
DEEL 3

Proactief 
loo pbaangedrag, 
doelen en spijt

zo schrijven werknemers 
in België en Nederland 
aan hun loopbaan

OVER 
WERKGELUK
 EN SUCCES:

OVER
WERKGELUK 
EN SUCCES : 





3

Inhoud

Voorwoord ........................................................................................... p. 05

1 Van reflectie tot constructie:  
hoe je je loopbaan zelf kan sturen ....................... p. 06
Reflectie  ........................................................................................................... p. 07
Constructie  ...................................................................................................... p. 08
Proactief loopbaangedrag en demografische variabelen  ............................... p. 09
Even recapituleren  .......................................................................................... p. 15

2 Van ‘wat overkomt me nu?’ tot ‘had ik  
maar …’: over loopbaanschokken en spij t........ p. 17
De ene loopbaanschok is de andere niet ........................................................ p. 18
De 4 belangrijkste loopbaanschokken  ............................................................ p. 20
Meer positieve dan negatieve schokken  ........................................................ p. 21
Van ‘Had ik maar …’ tot ‘Blij met mijn keuze’: over loopbaanspijt ................. p. 28
Even recapituleren: Over schokken en spijt springen vier 
dingen in het oog.  ........................................................................................... p. 32

Conclusie: Hoe zorgen we voor meer 
proactiviteit en minder spijt? ................................. p. 33
Over dit onderzoek  ......................................................................................... p. 35



4



5

Die is helemaal uniek. Anders dan vijftig, zestig 
jaar geleden meandert en kronkelt ze in het 
wilde weg. En ze voert ons langs allerlei zijpaden 
waarvan we het bestaan nooit hadden vermoed. 
En het mooie is: je kan er zelf mee aan schrijven. 

Maar dat kost natuurlijk moeite. En het 
vraagt vooral om de juiste inzichten. 
Inzicht in hoe loopbanen precies functioneren, 
welke mogelijkheden er zijn, wat de valkuilen 
en aandachtspunten zijn. Vandaar deze reeks 
onderzoekspapers, waarvoor we werknemers 
in België en Nederland vroegen naar hun 
ervaringen, drijfveren en verwachtingen. 

Met de resultaten kunnen we gericht advies 
geven 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.

In dit derde deel van ‘Over werkgeluk 
en succes’ focussen we op proactief 
loopbaangedrag. Wat kan je zoal doen om 
je loopbaan in de juiste richting te sturen, en 
word je daar ook effectief gelukkiger van? 
Hoe ga je om met disruptieve gebeurtenissen 
op het werk, en waarom hebben werknemers 
met een ietwat voorspelbare loopbaan minder 
spijt als ze er op terugkijken?   

Voo rwoo rd

Onze loo pbaan?
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1 Van reflectie to t 
con structie: 
hoe je je loo pbaan 
zelf kan sturen
Omdat loopbanen steeds complexer en dynamischer worden, hangt 
het succes ervan allang niet meer af van één grote beslissing die je in je 
twintiger jaren neemt - zeg maar: kies je voor die ene werkgever bij wie 
je de rest van je leven blijft hangen, of toch maar voor een andere? 
Nee, die lifetime employment is een echo uit een ver verleden. 
Wie vandaag een succesvolle loopbaan wil, moet voortdurend bijleren 
en nieuwe dingen uitproberen. Maar vooral: niet wachten tot de dingen 
op je afkomen, maar het heft in eigen hand nemen. 

Een goede person-career fit - zeg maar, een dynamisch evenwicht tussen 
wie je bent en wat je in je loopbaan doet: dat is het streefdoel. 
Dankzij onderzoek weten we intussen welke competenties je nodig hebt 
om met succes door je loopbaan te navigeren, maar ook wat je zelf 
proactief moet ondernemen. 

In deze onderzoekspaper focussen we op career crafting, een vorm van 
proactief gedrag waarbij mensen hun loopbaan zelf managen om die 
optimale person-career fit te bereiken, en zo de kansen op succes te 
verhogen. Career crafting bestaat uit twee onderdelen: reflectie 
en constructie.
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Wil je je loopbaan zelf vorm geven, dan moet 
je er om te beginnen geregeld diep over 
nadenken. Specifieker: helemaal uitzoomen en 
je loopbaangerelateerde motivaties, waarden 
en doelen verkennen en evalueren. En voor 
jezelf een paar cruciale vragen beantwoorden: 

wat drijft je in je dagelijkse werk, bijvoorbeeld, 
en hoe zit het met je vaardigheden? 
Kortom, proactieve loopbaanreflectie, dat is 
actief nadenken over hoe je kunt bouwen aan 
je loopbaan.

Reflectie 
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Maar wie doet dat eigenlijk, actief werken 
aan de loopbaan?
In dit eerste hoofdstuk lichten we een tipje 
van de sluier. Welke dimensies van proactief 
loopbaangedrag zien we terug bij werknemers 
in België en Nederland? Wat is de impact op 
de duurzaamheid van de loopbaan? 
En wat is de relatie met loopbaansucces?

Uit ons onderzoek blijkt dat mensen 
‘soms’ tot ‘regelmatig’ actief aan 
hun loopbaan werken. En dat 
de nadruk toch vooral op reflectie 
ligt: ze verkennen en evalueren 
vooral hun motivaties, 
waarden en doelen. 

Con structie
Nadenken over je loopbaan is één ding, maar je moet je bevindingen natuurlijk in 

de praktijk omzetten. Dat kan bijvoorbeeld door een stappenplan op te stellen, 

mensen in je netwerk te benaderen om loopbaanmogelijkheden 

te verkennen, of jezelf te profileren op sociale media. 

Proactieve loopbaanconstructie, dat is dus effectief bouwen aan je loopbaan.

