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Hoe staat het met jouw loopbaan?
Sta je nog maar aan het begin, of kijk je terug 
op jaren of zelfs decennia lang werken? Hoe dan 
ook: loopbanen hebben niet altijd al bestaan.  
En in de loop van de geschiedenis hebben 
ze grote verschuivingen en incarnaties 
doorgemaakt. 

In de eerste decennia na de Tweede 
Wereldoorlog was een loopbaan: dertig, veertig 
jaar bij hetzelfde bedrijf werken en daarna met 
pensioen gaan. Hét symbool voor bedrijven 
was de bedrijfsladder: the only way is up, met 
vaste stappen en een duidelijk doel. Vandaag is 
een carrière lineair noch voorspelbaar. Lifetime 
employment is een echo uit een ver verleden, 
lifetime employability de norm, nu mensen 
steeds vaker van job en werkgever switchen. 
Een loopbaan anno 2022 is dan ook geen starre 
bedrijfsladder meer, maar een grillig pad waarop 
je je in alle richtingen kunt voortbewegen. 

En dat schreeuwt om een nieuwe aanpak en dito 
uitdagingen. Zelf meer verantwoordelijkheid 
nemen, bijvoorbeeld. Flexibeler worden ook, 
want de veranderingen komen in steeds sneller 
tempo op ons af. Bedrijven en recruiters moeten 
zich daar ten volle van bewust zijn én er slim op 
inspelen. 

Kortom: een loopbaan onderga je niet, je geeft 
ze actief vorm. Het is geen vooraf uitgewerkt 
script, maar een verhaal dat je zélf mee schrijft.

Houvast, evenwicht, inspiratie
In onze eerste onderzoekspaper over loopbanen 
gingen we dieper in op hun duurzaamheid, hier 
nemen we succes en doelen onder de loep. 

Het is een vertrekpunt voor gericht advies 
aan iedereen die een job zoekt, of houvast en 
evenwicht op dat grillige carrièrepad, of aan al 
wie inspiratie zoekt voor nieuwe hoofdstukken in 
dat nog te schrijven loopbaanverhaal.

Voorwoord

150 jaar loopbanen: 
van een ladder naar 
een grillig pad
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1 Loo pbaansucces
Meten & weten: hoe succesvol zijn we?

Je zou ‘loopbaansucces’ als volgt kunnen definiëren: het bereiken van 
gewenste werkgerelateerde doelen in je loopbaan. 

Klinkt prima, maar een waterdichte definitie is het allerminst. 
Want die ‘gewenste werkgerelateerde doelen’ zijn lang niet 
universeel: ze verschillen niet alleen van mens tot mens, ze hangen 
bovendien heel erg af van omstandigheden. In het wetenschappelijk 
onderzoek naar loopbanen maken we ook een onderscheid tussen 
objectieve ‘harde’ maatstaven van succes (bijvoorbeeld: aantal 
promoties, inkomen) en subjectieve ‘zachte’ maatstaven 
(persoonlijke gevoelens over prestaties en waarden). 

Of werknemers van zichzelf vinden dat ze een succesvolle loopbaan 
hebben, hangt dus af van de mate waarin ze hun persoonlijke, 
professionele en organisatorische doelstellingen hebben bereikt.



77



8

• Een loopbaan met duidelijk afgebakende 
stappen en makkelijk herkenbare posities is 
allang niet meer het enige model. 

• Een hoog salaris is mooi meegenomen, maar 
zegt het eigenlijk wel iets over hoe succesvol 
je loopbaan is? Als indicator is het dus zeker 
niet voor alle functies en sectoren geschikt.

• Objectieve criteria voor loopbaansucces 
passen doorgaans vlot bij werknemers 
met een hoog potentieel zoals 
middenkaderleden en managers, maar helaas 
veel minder bij arbeiders en uitvoerend 
bedienden. Die laatste hebben bovendien 
veelal minder doorgroeimogelijkheden (zie 
onderzoekspaper 1).

Subjectief loopbaansucces
Hoe jij als individu je loopbaan evalueert, 
rekening houdend met criteria die voor jou 
belangrijk zijn: dat is subjectief loopbaansucces. 
Precies omdat het zo individueel is, kijkt iedereen 
er anders naar: er zijn verschillen tussen mensen 
onderling, natuurlijk, maar ook tussen jobs, 
leeftijdsgroepen en culturen. 

Ooit ging men ervan uit dat de subjectieve 
criteria waarmee we loopbaansucces konden 
meten hetzelfde waren voor iedereen, vandaag 
weten we dat de realiteit genuanceerder is. 
Subjectief loopbaansucces is immers een 
multidimensionaal concept, met tal van 

fijnzinnige indicatoren. De impact die iemand 
nalaat op het bedrijf en collega's, bijvoorbeeld, 
of hoe betekenisvol en sociaal rijk de loopbaan is. 
Of we kijken hoe tevreden mensen zijn met hun 
loopbaan. 
 
In dit tweede deel bespreken we de resultaten 
die betrekking hebben op loopbaansucces. Hoe 
succesvol zijn loopbanen in België en Nederland? 
Wat betekent een succesvolle loopbaan precies 
voor werknemers? Welke dimensies van succes 
vinden ze belangrijk en welke streven ze actief 
na? En in welke mate zijn ze al bereikt?

Objectief loopbaansucces
Om het objectieve loopbaansucces van onze 
respondenten te meten, peilden we naar hun:  
  salaris (brutoloon)
  aantal promoties bij hun huidige werkgever
  aantal promoties die ze kregen toen ze van  
 de ene naar de andere organisatie overstapten  
 (in hun hele loopbaan)
  hiërarchische status: hebben ze op  
 dit moment een leidinggevende functie,  
 projectverantwoordelijkheid en/of  
 toestemming om werk te delegeren?
 
