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2 Wie ben ik en wat wil ik?  

Door de heer drs. J.JH.G. Karelse, Raadgevend Bureau Claessens  

Inleiding  

Het is vaak niet eenvoudig voor een aankomend academicus om een helder antwoord te 
vinden op de vragen 'Wie ben ik?' en 'Wat wil ik?'. Als je gaat solliciteren, zul je een heel 
duidelijk beeld van jezelf moeten hebben en ook op de vraag 'Wat wil ik nou eigenlijk?' dien 
je een overtuigend antwoord te kunnen geven. In het hoofdstuk over standaardvragen zal 
blijken dat hier veelvuldig naar wordt gevraagd. Natuurlijk weet je wel een aantal positieve 
en negatieve kanten op te schrijven en ook heb je wel een richting waarin je graag zou willen 
werken, maar dat is veelal te vaag en onvoldoende.  

 



Zelfkennis doe je niet op door even snel een vragenlijstje in te vullen. Er zijn zaken in het 
leven, om maar even filosofisch te doen, die in onze 'klaar terwijl u wacht maatschappij' niet à 
la minute op bestelling te leveren zijn.  

Met andere woorden: een snelle, gemakkelijke (of moeten we zeggen gemakzuchtige?) 
manier om jezelf als persoonlijkheid in kaart te brengen bestaat er niet. Dit heeft enerzijds te 
maken met de beperktheid van de self-assessment instrumenten. Anderzijds met het feit dat 
delen van onze persoonlijkheid niet toegankelijk zijn voor directe beoordeling. Je kunt hierbij 
denken aan onbewuste gevoelens of motieven en aan 'blinde v lekken'.  

Dit laatste kun je zien als onvolkomenheden in je persoonlijkheid, die je wegfiltert en dus niet 
gewaar wordt. Blinde vlekken heeft overigens iedereen.  

Psychologen die selectie- of loopbaanadviezen moeten geven, gebruiken serieuze 
vragenlijsten. Met deze vragenlijsten beoordeel je jezelf net als in de Libelle. Belangrijke 
verschillen zijn echter dat de serieuze vragenlijsten aan allerlei eisen moeten voldoen en dat 
een objectieve buitenstaander die hier zijn vak van gemaakt heeft de uitkomsten beoordeelt, 
interpreteert en conclusies trekt. Als er dus één ding is dat je niet moet doen, is een vragenlijst 
invullen en denken dat je wel genoeg weet en verder kunt. Zelfkennis bouw je op door na te 
denken en kritisch te zijn. En daar ben je je hele leven mee bezig. Probeer maar eens eerlijk 
ten opzichte van jezelf te achterhalen waarom een dergelijke vragenlijst zo tot de verbeelding 
spreekt. 

 

Gewone nieuwsgierigheid? Prima, als je de uitkomsten maar sterk relativeert en er geen 
conclusies aan verbindt. Van een academicus mag worden verwacht dat hij zelfstandig kan 
conceptualiseren en denkarbeid niet schuwt. Dit betekent dat hij uit zijn ervaringen een rode 
draad weet te distilleren en daar een begrip aan toekent. Zo kan hij tot de slotsom komen dat 
hij het beste onder tijdsdruk examens voorbereidt en dus minder discipline heeft. Of hij trekt 
een conclusie over zijn persoonlijkheid, als hij geconstateerd heeft dat hij met een bepaald 
type medestudenten bij voorkeur optrekt.  

In dit hoofdstuk worden praktische methodes aangereikt om het proces te versnellen. De 
arbeidsmarkt verlangt van je dat je iets over jezelf te vertellen hebt. Veel belangrijker is dat je 
alleen met een flinke portie zelfkennis goede keuzes kunt maken betreffende je loopbaan. 

  

Praat met mensen uit je omgeving  

Wie kunnen je nou beter helpen bij het vinden van een antwoord op de vraag 'Wie ben ik?' 
dan mensen uit je naaste omgeving. Het is dan ook heel nuttig om met een paar mensen uit je 
omgeving over jezelf te gaan praten. Belangrijk is dat deze mensen je in allerlei situaties 
hebben meegemaakt. Zo is het bijvoorbeeld nuttig om met een huisgenoot of 
verenigingsgenoot dan wel collega te gaan praten. Hoe zien zij jou? Uit de praktijk blijkt dat 
hier vaak voor de persoon in kwestie verrassende zaken boven water komen.  

