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1. Inleiding
Anna Visser heeft op 1 januari 2015 de JobCheck ingevuld. De JobCheck is een e-assessment dat bestaat uit twee
verschillende onderdelen. Het brengt vanuit deze verschillende invalshoeken de beroepsinteresses en
beroepsverwachtingen van Anna Visser in kaart en geeft inzicht in haar interesses ten aanzien van rollen en functies.
Tevens geeft de uitslag inzicht in het beeld dat zij heeft van de beroepsrealiteit.
Veel mensen vinden het lastig om verandering aan te brengen in hun loopbaan. Inzicht in waar interesses liggen en
wat de wensen zijn ten aanzien van de werkomgeving kan dan helpen en richting geven. De JobCheck heeft Anna
Visser gevraagd keuzes te maken en voorkeuren aan te geven. Dit geeft inzicht in haar interesses, maar geeft
tegelijkertijd ook inzicht in de manier waarop zij gewend is om keuzes te maken. De resultaten kunnen helpen te
reflecteren op haar loopbaansituatie en haar verwachtingen en mogelijkheden daarin. Ook geeft het inzicht in hoe zij
zichzelf in relatie tot de beroepswerkelijkheid ziet. De JobCheck heeft daarmee als doel om in het kader van een
persoonlijk loopbaanvraagstuk, (verder) te oriënteren op haar eigen loopbaan en de eventuele keuzes die zij hierin gaat
maken.
Over deze rapportage
In deze rapportage wordt de uitslag van de JobCheck van Anna Visser teruggekoppeld. De rapportage bestaat uit twee
onderdelen. Een analyse van haar affiniteit met beroepssectoren en activiteiten (professiemeter) en een analyse van
haar voorkeur met betrekking tot de toekomstige werksituatie (werkomgevingsanalyse).
Dit rapport wordt elektronisch gegenereerd door ons expertsysteem. De rapportage is een interpretatie van de
antwoorden die Anna Visser in het e-assessment heeft gegeven. Op de volgende pagina wordt uitgelegd hoe de
JobCheck is opgebouwd. Vervolgens wordt de uitslag van beide onderdelen allereerst grafisch weergegeven. Hierna
worden de beide gemaakte onderdelen afzonderlijk besproken, waarbij uitgebreid wordt toegelicht wat de uitslag voor
haar betekent. Na het bespreken van de onderdelen volgt er een slotwoord.
* Anna Visser is een fictief persoon ten behoeve van deze voorbeeldrapportage

NB. Dit rapport is uitsluitend bestemd voor Anna Visser en de personen met wie zij de inhoud wil bespreken. Omdat
individuen en werksituaties veranderen heeft het rapport slechts een beperkte geldigheidsduur.
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2. Hoe is de JobCheck opgebouwd?
De JobCheck is opgebouwd uit twee onderdelen: de professiemeter en de werkomgevingsanalyse. Beide onderdelen
worden hieronder beknopt toegelicht.
2.1 De professiemeter
De professiemeter brengt in kaart waar beroepsinteresses en -afkeuren zich bevinden. Het geeft weer met welke van
een twintigtal beroepssectoren Anna Visser affiniteit heeft en met welke juist niet. De scores worden weergegeven aan
de hand van staafjes. Hoe hoger op een staafje wordt gescoord, hoe meer affiniteit zij met de betreffende beroepssector
heeft. Hoe lager op een staafje wordt gescoord, hoe meer afkeer zij ervaart ten aanzien van de betreffende
beroepssector. De scores op alle beroepssectoren worden weergegeven in een totaalgrafiek. Hieronder wordt een
voorbeelduitslag weergegeven.

Figuur 1: Voorbeelduitslag grafische weergave ProfessieMeter.
Kleurdenken
Naast de verschillende staafjes omhoog en omlaag is er ook een indeling gemaakt in kleuren. Deze kleuren zijn
methodisch onderverdeeld in geel, blauw, groen en rood en gekoppeld aan de twintig beroepssectoren en bijbehorende
beroepen. Deze kleuren worden hieronder verder uitgelegd. Hierbij kan een opleiding uiteraard meerdere facetten in
zich hebben dan bijvoorbeeld alleen 'geel'. De indeling in kleuren is gemaakt op basis van de hoofdelementen uit de
betreffende beroepssectoren.
Gele beroepssectoren/ opleidingen (denkberoepen)
Onder denkberoepen worden beroepen en opleidingen verstaan die met name gedreven worden vanuit het verstand
en de ratio. Denk hierbij aan beroepen en opleidingen waar iemand analytisch, zelfstandig of creatief voor moet zijn of
beroepen waarin culturele affiniteit belangrijk is.
Blauwe beroepssectoren/ opleidingen (doe-beroepen)
Onder doe-beroepen worden beroepen en opleidingen verstaan die met name gedreven worden vanuit feiten en
regels. Denk hierbij aan beroepen en opleidingen waar iemand punctueel, gedisciplineerd en gestructureerd voor moet
zijn of beroepen waar affiniteit met geld, regelgeving of beleid belangrijk is.

