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Introductie1.

Zit jij nog goed op je plek?

Deze vragenlijst brengt in kaart in welke mate je werk en je werkomgeving aansluiten bij wat voor
jou belangrijk is. De vragenlijst gaat uit van 16 dimensies, die informatie geven over drie belangrijke
pijlers: Werkvermogen, Vitaliteit en Employability.

1. Werkvermogen is de mate waarin jij als werknemer zowel lichamelijk als geestelijk (psychisch) in
staat bent om jouw huidige werk uit te (blijven) voeren.
2. Vitaliteit gaat om gezondheid, welzijn en het hebben van een tomeloze energie of een hoeveelheid
aan energie reserves om succesvol te kunnen zijn en hierdoor plezier in het werken te houden of te
bereiken.
3. Employability is de mate waarin jij de capaciteit hebt tot het continu vervullen, verwerven of
creëren van werk door optimaal gebruik te maken van jouw competenties."

Grote verschillen tussen je behoeften en de mate waarin je werk hieraan tegemoet komt, kunnen op
termijn tot ontevredenheid, demotivatie of onverschilligheid leiden. Daarom is het belangrijk om
regelmatig stil te staan bij de thema’s die in deze vragenlijst aan bod komen. Door tijdig actie te
ondernemen kun je er voor zorgen dat je werk steeds optimaal aan blijft sluiten bij je behoeftes. Zo
blijf je een tevreden, fitte en gemotiveerde medewerker.

In het rapport vind je terug welke dimensies voor jou belangrijk zijn (behoeftes) en daaronder een
score van de mate waarin je huidige werk daar naar jouw mening aan voldoet (beleving). Daarnaast
wordt per dimensie aangegeven in hoeverre behoefte en beleving met elkaar in balans zijn. Deze
score valt uiteen in drie categorieën:

1. Positieve onbalans: Je beleving van deze dimensie is positiever dan de behoefte die je er aan hebt.
Bijvoorbeeld: je beoordeelt de werksfeer als goed, maar werksfeer is op zichzelf niet een belangrijke
factor voor je. In feite ben je dan tevreden over iets dat niet heel belangrijk voor je is.

2. Balans: Je beleving van deze dimensie komt ongeveer overeen met het belang dat je er aan hecht.
Bijvoorbeeld: je beoordeelt de werksfeer als zeer goed en daarnaast geef je aan dat werksfeer een
zeer belangrijke factor voor je is.

3. Negatieve onbalans: je behoefte aan deze dimensie is relatief hoger dan de mate waarin je deze
momenteel ervaart. Bijvoorbeeld: je beoordeelt de werksfeer als slecht, terwijl je tevens aangeeft
dat de factor werksfeer van groot belang is voor je motivatie.
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Betekenis van jouw scores2.

Zekerheid

Zekerheid betreft het belang dat je hecht aan een stabiele, voorspelbare werksituatie. Het gaat
hierbij om aspecten als baanzekerheid, stabiliteit van de organisatie en de mogelijkheid om in je
eigen vakgebied te kunnen blijven werken.

Behoefte   60
Beleving   30

Conclusie

Je behoefte aan zekerheid en de mate waarin hieraan wordt voldaan lijken in evenwicht. Je werk en
je werkomgeving bieden je dus de mate van zekerheid die je prettig lijkt te vinden.

Voorwaarden

Deze dimensie heeft betrekking op de mate waarin je waarde hecht aan een passende en billijke
financiële beloning en secundaire arbeidsvoorwaarden.

Behoefte   70
Beleving   70

Conclusie

Je behoefte aan redelijke arbeidsvoorwaarden is ongeveer in overeenstemming met de mate waarin
je jouw arbeidsvoorwaarden pakket ook als billijk ervaart. Er is sprake van balans.

Werk - Privé balans

Werk - Privé balans betreft de mate waarin je er waarde aan hecht om je werk aan te kunnen passen
aan je persoonlijke situatie, gelet op bijvoorbeeld werktijden, werklocaties en verlofmogelijkheden.