Maar wie doet dat eigenlijk, actief werken 
aan de loopbaan?
In dit eerste hoofdstuk lichten we een tipje 
van de sluier. Welke dimensies van proactief 
loopbaangedrag zien we terug bij werknemers 
in België en Nederland? Wat is de impact op 
de duurzaamheid van de loopbaan? 
En wat is de relatie met loopbaansucces?

Uit ons onderzoek blijkt dat mensen 
‘soms’ tot ‘regelmatig’ actief aan 
hun loopbaan werken. En dat 
de nadruk toch vooral op reflectie 
ligt: ze verkennen en evalueren 
vooral hun motivaties, 
waarden en doelen. 



9

Gender & regio

Net zoals er op het vlak van succes en 
duurzaamheid geen verschillen waren tussen 
de genders zijn die er ook niet qua proactief 
loopbaanbeleid: mannen en vrouwen werken 
even hard aan hun loopbaan. 

De loopbaanmobiliteit in Nederland, Vlaanderen 
en Wallonië durfde wel eens schommelen, maar 
het proactieve loopbaangedrag in de drie regio’s 
is nagenoeg hetzelfde: iedereen is er even hard 
in de weer met de loopbaan.

Leeftijd & werkervaring

Jongere werknemers besteden meer aandacht 
aan proactief loopbaangedrag dan oudere. 
Vooral vanaf 46 jaar zetten mensen er minder 
op in. 

Ook wie minder werkervaring heeft, werkt vaker 
actief aan de loopbaan. Logisch, want aan het 
begin van hun loopbaan moeten mensen nu 
eenmaal harder aan de weg timmeren. 

Toch mogen oudere en meer ervaren 
werknemers niet blind blijven voor de 
voordelen van career crafting: het zorgt er 
immers voor dat ze inzetbaar blijven op de 
arbeidsmarkt, en dat is zoals gezegd belangrijk 
gedurende de hele loopbaan.

Proactief loo pbaangedrag en 
demografische variabelen

het proactieve loopbaangedrag in de drie regio’s 

Vooral vanaf 46 jaar zetten mensen er minder 
op in. 

Ook wie minder werkervaring heeft, werkt vaker 
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Diploma & functie

Hoe hoger het diploma, hoe steviger mensen het 
heft van hun loopbaan in handen nemen, zo blijkt 
ook hier. Houders van een masterdiploma of PhD 
scoren hoger op proactieve loopbaanreflectie en 
-constructie dan wie ten hoogste een diploma 
van het secundair onderwijs behaalde. (Tabel 3) 
White collar workers zetten eveneens beduidend 
meer in op proactief loopbaangedrag dan blue 
collar workers. (Tabel 4) 

Ook hier een echo uit de vorige twee 
onderzoekspapers: wie praktisch geschoold is en 
een blue-collarfunctie uitoefent, denkt minder 
vaak na over het eigen loopbaangedrag en de 
bijbehorende doelen.

Gemiddelde Ten hoogste  
lager onderwijs

Secundair  
onderwijs Bachelor Master of PhD

Proactieve 
loopbaanreflectie 3,75 3,39 3,62 3,84 3,97

Proactieve 
loopbaanconstructie 3,61 3,35 3,50 3,69 3,81

Tabel 3: PROACTIEF LOOPBAANGEDRAG NAAR DIPLOMA

Gemiddelde Arbeider Uitvoerend  
bediende Middenkader Directie /

hoger kader

Proactieve 
loopbaanreflectie 3,75 3,65 3,61 3,96 4,00

Proactieve 
loopbaanconstructie 3,61 3,55 3,47 3,78 4,02

Tabel 4: PROACTIEF LOOPBAANGEDRAG NAAR FUNCTIE
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Proactief loopbaangedrag en 
loopbaansucces

Objectief succes en proactief loopbaangedrag 
hangen heel sterk samen, zowel wat reflectie 
als constructie betreft. (Tabel 5) Geen 
echte verrassing voor wie thuis is in het 
wetenschappelijk onderzoek hierrond. 

Hoewel we het oorzakelijk verband op basis 
van onze cijfers niet zwart op wit kunnen 
aantonen, lijkt career crafting toch bij te dragen 
tot objectief loopbaansucces. En dat ligt dan 
weer in lijn met wat we concludeerden in 
onderzoekspaper 1, namelijk dat de interne 

en externe loopbaanmobiliteit stijgt naarmate 
mensen een hogere functie uitoefenen of een 
hoger diploma bezitten.

Bij subjectief succes zien we dezelfde tendens. 
(Tabel 6) Hoe meer mensen inzetten op reflectie 
en constructie, hoe tevredener ze zijn. 

Ook als we de verschillende facetten van 
subjectief loopbaansucces (zie onderzoekspaper 
2) onder de loep nemen, zien we een positief 
verband met career crafting. Het hangt 
bovendien het sterkst samen met financieel 
succes, positieve impact en positieve 
werkrelaties. 

Gemiddelde Laag Matig Hoog Zeer hoog

Proactieve 
loopbaanreflectie 3,75 3,43 3,81 3,99 4,19

Proactieve 
loopbaanconstructie 3,61 3,29 3,65 3,81 4,12

Tabel 5: PROACTIEF LOOPBAANGEDRAG EN OBJECTIEF SUCCES

Gemiddelde Laag Matig Hoog Zeer hoog

Proactieve 
loopbaanreflectie 3,75 3,36 3,59 3,85 4,28

Proactieve 
loopbaanconstructie 3,61 3,16 3,48 3,73 4,14

Tabel 6: PROACTIEF LOOPBAANGEDRAG EN SUBJECTIEF SUCCES
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Proactief loopbaangedrag en 
loopbaandoelen

Alle werknemers die ‘job’ als loopbaanoriëntatie 
opgeven (zie onderzoekspaper 2), vertonen 
ongeveer dezelfde mate van proactief 
loopbaangedrag. (Tabel 7) Helemaal anders is het 
voor wie een carrière najaagt, of werkt vanuit een 
zekere roeping: omdat die werknemers bewust 
vooruitgang willen boeken in hun loopbaan, of 
gewoon omdat ze er heel erg bewust mee in de 
weer zijn, reflecteren ze er meer over en bouwen 
er ook actiever aan. (Tabel 8 en 9)