Pagina 4 van 9
Copyright DilemmaManager B.V.

JobCheck
Kandidaat: Mevr. Anna Visser
Datum: 1 januari 2015

Groene beroepssectoren/ opleidingen (mensgerichte beroepen)
Onder mensgerichte beroepen worden beroepen en opleidingen verstaan die met name gedreven worden vanuit 'iets
voor een ander willen betekenen' of 'iets op anderen overdragen'. Denk hierbij aan beroepen en opleidingen waar
iemand moet kunnen samenwerken, inlevingsvermogen dient te hebben en zichzelf onderschikt moet kunnen maken, of
beroepen waar affiniteit met planten, dieren, mensen of onderwijs belangrijk is.
Rode beroepssectoren/ opleidingen (pro-actieve of statusgerichte beroepen)
Onder de pro-actieve en statusgerichte beroepen worden beroepen en opleidingen verstaan die met name gedreven
worden vanuit 'jezelf laten zien' en/of 'een actieve bijdrage leveren aan succes'. Denk hierbij aan beroepen en
opleidingen waarbij iemand op de voorgrond staat, zijn mannetje moet kunnen staan, de leiding moet nemen of
beroepen waar het belangrijk is status of aanzien af te dwingen.
2.2 De werkomgevingsanalyse
De werkomgevingsanalyse brengt in kaart wat de wensen en behoeften van Anna Visser zijn ten aanzien van haar
(toekomstige) werkomgeving. Het geeft weer in welke bedrijfscultuur zij wenst te werken en het biedt inzicht in wat haar
motiveert in het werk. Tevens biedt het inzicht in wat zij ervaart nodig te hebben om uitdaging te blijven ervaren in het
werk en wat haar zal binden aan een organisatie. Kortom; waar gaan haar voorkeuren naar uit? De uitslag van de
werkomgevingsanalyse wordt weergegeven aan de hand van een drietal poppetjes. Daarbij weerspiegelt de kleur van
ieder poppetje de richting zoals aangegeven in de legenda.
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3. De uitslag van Anna Visser
Onderstaand wordt de persoonlijke uitslag van Anna Visser grafisch weergegeven. Op de volgende pagina's worden
beide onderdelen tekstueel toegelicht.
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4. De professiemeter

Beroepsinteresse: affiniteit met en voorkeur voor:
"Marketing en Ontwerp"
Werkzaamheden, opleiding of stage gericht op het uitdragen van een boodschap/merk, presenteren van een product,
reclame en communicatie.
Bijvoorbeeld: Beroepen op HBO niveau:
Marketing en communicatie adviseur, Commercieel medewerker, Artdirector, Medewerker reclamebureau,
Marktonderzoeker, Designer, Kledingontwerper, Fotograaf, DTP-er, Journalist.
"Logistiek"
Werkzaamheden, opleiding of stage gericht op het gebied van logistiek en vervoer, zowel van goederen als mensen.
Bijvoorbeeld: Beroepen op HBO niveau:
Douanier, Documentatiemedewerker, Havenmeester, Piloot, Manager logistiek, Maritiem officier, Officier logistieke
landmacht, Transport coördinator, Transportmanager, Vervoerskundige, Logistiek adviseur, Luchtverkeersleider.
"Planten en Dieren"
Werkzaamheden, opleiding of stage gericht op landbouw, voeding en een goed leefmilieu voor plant en dier.
Bijvoorbeeld: Beroepen op HBO niveau:
Dierengedragstherapeut, Docent Dierverzorging, Docent paardensport, Dieren fysiotherapeut, Equitherapeut,
Landbouwkundig adviseur, Milieudeskundige, Agrariër, Tuinarchitect, Plantenveredelaar, Beleidsmedewerker
agrarische zaken/milieu, Selecteur Landbouwgewassen, Hoofd kas- en veldploeg.
"Verzorging"
Werkzaamheden, opleiding of stage gericht op de algehele lichamelijke verzorging van de mens.
Bijvoorbeeld: Beroepen op HBO niveau:
Diëtist, Docent kappersopleiding, Masseur, Modeontwerper, Ergotherapeut, Fysiotherapeut, Mondhygiënist.