Behoefte   70
Beleving   40

Conclusie

Je ervaart op dit moment de mogelijkheden om je werk af te stemmen op je persoonlijke situatie als
minder gunstig dan je waarschijnlijk zou willen. Op dit gebied lijkt sprake te zijn van een onbalans.
Probeer daarom met anderen te zoeken naar creatieve oplossingen hiervoor.
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Missie

Hier gaat het om de mate waarin je je kunt verenigen met de doelstellingen en de waarden van de
organisatie. Er is sprake van balans indien de idealen die de organisatie nastreeft overeenkomen met
je eigen waarden.

Behoefte  60
Beleving  70

Conclusie

 De doelstellingen van de organisatie lijken in balans met de mate waarin jij die van belang acht.

Promotie

De dimensie Promotie betreft de mate waarin jij het belangrijk vindt om promotiekansen te hebben
en om de mogelijkheid te hebben om je carrièredoelen na te streven.

Behoefte  70
Beleving  50

Conclusie

Je behoefte aan promotiekansen komt in grote lijnen overeen met de mate waarin die
mogelijkheden ook geboden worden. Er lijkt hier sprake van een goede balans.

Ontwikkeling

Bij deze factor gaat het om de mate waarin je er behoefte aan hebt om op het werk nieuwe kennis
en vaardigheden op te doen en om je te kunnen ontwikkelen.

Behoefte  70
Beleving  50

Conclusie

Je behoefte aan mogelijkheden om nieuwe kennis en vaardigheden op te doen komt in grote lijnen
overeen met de mate waarin die mogelijkheden ook geboden worden. Er lijkt hier sprake van een
goede balans.
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Variatie

Variatie staat voor de mate waarin je belang hecht aan afwisseling, bijvoorbeeld in de vorm van
nieuwe taken of projecten, of een gevarieerde volgorde waarin bekende taken worden uitgevoerd.

Behoefte  90
Beleving  40

Conclusie

Je behoefte aan variatie en afwisseling lijkt sterker dan de mate waarin je werkomgeving aan deze
behoefte tegemoet komt. Je behoefte aan deze motivatiefactor lijkt dus niet in balans met je
beleving ervan. Kijk goed om je heen wat je hier zelf aan kunt doen of ga er met collega’s en je
leidinggevende over in gesprek. Neem tijdig actie om te voorkomen dat je plezier in het werk
verliest!

Samenwerken

De factor Samenwerken heeft betrekking op de mate waarin je gemotiveerd wordt door een goede
sfeer en een intensive samenwerking met anderen. Het gaat hierbij zowel om de kwaliteit als de
kwantiteit van de collegiale contacten.

Behoefte  90
Beleving  70

Conclusie

Jouw behoefte aan samenwerking komt ongeveer overeen met de mate waarin je de kwaliteit en
intensiteit van samenwerking ervaart. Op dit punt lijkt dus sprake van een goede balans.

Talentmaximalisatie

Onder Talentmaximalisatie verstaan we de mate waarin jij er behoefte aan hebt om je talent
optimaal te benutten; mensen met een sterke behoefte aan deze factor willen het uiterste uit hun
mogelijkheden halen.

Behoefte  70
Beleving  50

Conclusie

De mate waarin de organisatie je in staat stelt het beste uit jezelf te halen stemt overeen met de
mate waarin jij belang hecht aan deze factor. Op dit punt lijkt dus sprake van een goede balans.
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Zeggenschap

Onder Zeggenschap wordt de behoefte aan invloed verstaan op de gang van zaken binnen de
organisatie. Mensen met een sterke behoefte aan zeggenschap willen graag dat er naar hun mening
wordt geluisterd en dat er iets met hun ideeën wordt gedaan.

Behoefte  70
Beleving  30

Conclusie

Aan jouw behoefte aan zeggenschap en invloed in de organisatie wordt in mindere mate tegemoet
gekomen. Je lijkt dus niet die invloed op de gang van zaken te hebben die je waarschijnlijk prettig
vindt. Sta eens stil bij de manier waarop je jouw ideeën en wensen kenbaar maakt en ook bij wie je
dat doet. Een andere aanpak kan soms wonderen verrichten.

Autonomie

Autonomie staat voor de mate waarin je behoefte hebt om het werk uit te kunnen voeren op de
manier zoals jij dat wil en om je eigen inzichten en ideeën in het werk kwijt te kunnen.