Gemiddelde Helemaal 
niet

Vrijwel niet/
nauwelijks Een beetje Veel Heel veel

Proactieve 
loopbaanreflectie 3,75 3,80 3,69 3,70 3,85 3,76

Proactieve 
loopbaanconstructie 3,61 3,55 3,59 3,58 3,73 3,59

Tabel 7: PROACTIEF LOOPBAANGEDRAG EN IDENTIFICATIE MET JOB

Gemiddelde Helemaal 
niet

Vrijwel niet/
nauwelijks Een beetje Veel Heel veel

Proactieve 
loopbaanreflectie 3,75 3,22 3,52 3,93 4,26 4,84

Proactieve 
loopbaanconstructie 3,61 2,96 3,41 3,80 4,24 4,73

Tabel 8: PROACTIEF LOOPBAANGEDRAG EN IDENTIFICATIE MET CARRIÈRE

Gemiddelde Helemaal 
niet

Vrijwel niet/
nauwelijks Een beetje Veel Heel veel

Proactieve 
loopbaanreflectie 3,75 3,23 3,59 3,91 4,17 4,74

Proactieve 
loopbaanconstructie 3,61 3,02 3,48 3,78 4,07 4,51

Tabel 9: PROACTIEF LOOPBAANGEDRAG EN IDENTIFICATIE MET ROEPING
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Proactief loopbaangedrag en 
duurzame loopbanen

In deel 1 van ‘Over werkgeluk en succes’ gingen 
we al uitgebreid in op duurzame loopbanen. 
Hier stellen we de vraag: kan je je loopbaan 
zélf duurzamer maken door er proactief aan 
te werken? Met andere woorden: kan je er 
gelukkiger, gezonder en productiever door 
worden? 

Om die vraag te beantwoorden, koppelen we 
eerst de balans tussen de indicatoren werkgeluk, 
mentale gezondheid en inzetbaarheid - als 
die goed zit, loert een duurzame loopbaan 
om de hoek - aan de cijfers over proactief 
loopbaangedrag. Wat blijkt: wie meer proactief 
werkt aan de loopbaan ervaart ook een betere 
balans tussen werkgeluk, gezondheid en 
productiviteit. (Tabel 10)

Gemiddelde Niet of beperkt in 
balans

Enigszins in 
balans In balans

Proactieve 
loopbaanreflectie 3,75 3,32 3,48 3,77

Proactieve 
loopbaanconstructie 3,61 3,57 3,58 3,89

Tabel 10: PROACTIEF LOOPBAANGEDRAG EN DUURZAME BALANS

Gemiddelde Score 1-6 Score 7-8 Score 9-10

Proactieve 
loopbaanreflectie 3,75 3,31 3,68 3,93

Proactieve 
loopbaanconstructie 3,61 3,31 3,59 3,72

Tabel 11: PROACTIEF LOOPBAANGEDRAG EN BELANG VAN WERKGELUK OP LANGE TERMIJN

Gemiddelde Score 1-6 Score 7-8 Score 9-10

Proactieve 
loopbaanreflectie 3,75 3,38 3,72 4,20

Proactieve 
loopbaanconstructie 3,61 3,24 3,59 4,06

Tabel 12: PROACTIEF LOOPBAANGEDRAG EN BELANG VAN PRODUCTIVITEIT OP LANGE TERMIJN

Zoomen we in op de afzonderlijke indicatoren, 
dan valt vooral de positieve samenhang met 
career crafting op (tabel 11-12): werknemers 

die meer proactief loopbaangedrag vertonen, 
hechten ook meer belang aan hun geluk, 
gezondheid en productiviteit in de toekomst. 
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Het effect is het grootst bij de indicator 
productiviteit. Wie (intern én extern) inzetbaar 
blijven heel belangrijk vindt, gaat vaker actief 
aan de slag met de loopbaan.

Ook wie intern al eens van job verandert, schrijft 
blijkbaar vaker actief mee aan het verhaal 
van z’n loopbaan. (Tabel 14). Wie één keer 
veranderde, scoort 4/5 op reflectie en 3,87/5 op 

constructie. Ook niet echt verwonderlijk, want in 
onderzoekspaper 1 bleek interne mobiliteit een 
weldoend effect te hebben op de duurzaamheid 
van de loopbaan. 

Kortom, medewerkers motiveren om na te 
denken over de loopbaan en die bedenkingen 
en ideeën om te zetten in de praktijk: het doet 
wonderen voor de interne mobiliteit.

En wat met de externe mobiliteit? 
Daar is enkel een effect te zien bij 
de proactieve loopbaanreflectie. 
(Tabel 15) Lees: wie meer nadenkt 
over drijfveren en vaardigheden is 
de voorbije vijf jaar ook vaker van 
werkgever veranderd. 

Voor wie meer actief netwerkt en 
zichzelf als professionele kracht in de 
kijker zet, is het effect niet zichtbaar. 

Gemiddelde Nooit 1 keer 2 keer of meer

Proactieve 
loopbaanreflectie 3,75 3,68 4,00 4,04

Proactieve 
loopbaanconstructie 3,61 3,55 3,87 3,90

Tabel 14: PROACTIEF LOOPBAANGEDRAG EN INTERNE MOBILITEIT

Gemiddelde Nooit 1 keer 2 keer of meer

Proactieve 
loopbaanreflectie 3,75 3,69 3,91 3,95

Proactieve 
loopbaanconstructie 3,61 3,57 3,73 3,76

Tabel 15: PROACTIEF LOOPBAANGEDRAG EN EXTERNE MOBILITEIT
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1. Career crafting loont

Werknemers die aangeven dat ze meer proactief 
loopbaangedrag vertonen, ervaren ook meer 
loopbaansucces. Omgekeerd nemen werknemers 
die minder goed scoren qua objectief en 
subjectief succes het heft minder vaak in hand. 
Gek, want je zou verwachten dat ze net méér 
gaan inzetten op proactief gedrag om hun 
situatie te verbeteren. Weten ze niet goed hoe 
ze eraan moeten beginnen? 