 

 

 



Een medestudent die samen met jou verantwoordelijk was voor het welslagen van een 
activiteit binnen de sport-of gezelligheidsvereniging heeft je gedurende een aantal maanden 
vaak behoorlijk goed leren kennen. Ook die wetenschappelijk medewerker bij wie je twee 
jaar student-assistent bent geweest, heeft vast een aardig beeld van je gekregen. Probeer met 
drie à vier mensen uit je omgeving hierover te praten. Neem wel de tijd voor zo'n gesprek en 
vertel vooraf wat de bedoeling is. Belangrijk is ook dat je in zo'n gesprek niet meteen op alles 
reageert dat wordt gezegd. Reageer niet defensief. Je hebt immers om feedback gevraagd. 
Word ook niet meteen ongerust als er minder prettige zaken boven tafel komen. Als bepaalde 
zaken door meerdere mensen onafhankelijk van elkaar genoemd worden, kun je er gerust van 
uitgaan dat dat iets wezenlijks is. 

 
 

WIE BEN IK EN WAT WIL IK?  

In zijn algemeenheid geldt voor zelfkennis dat terugkerende situaties belangrijk zijn. Met 
andere woorden: vertoon je in bepaalde situaties steevast hetzelfde gedrag. Het gaat er dan 
om dergelijke patronen te herkennen. Zo zal één student altijd de competitie aangaan met een 
informele leider, en merkt een ander op een gegeven moment dat hij zich terugtrekt of 
blokkeert als er (verbale) agressie geuit wordt. Het gaat hier niet om het vinden van positieve 
dan wel negatieve karakterkenmerken, maar om het objectief beschrijven van jouw persoon. 
Degenen die wat systematischer te werk willen gaan kunnen gebruik maken van de lijst met 
bijvoeglijke naamwoorden (Figuur 3). Je kunt aan mensen die je goed kennen - of liever nog 
met je gewerkt hebben - vragen de vijf meest op jou van toepassing zijnde woorden aan te 
strepen. Aan jou de taak om te kijken welke woorden het meest geselecteerd worden. We 
hebben het dan uiteraard niet meer over self-assessment. En dat is maar goed ook, want het 
gaat er tenslotte om hoe anderen je zien. Jouw uitdaging is ervoor te zorgen dat je zelfbeeld 
congruent is met het beeld dat anderen van je hebben. Je zou kunnen zeggen dat dit een 
belangrijk aspect is van persoonlijke rijpheid. In de regel kristalliseert zich dit voor wat 
betreft je 'professionele persoonlijkheid' uit aan het einde van de eerste loopbaanfase. Als je 
snel bent, dus na vier tot vijf jaar. Verder in je loopbaan zal zich dit verdiepen, zeker als je 
van omgeving wisselt. Want zoals al eerder gezegd, je bent nooit uitgeleerd over jezelf.  
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bijvoeglijke naamwoorden:    

Aandachtig  Geacht  Perfectionistisch  
actief  gebalanceerd  persoonlijk  
alert  gedistingeerd  positief  
ambitieus  geduldig  praktisch  
analytisch  geïnformeerd   
artistiek  goedgehumeurd  Realistisch  

 gul  redelijk  
Bedachtzaam   respectvol  
begaafd  Helder  ruimdenkend  
behulpzaam  hoffelijk   
beschaafd  humoristisch  Scherpzinnig  
bescheiden   slim  
betrokken  Individualistisch  sociaal  
betrouwbaar  initiatiefrijk  strijdlustig  

 inspirerend  sympathiek  
Consequent  intellectueel       systematisch  
constructief    
creatief  Kalm  Tactvol  

 krachtig  toegevend  
Democratisch   tolerant  
detaillistisch  Logisch  trots  
diplomatiek  loyaal   
discreet   Veeleisend  
doelgericht  Methodisch  vindingrijk  
dynamisch  moedig  visie hebbend  

  vooruitdenkend  
Economisch  Objectief  vriendelijk  
eerlijk  onafhankelijk   
efficiënt  ondernemend  Waardig  
energiek  openhartig  waarheidlievend  
enthousiast  oplettend  welsprekend  
evenwichtig  opmerkzaam   
extravert  oprecht  Zelfstandig  

 optimistisch   
Fantasierijk  ordelijk   
filosofisch  overtuigend   
flexibel  overwogen  Figuur 3  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



WIE BEN IK EN WAT WIL IK?  