Objectief loopbaansucces & salaris
Geen uitgesproken conclusies hier, en wel 
om twee redenen: Nederland hanteert een 
andere loonberekening dan België, en veel 

Objectief loopbaansucces
Kun je loopbaansucces objectief meten? Wel als je indicatoren gebruikt zoals 

salaris, salarisgroei, status en promoties, want ze zijn behalve tastbaar ook 

zichtbaar voor de buitenwereld. Toch zijn er enkele bedenkingen:
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respondenten werken deeltijds (en ontvangen 
dus geen volledig brutoloon). 

Niettemin valt op dat de meeste respondenten 
een bruto maandloon tussen de 2.000 en 3.000 
euro ontvangen - lager dan het gemiddelde 

brutoloon in België (3.758 euro); het Nederlandse 
brutoloon bedraagt 2.816 euro (exclusief 
vakantietoeslag). De helft van de Belgische 
werknemers krijgt overigens een brutoloon van 
maximum 3.486 euro per maand.

Op het vlak van gender en functie zien we 
wél een paar duidelijke verschillen. Zo krijgen 
mannen vaker een hoger salaris dan vrouwen, 

en stijgt het salaris naarmate de functie meer 
(management)verantwoordelijkheid en opleiding 
vereist (tabel 1).

Figuur 1: BRUTOSALARIS PER MAAND

Wat is het brutoloon van de participant? (in %) 

 € 2.001 - 3.000 30,37

 € 2.001 - 4.000 18,51

 € 4.001 - 5.000 10,06

 Meer dan € 5.000 7,2

 NA* 12,86

 Minder dan € 2.000 20,99

0 10 20 30 40

Arbeider Uitvoerend  
bediende Middenkader Directie /

hoger kader

Minder dan € 2.000 39,6 25,30 12,50 0,00

€ 2.001 - 3.000 39,43 41,11 26,94 10,00

€ 2.001 - 4.000 15,93 20,55 27,16 14,00

€ 4.001 - 5.000 3,66 10,28 17,89 26,00

Meer dan € 5.000 1,31 2,77 15,52 50,00

Tabel 1: SALARIS NAAR FUNCTIE (IN %)

* De categorie NA verwijst naar de participanten die aangaven dat ze deze vraag niet wensten te beantwoorden
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Meer salaris, meer promotie

Promoveren is iets voor de happy few, zo lijkt 
wel. De helft van de respondenten (50,62%) 
promoveerde tijdens hun loopbaan niet één 
keer bij de huidige werkgever, en maar liefst 
77,7% kreeg ook bij de overstap van de ene 
naar de andere organisatie geen promotie. 
Deze bevindingen echoën de mobiliteitscijfers 
uit onze vorige onderzoekspaper: 80% van de 
respondenten veranderde in de afgelopen vijf 
jaar niet van job bij de huidige werkgever.
 
Wel opvallend: hoe hoger het salaris, hoe meer 
promoties, zowel intern als extern 
(figuur 3 en 4). 

Van wie maandelijks meer dan 5.000 euro bruto 
verdient, kreeg meer dan 3 op 4 promotie bij 
hetzelfde bedrijf, 1 op 4 zelfs meer dan drie 
keer. Ook qua externe promoties zit het in die 
salarisschaal meer dan snor: bijna de helft van de 
werknemers promoveerde één keer, een kwart 
zelfs minstens twee keer.

Objectief loopbaansucces & promoties
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 € 2.001 - 4.000

 € 2.001 - 3.000

 Minder dan € 2.000

 NA*

 € 4.001 - 5.000

 Meer dan € 5.000

Figuur 3: SAMENHANG BRUTOSALARIS EN AANTAL INTERNE PROMOTIES

Aantal interne promoties 
Geen   |   1   |   2   |   3   |   Meer dan drie

0 25 50 75 100

 € 2.001 - 4.000

 € 2.001 - 3.000

 Minder dan € 2.000

 NA*

 € 4.001 - 5.000

 Meer dan € 5.000

Figuur 4: SAMENHANG BRUTOSALARIS EN AANTAL EXTERNE PROMOTIES

Aantal externe promoties 
Geen   |   1   |   Minstens 2

0 25 50 75 100



12

Figuur 6: SAMENHANG EXTERNE PROMOTIES EN FUNCTIE

Geen promotie   |   Minstens 1 promotie (in %)

 Middenkader 65,58

 Directie / hoger kader 44,44

 Arbeider 85,84

 Uitvoerend bediende 85,45

0

14,16

14,56

34,42

55,56

100

Ten hoogste 
lager onderwijs

Secundair 
onderwijs Bachelor Master of PhD

Ten minste 
1 interne promotie 32,15 42,44 55,44 58,62

Ten minste 
1 externe promotie 8,93 16,52 25,57 33,33

Tabel 2: SAMENHANG INTERNE/EXTERNE PROMOTIE EN DIPLOMA (IN %)

Figuur 5: SAMENHANG INTERNE PROMOTIES EN FUNCTIE

Geen promotie   |   Minstens 1 promotie (in %)

 Middenkader 65,19

 Directie / hoger kader 74,07

 Arbeider 34,51

 Uitvoerend bediende 44,52

0

65,49

55,48

34,81

25,93

100

Regio

Nederlanders veranderen vaker van werkgever 
dan Vlamingen en Walen, zo bleek uit deel 1 
van ons onderzoek. En die trend valt ook waar 
te nemen bij externe promoties. In Nederland 
maakte zo’n 30% van de respondenten minstens 
één promotie bij de overgang van de ene naar de 
andere organisatie, in België is dat slechts 14,5%. 

Functie

Hoe hoger de functie die mensen uitvoeren, hoe 
meer interne en externe promoties er zijn 
(figuur 5 en 6). 