Onze resultaten wijzen alleszins op een 
polarisatie. Proactief loopbaangedrag en 
succes versterken elkaar en vormen dus een 
zogenaamde gain cycle, maar als ze al niet goed 
zaten, kunnen ze elkaar ook verzwakken - we 
spreken dan van een loss cycle. 

Dit is een belangrijk aandachtspunt voor hr-
diensten en iedereen die loopbanen ondersteunt: 
geef minder proactieve en succesvolle 
werknemers een duwtje in de rug, zodat ze het 
tij kunnen keren.

2. Actief aan je loopbaan 
timmeren blijft een must

Oudere (+46 jaar) en meer ervaren (+10 jaar) 
werknemers zetten minder in op proactief 
loopbaangedrag, waarschijnlijk omdat ze minder 
de noodzaak voelen om nog aan hun loopbaan te 
timmeren. En dat is niet zonder gevaren, want ze 
worden steeds minder inzetbaar en mobiel op de 
immer fluctuerende arbeidsmarkt. 

Bovendien neemt het belang van een goede fit 
tussen wie je bent en wat je doet helemaal niet af 
met de leeftijd: het blijft van levensbelang. 
Om hiërarchisch te groeien uiteraard, maar ook 
om betekenis en balans aan je loopbaan 
te geven. 

Vandaar: blijf oudere en meer ervaren werkers 
stimuleren om actief aan hun loopbaan te 
bouwen. 

Even recapit uleren:
Gelukkig, gezond en productief door je loopbaan fietsen, dat doe 
je dankzij een optimale person-career-fit. En die bereik je mede 
dankzij proactief loopbaangedrag. Enerzijds moet je je motivaties, 
waarden en doelen omtrent je loopbaan actief verkennen en evalueren 
(loopbaanreflectie); anderzijds gericht netwerken, aan zelfprofilering doen 
en specifieke doelen nastreven (loopbaanconstructie). 
Drie resultaten sprongen hier in het oog. 
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3. Duurzame loopbanen: niet voor 
blue collar workers

Ons verhaal wordt niet alleen eentonig, maar 
ook stilaan verontrustend: ook qua proactief 
loopbaangedrag hinken blue collar workers 
danig achterop. Niet alleen scoren ze laag 
qua duurzaamheid en mobiliteit, ze doen ook 
minder om hun kansen te vergroten. En dan is 
duurzaamheid op den duur slechts een verre 
droom. Er is dus echt werk aan de winkel, 
zowel voor beleidsmakers als voor wie 
aan loopbaanondersteuning doet.
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Van ‘wat overkomt 
me nu?’ to t ‘had 
ik maar …’: over 
loo pbaanschokken 
en spij t

2
Over loo pbaanschokken

Mensen zitten vandaag niet passief te wachten tot er een nieuwe job 
uit de lucht komt vallen, of een promotie bij hun huidige werkgever. 
Nee, ze vragen zich steeds vaker af of ze wel gelukkig zijn met wat ze 
vandaag doen en hebben, en gaan actief lobbyen en netwerken. 
Om bijvoorbeeld een hoger loon of betere voorwaarden te realiseren, 
of om hun werkgeluk te verhogen. Ze bouwen dus zelf actief mee aan 
de duurzaamheid van hun loopbaan. 

Maar dat wil nog niet zeggen dat ze hun loopbaan altijd perfect in 
de hand hebben. Er zijn immers te veel factoren waar je als individu 
geen vat op hebt. Kleine toevalligheden die je professionele leven 
in een andere richting kunnen duwen, maar ook grotere disruptieve 
gebeurtenissen waarover je nauwelijks of geen controle hebt, en 
die je dieper dan anders doen nadenken over je loopbaan: de 
zogenaamde career shocks.
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De ene loo pbaanschok 
is de andere niet

En ze zijn relatief: wat voor de ene werknemer 
een fait divers is, kan de wereld van een andere 
helemaal op z’n kop zetten. Neem nu de 
coronapandemie: voor wie in de horeca werkte, 
was dit een ongeziene situatie met een enorme 
impact. Van de ene dag op de andere ging de 
hele sector op slot, en niemand wist hoe lang 
het zou duren. Wie daarentegen met een vast 
contract in de dienstensector werkte, kon zijn job 
vaak gewoon thuis verderzetten, met nauwelijks 
één onderbreking. 

Maar de impact van zo’n loopbaanschok 
kan voor één en dezelfde werknemer ook 
verschillen op de korte versus de lange 
termijn. 

Was corona voor werknemers in de 
toerismesector aanvankelijk een gigantische 
schok, dan is het effect vandaag een pak minder, 
nu mensen weer volop aan het reizen slaan en de 
werkgelegenheid daardoor toeneemt. In andere 
sectoren is het misschien net omgekeerd: was het 
ongemak voor werknemers aanvankelijk beperkt 
tot permanent thuiswerken, dan is het vandaag 
misschien een stuk groter, bijvoorbeeld omdat 
hun bedrijf door de weggevallen overheidssteun 
alsnog moet herstructureren en werknemers 
moet ontslaan. 

Bovendien hangt de impact sterk samen met 
de loopbaanfase waarin je je bevindt. Jongeren 
kunnen de effecten van een career shock 
bijvoorbeeld langer meeslepen. 