  

Succes Factor Analyse  

Het tweede hulpmiddel om antwoord te krijgen op de vraag 'Wie ben ik?', maar meer nog op 
de vraag 'Wat kan ik?', is het uitvoeren van een Succes Factor Analyse (SFA). Deze analyse 
helpt om boven water te krijgen waarin jij je onderscheidt van alle andere economen, juristen 
etc. Met een SFA kun je in kaart brengen welke vaardigheden sterk ontwikkeld zijn. Daarmee 
kun je tenminste al aangeven wat voor een soort bestuurskundige,econoom etc. jij bent.  

Hoe gaat dit in zijn werk? Je gaat rustig aan tafel zitten en je schrijft alle activiteiten op die je 
met plezier gedaan hebt. Het moeten opdrachten, taken of eigen initiatieven zijn geweest die 
je met succes hebt weten af te ronden. Het resultaat kan bijvoorbeeld zijn een lustrum dat je 
georganiseerd hebt en waar 600 studenten aan hebben deelgenomen.  

Als de opbrengst wat minder hard te maken is, bijvoorbeeld een goede interventie in een 
overleg tussen twee partijen dat van de rails dreigde te lopen, dan moet je tenminste 
complimenten hebben gehad.  

Als je alle successen uit je studie, verenigingsleven, vakantiewerk, stages, hobby's of 
schooltijd op een rijtje hebt, ga je die uitwerken. Doe dit op een A4 aan de hand van de 
volgende stappen:  

1.situatie 

2.analyse 

3.oplossing 

4.resultaat 

Vervolgens ga je voor elk succesverhaal na welke vaardigheden je hebt gebruikt. Als je een 
aantal succesverhalen hebt, minimaal vijf - beter is tien -, is het een kwestie van tellen om uit 
te vinden welke vaardigheden voor jou kenmerkend zijn. Met deze vaardigheden, maar 
natuurlijk ook met speciale kennis of ervaringen, kun je je onderscheiden. Het aantrekkelijke 
van de SFA is, dat je daarmee ook beter weet op wat voor soort banen je moet mikken. Als uit 
de analyse vooral communicatievaardigheden komen, betekent dit dat je niet op een min of 
meer solitaire functie moet solliciteren zoals bijvoorbeeld beleidsmedewerker of 
researcher/ontwikkelaar. Het ligt dan veel meer in de lijn om je te richten op functies waar 
communicatie van belang is, zoals projectleider of productmanager. Aan een deskundige kun 
je de drie of vier meest opvallende vaardigheden voorleggen om te helpen de vertaalslag te 
maken met je opleiding als uitgangspunt. Het soort activiteiten dat je in het verleden met 
succes en plezier gedaan hebt (deze twee gaan meestal samen) zul je ook in je toekomstige 
baan moeten zoeken. In ieder geval de specifieke vaardigheden die je hierbij gebruikt hebt. 
Dan past de baan immers goed. Je gaat dingen doen waar je goed in bent en waar je plezier 
aan beleeft. En net zo belangrijk: je kunt je onderscheiden van de concurrentie en je 'product' 
completer laten aansluiten op de behoefte van de potentiële werkgever.  
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Carrièreplanning  

Na het afronden van je studie komt een belangrijk moment van keuze. Als het goed is, heb je 
al tijdens je studie nagedacht over je loopbaan. Eventuele stages hebben hierbij ook een 
belangrijke rol gespeeld. Middels gesprekken met mensen uit je omgeving en een grondige 
Succes Factor Analyse van jezelf heb je nu een antwoord gekregen op de vraag 'Wie ben ik?'. 
Voordat je je op de arbeidsmarkt stort, is nog een vraag van wezenlijk belang: 'Wat wil ik?'.  