Ook wie over een hoger diploma beschikt, krijgt 
vaker promotie (tabel 2). Respondenten met een 
diploma hoger onderwijs (bachelor, master of 
PhD) krijgen minstens één keer promotie - veelal 
bij de eigen werkgever. 
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Gender

Er zijn geen significante verschillen op het vlak 
van promoties en gender: vrouwen krijgen net zo 
vaak promotie als mannen. Opmerkelijk, want ze 
krijgen wél nog altijd minder loon. 

Mentale gezondheid 

Dat inzetten op interne mobiliteit loont, blijkt 
ook uit de significante relatie tussen het aantal 
promoties en de mentale gezondheid van de 
respondenten. Van wie meer dan drie interne 
promoties kreeg bij dezelfde werkgever is de 
mentale gezondheid beduidend hoger dan bij 
wie nooit of maar één keer promoveerde. 
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Of iemand objectief gezien een zekere status 
heeft bereikt tijdens de loopbaan, leiden we af 
uit deze drie factoren: 
• het hebben van projectverantwoordelijkheid
• de toestemming om werk te delegeren 
• het uitvoeren van een leidinggevende 

functie. 
Omdat vooral de verhouding tussen deze drie 
interessant kan zijn, maken we gebruik van een 

index die aangeeft of een respondent op geen 
enkele (lage status), één (matige), twee (hoge) of 
alle drie (zeer hoge) de indicatoren aantikt.
 
Functie en diploma gaan ook hier weer hand in 
hand. Hoe hoger de functie die iemand uitoefent 
(figuur 8) én hoe hoger het diploma (figuur 9), 
hoe hoger het objectieve loopbaansucces. 

Objectief loopbaansucces & status

 Directie / hoger kader

 Middenkader

 Uitvoerend bediende 

 Arbeider 

Figuur 8: SAMENHANG OBJECTIEF LOOPBAANSUCCES EN FUNCTIE

Index van carrièresucces 
 Laag   |   Matig   |   Hoog   |   Zeer hoog

0 25 50 75 100

 Master

 PhD

 Bachelor

 Secundair onderwijs

 Ten hoogste lager onderwijs

Figuur 9: SAMENHANG OBJECTIEF LOOPBAANSUCCES EN DIPLOMA

Index van carrièresucces 
 Laag   |   Matig   |   Hoog   |   Zeer hoog

0 25 50 75 100
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Het bewijs? 17% van de arbeiders en 22% van 
de uitvoerend bedienden scoort hoog tot zeer 
hoog op onze statusindex. Bij het middenkader 
en hoger kader is dat respectievelijk 63% en 91%. 
Deze resultaten sluiten aan bij de klassieke visie 
op loopbaansucces, namelijk dat een loopbaan 

‘succesvoller’ wordt naarmate iemand hoger op 
de carrièreladder klimt.

Alweer opvallend: het objectieve loopbaansucces 
ligt hoger in Nederland dan in de regio’s 
Vlaanderen en Wallonië.

Subjectief loopbaansucces
Subjectief loopbaansucces is zoals gezegd een multidimensionaal concept. 

Daarom vroegen we onze respondenten om aan te geven in welke mate ze 

• belang hechten aan de verschillende dimensies (zie onder)

• vinden dat deze specifieke dimensies verwezenlijkt zijn.

1. Leren en ontwikkelen (bijleren, uitdagingen 
 hebben in het werk)
2. Werk-privébalans 
3. Ondernemerschap (zelfstandig zijn  
 en/of een eigen bedrijf runnen)
4. Positieve werkrelaties (positieve feedback  
 krijgen van collega’s en leidinggevenden)

5. Positieve impact (bijdragen tot de  
 ontwikkeling van anderen)
6. Financiële zekerheid (in staat zijn om in  
 de basisbehoeften te voorzien en voor  
 het gezin te zorgen)
7. Financieel succes (meer geld verdienen  
 gedurende de loopbaan en/of een  
 bepaalde mate van rijkdom bereiken)

De 7 dimensies van subjectief loopbaansucces
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De resultaten: 
Belang & verwezenlijking

Wat het meest in het oog springt: alle 
werknemers vinden dezelfde dingen belangrijk. 
Er zijn wat kleine verschillen naargelang functie, 
diploma, regio, leeftijd en werkervaring, maar de 
volgorde van de dimensies is wél universeel. 

Staat met stip op één: financiële zekerheid. Deze 
dimensie krijgt de hoogste score: 4,25 op 5. 
Financieel succes wordt dan weer een pak lager 
ingeschat, slechts: 3,48 op 5. Succesvol ben je 
volgens onze respondenten dus vooral als je in je 
basisbehoeften kunt voorzien; gestaag meer geld 
verdienen vinden ze minder belangrijk. 

Werknemers hechten ook veel belang aan 
duurzame aspecten van een loopbaan: de 
werk-privébalans staat op de tweede plaats, 
gevolgd door positieve werkrelaties en leren en 
ontwikkelen. 

Interessant hierbij is dat de meeste respondenten 
de dimensies die ze belangrijk vinden ook 

effectief bereikt hebben, zo blijkt uit de 
gelijklopende volgorde tussen belang en 
verwezenlijking. Alleen op het vlak van financiële 
zekerheid en werk-privébalans is er volgens hen 
nog werk aan de winkel. 

En nu even inzoomen …

Belang & gender

Geen significante verschillen qua gender: 
vrouwen zijn even (opwaarts) mobiel en ervaren 
evenveel subjectief loopbaansucces als mannen, 
ook al verdienen ze minder (objectief succes).

Belang & regio

Nederlanders hechten iets minder belang aan 
de dimensies van subjectief loopbaansucces dan 
Belgen, behalve dan aan ondernemerschap (zie 
tabel 4). Walen hechten meer belang aan leren 
en ontwikkelen, het hebben van een positieve 
impact en ondernemerschap dan hun Vlaamse 
evenknieën. 