Loopbaanschokken kunnen positieve en 
negatieve gevolgen hebben. Het hangt 
allemaal af van de context. Horecapersoneel zat 
door corona maandenlang met de vingers te 
draaien, maar softwareontwikkelaars en tuiniers 
konden het werk vaak niet bijhouden. En wie 
meer thuis werkte, verloor dus ook geen tijd 
met pendelen en kon meer tijd doorbrengen 
met huisgenoten of een gezin. Al kan een 
schijnbaar positieve gebeurtenis ook negatief 
uitpakken: wie promotie krijgt maar er eigenlijk 
nog niet klaar voor was, ziet samen met z’n 
verantwoordelijkheid ook de werkdruk stijgen, en 
misschien zelfs in die mate dat een burn-out om 
de hoek loert. 

Hoezeer een loopbaanschok je (professionele) 
leven verandert, hangt natuurlijk af van hele 
rist factoren. Van je eigen competenties, 
bijvoorbeeld. Of van je weerbaarheid, het geloof 
in je eigen kunnen, van je optimisme en hoop. 
Want wie het gevoel heeft aan het stuur te zitten 
van de eigen loopbaan zal beter met schokken 
kunnen omgaan dan wie ze ervaart als iets dat je 
overkomt. 

Career shocks of loopbaanschokken zijn de combinatie 
van zo’n externe gebeurtenis en een intern reflectieproces. 
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De 4 belangrijkste 
loopbaanschokken
In deze studie vroegen we werknemers naar 
deze loopbaanschokken:
• een mentor of collega die de  

organisatie verlaat
• een belangrijke negatieve ontwikkeling in de  

organisatie: een bezuiniging, faillissement of  
groot ethisch schandaal

• een nieuwe job die, of een project dat een  
grote uitdaging vormt toch ombuigen tot  
een succes 

• sneller dan verwacht promotie, meer salaris 
of verantwoordelijkheden krijgen.

We gingen er van uit dat mensen de eerste twee 
doorgaans als negatief ervaren, en de andere 
twee schokken als positief. Uiteraard kunnen ze 
op de langere termijn het tegenovergestelde 
effect hebben. 

We vroegen werknemers expliciet naar de impact 
van deze gebeurtenissen: hoe ze hen hadden 
aangezet tot reflectie. 

Over loopbaanspijt

Loopbaanschokken zijn disruptief, en ze kunnen 
je leven een tijdlang helemaal overhoop halen. 
Maar soms ervaren werknemers ook effectief 
spijt over hun loopbaan. En dat gevoel van ‘ik 
wou dat mijn pad helemaal anders gelopen was’ 
gaat zelfs nooit meer weg. Het blijft knagen, 
omdat mensen niet in staat zijn om de scheve 
situatie recht te trekken, of het gewoon niet 
willen. Uit onderzoek blijkt dat deze chronische 
spijt de inzet op het werk afremt, en ook directe 
gevolgen heeft voor de werkprestaties en het 
mentale welzijn. 

In dit tweede hoofdstuk van deze 
onderzoekspaper zoomen we in op de resultaten 
over loopbaanschokken en spijt. 

Met welke schokken kregen mensen in België en 
Nederland al te maken? Welke impact hadden ze 
op de duurzaamheid van hun loopbaan?  
En hebben ze misschien ook spijt over hoe dat 
grillige pad voor hen is gelopen?
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Meer positieve dan 
negatieve schokken
In onderzoek komt vaak naar voren dat de 
meeste mensen regelmatig loopbaanschokken 
ervaren die hun loopbaan danig beïnvloeden, 
maar onze resultaten nuanceren dat beeld. 
Ongeveer de helft van onze respondenten kreeg 
zelfs nog nooit zo’n loopbaanschok te verwerken. 
En van wie er wél mee geconfronteerd werd, 
had hij maar bij een kleine minderheid een grote 
impact. (Figuur 1) 

Opvallend is dat mensen nét iets vaker te maken 
kregen met positieve (56 en 49%) dan negatieve 
schokken (52 en 49%). De schok die zich het 
hardst liet voelen, was die van een nieuwe job of 
een nieuw project. 

 Onverwachte groei in salaris,  
 verantwoordelijkheid, promotie

 Succesvolle uitvoering  
 nieuwe baan/project 

 Negatieve ontwikkeling 
 in organisatie

 Collega/mentor 
 die wegging 

Niet meegemaakt
Had een 
minimale impact

47,70 13,35

13,85

13,60

12,48

22,42

21,74

21,86

18,14

11,93

11,18

15,78

12,55

4,6

2,8

4,91

4,6

50,43

43,85

50,43

Had enige 
impact

Had behoorlijk 
wat impact

Had een  
grote impact

Figuur 1: LOOPBAANSCHOKKEN

0 50 100
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Schokken en demografie

Als we kijken naar gender, regio, ervaring, 
diploma en functie, dan zijn er weinig verschillen: 
iedereen ervaart loopbaanschokken min of meer 
op dezelfde manier. Alleen qua leeftijd is er een 
verschil: jongeren hebben meer moeite met een 
plotse negatieve ontwikkeling in de organisatie. 
(Figuur 2).

 46-55 jaar

 +55 jaar

 36-45 jaar

 26-35 jaar

 18-25 jaar

Niet meegemaakt
Had een 
minimale impact

33,68 12,63

12,87

14,29

12,28

10,48

24,21

22,81

17,03

19,08

11,90

23,16

13,74

16,21

8,55

9,92

6,32

6,14

7,42

6,36

5,57

44,44

45,05

53,73

62,04

Had enige 
impact

Had behoorlijk 
wat impact

Had een 
grote impact

Figuur 2: SCHOK: NEGATIEVE ONTWIKKELING IN DE ORGANISATIE NAAR LEEFTIJD

0 50 100
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Schokken en succes

Werknemers die een grotere impact ondervinden 
van schokken hebben doorgaans ook meer 
objectief loopbaansucces. Geen grote verrassing: 
als pakweg iemands collega of mentor 
vertrekt, opent dat deuren voor (hiërarchische) 
groei. En een onverwachte groei in salaris of 
verantwoordelijkheden komt vaak in de vorm van 
een promotie, wat een indicator is van objectief 
loopbaansucces.