Beroepsinteresse: geen voorkeur of geen affiniteit met:
"Veiligheid"
Werkzaamheden, opleiding of stage gericht op het realiseren van veiligheid, orde en de naleving van regels in de
maatschappij.
"ICT"
Werkzaamheden, opleiding of stage gericht op automatisering, informatietechnologie en het werken met computers.
"Financieel Economisch"
Opleiding, stage of werkzaamheden die verband houden met financiële, fiscale en administratieve zaken.
"Beheer"
Werkzaamheden, opleiding of stage gericht op het beheren van gebouwen en het faciliteren en ondersteunen van
medewerkers (post, archief).
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5. De werkomgevingsanalyse

Bedrijfscultuur
Anna Visser kiest voor: Continuïteit en betrouwbaarheid.
Met deze keuze geeft zij aan het liefst te willen werken bij een bedrijf of instelling met een bedrijfscultuur, die kan
worden getypeerd als een hiërarchie.
Een hiërarchie kenmerkt zich door een efficiënt georganiseerde, taak georiënteerde en goed gestructureerde cultuur.
Er is vooral sprake van duidelijke procedures, heldere regels en afspraken en binnen de organisatie speelt stabiliteit,
beheersbaarheid, kwaliteit en efficiëntie een belangrijke rol. De managementstijl van de organisatie richt zich op
handhaving en orde, kwaliteitscontrole, gestructureerd en efficiënt werken, waarbij rollen, taken en
verantwoordelijkheden vaak duidelijk zijn beschreven.

Werkmotivatie
Anna Visser kiest voor: Sociale participatie.
Zij is momenteel vooral gemotiveerd om in haar werk sociaal te participeren. Zij is vooral gericht op sociaal contact, zij
streeft naar plezier en gezelligheid, een goede werksfeer en zij wil vooral voldoening ervaren in haar werk. Zij werkt
bij voorkeur samen met andere collega’s, zoekt graag het overleg en de interactie met anderen. Zij vindt het
belangrijk dat de sfeer goed is, collega's elkaar niet afvallen maar steunen en mensen bereid zijn om elkaar te helpen.
Een leuke werkomgeving, het ervaren van voldoening en een goede werksfeer zijn belangrijke drijfveren voor haar in
haar werk.

Loyaliteitsfactor
Anna Visser kiest voor: Functie-inhoud.
Zij geeft aan zich momenteel vooral te willen binden aan een organisatie waarbij zij kan terugvallen op duidelijke
afspraken, heldere taken en een duidelijke functiebeschrijving. Zij is gericht op zekerheid en duidelijkheid en zij wil
graag een bijdrage leveren aan de continuïteit en kwaliteit van de producten en diensten. Zij werkt liever niet in een
organisatie waar er sprake is van veel ad hoc werkzaamheden, onduidelijke afspraken en wisselende
omstandigheden. Onzekerheid, onduidelijkheid, wisselende omstandigheden en taken vragen van haar vaak meer
energie en inspanning dan gewenst, wat ook een belemmering kan vormen voor een efficiënte en duurzame
inzetbaarheid.
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6. Tot slot
Met de JobCheck is op laagdrempelige wijze inzicht gegeven in de interesses, voorkeuren en afkeuren van Anna
Visser ten aanzien van beroepssectoren, activiteiten en werksituaties. Het biedt de mogelijkheid om te reflecteren op het
beeld van haar beroepsrealiteit en geeft inzicht in haar mogelijkheden en kansen, maar wellicht ook (on)mogelijkheden
en belemmeringen.
Heeft de uitslag ook andere vragen opgeroepen ten aanzien van de loopbaankeuze die niet alleen vanuit de
beroepsinteresse en werkomgevingsvoorkeuren beantwoord kunnen worden? Benader het loopbaanvraagstuk dan ook
vanuit andere invalshoeken door niet alleen te kijken naar interesses, maar bijvoorbeeld ook de persoonlijkheid,
capaciteiten en mentale belastbaarheid in beeld te brengen.
Succes!
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