Behoefte  70
Beleving  70

Conclusie

De mate waarin jij jouw werk kunt uitvoeren op de manier zoals jij dat wilt, komt in grote lijnen
overeen met de mate waarin jij daar behoefte aan hebt. Op dit punt lijkt dus sprake van een goede
balans.

Fysieke werkdruk

De periode waarin we moeten werken wordt steeds langer. Dan is het zaak dat je dat kunt blijven
volhouden. Deze vragen helpen je om je beter bewust te worden van de mate waarin je daartoe in
staat bent en daarmee aanleiding kan zijn daar (extra) aandacht aan te besteden.

Behoefte  40
Beleving  20

Conclusie

 Je huidige werk en je werkomgeving bieden je een Fysieke werkdruk waar jij geen wezenlijke
problemen mee ervaart. Er lijkt hier sprake te zijn van balans.
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Mentale werkdruk

De mentale werkdruk staat voor de mate waarin je de ruimte krijgt om ook eens aan andere zaken te
denken dan alleen maar je werk.

Behoefte  60
Beleving  30

Conclusie

 Je geeft aan dat de mate waarin jouw huidige werk jou in gedachten bezig houdt, geen aanleiding
voor jou vormt je daar zorgen over te maken.

Veiligheid

Veiligheid is een thema dat per soort organisatie een andere benadering vraagt. Arbo maatregelen
zijn daarvoor in het leven geroepen. In deze dimensie geef jij aan in welke mate jij vindt dat dit
thema aandacht moet krijgen.

Behoefte  60
Beleving  50

Conclusie

 Je geeft aan dat de mate waarin jij de aandacht voor veiligheidsaspecten binnen jouw organisatie
ervaart, geen aanleiding voor jou vormt je daar zorgen over te maken.

Gezondheid

Met de dimensie Gezondheid krijg je in beeld de mate waarin binnen jouw organisatie aandacht
wordt besteed aan het bevorderen van gezond leven en werken.

Behoefte  70
Beleving  40

Conclusie

 Je geeft aan dat de mate waarin jij de aandacht voor gezondheidsaspecten binnen jouw organisatie
ervaart, geen aanleiding voor jou vormt je daar zorgen over te maken.
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Werkbehoud

Deze dimensie geeft aan de mate waarin jij ervaart hoe binnen jouw organisatie er aandacht is voor
jouw verdere loopbaan voor het geval dat je huidige functie of  dienstverband ten einde komt.

Behoefte  60
Beleving  60

Conclusie

 De mate waarin binnen jouw organisatie aandacht wordt besteed aan de loopbaanontwikkeling van
medewerkers, sluit grotendeels aan bij jouw behoefte.

8
Mijn Loopbaan APK



Advies3.

Dit rapport geeft een beeld van de mate waarin je werk en je werkomgeving aansluiten bij de
factoren die jij belangrijk vindt. In een ideale situatie ervaar je alle factoren die jij belangrijk vindt als
positief. Natuurlijk is het goed mogelijk dat er een of enkele factoren zijn die jij wel belangrijk vindt
maar waar je huidige werk niet helemaal aan tegemoet komt.

In dat geval is het van belang om je het volgende af te vragen:

Zijn deze verschillen structureel of slechts van tijdelijke aard?
Zijn de verschillen terug te voeren op de organisatie of speelt het economische klimaat of de
arbeidsmarkt wellicht een rol?
Zijn de verschillen te beïnvloeden en wat kan ik daar aan doen?

Hoeveel en welke van dergelijke ‘onbeantwoorde behoeftes’ je acceptabel vindt is natuurlijk erg
persoonlijk. Wanneer je het idee hebt dat deze factoren je werkvermogen, jouw vitaliteit of jouw
employability structureel in de weg staan is het goed om stappen te gaan ondernemen.

Dit kan door afspraken met jezelf te maken en een actieplan op te stellen. Lees hiervoor onder meer
de opmerkingen die bij de conclusie per dimensie zijn gemaakt. Veel zal bespreekbaar zijn met je
leidinggevende of met een HR-medewerker. Maar ook gesprekken met een loopbaancoach of andere
professionals kunnen je hierbij helpen.

In ieder geval veel succes en inspiratie gewenst bij je verdere loopbaanontwikkeling.
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