STELLINGEN
1.

In een loopbaankeuzeproces behoort de ambitie van het individu voorop te staan.

2. Het streven naar succes in de loopbaan hoeft niet uitsluitend te betekenen het nastreven van
progressie op de hiërarchieke ladder maar kan ook inhouden het nastreven van progressie in
vakbekwaamheid, in persoonlijke groei en in afwisseling en avontuur.
3.

Bij beschouwingen over de toekomst van de loopbaan mag niet uit het oog worden verloren
dat individuen verschillende waarden aan hun loopbaan hechten. Zo zal een individu met het
loopbaananker Autonomie/onafhankelijkheid en een individu met het loopbaananker
Creativiteit meer affiniteit hebben met een arbeidzame samenleving van kleine
netwerkachtige organisaties dan een van zeer grote organisaties.

4.

Het is noodzakelijk dat de onderwijssector haar huidige activiteiten op het gebied van
voorlichting over beroepen en het kweken van sollicitatievaardigheden verbreedt naar het
bieden van conceptuele kennisoverdracht over het ontwerpen van en gestalte geven aan de
individuele loopbaan.

5.

Over de vraag in hoeverre individuen met bepaalde loopbaanankers zich verwant voelen met
een arbeidzame samenleving van kleine netwerkachtige organisaties of een van zeer grote
organisaties laten loopbaandeskundigen zich eenduidiger uit dan het loopbaanzoekende
individu.

6.

De gewoonte binnen een aantal organisaties om oudere werknemers te bewegen vervroegd
uit te treden wordt veelal betiteld als 'leeftijdsbewust personeelsbeleid', maar is in feite veelal
een kostbare wegwerpactie van gerijpt menselijk talent.

7.

Een wezenlijk activum van een organisatie is haar personeel. Het personeel staat echter niet
als activum opgenomen in de financiële jaarbalans van een organisatie. De verklaring van een
accountant dat de balans een getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het
vermogen van de organisatie is dus niet volledig.

8.

Uit het feit dat een aantal muzikanten bijeen is gebracht mag niet worden afgeleid dat er een
orkest is geformeerd.

9.

Zodra men gaat vergaderen over wachtlijsten ontstaan nog meer wachtlijsten.

10. Men doet er verstandig aan de verzuchting 'Zo, nu ben ik uitgeleerd' voor te behouden aan
de dag van het afstuderen.
11. Mobiele telefoontoestellen zijn draagbaar, maar niet altijd verdraagbaar.
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