Aspect subjectief  
loopbaansucces

Algemeen  
gemiddelde Vlaanderen Wallonië Nederland

Financiële zekerheid 4,25 4,34 4,29 4,18

Werk-privébalans 4,14 4,21 4,22 4,06

Positieve werkrelaties 3,84 3,87 3,98 3,76

Leren en ontwikkeling 3,74 3,76 3,80 3,69

Positieve impact 3,65 3,58 3,79 3,62

Financieel succes 3,48 3,56 3,63 3,37

Ondernemerschap 2,73 2,58 2,82 2,76

Tabel 4: BELANG VAN VERSCHILLENDE ASPECTEN  
 VAN SUBJECTIEF LOOPBAANSUCCES NAAR REGIO
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Belang & functie 

Als we inzoomen op de verschillende functies 
(tabel 5) vallen drie dingen op: 
• ‘hogere’ profielen (middenkader, hoger 

kader, directie) hechten meer belang aan 
leren en ontwikkelen, positieve impact en 
ondernemerschap dan de andere. 

• Uitvoerend bedienden vinden financiële 
zekerheid en de werk-privébalans net 
dat tikje belangrijker dan arbeiders 
en de hogere functieprofielen.

• Het cliché dat praktisch geschoolde werkers 
meer gefocust zijn op geld dan theoretisch 
geschoolde werkers, klopt niet: de scores 
van alle respondenten liggen vrij dicht 
bij elkaar. 

Aspect subjectief 
loopbaansucces

Algemeen 
gemiddelde Arbeider Uitvoerend

bediende
Middenkader/

directie & hoger kader

Financiële zekerheid 4,25 4,15 4,34 4,16

Werk-privébalans 4,14 4,02 4,24 4,01

Positieve werkrelaties 3,84 3,71 3,90 3,83

Leren en ontwikkeling 3,74 3,61 3,69 3,85

Positieve impact 3,65 3,56 3,63 3,75

Financieel succes 3,48 3,49 3,50 3,45

Ondernemerschap 2,73 2,83 2,55 2,96

Tabel 5: BELANG VAN VERSCHILLENDE ASPECTEN 
 VAN SUBJECTIEF LOOPBAANSUCCES NAAR FUNCTIE
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Belang & diploma

Helemaal in lijn met de bevindingen hierboven: 
hoe hoger het diploma, hoe meer belang mensen 
hechten aan hun werk-privébalans. Bachelors en 
masters willen gemiddeld meer bijleren en  
blijven ontwikkelen dan lager geschoolden.  
Die laatste geven dan weer een lagere score aan 
de dimensie financiële zekerheid, ook al staat ze 
hier eveneens op nummer één. 

Belang & leeftijd/ervaring

Als we naar leeftijd en werkervaring kijken 
(tabel 6), is de conclusie helder: hoe ouder en 
meer ervaren, hoe meer belang mensen hechten 
aan financiële zekerheid. En er valt zelfs een 
leeftijd op te plakken: vanaf 46 wordt het steeds 
belangrijker. Geen grote verrassing: hoe scherper 
iemands pensioen in het vizier komt, hoe meer 
vragen ze zich gaan stellen over het bedrag dat 
ze zullen ontvangen.

Deze oudere leeftijdsgroep heeft een stabiele 
loopbaan, zo concludeerden we al in de eerste 
onderzoekspaper, en de mensen zijn dus ook 
minder geneigd om van werk te veranderen - 
extern én intern. Hoe dat komt, is niet helemaal 
duidelijk: mogelijk staat het relatief grote belang 
dat ze hechten aan financiële zekerheid hun 
mobiliteit in de weg. Of precies het omgekeerde: 
omdat ze minder geneigd zijn om van werk te 
veranderen, gaan ze zich meer focussen op het 
verwerven van financiële zekerheid. 

En wat met financieel succes? Dat wordt steeds 
minder belangrijk naarmate mensen ouder en 
langer aan het werk zijn, zo blijkt. Werknemers 
vanaf 55 hoeven niet meer zo nodig meer  
loon te verdienen. 

Aspect subjectief  
loopbaansucces

Algemeen  
gemiddelde

Entry level
(0-2j)

Early career
(3-10j)

Mid-career
(11-25j)

Senior 
career
(26-35j)

Late 
career
(+36j)

Financiële zekerheid 4,25 4,06 4,11 4,21 4,38 4,32

Werk-privé balans 4,14 3,97 3,96 4,07 4,32 4,22

Positieve werkrelaties 3,84 3,84 3,75 3,81 3,92 3,85

Leren en ontwikkeling 3,74 3,60 3,75 3,73 3,72 3,80

Positieve impact 3,65 3,61 3,66 3,63 3,62 3,74

Financieel succes 3,48 3,64 3,54 3,50 3,48 3,34

Ondernemerschap 2,73 3,20 3,01 2,79 2,54 2,48

Tabel 6: BELANG VAN VERSCHILLENDE ASPECTEN VAN  
 SUBJECTIEF LOOPBAANSUCCES NAAR WERKERVARING
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Nog meer conclusies? 

• Oudere en meer ervaren werknemers vinden 
positieve werkrelaties en een goede werk-
privébalans belangrijker dan hun jongere 
collega’s.  
 
 
 
 

 

• Iedereen wil graag bijleren en een positieve 
impact hebben op anderen, los van leeftijd 
en ervaring. Uiteraard hebben oudere en 
meer ervaren werknemers die dimensies 
al vaker en meer bereikt dan jongere - ze 
hebben gewoonweg meer tijd gehad om er 
op in te zetten. 