De effecten van loopbaanschokken kunnen 
complex zijn, maar als het op loopbaansucces 
aankomt, is de conclusie kinderachtig simpel: 
positievere schokken hebben een positieve 
impact op objectief succes, negatieve hebben 
een negatieve impact. 

Wie pakweg in een faillissement terechtkomt of 
die ene inspirerende teamlead ziet vertrekken, 
is doorgaans minder tevreden met de loopbaan. 
(Figuur 6) 

Figuur 6: SCHOK: NEGATIEVE VERANDERING IN DE ORGANISATIE EN SUBJECTIEF SUCCES

 Laag   |   Matig   |   Hoog   |   Zeer hoog

60%

40%

20%

0%
Niet meegemaakt Had een minimale 

impact
Had enige impact Had behoorlijk 

wat impact
Had een grote 

impact
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Figuur 7: SCHOK: SUCCESVOL UITVOEREN VAN EEN NIEUWE BAAN/PROJECT EN SUBJECTIEF SUCCES

 Laag   |   Matig   |   Hoog   |   Zeer hoog

60%

40%

20%

0%
Niet meegemaakt Had een minimale 

impact
Had enige impact Had behoorlijk 

wat impact
Had een grote 

impact

Figuur 8: SCHOK: ONVERWACHTE GROEI IN SALARIS, VERANTWOORDELIJKHEID,  
 PROMOTIE EN SUBJECTIEF SUCCES

 Laag   |   Matig   |   Hoog   |   Zeer hoog

60%

40%

20%

0%
Niet meegemaakt Had een minimale 

impact
Had enige impact Had behoorlijk 

wat impact
Had een grote 

impact

En wie onverwacht een promotie krijgt of een 
lastig project toch netjes op de rails krijgt, ziet z’n 
tevredenheid zienderogen stijgen. (Figuur 7 en 8)
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Schokken en duurzame loopbanen

Welke impact hebben de verschillende schokken 
op de duurzaamheid van loopbanen? In welke 
mate beïnvloeden ze dus werkgeluk, mentale 
gezondheid en interne en externe inzetbaarheid 
(productiviteit) van werknemers?

Geen grote verrassingen hier: werknemers die 
de zogenaamd positieve schokken meemaken, 
geven aan dat ze gelukkiger zijn met hun werk 
(tabel 16); werknemers die een collega of mentor 
zien vertrekken of een negatieve ontwikkeling in 
hun bedrijf meemaken, scoren lager qua mentale 
gezondheid. (Tabel 17)

Toch is er één opvallend detail: werknemers 
die een onverwachte groei in salaris of 
verantwoordelijkheid kenden of promotie kregen, 
scoren lager op mentale gezondheid.  
Mogelijk kregen ze door die plotselinge toename 
van verantwoordelijkheden meer stress, die 
op zijn beurt een negatieve invloed had op de 
duurzaamheid van hun loopbaan. Als we eerder 
schreven dat de impact van een schok niet altijd 
eenduidig is, dan is dit een schoolvoorbeeld. 

Niet 
meegemaakt

Minimale 
impact

Enige 
impact

Behoorlijk
wat impact

Grote
impact

Collega/mentor  
die wegging 3,35 3,38 3,14 2,82 2,68

Negatieve ontwikkeling 
in organisatie 3,57 3,32 3,07 2,93 2,67

Onverwachte 
groei in salaris,

verantwoordelijkheid, 
promotie

3,43 3,37 3,26 2,93 2,72

Tabel 17: LOOPBAANSCHOKKEN EN MENTALE GEZONDHEID

Niet 
meegemaakt

Minimale 
impact

Enige 
impact

Behoorlijk
wat impact

Grote
impact

Succesvolle uitvoering 
nieuwe baan/project 3,41 3,39 3,45 3,75 4,10

Onverwachte 
groei in salaris,

verantwoordelijkheid, 
promotie

3,41 3,42 3,56 3,74 4,08

Tabel 16: LOOPBAANSCHOKKEN EN MENTALE GEZONDHEID
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En wat met inzetbaarheid? Uit eerder 
wetenschappelijk onderzoek bleek dat 
loopbaanschokken haar een fikse boost kunnen 
geven, en dat is hier inderdaad niet anders. 
Voor onze werknemers hadden schokken een 
positieve invloed op zowel de interne als de 
externe inzetbaarheid. (Tabel 18 en 19) Zelfs het 

weggaan van collega’s of mentoren gaf hen het 
gevoel dat ze in de toekomst beter inzetbaar 
zullen zijn. Mogelijk zagen ze hun kansen op een 
andere functie in de eigen organisatie stijgen, of 
werden ze zich plots scherper bewust van hun 
eigen competenties - zeg maar: ze beseften plots 
‘hey, dit kan ik óók!’ 

Niet 
meegemaakt

Minimale 
impact

Enige 
impact

Behoorlijk
wat impact

Grote
impact

Collega/mentor  
die wegging 2,90 3,07 3,23 3,31 3,12

Succesvolle uitvoering 
nieuwe baan/project 2,83 2,96 3,20 3,40 3,59

Onverwachte 
groei in salaris,

verantwoordelijkheid, 
promotie

2,84 3,10 3,28 3,38 3,80

Tabel 18: LOOPBAANSCHOKKEN EN INTERNE INZETBAARHEID

Niet 
meegemaakt

Minimale 
impact

Enige 
impact

Behoorlijk
wat impact

Grote
impact

Collega/mentor  
die wegging 3,26 3,33 3,42 3,47 3,55

Succesvolle uitvoering 
nieuwe baan/project 3,20 3,22 3,46 3,54 3,86

Onverwachte 
groei in salaris,

verantwoordelijkheid, 
promotie

3,22 3,32 3,49 3,52 3,95

Tabel 19: LOOPBAANSCHOKKEN EN EXTERNE INZETBAARHEID
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Van ‘Had ik maar …’ tot ‘Blij  met  
mijn keuze’: over loopbaanspij t
Werknemers kunnen zelf actief werken aan hun loopbaan, en niemand 
houdt ze tegen om hun geluk bij een andere werkgever te beproeven. 
Toch ervaart één op drie bij het terugkijken op hun loopbaan een zekere 
vorm van spijt. 37% heeft dan weer helemaal geen spijt, 28% weet het 
niet. (Figuur 9) 

