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Samenvatting
van het proefschrift van Peter Tielenius Kruythoff
‘Loopbaanadvisering een vak apart: op weg naar een professie?’

Loopbaanadvisering op commerciële basis is, zoals in vele sociale disciplines, een uniek vakgebied, dat naar de
mening van de auteur op weg is om zich te kwalificeren als een professie. In het proefschrift concentreert het
onderzoek zich op de vraag in hoeverre loopbaanadvisering zich als vakgebied kwalitatief heeft ontwikkeld tot een
professie. Het proefschrift focust op de commerciële uitingen van loopbaanadvisering. Deze uitingen zijn nog maar
40 jaar oud. Zij namen een aanvang toen Paul van Ede in 1978 een praktijk voor ‘outplacement’ (later onderdeel
van loopbaanadvisering) startte naar Amerikaans en Engels voorbeeld.
Het proefschrift start, na een inleidend hoofdstuk, met een historisch overzicht van de ontwikkeling van
loopbaanadvisering in de genoemde 40 jaar (1978 – 2018), zowel op commerciële basis als in het kader van
overheidsbemoeiing. Vervolgens wordt aandacht besteed aan de vraag wat de wetenschap verstaat onder ‘een
professie’ en in hoeverre loopbaanadvies zich reeds heeft ontwikkeld tot een professie. Het blijkt dat een professie
moeilijk te definiëren is. Wetenschappers trachten een professie te beschrijven door criteria op te stellen voor een
professie. Naar aanleiding van deze criteria heeft de auteur zowel voor loopbaanadvisering als voor acht
vakgebieden, die een professie genoemd worden, op kleine schaal een indruk verkregen in hoeverre deze negen
vakgebieden zich volgens experts tot een professie ontwikkeld hebben. Het onderzoek gaf aan dat de vakgebieden
die een professie genoemd worden, aanzienlijk hoger scoorden (87.5 op een schaal 1 – 100) dan loopbaanadvisering
(78.0 op een schaal van 1 – 100). Met name op het gebied van zelfregulering, wetenschappelijke steun en
maatschappelijke erkenning scoorde loopbaanadvisering nog onder de maat.
Naar aanleiding van casusvoorbeelden die door kandidaten voor ISO certificering inzake loopbaanadvisering
gemaakt werden in de periode 2012 – 2014, werd de kwaliteit van: ethisch handelen, de door de adviseurs gebruikte
competenties en de arbeidsmarktbegeleiding, in drie achtereenvolgende hoofdstukken onderzocht. Het bleek dat
ethisch handelen en met name het ethisch dilemma in het kader van loopbaanadvisering onder de maat scoorde.
Slechts 44.7 % van alle casusvoorbeelden werden als voldoende beoordeeld. De door de loopbaanadviseurs
gebruikte specifieke competenties scoorden veel beter (74% van de casusvoorbeelden voldeden ruim met
betrekking tot kwaliteit). Met betrekking tot arbeidsmarktbegeleiding viel de kwaliteit tegen (gemiddeld iets meer
dan de helft van de casusvoorbeelden bleken als voldoende beoordeeld te worden).
Het effect van de begeleiding voor de cliënten werd door de loopbaanadviseurs op drie manieren onderzocht:
1ste : door de baantevredenheid van de cliënten op middellange termijn te onderzoeken. Het bleek dat de tevredenheid
van de cliënten inzake de verkregen nieuwe baan gemeten op een schaal van 1-100 voor de onderzochte groep van
128 cliënten 3.5 jaar na de begeleiding uitkwam op gemiddeld 71. 2 de : ook werd de tevredenheid van de cliënt met de
begeleiding gemeten, zowel op de korte als op de middellange termijn. Gemeten op een schaal van 1 – 100 bleek de
tevredenheid op korte termijn en op middellange termijn praktisch gelijk uit te komen namelijk gemiddeld 84.5 op
korte termijn en 84.4 op middellange termijn. Wetenschappers hebben reeds lang vermoed dat het hoge
tevredenheidsniveau ook op middellange termijn gehandhaafd blijft. Door deze research is dat vermoeden
aangetoond. 3de : naast de tevredenheid van de cliënt ten aanzien van de begeleiding als ook ten aanzien van de
nieuw verworven baan, werden de verbetering van vijf ontwikkelaspecten van de begeleiding vanuit het gezichtspunt
van de cliënt onderzocht. De ontwikkelaspecten zijn: het zelfbeeld; de relatie met de werkomgeving; het
functioneren; de communicatieve vaardigheden en het zelfsturend vermogen. Het bleek dat de verbetering van het
functioneren door de begeleiding het meest verbeterd was, namelijk met gemiddeld 70.1 op een schaal 1-100.
Tenslotte werd in de conclusie een samenvatting gegeven van de ontwikkeling van alle kwaliteitsaspecten van
loopbaanadvisering op weg naar een professie. Het bleek dat gemiddeld loopbaanadvisering inzake ethiek,
competenties, marktbegeleiding en de effecten van de begeleiding kwalitatief voldoende beoordeeld werd, maar
nog een weg te gaan heeft om zich te kunnen kwalificeren als een professie.
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