Omtrent loopbaansucces dringen vier conclusies zich op: 

Even recapituleren: objectief en 
subjectief loopbaansucces

1. White collar workers  
doen het beter

Geen verrassing, want helemaal in lijn met 
eerder wetenschappelijk onderzoek: white 
collar workers krijgen vaker promoties, hebben 
een hoger salaris en zijn mentaal gezonder dan 
blue collar workers. Die laatste dreigen wat 
objectieve loopbaansuccesfactoren trouwens in 
een vicieuze cirkel terecht te komen: doordat ze 
minder (opwaarts) mobiel zijn in hun loopbaan, 
is hun salaris lager en worden ze minder vaak 
gepercipieerd als ‘succesvol’. Dat kan op zijn 
beurt een negatieve impact hebben op verdere 
doorgroeimogelijkheden.

2. Duurzame  
loopbaancriteria voorop

Financiële zekerheid is hét universele 
loopbaancriterium, maar daarnaast hechten 
mensen vooral belang aan duurzame criteria. 

De top vier ziet er zo uit:
• werk-privébalans
• positieve werkrelaties
• leren en ontwikkelen
• positieve impact 

Verrassend: deze ranking gold voor iedereen, 
wars van diploma of functie. Het ingebakken 
idee dat praktisch geschoolden meer focussen 
op geld en theoretisch geschoolden op 
betekenisgeving is bij dezen dus ontkracht.
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3. Financiële zekerheid is 
belangrijker dan succes

Geld is uiteraard belangrijk voor iedereen, maar 
er is een duidelijk verschil tussen financiële 
zekerheid en financieel succes. Zekerheid wordt 
unaniem gezien als het belangrijkste criterium; 
extra financieel succes bungelt ergens achteraan 
in de lijst, zeker voor wie zich later in de 
loopbaan bevindt. 

4. Vrouwen en mannen gelijk

Tot slot een opvallende conclusie. Vrouwen 
mogen dan al een lager salaris krijgen dan 
mannen - een bevinding die in de lijn ligt van 
eerder wetenschappelijk onderzoek -, qua 
promoties of het bereiken van subjectieve 
loopbaansuccesfactoren moeten ze allerminst 
onderdoen. Food for thought!
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2 Loo pbaandoelen
Waarom werken we? 

Mensen werken niet zomaar, in het wilde weg. 
Ze hebben altijd een zeker doel voor ogen, 
al dan niet bewust. Maar ze streven sowieso 
naar succes in hun loopbaan. 

Dat succes kan je enerzijds meten aan de hand 
van een handvol objectieve criteria, anderzijds 
zijn er manieren om zélf aan te geven hoe je het 
ervaart. Maar ‘succes’ an sich is niet het enige 
doel. Mensen willen ook groeien, ofwel in hun 
verantwoordelijkheden, ofwel in expertise - zeg maar: 
ze willen meer doen, of hun job nóg beter doen. 

Maar ze kunnen ook werken vanuit een specifieke 
focus: een job, een carrière of - jawel - een roeping. 
Even kort uitleggen wat we daarmee bedoelen.
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Focus 1: job

Sommige werknemers zijn formeel: ze 
beschouwen hun job als een job, niks meer 
maar ook niks minder. Ze zijn voornamelijk 
geïnteresseerd in de materiële voordelen van 
werken. Het werk is voor hen dus geen doel op 
zich, maar een transactie: de manier om geld en 
middelen te verwerven die nodig zijn om te leven 
en te genieten van vrije tijd. Hun belangrijkste 
ambities en interesses kunnen ze elders kwijt, niet 
in hun werk.

Focus 2: carrière

Niet alle werknemers doen ‘gewoon hun job’; 
er zijn er die integendeel actief een carrière 
najagen. Lees: ze vinden het belangrijk om iets 
van zichzelf te investeren in hun werk, en ook 
om vooruitgang te boeken in hun beroep. 
Die vooruitgang brengt vaak een hogere sociale 
status met zich mee, en ook een hoger gevoel 
van eigenwaarde. 

Mensen met een carrière-oriëntatie investeren 
veel in het werk. Ze nemen het heft van hun 
loopbaanontwikkeling zelf in handen en 
gaan voortdurend op zoek naar uitdagende 
opdrachten waarmee ze hoger op de 
carrièreladder kunnen klimmen. Kortom, ze 
zijn actief in de weer met de indicatoren van 
objectief loopbaansucces.
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Focus 3: roeping

Tot slot zijn er mensen die werken vanuit een 
zekere roeping. Ze halen hun voldoening uit 
het werk zelf, niet uit het loon dat ze ermee 
opstrijken of omdat het een middel is om hun 
carrière vorm te geven. Ze identificeren zich niet 
alleen heel sterk met hun job, ze geloven ook dat 
ze centraal staat in wie ze als persoon zijn. Hun 
werk bepaalt mee hun identiteit, zeg maar, en het 
is dé kans om een positieve bijdrage te leveren 
aan de maatschappij. Ze focussen dus vooral op 
de indicatoren van subjectief loopbaansucces.

Het maakt niet uit welke oriëntatie het best bij 
je past - of welke combinatie, want ze kunnen 
wel degelijk naast elkaar bestaan - ze beïnvloedt 
sowieso de manier waarop je dagelijks je 
werk ervaart. Maar het kan ook een weerslag 
hebben op je organisatorische betrokkenheid, 
organisatorisch burgerschapsgedrag, 
verloopintenties en prestaties. En het 
zwaartepunt voor deze of gene oriëntatie kan 
met de tijd ook verschuiven. 
 

In dit tweede hoofdstuk bespreken we 
de resultaten die betrekking hebben op 
loopbaandoelen en oriëntaties. 

