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Inleiding

Op 25 februari 2019 heb jij, Voorbeeld Rapportage, de digitale Werkwijzer ingevuld. De Werkwijzer is een vragenlijst
die gaat over jouw talenten, inzetbaarheid en ontwikkelmogelijkheden. Het vertelt jou waar jij energie van krijgt en wat
jou energie kost. Wat jij belangrijk vindt en wat je minder belangrijk vindt, ook op het gebied van werkvoorkeuren.
Inzicht in jouw persoonlijke voorkeuren en valkuilen biedt handvatten om te ontdekken wie jij bent als mens, wie jij bent
als professional en welke rol jij bij voorkeur bekleedt. Zo weet jij straks (beter) hoe jij omgaat met jouw situatie en waar
jij in jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling op kan letten.
Over deze rapportage
Deze rapportage is bedoeld ter reflectie. De rapportage kan bijdragen aan het vergroten van zelfkennis en zelfinzicht.
Het geeft een beeld van hoe gedrag tot stand komt en wat gedrag kan beïnvloeden. Dit kan tevens helpen meer inzicht
te krijgen in hoe anderen, zoals (toekomstige) medewerkers, collega's of leidinggevende, jou kunnen ervaren, hoe jij
overkomt en hoe je wellicht slimmer met anderen kan omgaan. De rapportage kan dan ook worden gebruikt om op het
eigen gedrag te reflecteren, maar ook om ontwikkelpunten te formuleren in het kader van de eigen loopbaan en
persoonlijke ontwikkeling.
De rapportage wordt elektronisch gegenereerd door ons expertsysteem. Het is een interpretatie van de antwoorden die
jij in het e-assessment hebt gegeven. Op de volgende pagina's wordt ieder gemaakt onderdeel afzonderlijk besproken,
waarbij kort wordt uitgelegd wat het onderdeel in kaart heeft gebracht en wordt de uitslag zowel grafisch als tekstueel
teruggekoppeld. Na het bespreken van de verschillende onderdelen volgt er een slotwoord.

NB. Dit rapport is uitsluitend bestemd voor Voorbeeld Rapportage en degene die hem in het kader van zijn
(loopbaan)ontwikkeling begeleidt. Omdat individuen en werksituaties veranderen, heeft het rapport slechts een
beperkte houdbaarheid.
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Persoonlijkheidsanalyse
Veel van onze gedragingen komen voort uit onze primaire behoeften en persoonlijke
karaktertrekken, ook wel persoonlijkheid genoemd. Het vertelt iets over welk gedrag onze
voorkeur heeft en hoe wij geneigd zijn om te gaan met bepaalde situaties. Het is het gedrag dat
we automatisch, vaak zonder erover na te denken, laten zien. In onderstaande grafiek wordt
jouw persoonlijkheidsprofiel weergegeven. Hierin staan de eigenschappen die jouw voorkeur
hebben en welke eigenschappen minder jouw voorkeur hebben.

Standvastig
Ondersteunend
Loyaal
Intuïtief

Waarnemend
Autonoom
Grensverleggend
Pragmatisch

Vrijblijvend

Dwingend

Ongeordend

Geordend

Informeel

Principieel

Assertief

Samenwerkend

Zakelijk
Overleggend
Re-actief
Bescheiden
Draagvlak
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2.1 Intrinsieke motivatie en drijfveren

De persoonskenmerken die jij hebt aangegeven als meest sprekend voor jouw karakter, geven een beeld van jouw
intrinsieke motivatie. Het inzetten van deze eigenschappen levert jou eerder energie op dan weerstand. Hieronder
worden de voor jou meest sprekende persoonskenmerken en jouw gedrevenheid besproken.

Jij kan meestal goed praten over wat je voelt en wat jou bezig houdt. Jij laat graag aan anderen zien hoe jij je voelt
en hoe het met jou gaat. Hierdoor kan jouw omgeving goed zien wat er in jou omgaat. Jij vindt het ook prettig als
anderen gevoelens met jou delen. Moeilijke onderwerpen bespreek jij gemakkelijk met anderen in jouw omgeving,
ook als jij hen wat minder goed kent. Je bent een echt gevoelsmens en dit zien anderen ook. Andere mensen
vinden jou vaak spontaan en open.
Jij voelt je prettig in een omgeving waar alles kan en mag en waar jij vrijheid hebt om te doen wat jij wilt doen. Jij
kijkt naar het grote plaatje en je houdt je liever niet bezig met de kleine details. Je vindt het fijn om je eigen gang te
kunnen gaan en je bent er van overtuigd dat jij op wat voor manier dan ook je doelstelling wel behaald. Het werken
volgens een planning vind jij helemaal niet fijn, maar je weet dat je het soms toch wel nodig hebt. Anders wordt het
allemaal een zooitje.
Jij bent graag op de hoogte van wat er allemaal speelt en vaak heb jij er veel moeite mee als anderen voor jou
beslissen of je beperken in jouw bewegingsvrijheid. Maar jij wil ook niet ergens alleen voor staan, vooral niet als het
lastig is of als er meerdere mogelijkheden zijn en jij niet goed weet wat jij moet kiezen. Kortom, soms is het
helemaal niet zo makkelijk om je eigen weg te gaan of om je eigen keuzes te maken.
Jij bent meestal gericht op een goede balans tussen alleen en samen. Jij hebt aandacht voor wat je persoonlijk drijft
wat jij zelf interessant vindt, maar jij bent vaak ook gericht op wat er bij anderen speelt. Jij ervaart graag een gevoel
van vrijheid en zelfstandigheid, maar jij vindt een gevoel van duidelijkheid en zekerheid meestal ook belangrijk. Ook
al neem jij graag het liefst jouw eigen beslissingen, toch wil jij meestal wel graag weten wat anderen, zoals jouw
vrienden, ouders of begeleiders ergens van vinden. Wat natuurlijk niet wil zeggen dat jij het ook altijd aan hen
vraagt.
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2.2 Kernkwadrant
Onderstaand worden de rolpatronen op basis van jouw persoonlijkheidsprofiel weergegeven. Hierbij is de intrinsieke
motivatie vertaald naar de gedrevenheid en de vaardigheden als we deze gedrevenheid bewust leren inzetten. Ook
staan de persoonlijke valkuilen die dit met zich meebrengt en de uitdagingen kort beschreven. Op de volgende pagina's
wordt dit verder uitgesplitst naar jouw inzetbaarheid, hoe jij gedreven bent om samen te werken en jouw
ontwikkelpunten. Elk van deze onderdelen wordt uitgebreid toegelicht.

