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Stellingen
behorende bij het proefschrift
‘Loopbaanadvisering een vak apart’
van
Peter Tielenius Kruythoff

1. Loopbaanadviseurs moeten altijd klaarstaan om te helpen; altruïsme is vaak de
enige manier om problemen op te lossen (hoofdstuk 3, dit proefschrift);
2. De specifieke competenties inlevingsvermogen en effectief communiceren zijn over
het algemeen bij vrouwelijke loopbaanadviseurs iets beter ontwikkeld dan bij hun
mannelijke collegae (hoofdstuk 5, dit proefschrift);
3. Wo-opgeleide loopbaanadviseurs leveren iets betere kwaliteit inzake arbeidsmarktbegeleiding dan hun hbo-opgeleide collegae (hoofdstuk 6, dit proefschrift);
4. De grote tevredenheid van de cliënt met de nieuwe baan geldt niet alleen voor de
korte termijn, maar ook voor de middellange termijn (hoofdstuk 7, dit proefschrift);
5. Het belangrijkste doel van de begeleiding is het verbeteren van het functioneren
van de cliënt, direct gevolgd door de plaatsing van de cliënt in een nieuwe passende
baan;
6. Maatschappelijke erkenning van loopbaanadvisering als professie zal door de
beroepsgroep zelf bevochten moeten worden;
7. Loopbaanadvisering kan alleen een professie worden als leidinggevenden en
specialisten uit het vakgebied een afgeronde masteropleiding in loopbaan advisering
doorlopen hebben;
8. Loopbaanadvisering en loopbaancoaching dienen in één beroepsvereniging
samengebracht te worden;
9. De periode van werkloosheid is, na de periode waarin iemand zijn partner verliest,
de meest aangrijpende en stressvolle periode van iemands leven;
10. Discriminatie naar leeftijd en taal horen niet thuis bij de realisatie van een
proefschrift;
11. Promoveren boven de tachtig jaar is een zeer goede manier om maatschappelijk
betrokken te blijven.