Zijn mensen voornamelijk op zoek naar meer 
groei in verantwoordelijkheid of expertise? En 
vinden ze van zichzelf dat ze louter een job 
uitvoeren, een carrière najagen of een roeping 
vervullen?
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Waar ligt onze focus?

Als we naar de drie verschillende 
loopbaanoriëntaties kijken, valt op dat 
• 36% van de werknemers zich heel erg kan 

vinden in de idee dat ze louter ‘een job doen’
• 21,18% werkt vanuit een roeping                    
• amper 19% heel erg gericht is op een carrière
 

Ook verrassend, want impact en voldoening 
van een job staan in onze maatschappij hoog 
aangeschreven. Je zou dus verwachten dat 
werknemers zich vandaag veel meer identificeren 
met een carrière of een roeping.

Mensen willen liever beter worden in hun job dan hogerop geraken, zo 
blijkt duidelijk uit de cijfers. Ruim 40% van de werknemers in België en 
Nederland wil veel of heel veel inzetten op groei in expertise  
(figuur 12), slechts 22% mikt op het verwerven van meer 
verantwoordelijkheden (figuur 11). 

Figuur 11: GROEI IN VERANTWOORDELIJKHEDEN BINNEN DE LOOPBAAN

22,33%
(Heel) veel

35,59%
Vrijwel niet/nauwelijks

23,73%
Een beetje

18,45%
Helemaal niet

Figuur 12: GROEI IN EXPERTISE BINNEN DE LOOPBAAN

7,89%
Helemaal niet

23,92%
Vrijwel niet/nauwelijks

27,52%
Een beetje

40,69%
(Heel) veel
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Wat loopbaanoriëntatie betreft, zijn er eveneens 
verschillen tussen functies. (Tabel 8) Zo neigen 
arbeiders (42%) het meest naar een joboriëntatie, 
en is een focus op carrière en roeping meer 
uitgesproken bij werknemers uit het hogere 

kader en de directie. Al mag bij dat laatste 
meteen een kanttekening: met 37% scoort de 
joboriëntatie ook bij de hogere functies het 
hoogst.

Vlaamse, Waalse en Nederlandse mannen én 
vrouwen zitten vrijwel op dezelfde lijn, tenminste 
als het op loopbaandoelen aankomt: in de cijfers 
zitten nauwelijks verschillen tussen genders en 
regio’s. 
 
 
 
 

Maar wél tussen functies: white collar workers 
willen vaker groeien dan blue collar workers, 
zowel in expertise als in verantwoordelijkheid 
(tabel 7). Zo streeft 67% van de directie en het 
hoger kader ernaar om beter te worden in hun 
job, en maar 28% van de arbeiders. Diezelfde 
verschillen zijn er ook als we het diploma van de 
respondenten mee in rekening nemen.

Zijn loopbaandoelen voor iedereen anders?

Arbeider Uitvoerend  
bediende Middenkader Directie /

hoger kader

Job 42,04 35,05 34,04 37,04

Carrière 19,25 16,96 19,61 27,78

Roeping 21,46 19,18 21,73 35,19

Tabel 8: LOOPBAANORIËNTATIES NAAR FUNCTIE (IN %)

Groei in... Arbeider Uitvoerend  
bediende Middenkader Directie /

hoger kader

Expertise 27,88 35,96 54,42 66,66

Verantwoordelijkheid 16,15 15,58 31,15 59,26

Tabel 7: GROEI IN EXPERTISE EN VERANTWOORDELIJKHEID NAAR FUNCTIE (IN %)
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Algemeen geldt: hoe ouder de werknemers, 
hoe minder ze willen groeien qua 
verantwoordelijkheid. Qua expertise willen 
mensen dan weer veelal groeien tot 45 jaar, 
daarna neemt die wens licht af (tabel 9). 
Jongeren kijken aan tegen een langere carrière, 
en precies daarom willen ze misschien graag 
groeien en hogerop komen.
 

Als we de loopbaanoriëntaties onder de loep 
nemen, valt op dat de jongere leeftijdsgroep (18-
25 jaar) op alle drie hoger scoort: ze vinden én 
‘job’ én ‘carrière’ én ‘roeping’ belangrijker dan de 
oudere leeftijdscategorieën (tabel 10).  
Ze lijken dus meer bereid om harder te werken, al 
kan het ook zijn dat ze verwachten dat ze op die 
manier in een betere positie belanden.

En hoe zit het met verschillen tussen leeftijden? 

Groei in... 18-25j 26-35j 36-45j 46-55j +55j

Expertise 40,00 42,69 45,88 36,41 39,10

Verantwoordelijkheid 33,69 28,37 26,37 15,79 22,23

Tabel 9: GROEI IN EXPERTISE EN VERANTWOORDELIJKHEID NAAR LEEFTIJD (IN %)

18-25j 26-35j 36-45j 46-55j +55j

Job 42,10 34,51 35,99 36,85 34,85

Carrière 32,63 26,02 21,16 12,50 13,88

Roeping 30,53 15,79 25,28 19,30 22,10

Tabel 10: LOOPBAANORIËNTATIES NAAR LEEFTIJD (IN %)
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Wie is het mee st succesvol?
Als we de bevindingen over loopbaandoelen naast die over 
loopbaansucces uit het eerste hoofdstuk van deze onderzoekspaper 
leggen, dan vallen er ook enkele interessante dingen op. 