• wilden dat ze een ander beroep hadden 
gekozen toen ze aan hun loopbaan begonnen

• het gevoel hebben dat ze een fout gemaakt 
hadden door voor deze loopbaan te kiezen

• denken dat ze nu meer tevreden zouden zijn 
als ze een andere loopbaan hadden gekozen

• zeker de juiste loopbaan gekozen hebben.

In dit onderzoek vroegen we werknemers onder meer of ze: 

Figuur 9: LOOPBAANSPIJT ALGEMEEN

18,45%
Wel spijt/
(sterk) oneens

33,71%
Wel spijt/
(sterk) eens

28,65%
Onbeslist
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Van ‘Had ik maar …’ tot ‘Blij  met  
mijn keuze’: over loopbaanspij t

Als we de cijfers indelen volgens  
demografische verschillen,  
valt op dat …

• uitvoerend bedienden en middenkader 
minder loopbaanspijt ervaren dan arbeiders 
(Tabel 20) 

• werknemers vanaf 46 jaar én met meer 
ervaring beduidend minder loopbaanspijt 
voelen dan hun jongere collega’s. (Tabel 21 

en 22) Hebben de oudere zich misschien 
neergelegd bij hoe hun professionele leven  
is verlopen? Of waren de verwachtingen van 
jongeren bij de start van hun loopbaan zo 
onrealistisch hoog dat ze algauw een koude 
douche kregen? Hoe dan ook: een licht 
verrassend resultaat, omdat loopbaanspijt 
veelal wordt gezien als iets dat mensen pas 
ervaren aan het einde van hun werkende 
leven.

Arbeider Uitvoerend  
bediende Middenkader Directie /

hoger kader

Loopbaanspijt 2,91 2,76 2,75 2,84

Tabel 20: LOOPBAANSPIJT EN FUNCTIE

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

Loopbaanspijt 3,05 2,93 2,86 2,77 2,61

Tabel 21: LOOPBAANSPIJT EN LEEFTIJD

Entry level 
(0-2j)

Early career 
(3-10j)

Mid-career 
(11-25j)

Senior career 
(26-35j)

Late career 
(+35j)

Loopbaanspijt 2,99 2,93 2,86 2,76 2,61

Tabel 22: LOOPBAANSPIJT EN WERKERVARING
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Wat subjectief loopbaansucces betreft, ligt de conclusie voor de hand.

Wie over het algemeen tevreden is met 
de loopbaan, ervaart minder spijt over de 
genomen beslissingen. (Tabel 23). 

Ook bij wie de balans tussen werkgeluk, 
gezondheid en inzetbaarheid goed zit, 
heeft minder spijt. (Tabel 24) 

Subjectief succes Laag Acceptabel Hoog Zeer hoog

Loopbaanspijt 2,91 2,76 2,75 2,84

Tabel 23: LOOPBAANSPIJT EN LOOPBAANTEVREDENHEID

Duurzame balans Niet of beperkt in balans Enigszins in balans In balans

Loopbaanspijt 3,06 2,89 2,68

Tabel 24: LOOPBAANSPIJT EN DUURZAME LOOPBAANBALANS
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Tot slot is het opvallend dat wie in z’n loopbaan 
geen enkele schok meemaakte, minder spijt 
heeft. (Tabel 25). Voor wie er wél meemaakte, 
geldt: hoe groter de impact van de schok, 
hoe meer spijt over de loopbaan - zelfs als de 
schokken positief waren, zoals bij het krijgen 
van een nieuwe job of functie, of onverwacht 
promotie of meer loon of verantwoordelijkheid 
in de schoot geworpen krijgen. 

De impact op loopbaanspijt is het grootst bij 
werknemers die een negatieve ontwikkeling 
in hun organisatie doormaken. Het bewijs: wie 
aangeeft dat die ingrijpende bezuiniging, dat 

faillissement of groot schandaal ‘behoorlijk wat 
impact’ of ‘grote impact’ heeft gehad, geeft een 
score van respectievelijk 3.06 en 3.11 aan de 
factor spijt - de hoogste cijfers in de hele tabel. 

Voorspelbaarheid blijkt hier de sluitende 
factor. Immers: zolang je loopbaan enigszins 
voorspelbaar verloopt, zonder ingrijpende 
schokken, is er ook weinig om spijt van te 
hebben. Hoe meer onverwachte gebeurtenissen 
er op je pad komen, hoe grilliger het pad van 
je loopbaan loopt en hoe meer mogelijke 
scenario’s: spijt loert dus veel makkelijker om 
de hoek.

Niet 
meegemaakt

Minimale 
impact

Enige 
impact

Behoorlijk
wat impact

Grote
impact

Collega/mentor 
die wegging 2,68 2,79 2,96 3,02 2,91

Negatieve ontwikkeling in 
organisatie 2,64 2,79 2,99 3,06 3,11

Succesvolle uitvoering 
nieuwe baan/project 2,74 2,80 2,90 2,87 2,83

Onverwachte 
groei in salaris,

verantwoordelijkheid, 
promotie

2,74 2,81 2,84 3,01 2,98

Tabel 25: LOOPBAANSPIJT EN LOOPBAANSCHOKKEN



32

1. Eén op twee maakt nooit een 
loopbaanschok mee

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond 
dat vrijwel iedereen ooit te maken krijgt met 
disruptieve gebeurtenissen die hun loopbaan 
beïnvloeden, maar onze resultaten zeggen wat 
anders: één op de twee werknemers maakte 
nooit een schok mee of was er zich niet van 
bewust. 

