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Loopbaan APK 
 

De veranderende wereld van werk vraagt meer dan vroeger van de individuele 

medewerker dat je zelf de regie in handen neemt.  

 

Het is belangrijk om bij te blijven met alle ontwikkelingen die er zijn. 

Medewerkers die met hun handen over elkaar blijven zitten te wachten en 

onvoldoende proactief bezig zijn met hun eigen inzetbaarheid zullen meer 

moeite hebben om zich te staande te houden op de huidige arbeidsmarkt.  

 

Ik vind het ontzettend belangrijk dat elke medewerker de regie op zijn of haar 

loopbaan pakt. Dan kan je zelf invloed uitoefenen op het werken met plezier. Als 

je afwacht wat er gaat veranderen, loop je achter de feiten aan en dat is zonde. 

Je moet dan volgen, maar wat mij betreft is het beter om voorop te lopen.  

 

Je hebt een belang bij het investeren in je inzetbaarheid; het draagt ertoe bij dat 

je optimaal (blijft) functioneren en houdt je waarde op de arbeidsmarkt op peil. 

 

Deze stellingen in deze Loopbaan APK geven jou inzicht in hoeverre jij al de regie 

pakt op je loopbaan. Doe er je voordeel mee.  

 

Hartelijke groet, 

 

Mariska Hidding 

Loopbaancoach voor aanpakkers 

 

 

 

Stellingen – Loopbaan APK 
Met onderstaande stellingen krijg jij inzicht in hoeverre jij de regie op je loopbaan 

pakt. De vragen zijn onderverdeeld in vijf categorieën, te weten Jezelf kennen, 

belangrijke vaardigheden, toekomst van werk, houding en gedrag, blijven 

ontwikkelen en sollicitatievaardigheden. Als de stelling klopt voor jou, zet er dan 

een vinkje bij.  

 

Jezelf kennen 
Om te werken met plezier en te blijven ontwikkelen is het belangrijk om eerst 

naar jezelf te kijken. Zoek uit wat jouw talenten en drijfveren zijn en waar jij blij 

van wordt op het werk. Je moet te lang werken om met tegenzin naar je werk te 

gaan. Zorg ervoor dat je werk doet waar je energie uithaalt, zodat je het ook niet 

erg vindt om nieuwe dingen in je vakgebied te leren. 

 

 Ik weet wat ik kan en waar ik goed in ben 

 Ik weet wat mijn drijfveren zijn (dat wat je motiveert) 

 Ik ben me bewust van mijn valkuilen 

 Ik weet wat ik belangrijk vind in een baan 

 Ik weet waar ik energie van krijg en wat me energie kost 

 Ik weet welke werkzaamheden me aanspreken en welke niet 

 Ik weet in wat voor team ik graag samenwerk 

 Ik weet in wat voor soort organisatie ik graag werk 
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Belangrijke vaardigheden 

In een recent onderzoek onder 2.800 werkgevers concludeert het UWV dat er 

momenteel vijf belangrijke vaardigheden zijn die werkgevers zoeken in nieuwe 

werknemers. Uiteraard is vaktechnische kennis belangrijk; 6 op de 10 werkgevers 

noemden dat als belangrijkste eis. Maar werkgevers zoeken ook naar 

werknemers die beschikken over andere kwaliteiten.  

Bedrijven noemen ook klantgerichtheid, probleemoplossend vermogen, 

samenwerken en aanpassingsvermogen als vereiste vaardigheden voor de 

komende jaren. 

 

 Mijn vakkennis is up-to-date 

 Mijn digitale vaardigheden zijn voldoende voor mijn huidige en 

toekomstige functies 

 Ik heb een vriendelijke, geduldige en servicegerichte houding  

 Ik kan problemen tijdig herkennen, analyseren en oplossen.  

 Ik kan goed samenwerken met directe collega’s, maar ook met andere 

organisaties of afdelingen. 

 Ik kan me snel aanpassen aan veranderingen  

 

 

Toekomst van werk 

Niemand kan exact voorspellen hoe de toekomstige arbeidsmarkt eruit zal zien. 

Maar zeker is dat de ontwikkelingen elkaar steeds sneller zullen opvolgen. Ook is 

het van belang om naar jezelf en je functie te kijken, zeker wanneer het mentaal 

of fysiek zwaar is.  

 Ik heb het naar mijn zin in mijn werk 

 Mijn werk is mentaal belastend 

 Mijn werk is fysiek belastend 

 De werkdruk is hoog 

 Ik ben op de hoogte welke ontwikkelingen in mijn vakgebied eraan 

komen en bereid me hierop voor 

 Ik kan, volgens mijn huidige gezondheid, de komende 3 jaar mijn huidige 

functie uitoefenen 

 Ik kan mijn huidige functie tot aan mijn pensioenleeftijd uitoefenen 

 

Houding en gedrag 
Ook je houding en gedrag zijn belangrijk bij de regie (durven) nemen op je 

loopbaan.  

 

 Ik ben veerkrachtig bij tegenslag 

 Ik doe alles wat in mijn vermogen ligt en pak de kansen die 

voorbijkomen 

 Ik heb voldoende vertrouwen om een volgende loopbaanstap voor te 

bereiden en uiteindelijk te maken 

 Ik bereid me voor op toekomstige werkveranderingen 

 Ik heb het vermogen om me aan te passen op diverse veranderingen op 

de interne en externe arbeidsmarkt 

 Ik weet hoe ik van toegevoegde waarde blijf op de arbeidsmarkt 

 Ik ben actief bezig om mijn fysieke en mentale gezondheid zo goed 

mogelijk te houden 

https://www.werk.nl/imagesdxa/werkgevers_vragen_om_vakkennis_en_vijf_vaardigheden_tcm95-429218.pdf
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Blijven ontwikkelen 

Kennis veroudert en ontwikkelingen volgen zich in deze maatschappij in hoog 

tempo op. Zelfstandig bezig zijn met je eigen inzetbaarheid op de lange termijn is 

daardoor een belangrijk aandachtspunt.  