Werknemers die aangeven dat ze werken om 
een carrière uit te bouwen of een roeping na te 
jagen, scoren een pak hoger op de statusindex 
voor objectief loopbaansucces - ze kunnen dus 
vaker werk delegeren, leiding geven en 
hebben meer projectverantwoordelijkheid. 
Wie laag scoort qua objectief 
loopbaansucces, is vaker iemand die 
louter focust op het uitvoeren van een job. 
(Tabel 11)

Laag Matig Hoog Zeer hoog

Job 37,85 37,47 31,12 35,11

Carrière 13,55 20,46 18,21 30,14

Roeping 16,79 20,75 22,52 30,85

Tabel 11: LOOPBAANORIËNTATIES NAAR STATUSINDEX OBJECTIEF SUCCES (IN %)

1. Objectief loopbaansucces & doelen
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Sommige dimensies van subjectief 
loopbaansucces zijn vaker gelieerd aan 
specifieke oriëntaties, zo blijkt (figuur 16). 

• Voor wie vooral focust op het uitvoeren van 
een job zijn financiële zekerheid en de werk-
privébalans het belangrijkst.

• Wie focust op de carrière hecht meer belang 
aan leren en ontwikkelen, een positieve 
impact uitoefenen, ondernemerschap en 
financieel succes. Bonus: veel respondenten 
geven aan dat ze dat financiële succes 
effectief bereikt hebben. 

• Wie zijn job beschouwt als een roeping 
vindt vooral een goede balans tussen werk 
en privé, een positieve impact én leren en 
ontwikkelen belangrijk. Dat laatste hebben 
ze ook vaker bereikt in hun loopbaan.  

Job Carrière Roeping

Financiële zekerheid Financieel succes (ook bereikt) Werk-privébalans

Werk-privé balans Leren en ontwikkelen Positieve impact

Positieve impact Leren en ontwikkelen (ook bereikt)

Figuur 16: LOOPBAANORIËNTATIES EN SUBJECTIEF SUCCES

2. Objectief loopbaansucces & doelen
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Wat met duurzaamheid?
Een duidelijk doel voor ogen hebben is één ding, maar hoe zit het  
dan met de duurzaamheid van je loopbaan? Ben je per definitie  
gelukkiger als je tijdens je professionele dagtaak een roeping najaagt? 
Ben je mentaal gezonder als je gewoon focust op het uitvoeren van je 
job? Of ben je misschien vlotter inzetbaar als je alles doet in functie van 
je carrière? Om dat te weten te komen, zoomen we even in op mentale 
gezondheid, inzetbaarheid en werkgeluk, en we kijken hoe tevreden 
werknemers over het algemeen zijn. 

Zoom 1
Kort samengevat: werknemers die een roeping 
najagen, scoren beter op het vlak van mentale 
gezondheid, werkgeluk en inzetbaarheid.  

• Is je werk tevens je roeping, dan geef je 
gemiddeld een hogere score aan je eigen 
mentale gezondheid dan wanneer je je 
identificeert met ‘job’ of ‘carrière’: 3,47 
op 5 tegenover 2,75. Van de werknemers 
die aangeven dat het ‘helemaal niet’ goed 
gaat met hun mentale gezondheid, komt 
de hoogste score van wie er een zuivere 
jobfocus op nahoudt: 3,95 op 5. 

• Hetzelfde geldt voor werkgeluk: wie werkt 
vanuit een zekere roeping, is significant 
gelukkiger dan wie gefocust is op louter 
job of carrière. De scores: 4,34 tegenover 
respectievelijk 3,13 en 3,92 op 5. 

• Werknemers die een carrière willen 
uitbouwen of een roeping volgen, vinden 
zichzelf bovendien beter inzetbaar dan de 
andere. 

Zoom 2
Hoe tevreden zijn mensen nu over het 
algemeen met hun loopbaan? 

Meer dan één op de drie werknemers met een 
focus op roeping is zeer tevreden. Van wie 
focust op een carrière is dat slechts één op vier. 
Werknemers met een zuivere jobfocus zijn het 
minst tevreden: 47,35% geeft de allerlaagste 
tevredenheidsscore.

Maar toch is de loopbaantevredenheid bij 
respondenten met een focus op ‘carrière’ 
of ‘roeping’ sowieso niet aan de hoge kant. 
Mogelijk is het voor hen moeilijker om dit te 
bereiken, of willen ze steeds meer, in het geval 
ze zich voornamelijk richten op een ‘carrière’. 
Onderzoek toont dat mensen met een hele 
sterke roeping soms problemen hebben om die 
roeping ook daadwerkelijk waar te maken. Of 
hun lat ligt veel hoger, waardoor tevredenheid 
moeilijker te behalen is.
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Even recapit uleren: 
loo pbaandoelen
Vier dingen springen in het oog:

1. Liever meer expertise dan 
verantwoordelijkheid

Om een loopbaan als succesvol te ervaren, zijn 
loopbaandoelen en oriëntaties cruciaal. Uit ons 
onderzoek blijkt dat de meeste werknemers 
gewoon beter willen worden in hun job: ze willen 
hun expertise uitdiepen en ontwikkelen, 
eerder dan dat ze hunkeren naar meer 
verantwoordelijkheid. Deze vaststelling 
sluit perfect aan bij de shift in focus 
bij veel werknemers: ze vinden 
subjectief loopbaansucces 
(betekenis- en impactvol 
werk) objectief 
loopbaansucces 
(promoties en een 
groeiend loon).
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2. Job, roeping én carrière?

Sommige werknemers zien hun dagtaak als een 
carrière of zelfs een roeping. Toch vinkt het gros 
van de mensen gewoon ‘job’ aan als je ze vraagt 
naar hun loopbaanoriëntatie. Werk is voor hen 
geen doel op zich, maar een transactie - een 
middel om bijvoorbeeld geld te verdienen 
waarmee ze, buiten het werk om, zin geven 
aan hun leven.

Maar het verhaal is minder zwart-wit dan het lijkt. 
Als we wat meer inzoomen op de resultaten blijkt 
dat mensen niet noodzakelijk voor één oriëntatie 
kiezen, maar eerder voor een mix: ze willen 
uiteraard geld verdienen met hun job, maar ze 
willen tegelijkertijd carrière maken of hun roeping 
najagen - het kan allemaal. Bovendien hangt het 
ook af van welke functie iemand uitoefent, of van 
het behaalde diploma. 

