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Creatieve generalisten (ook wel multipotentials genoemd) zijn mensen met veel interesses en met
een grote nood aan variatie. Hoe ze hun vele interesses beleven en wat hun noden zijn op loopbaanvlak, kan heel erg verschillen van persoon tot persoon. Op basis van mijn jarenlange ervaring in het
coachen van creatieve generalisten en literatuuronderzoek (van onder meer Barbara Sher en Emilie
Wapnick) kon ik die verschillen echter terugbrengen tot 7 types creatieve generalisten met voor elk
type suggesties voor hun loopbaan.
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De verschillende types creatieve generalisten…
in een notendop

de jongleur:

houdt graag veel bordjes in de lucht. Afwisseling en veel prikkels
graag! De jongleur kan zich niet lang met slechts één interesse
bezighouden.

de verbinder:

legt de link tussen verschillende departementen, specialisaties of
tussen bedrijf en klant. Denk hier ‘linkenlegger’, ‘helikopterview’ en
‘bruggenbouwer’.

de undercover generalist:

duikt graag diep in één thema of vakgebied, maar heeft - vaak tot
de verbazing van anderen - om de zoveel tijd nood aan een
(soms radicale) switch. Naast het zich kunnen verdiepen in een
nieuw onderwerp, wordt deze generalist ook blij van het ontdekken
van de hele omgeving die ermee samenhangt.

de kameleon:

kan zich zowel gedragen als een specialist of een generalist en
zal tussen beide schakelen volgens wat er nodig is.

de projectmatige jongleur:

houdt ook graag veel bordjes in de lucht, maar ziet graag iets evolueren van A tot Z. Zolang dat dit einde niet te ver weg in de toekomst
ligt ;-).

de vrijheidszoeker:

wil zich in de eerste plaats vrij voelen,
en wil niet het gevoel hebben te moeten werken.

de duo penotti:

heeft twee afgelijnde passie waartussen hij/zij niet kan kiezen.

Het spreekt voor zich dat je een combinatie van deze
types kan zijn, maar wat maakt nu dat je je meer in het
ene of het andere herkent?
•

Het vertelt iets over wat jouw ideaal prikkelniveau is. Hoeveel prikkels heb jij nodig om je
goed en energiek te voelen?
De jongleur heeft er bv. meer nodig dan de
seriële specialist, die al gauw zou duizelen van
zoveel bordjes in de lucht.

•

Het zegt iets over hoeveel afwisseling je nodig
hebt en hoe deze afwisseling best verdeeld
wordt voor jou. Heb je in éénzelfde dag veel
variatie nodig of werk je net graag in fases
waarbij je je voor een bepaalde tijd graag
op 1 ding toelegt?
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De loopbaanmodellen …
in een notendop
de slashie:

combineert een job in loondienst met een zelfstandig bijberoep.

de verzamelaar:

gebruikt 1 overkoepelend thema of doelgroep maar doet binnen dit domein veel
verschillende dingen. Het overkoepelende kan hem ook in de rol of identiteit
zitten, bv. een coördinator, een artiest, enz.

de nomade:

vindt de afwisseling vooral in de locatie (denk ‘digital nomads’).

de seriële specialist:

is serieel ondernemer of serieel werknemer. Is dus bezig met dat ene bedrijf of
die ene job tot hij weer toe is aan een switch.

de pragmaticus:

ziet een job vooral als een ‚good enough’ oplossing, het basisinkomen dat hij
nodig heeft om zich te kunnen uitleven in zijn vrije tijd.

de gedreven luiaard:

heeft een verdienmodel dat hem toelaat veel vrije tijd over te hebben. Dat kan
doordat zijn job of bedrijf ontzettend goed rendeert of omdat zijn bedrijf grotendeels draait op passieve inkomsten. De gedreven luiaard ligt minder wakker
van de vraag: ‚is wat ik doe ook mijn passie?’ of ‚matchen mijn activiteiten met
mijn talenten?’, in tegenstelling tot: ‘kan ik mijn goesting doen?’. Hij denkt vaak in
termen van schaalbaarheid, passieve inkomsten, automatiseren en delegeren.

de seizoenswerker:

verdeelt zijn verschillende jobs/identiteiten over de seizoenen.

de projectverslinder:

zoekt heil in projectmatig werken en zoekt daarin een lengte van project dat het
best bij hem past. Voor sommigen gaat dat over weken/maanden, bij anderen
over jaren.

de portfoliowerker:

zelfstandige die verschillende soorten opdrachten doet voor verschillende
klanten(segmenten). Hij zit zelden verlegen om werk, vindt het heel moeilijk
om te definiëren wat hij doet en haalt zijn inkomen net uit de verzameling van
(kleinere) opdrachten.

Welke vorm het beste bij jou past, hangt af van
verschillende factoren en kan ook variëren in de
tijd. Deze vraag helpen jou op weg:
•
•
•
•
•
•

Welk type generalist ben jij?
Wat is jouw gezinssituatie?
Wat zijn jouw financiële noden/verlangens?
Heb je nood aan een vaste structuur en/of
een team?
Welke interesse(s) wil jij inzetten op professioneel vlak? Kan je ze clusteren of hou je
ze best apart van elkaar?
Enz.
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Welk schoentje past?
Het geheel in een matrix:

TYPE
Jongleur

Verbinder

Undercover
generalist

Kameleon

Projectmatige
Jongleur

Vrijheidszoeker

Duo Penotti

Slashie
Verzamelaar

LOOPBAANMODEL

Nomade
Seriële specialist
Pragmaticus
Gedreven luiaard
Seizoenswerker
Projectverslinder
Portfoliowerker
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