
How Deep is your Love ?

Meer weten? Beter meten (klik voor artikel)

Maurice Vermunt, LDC 
Let’s Connect 

Ga ff lekker doen wat je leuk vindt!

https://ldc.nl/linc-3/


VERLEDEN

INDIVIDU ARBEIDSMARKT

TOEKOMSTHEDEN

Zelfinzicht

‘Tests’

Keuze

‘Beroepen’



ZIEN

PRATEN

KIEZEN

✓ Perspectief zien
✓ Brandstof voor het gesprek
✓ Loopbaanbewust kiezen en 

duurzaam inzetbaar blijven



Sjoerd Dingemanse, Erasmus, ZBTP

Huispsycholoog LDC, arbeid- en 
organisatiepsycholoog gespecialiseerd in 
assessments en testontwikkeling.  O.a. bekend 
van  LDC tests LINC, Cope2Work en Happy 
Werkscan. En nu LINC3.  

Prof. dr. Bart Wille, universiteit Gent

Onderzoekt: individuele kenmerken,
in het bijzonder beroepsinteresses,
persoonlijkheidstrekken en loopbaan-
competenties  

Prof. dr. Filip de Fruyt, universiteit Gent

Hoogleraar differentiële psychologie en
persoonlijkheidsonderzoek. 30 jaar 
ervaring in academisch onderzoek en 
internationaal advies op assessment, 
sociaaleconomische vaardigheden en 
interesses

Knappe koppen die 
veel weten over 
interesse:

Interessant!



It’s fun, as long as it’s easy

Hier moeten we wat mee!

Af en toe ‘pieken’

Hmm, ff googlen



Is interesse interessant?

Recruitment: Ja Re-integratie en 
verzuim: Ja

Loopbaan: Ja







Handmatig, fysiek

Outdoor, flora en fauna

Techniek

Profiel
PRAKTISCH

Eigenschappen 
Fysiek ingesteld, concreet, behoudend, eerlijk, niet 
bang voor vuile handen, vasthoudend, praktisch, ruige 
individualist, zelfstandig, stabiel, sterk, spaarzaam, 
traditioneel.



Beroepen die wegvallen Beroepen die blijven
-Agrarisch medewerker vee         -Automonteur
-Betontimmerman -Belichtingstechnicus
-Boswachter -Keukenmonteur
-Chauffeur veetransport -Kok
-Glazenwasser

Stel: iemand scoort op LINC 3:

+ met de handen werken 
-/+  buiten werken
-/- met koud weer buiten werken
-/- met dieren werken



Profiel
ANALYTISCH

Eigenschappen
Analytisch, leergierig, onderzoekend, 
nieuwsgierig, intellectueel, nauwkeurig, 
rationeel.

IT

Theoretisch, intellectueel

Natuurwetenschappen



Profiel
KUNSTZINNIG

Eigenschappen 
Creatief, fantasievol, impulsief, intuïtief, non-
conformistisch, origineel, spontaan, 
idealistisch.

Kunst

Toegepaste kunst
Creativiteit



Profiel
SOCIAAL

Eigenschappen
Betrokken, collegiaal, vriendelijk, 
behulpzaam, menselijk, aardig, fijngevoelig, 
ondersteunend, tactvol, begrijpend.

Zorgen voor anderen, 
luisteren, helpen, steunen

Anderen ontwikkelen 
coachen, trainen, les geven



Profiel
ONDERNEMEND

Eigenschappen 
Energiek, ondernemend, ambitieus, assertief, 
competitief, zelfverzekerd, dominant, overtuigend, 
statusbewust, avontuurlijk.

Leiderschap

Regelen en organiseren

Verkoop, focus, korte termijn

Status, macht, diplomatie



Profiel
CONVENTIONEEL

Eigenschappen 
Nauwgezet, voorzichtig, conformistisch, 
consciëntieus, behoudend, efficiënt, ordelijk, netjes, 
vasthoudend, voorspelbaar, systematisch.

Structuur, orde en regels

Administratie, financiële zaken, 
op de centen







LINC 3 bevat ook:

Veranderindicator
Op verschillende manieren wordt in kaart gebracht 
hoe groot iemands onrust is om iets te willen 
veranderen.

Learning Agility
Het vermogen om op basis van nieuwe ervaringen 
snel en flexibel nieuw effectief gedrag te 
ontwikkelen. Relevant in het kader van iemands 
loopbaanontwikkeling.  Wat is iemands potentieel?

Sneller leren van nieuwe situaties.

Interessant bij werving, door- én uitstroom. 



Vond je het interessant ☺?

Maurice Vermunt  | LDC
Let’s Connect ldc.nl
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