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Een initiatief van

De professionele identiteit
De professionele identiteit speelt een belangrijke rol bij 
carrièrekeuzes. Het gaat  om twee vragen: 

• ‘Wie ben ik als professional?’

• In hoeverre voel ik mij verbonden met mijn
 (toekomstige) professie? 

Technische details
• Bestaat uit ±100 korte statements

• Invullen duurt gemiddeld 10-15 min.

• Aantrekkelijk en intuïtief design

• Bruikbaar op verschillende devices

Bekijk zelf de ‘look & feel’ van het Carrière Kompas 
met de demo: www.hetcarrierekompas.nl/demo 

Het Carrière Kompas als feedbacktool
Het Carrière Kompas kan ingezet worden:

• Ter ondersteuning bij de bewustwording van de eigen unieke identiteit

• Om richting te geven aan loopbaanontwikkeling

• Als handreiking voor vervolggesprekken

Uitkomsten op opleidings- of bedrijfsniveau
Een scan van technisch talent in de opleiding of het  bedrijf. Welke ‘type 
technici’ hebben wij in ons bedrijf / onze opleiding, en hoe verschilt dit met 
collega-bedrijven of -opleidingen? De uitkomsten geven handvatten voor 
werving en selectie.

Uitkomsten op individueel niveau
Mate van overlap met een herkenbare set van profielen van (aankomende) 
technici: de Allrounder, de Nerd, de Security seeker, de Status seeker, etc.

Betrokkenen voor validatieHet Carrière Kompas
Het Carrière Kompas is een digitale tool die de 
professionele identiteit inzichtelijk maakt. Het meet:

• De inhoud van de professionele identiteit van 
 engineers met vijf aspecten:

• De mate van verbondenheid met het toekomstige 
 technische beroep, bijv. ‘Engineer zijn is belangrijk 
 voor wie ik ben’.

• Aanvullende vragen met betrekking tot   
 carrièrekeuzes en –ontwikkeling. 
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Het Carrière Kompas als HR-tool
Het Carrière Kompas maakt inzichtelijk hoe elk bedrijf een eigen profiel heeft.

“Op dit moment zou het [inzicht in mijn professionele 

identiteit] voor mij wel zinvol zijn, want ik twijfel nog 

steeds wat ik zal gaan doen […], want het werkveld is 

best wel breed voor ons.”  
(quote student) 