Het is van grote waarde de arbeidsmarkt in kaart te brengen. Dit om te bepalen welke 
mogelijkheden er zijn binnen, maar ook buiten je vakgebied en binnen de wensen die je hebt 
ten aanzien van carrière en privé leven, en wat je in je carrière wilt bereiken en de samenhang 
daartussen. Te vaak worden die twee als losse eenheden gezien, tot het spaak loopt waar ze 
niet te verenigen zijn. Daarom is het belangrijk eerst aandacht te besteden aan de vraag 'Wat 
wil ik?'. Pas als je op deze vraag een antwoord hebt, kun je een keuze maken voor een 
carrièretraject.  

Het gewicht dat je aan je privé leven wilt geven, is een belangrijk uitgangspunt. Een 
veeleisende carrièregerichte baan betekent dat je je offers moet getroosten. Het uitgebreid 
stappen met vrienden of de vele trainingen voor het eerste hockeyelftal komen onherroepelijk 
in het gedrang. Bij buitenlandse ambities zal de carrièremaker meer dan vroeger rekening 
moeten houden met verlangens van de partner.  

 
 

WIE BEN IK EN WAT WIL IK?  

 

Carrière-ankers  

Vervolgens neem je je persoonlijkheid verder onder de loep. Je hebt al systematisch feedback 
verzameld en ook de uitkomst van de SFA zegt iets over jouw persoonlijkheid. Houd je van 
verandering, uitdaging en avontuur? Of is al in je studie gebleken dat je zekerheid erg 
belangrijk vindt? Ben je een typische diepgraver of houd je je liever met uiteenlopende zaken 
bezig en staat variatie hoog in je vaandel? Is creativiteit een sterk punt of heb je al blijk 
gegeven leiderschapskwaliteiten te bezitten?  

De zaken die hierboven genoemd worden zijn onderzocht door de Canadese psycholoog 
Schein. Na uitgebreid onderzoek stelde hij vast dat er zeven drijfveren zijn die iemands 
loopbaan bepalen. Deze motivatoren, die verankerd liggen in de persoonlijkheid, noemt hij 
carrière-ankers.  

Deze carrière-ankers zijn:  

 

 

 



1. Functionele specialisatie  

De mensen die dit anker benadrukken, zijn vooral gemotiveerd door de inhoudelijke kant van 
hun werk (technisch, financieel, automatisering, wetenschap). Het accent ligt daarbij op het 
functioneren als specialist in een proces, en minder op het management van dat proces.  

2. Autonomie - Onafhankelijkheid  

Dit anker hoort bij mensen die de formele regels van een organisatie als een belemmering 
ervaren om optimaal te kunnen functioneren. Zij willen zich op de eerste plaats onafhankelijk 
voelen en vrij van beperkende formaliteiten.  

3. Service - Dienstverlening  

Deze mensen zijn vooral bezig met wat zij voor anderen kunnen betekenen. Zij ondervinden 
voldoening door het resultaat dat hun deskundige hulp of advies voor anderen heeft.  

4. Variatie - Uitdaging  

Mensen die dit als ankerpunt zien, willen steeds opnieuw andere uitdagingen tegenkomen. Zij 
zijn sterk gemotiveerd voor nieuwe projecten en grote problemen. Routinewerk ligt hen 
minder.  

5. Leidinggeven - Management  

Degenen die dit anker belangrijk vinden, hebben ervaren dat zij in staat zijn complexe 
problemen te analyseren en in goede samenwerking tot een oplossing te brengen. Zij zijn 
emotioneel stabiel en hebben overzicht over het geheel.  

6. Zekerheid - Stabiliteit  

Deze mensen voelen zich verbonden met de organisatie waarin zij werken. Zij identificeren 
zich gemakkelijk met de doelstellingen en het sociale klimaat van de onderneming. Zij 
accepteren regels en beperkingen in ruil voor een vaste positie en een veilige toekomst.  

