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ZICHT OP WERKGERELATEERDE 
WAARDEN
Wat is voor jou belangrijk in je werk? Edgar H. Schein 
heeft in jaren zeventig van de vorige eeuw onderzoek 
verricht naar loopbaanoriëntaties. Hij onderscheidt 8 
kenmerken in een baan die bepalend zijn voor de mate 
waarin iemand zich daarin thuis voelt. Deze kenmerken 
heeft hij Loopbaankers genoemd. Iedereen heeft 2 tot 
3 ankers die bepalend zijn voor voldoening in het werk. 
Bewustzijn ten aanzien van de eigen loopbaanankers 
vergroot de mogelijkheid op het vinden van een 
werkplek die goed past.  

DOEL
De vragenlijst is inzetbaar voor carrière vraagstukken, 
loopbaanadvies en coaching. 

DOELGROEP EN NORMEN 
De vragenlijst Loopbaanankers is geschikt voor (jong)
volwassenen. 
De vragenlijst bevat geen normen. De relatieve 
verhouding tussen de scores op de diverse 
loopbaanankers wordt evenredig weergegeven op 
een 9 punten schaal. 

AFNAME
De vragenlijst bestaat uit 40 stellingen die betrekking 
hebben op wat iemand belangrijk vindt in zijn werk en 
loopbaan. Men kan aangeven in hoeverre men deze 
stellingen onderschrijft, variërend van “Nooit op mij van 
toepassing” tot “Altijd op mij van toepassing”. 
De vragenlijst Loopbaanankers wordt online afgenomen 
en gescoord via het iScreen testsysteem. De vragenlijst 
heeft geen tijdslimiet. De afname duurt ongeveer 15 
minuten. 

De stellingen zien er als volgt uit:

VRAGENLIJST LOOPBAANANKERS

nooit op mij van 
toepassing

niet zo vaak 
op mij van 
toepassing

zo nu en dan 
op mij van 
toepassing

regelmatig 
op mij van 
toepassing

vaak op mij van 
toepassing

altijd op mij van 
toepassing

Ik droom ervan zo goed te zijn in wat 
ik doe dat er voortdurend om mijn 
deskundige advies wordt gevraagd.
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RESULTATEN
De resultaten worden weergegeven op een schaal van 
1 t/m 9. De scores geven aan in welke mate bepaalde 
ankers van belang zijn voor een persoon ten opzichte 
van andere ankers. Zoals eerder gezegd, zijn de scores 
niet genormeerd. M.a.w. er is geen vergelijking met 
scores van andere personen.

ACHTERGROND
In de loop van de carrière ontwikkelen mensen een 
(werk)identiteit waarin talenten, drijfveren en waarden 
een belangrijke rol spelen. Op basis van longitudinaal 
onderzoek naar de ontwikkeling van loopbanen heeft 
Edgar Schein (1996) 8 (intern gedreven) factoren 
onderscheiden waarop mensen verschillen in hetgeen 
belangrijk voor ze is en wat ze nastreven. Deze 
noemt hij loopbaanankers. Hij gaat ervan uit dat een 
werkomgeving passender is naarmate mensen daarin 
meer hun eigen ankers terug kunnen vinden. De 
vragenlijst Loopbaanankers heeft hij ontwikkeld om 
het bewustzijn ten aanzien van de eigen ankers te 
vergroten, met als doel betere afwegingen te kunnen 
maken op keuzemomenten in de carrière.  
De vragenlijst Loopbaanankers is gebaseerd op 
het werk van Schein ‘Loopbaanankers – ontdek je 
werkelijke waarden’ (Academic service, 2e druk 2007).

Schaal naam Score Omschrijving

Technisch functioneel 7

Een bepaald, welomschreven 
competentiegebied beheersen. Groeien in 
specialistische deskundigheid. Als expert 
ervaren worden. Inhoud en verdieping van 
het werk als belangrijk zo niet belangrijkste 
bron van uitdaging en satisfactie.

Managment 2

Situaties beinvloeden, mensen 
sturen, leiden en controleren. 
Gestimuleerd worden door complexe 
organisatieproblemen. Motivatie om 
uiteenlopende crises in een organisatie op 
te lossen.

Autonomie 8

Zo veel mogelijk vrije armslag en 
vrijheidsgraden hebben in bepalen van 
werkzaamheden, probleemaanpak, 
tempo en tijdsplanning. Werkverbanden 
en werkomgevingen preferen met weinig 
dwang of verplichtingen tot afleggen van 
verantwoording.

Zekerheid 3

Waarborgen hebben voor continuïteit 
en economische bestaanszekerheid. 
Vertrouwen kunnen stellen in de toekomst 
die een werkgever biedt. Stabiele 
lidmaatschappen in de werksituatie.

Ondernemingsgerichte 
creativiteit 4

Iets maken of creëren dat van jezelf is. 
Je naam en identiteit uitbreiden naar 
een product, proces of bedrijf. Voor een 
belangrijk deel zelf de vruchten plukken 
van je inspanningen en creativiteit.

Dienstverlening 5

Je in dienst stellen van een goede zaak. 
Toegewijd zijn aan een maatschappelijk 
goed of belang en de personen die dat 
uitdragen. Vervulling door verlenen van 
hulp en service.

Uitdaging 8

Jezelf testen door grenzen te verleggen, 
obstakels te overwinnen en “onmogelijke” 
problemen op te lossen. Bij voortduring 
nieuwe uitdagingen in situaties waarin kan 
worden geleerd en gescoord of gewonnen.

Levensstijl 3

Evenwicht tussen werkkring, 
loopbaanontwikkeling en persoonlijke 
situaties. Een gunstige balans tussen werk 
en privéleven. Compromissen ten aanzien 
van carrièrekansen sluiten voor meer vrije 
tijd en vervulling buiten het werk.


