Functioneel 
beroeps- of 
loopbaan advies

•4.1 Actief op zoek 
naar informatie
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Copyr ight  c lausule  

 

Alle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie die u in deze 

uitgave aantreft bij Labor Arbeidsmarktintegratie of zijn gelicenceerd aan Labor 

Arbeidsmarktintegratie. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, door middel van druk, 

fotokopieën, geautomatiseerde gegevensbestanden of op welke andere wijze ook zonder 

voorafgaande schriftelijke toestemming van Labor Arbeidsmarktintegratie. Indien u gegevens uit 

deze uitgave wil adopteren dan verneemt Labor Arbeidsmarktintegratie dat graag en te allen tijde. 

 

Heeft  u  vragen omtrent  onze  Copyr ight  c lausule?  
 
Heeft u vragen, opmerkingen of klachten over onze Copyr ight  c lausule?  Stuur dan een e-mail 
naar info@arbeidsmarktintegratie.nl of bel naar 0031-(0)6-27832160. 
U kunt ook een brief sturen naar: 
 
Labor Arbeidsmarktintegratie  
Kruisbergplantsoen 3 
6444 CZ Brunssum | Nederland 

 

U kunt ons ook via Social Media bereiken:  

 

LinkedIn:  nl.linkedin.com/in/marcomostert  

Facebook:  Marco Mostert | Labor | Arbeidsmarktinformatie & Sollicitatie advies 

 

 

mailto:info@arbeidsmarktintegratie.nl