Er is vooral behoefte aan de medewerker die bereid is en het vermogen heeft 

zich aan te passen (verbeteren, ontwikkelen, vernieuwen) met het oog op de 

toekomst.  

 

 Ik zou opnieuw aangenomen worden in mijn huidige functie 

 Ik doe vrijwilligerswerk of heb een hobby, waardoor ik mezelf ontwikkel 

 Ik werk korter dan 5 jaar in mijn huidige functie 

 Ik werk minder dan 20 jaar in mijn huidige organisatie 

 Ik heb de afgelopen 3 jaar een opleiding of cursus van meer dan 4 dagen 

gedaan 

 Ik heb het afgelopen 2 jaar nieuwe of andere taken opgepakt 

 Ik heb een persoonlijk ontwikkelplan en werk actief aan mijn 

ontwikkelpunten 

 

 

Sollicitatievaardigheden 

In de toekomst zullen er maar weinig werknemers zijn die hun hele leven bij een 

baas blijven werken. Er wordt steeds meer flexibiliteit verwacht van 

medewerkers. Daardoor is de kans groot dat je eens moet solliciteren naar een 

nieuwe functie. Er is de laatste jaren heel wat veranderd bij het solliciteren.  

 

 Ik weet waar ik passende vacatures kan vinden 

 Ik weet wat er wordt gevraagd bij vacatures die mij aanspreken 

 Ik onderhoud mijn netwerk actief 

 Ik heb een LinkedIn-account en ben hier regelmatig actief  

 Mijn netwerk is voldoende groot om snel een nieuwe baan te vinden als 

dat nodig is 

 In de afgelopen 3 jaar heb ik mijn cv een update gegeven 

 Ik ben op de hoogte van de huidige sollicitatietrends 
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Hoe scoor jij op de regie op je 

loopbaan? 
Tel alle vinkjes bij elkaar op en bekijk welke actie(s) jij nog kan ondernemen. 

 

Heb je meer dan 35 vinkjes?  

Wow, jij bent heel actief bezig met jouw loopbaan. Je weet wie je bent en wat je 

te bieden hebt op de arbeidsmarkt. Daarnaast ben jij actief bezig om je te blijven 

ontwikkelen. Je bent een voorbeeld voor anderen. Let wel op dat je hiermee 

bezig moet blijven, de arbeidsmarkt blijft in beweging. Op welke punten kan jij 

nog meer regie pakken in je loopbaan? 

 

Heb je ten minste 25 stellingen aangevinkt? 

Dan is het verstandig om te bekijken op welke punten jij nog meer de regie kan 

pakken op je loopbaan. Mogelijk zit het in het ontwikkelen van je vaardigheden 

of juist te onderzoeken hoe jij kan inspelen op de ontwikkelingen in jouw werk en 

de arbeidsmarkt. Bekijk jouw score nog eens en op welke punten jij je nog kan 

ontwikkelen. Je leidinggevende, HR-adviseur of loopbaancoach kunnen jou 

helpen om nog meer de regie te pakken op je loopbaan.  

 

Heb je minder dan 25 stellingen aangekruist? 

Mogelijk ben jij nog niet zo actief bezig geweest met je loopbaan. Maar 

aangezien jij deze vragenlijst hebt ingevuld, geeft aan dat daar mogelijk 

verandering in zit. Inzicht is de eerste stap en van daaruit kan jij kijken wat jij 

nodig hebt om te werken aan jouw loopbaan. De stellingen waar nog geen vinkje 

staan kan jij mogelijk een groei inzetten. Je leidinggevende of HR-adviseur of 

loopbaancoach kan jou hierbij helpen.  

Vervolgstap 

Deze Loopbaan APK vragenlijst met vragen over de regie op je loopbaan heb ik 

natuurlijk niet zomaar gemaakt. Ik vind het ontzettend belangrijk dat iedereen de 

regie op zijn of haar loopbaan pakt. Dan kan je zelf invloed uitoefenen op het 

werken met plezier. Als je afwacht wat er gaat veranderen, loop je achter de 

feiten aan en dat is zonde. Je moet dan volgen, maar wat mij betreft is het beter 

om voorop te lopen.  

 

Kun je wel wat hulp gebruiken bij het ondernemen van actie? Laat mij je dan 

helpen. Als loopbaancoach heb ik al heel wat aanpakkers geholpen bij het nemen 

van spannende loopbaanstappen. Ik heb verschillende mogelijkheden om jou te 

helpen. Ik vind het leuk om met je te sparren op welke manier ik jou kan helpen. 

Neem dan gerust contact met mij op via Mariska@mefactor.nl  

 

Pak zelf de regie en kom in actie. Denk na over je loopbaan. 

Heel veel succes! 

 

Hartelijke groet, 

 

Mariska Hidding 

Loopbaancoach voor aanpakkers 

 

https://www.mefactor.nl 

https://brandweer-loopbaan.nl  

Volg mij op LinkedIn, Twitter of Instagram  

https://www.mefactor.nl/aanbod-loopbaancoach/
mailto:Mariska@mefactor.nl
https://www.mefactor.nl/
https://brandweer-loopbaan.nl/
https://www.linkedin.com/in/mariskahidding/
https://twitter.com/mariskahidding
https://www.instagram.com/mariska_hidding/
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