3. Blue collar workers hebben 
minder duurzame loopbanen

White collar workers willen vaker groeien in hun 
expertise dan blue collar workers, en directie 
en hoger kader vinken qua oriëntatie ook vaker 
‘roeping’ en ‘carrière’ af - objectief loopbaansucces 
loert voor hen bovendien vaker om de hoek. 

Blue collar workers neigen ook meer naar ‘job’ 
als primaire loopbaanoriëntatie, en dat heeft 
zo zijn weerslag op de duurzaamheid van hun 
loopbaan: hun mentale gezondheid, werkgeluk, 
interne inzetbaarheid (de drie indicatoren van 
een duurzame loopbaan) én hun algemene 
loopbaantevredenheid zijn immers lager in 
vergelijking met de andere 
twee loopbaanoriëntaties.
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Con clusie:
Hoe zorg je 
voo r succesvoll e 
loo pbanen? 
Vij f aanbevelingen

Iedereen wil een succesvolle loopbaan, zoveel is 
duidelijk. Maar iedereen vult het woord ‘succesvol’ 
anders in. Enerzijds door middel van objectieve 
‘harde’ maatstaven (bijvoorbeeld: salaris en 
promoties), anderzijds met subjectieve ‘zachte’ 
maatstaven (bijvoorbeeld: impact en betekenis). 
En mensen doen hun job ook vanuit een bepaalde 
insteek die bepaalt hoe ze hem dag aan dag ervaren, 
maar die ook van invloed is op hun organisatorische 
betrokkenheid, verloopintenties en prestaties. 
En die insteek kan bovendien meermaals veranderen 
tijdens hun loopbaan.
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Wie een hoger diploma behaalde en een hogere 
functie uitvoert, heeft vaker promoties én een 
hoger loon: in ons onderzoek blijft dit cliché 
vlot overeind. Maar het cliché dat iedereen vlot 
succes kan najagen (zie onderzoekspaper 3 over 
proactief gedrag) ligt een pak verder van de 

realiteit. De meeste werknemers zien werken 
immers als een middel om te kunnen leven, 
niet als een doel op zich. Een job mag dus ook 
gewoon zijn wat het is: een job.

#1: Geloof de clichés (maar niet allemaal)

Het staat als een paal boven water in dit 
onderzoek: mensen streven unaniem naar 
financiële zekerheid - het is een basisbehoefte 
die cruciaal is voor het ervaren van een 
succesvolle loopbaan. Verder mikken ze ook 
op een goede werk-privébalans, positieve 

werkrelaties, leren en ontwikkelen en het hebben 
van een positieve impact. De volgorde van deze 
dimensies is nagenoeg universeel en verschilt 
nauwelijks voor verschillende demografische 
kenmerken. En dat ligt in lijn met internationaal 
wetenschappelijk onderzoek.

#2: Leg de nadruk op duurzaamheid

Blue collar workers zijn vooral bezig met geld, 
white collar workers met betekenisvol werk: nog 
zo’n hardnekkig cliché. De realiteit is echter een 
pak genuanceerder: beide groepen hechten 
wel degelijk belang aan de twee types van 
loopbaansucces. Het verschil zit ‘m in de mate 
van toegankelijkheid: niet iedereen kan even vlot 
profiteren van alle dimensies. 

Zorgen dat subjectieve en objectieve 
loopbaanelementen nauwer bij elkaar 
aansluiten: dat wordt de voornaamste uitdaging 
voor beleidsmakers, werkgevers, HR en 
loopbaancoaches.

#3: Focus meer op de subjectieve succesdimensies

Hoe kan je daar beter op  inspelen? 
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#5: Geef vrouwen (eindelijk) een gelijk loon

Blue collar workers promoveren minder vaak, 
hebben over het algemeen een lager salaris en 
worden hierdoor in hun loopbaan minder vaak 
gepercipieerd als ‘succesvol’ - door zichzelf én 
door anderen. 

Doordat ze ook meer dan de anderen naar 
de loopbaanoriëntatie ‘job’ neigen, dreigen 
ze in een vicieuze cirkel terecht te komen 
die de duurzaamheid van hun loopbaan 

ondermijnt. Want bij wie sterk focust op ‘job’ 
zijn zowel mentale gezondheid, werkgeluk, 
interne inzetbaarheid en de algemene 
loopbaantevredenheid lager. 

Net zoals in onderzoekspaper 1 breken we 
dus ook hier een lans voor een inclusiever 
loopbaanbeleid voor alle functiegroepen op de 
arbeidsmarkt, en pleiten we ervoor om blue collar 
workers een extra duwtje in de rug te geven.

#4: Geef blue collars een extra duwtje in de rug

Goed nieuws op het vlak van gender: vrouwen 
krijgen net zo vaak promotie als mannen, 
en ze scoren even hoog op alle subjectieve 
succesfactoren. Qua loopbaandoelen en 
oriëntaties is er evenmin een verschil, en lijkt er 
dus steeds meer gendergelijkheid te ontstaan. 
Maar het is slechts een schijngelijkheid, want 
vrouwen krijgen nog altijd een lager salaris. 
Een inhaalbeweging is dus aangewezen als 
ze evenveel objectief loopbaansucces willen 
optekenen. 
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“When I was 5 years old, my mot her always 
to ld me th at happ iness  was th e key to  life. 
When I went to  schoo l, th ey asked me what 
I wanted to  be when I grew up. I wrot e down 
“happ y.” They to ld me I didn’t understand 

th e ass ignment, and I to ld th em th ey didn’t 
understand life.” 

- John Lennon