7. Ondernemende creativiteit  

Zij die creativiteit hoog in het vaandel hebben, beschouwen het ondernemen als een soort 
persoonlijk scheppingsproces. Zij hebben er behoefte aan steeds hun eigen stempel te 
herkennen in wat zij bedenken en presteren.  

Je kunt zelf redelijk goed inschatten welke twee of drie carrière-ankers het belangrijkst voor 
je zijn. Met het risico dat we in herhaling vallen: het is nuttig om dit door anderen te laten 
checken. De stagebegeleider die je meegemaakt heeft in een bedrijfsorganisatie is hiervoor bij 
uitstek geschikt.  

Maar wat doe je hier nu mee? Voor een aantal carrière-ankers is dit niet ingewikkeld. Zo 
komt iemand die het eerste carrière-anker het belangrijkst vindt het best tot zijn recht in 
specialistische functies. Typisch specialistische functies zijn wetenschappelijk onderzoeker of 
software engineer of financieel analist bijvoorbeeld ten behoeve van een beleggingsafdeling .  

Voor het tweede carrière-anker geldt dat hier niet zozeer gezocht moet worden naar een type 
functie, maar veel meer naar een type organisatie.  



Een organisatie waar veel ruimte is voor eigen initiatief, waar je 'zelf je broek moet 
ophouden', past het beste bij mensen die op dit anker hoog scoren. Vaak is dit een jonge 
pionierende organisatie. Organisaties met strikte kaders qua bevoegdheden, taakafbakening 
en procedures passen minder goed. Degenen die op dit tweede anker hoog scoren, passen zich 
van nature niet zo makkelijk aan en men ziet dit type nogal eens een eigen onderneming 
beginnen. Zeker als ook het zevende carrière-anker een hoge waardering krijgt.  

WIE BEN IK EN WAT WIL IK?  

 

Het voert te ver om elk carrière-anker uitputtend te behandelen. De belangrijkste 
vertaalslagen naar type baan en organisatie kun je zelf maken. Het is erg nuttig om met 
behulp van mensen uit organisaties uit te zoeken wat voor soort functies het beste passen bij 
jouw twee of drie belangrijkste ankers. Zo is voor iemand die de carrière-ankers 4 en 5 heeft, 
een klein bedrijf een voor de hand liggende afbakening van de arbeidsmarkt. Hier kan hij 
immers veel verantwoordelijkheid op zich nemen en zijn er niet allerlei specialisten in huis 
waar een beroep op gedaan kan of moet worden. Kortom, men is generalistisch bezig en 
wordt eerder in de loopbaan in staat gesteld leiding te geven.  

Het startpunt, je eerste baan is van belang, omdat die bepalend kan zijn voor het verloop van 
je carrière. Bepaal of je in een grote of een kleine onderneming wilt starten. Bedenk daarbij 
dat de overstap van groot naar klein wat eenvoudiger is dan andersom.  

Samenvatting  

Alvorens je daadwerkelijk gaat solliciteren, is het van belang goed en duidelijk antwoord te 
hebben op de vragen 'Wie ben ik?' en 'Wat wil ik?'. Er is een aantal methodes om je op weg te 
helpen een gefundeerd antwoord te vinden:  

Wie ben ik?  

In de eerste plaats kan het nuttig zijn mensen uit je omgeving te vragen hoe zij over jou 
denken. Eventueel kun je daarbij het lijstje bijvoeglijke naamwoorden uit figuur 3 gebruiken. 
Gebruikmakend van de Succes Factor Analyse, kun je aan de hand van behaalde "successen" 
uit het verleden analyseren welke vaardigheden voor jou kenmerkend zijn. 

Wat wil ik?  

Vervolgens kun je een carrièreplanning voor jezelf opstellen. Hierbij probeer je een antwoord 
te vinden op de vraag wat je wensen zijn ten aanzien van carrière en privéleven.  

Als laatste probeer je te achterhalen welke drijfveren of motivatoren verankerd liggen 
in jouw persoonlijkheid. Dit kun je doen aan de hand van de zeven carrière-ankers 
van Schein.  

 
 
 
 
 
 


