
FutureMe
Direct inzicht in jouw interesses, 

drijfveren en aanleg

Richtinggevend loopbaanadvies

Welke werkgebieden passen bij 
jou?

Duidelijk en helder rapport

Richtinggevend 
loopbaanadvies

Om jouw talent duurzaam in te kunnen 
zetten, is het van belang jouw kwaliteiten en 
drijfveren te kennen. Zo kan je zelf sturing 
geven aan je loopbaan en weet je op welke 
plek je het verschil kunt maken. Of dit nu in 
je huidige functie is of in een geheel andere 
rol. 

De FutureMe is ideaal als startpunt voor een 
(nieuwe) stap. Je vult diverse laagdrempelige 
tests in die meten wat je kan, wil en wat 
je leuk vindt. Online, snel en eenvoudig. 
Beschikbaar op mbo-niveau en op hbo/wo-
niveau.

Duidelijk en helder 

De FutureMe laat zien welke drie 
werkgebieden het beste bij jou passen en 
waarom. Werkgebieden waarin jouw ideeën, 
wensen en kwaliteiten goed tot hun recht 
komen. Je ziet in een oogopslag welke 
werkgebieden aansluiten bij jouw interesses, 
drijfveren en competenties.
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De FutureMe geeft je houvast bij het maken van 
loopbaankeuzes



Interesses, drijfveren en aanleg

Je presteert het best wanneer jouw werk aansluit 
bij jouw krachten en drijfveren. De FutureMe stelt 
de best passende werkgebieden voor jou vast. Al 
jouw relevante kenmerken – interesses, drijfveren 
en aanleg – wegen mee in een gecombineerd advies. 
Daardoor weet je zeker dat je een genuanceerd en 
goed gefundeerd advies krijgt.

Schrijven
Denk hierbij aan beroepen als: schrijver, redacteur, 
vertaler.

Bij de werkgebieden die het beste bij jou passen 
worden een aantal beroepen als voorbeeld 
gegeven. Brainstorm zelf verder welke beroepen of 
werkzaamheden je nog meer kan bedenken.

Wat meet de FutureMe?

Interesses
Als je werk doet dat je boeit, ben je productiever en 
haal je meer voldoening uit je werk. De FutureMe 
geeft een helder overzicht van jouw werkinteresses.

Aanleg
Jouw competenties, jouw specifieke kwaliteiten, 
komen voort uit jouw persoonlijkheid en zijn een 
belangrijk onderdeel van jouw aanleg om iets goed 
of minder goed te kunnen. De FutureMe laat jouw 
sterkste competenties zien.

Drijfveren
Om  in jouw kracht te  staan, moet je weten wat 
jou beweegt, waar je energie van krijgt. Waar je 
wérkelijk een stap extra voor zet. De FutureMe 
laat zien wat jou drijft.
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Meer weten over de
FutureMe?
Bel 085 401 50 50
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