Er zijn twee mogelijke verklaringen voor die 
afwijkende trend:
• De coronapandemie was zo ingrijpend dat 

ze de andere schokken naar de achtergrond 
heeft geduwd. 

• In dit onderzoek focusten we uitsluitend 
op werkgerelateerde gebeurtenissen. 
Dat neemt niet weg dat ook andere 
gebeurtenissen in een mensenleven, zoals 
het verliezen van een familielid of ziekte, een 
loopbaan danig kunnen beïnvloeden. 

Niettemin te onthouden: de schokken waarmee 
de werknemers in dit onderzoek te maken 
kregen, waren nét iets vaker positief dan 
negatief.

2. Schokeffecten zijn 
onvoorspelbaar

Wie een onverwachte promotie krijgt, ervaart 
meer (objectief en subjectief) loopbaansucces en 
werkgeluk: geen grote verrassing. Maar diezelfde 
schok zorgt ook voor een dip in de mentale 
gezondheid. De effecten van loopbaanschokken 

zijn dus lastig te voorspellen. En daarom is het 
belangrijk om hier nog meer grondig onderzoek 
naar te doen, zodat we mensen beter kunnen 
leren hoe ze zich ertegen kunnen wapenen.

3. Schokken verhogen de 
inzetbaarheid

Werknemers die positieve schokken ervaren, 
beschouwen zichzelf als beter inzetbaar, zowel 
intern als extern. Maar dat geldt ook voor 
mensen die een collega of mentor zagen 
vertrekken. Mogelijk zagen ze daardoor nieuwe 
opportuniteiten in de eigen organisatie, of 
beseften ze plots dat ze competenties hadden 
waarmee ze ook gerust elders aan de slag 
kunnen.

4. Eén op drie heeft spijt van 
keuzes uit het verleden

Een derde van alle werknemers heeft spijt dat ze 
ooit voor hun specifieke beroep hebben gekozen, 
of dat hun loopbaan zo is gelopen. Voorts heeft 
al wie z’n loopbaan als ‘duurzaam’ bestempelt, 
beduidend minder spijt. Hetzelfde geldt voor 
wie nooit een echte loopbaanschok voorbij zag 
komen. Een loopbaan die voorspelbaar in één 
richting gaat, zal nooit aftakken in alternatieve 
routes die op hun beurt aanleiding kunnen geven 
tot spijt. 

Even recapit uleren: 
Over schokken en spijt springen vier dingen in het oog. 
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Con clusie:
Hoe zorgen 
we voo r mee r 
proactivit eit  en 
minder spijt? 
Wat doen werknemers zelf om hun loopbaan 
in de juiste baan te krijgen? En welke schokken 
krijgen ze op dat grillige pad zoal te verwerken?
Welke beslissingen hadden ze liever anders 
genomen? Die antwoorden verwerkten we in 
dit slotdeel van de onderzoekspaperreeks 
‘Over werkgeluk en succes: zo schrijven werknemers 
in België en Nederland aan hun loopbaan’. 
En we geven nog drie aanbevelingen mee. 
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Werknemers die het heft in eigen hand nemen 
en proactief loopbaangedrag vertonen, 
scoren hoger qua werkgeluk, gezondheid en 
productiviteit. Zit de balans daar goed, dan 
hebben ze ook minder spijt over genomen 
loopbaanbeslissingen. En kunnen ze beter om 
met loopbaanschokken. 

Beleidsmakers en werkgevers hebben er dus alle 
baat bij om werknemers te stimuleren om zelf 
proactief hun loopbaan te sturen, en ze te leren 
hoe ze moeten omgaan met schokken.  
Hoe duurzamer onze loopbanen, hoe beter  
voor de hele arbeidspopulatie.  

#1: Stimuleer proactief loopbaangedrag en omgaan met schokken

Blue collar workers hebben niet alleen een 
minder duurzame loopbaan (zie onderzoekspaper 
1) en een lagere mate van objectief en subjectief 
loopbaansucces (onderzoekspaper 2), ze 

vertonen ook minder proactief loopbaangedrag. 
En daardoor zijn ze extra kwetsbaar. 
Leer ze dan ook hoe ze zélf actief aan de slag 
kunnen met hun loopbaan. 

#2: Focus extra op blue collar workers

Oudere (vanaf 46 jaar) en meer ervaren (+10 
jaar) werknemers hebben minder spijt van de 
loopbaan die ze tot hiertoe hebben gehad, 
maar ze zetten wél minder in op proactief 
loopbaangedrag. Het gevaar bestaat dat ze 
daardoor vastroesten in hun huidige job, met 
alle gevolgen van dien voor hun inzetbaarheid 
en loopbaansucces. Het kan dus geen kwaad om 
te benadrukken dat ze actief aan hun loopbaan 
moeten blijven werken. 

En dat geldt natuurlijk ook voor jongeren. 
Zij vertonen gek genoeg ook vaak spijt over hun 
loopbaan, mogelijk omdat hun verwachtingen 

heel hoog waren, of omdat ze een onrealistische 
kijk hebben op de arbeidsmarkt in het algemeen. 
Zorg bij hen dus voor uitgebreid loopbaanadvies, 
en meer tijd om de vele mogelijkheden te 
verkennen voordat ze daadwerkelijk harde keuzes 
moeten maken. Dat alles zal bijdragen tot een 
meer realistisch beroepsvooruitzicht, en vast ook 
tot minder loopbaanspijt. 

We raden verder aan om jongeren goed te 
informeren over het bredere belang van een 
duurzame loopbaan: die draait immers niet enkel 
om presteren, maar ook om gelukkig en  
gezond zijn.

#3: Geef (iedereen) uitgebreid loopbaanadvies
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