Drijfveren

Vaardigheden

• Je wil onderzoeken, waarnemen, denken en
bedenken.
• Je wil eigenlijk niets missen van alles wat leuk,
mogelijk of prettig is.
• Je bent gericht op afwisseling en variatie.

• Je toont jezelf veelal ontdekkend, analyserend,
kritisch en alert.
• Je toont jezelf vaak relativerend, vooral gericht
op kansen en mogelijkheden.
• Je toont je veelal wendbaar en flexibel, gericht
op kansen en mogelijkheden.

Valkuilen

Uitdagingen

• Je hebt soms moeite om je te focussen of je
goed te concentreren.
• Je kunt fantaseren, vrijblijvend of wispelturig
zijn.
• Je kunt je soms makkelijk laten leiden door de
waan van de dag.

• Je mag jezelf slimmer en praktischer leren
organiseren.
• Je mag je leren focussen en je meer ergens aan
verbinden.
• Je mag meer gericht zijn op normen, feiten,
patronen en methodisch werken.
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2.3 Inzetbaarheid
Jij bent gedreven tot autonomie, zelfsturing en persoonlijke interesses. Jij wil graag weten, begrijpen en verklaren
en vaak heb jij een overwegend onderzoekende instelling en een waarnemende houding. Jij streeft meestal naar
een gevoel van vrijheid, creativiteit, ontwikkeling en innovatie en jij wil jezelf hierin liever niet beperkt zien of jezelf
beperkingen opleggen. Jij hebt graag zelf de regie over jouw leven, jouw beslissingen en jouw gedachten en jij deelt
graag zelf jouw eigen tijd in, vaak meer gebaseerd op jouw eigen voorkeur dan op efficiëntie of doelmatigheid.
Jij ervaart een zekere behoefte aan persoonlijke vrijheid en jij wil graag zelf bepalen wanneer en hoe jij jouw
werkzaamheden indeelt en uitvoert. Wel val jij graag terug op anderen wanneer jij daar zelf behoefte toe ervaart of
als het je zo uitkomt. Jij hebt een sterke voorkeur voor een eigen inbreng en jij ervaart bij voorkeur voldoende
persoonlijke vrijheid in jouw doen en laten. Jij bent meestal onderzoekend ingesteld, maar daardoor ben jij vaak ook
kritisch en meestal ook niet snel tevreden of goed van vertrouwen.
Jij werkt graag oplossingsgericht en meestal voel jij je meer aangetrokken tot de beleidsmatige of de inhoudelijke
kant van het werk dan de praktische, uitvoerende of commerciële dimensies van het werk. Jij denkt vaak wel veel
na over zaken, soms creatief maar vaak ook kritisch en meestal ben je meer geïnteresseerd in de visie,
achtergronden of de strategie van zaken dan in de praktische uitvoering ervan.
Jij hebt graag plezier in alles wat jij doet en jij doet graag vooral waar jij goed in bent of wat jij leuk vindt om te doen.
Jij hebt graag plezier in jouw werk, waarbij jij het liefst zo weinig mogelijk last hebt van opgelegde discipline,
taakstellende opdrachten of hiërarchische aspecten. Jij hebt meestal een sterke voorkeur voor een ongedwongen
werksfeer, informele verhoudingen tussen collega’s onderling en voldoende mogelijkheden om leren, te genieten en
te ervaren. Jij hebt wel ruimte nodig om vergissingen te mogen maken en te leren van jouw fouten.
Jij hebt meestal een voorkeur voor variabele werktijden, zonder al te strakke planning en voldoende ruimte voor een
eigen inbreng. Jij verlangt ruimte om je te ontwikkelen, waarbij jij terug kunt vallen op anderen, zoals een goed
georganiseerde back-office, een mentor of een senior die je de kneepjes van het vak leert. Of in ieder geval dat jij
de ruimte krijgt om in de praktijk 'het vak te leren'.
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2.4 In werk en samenwerking
Jij hebt vaak een duidelijke voorkeur voor een open werksfeer, met informele verhoudingen tussen collega’s
onderling maar ook met jouw leidinggevende, klanten of opdrachtgevers. Jij bent gevoelig voor prikkels, signalen en
sensaties vanuit jouw omgeving. Vaak ben je vooral gericht op denken, bedenken, analyseren en begrijpen en
soms ben je met meerdere dingen tegelijk bezig, tenzij jij je kunt focussen, maar vaak is dit sterk afhankelijk van
jouw interesses, maar soms vooral ook van de omstandigheden.
Een goede balans tussen werk en privé is essentieel voor zowel jouw efficiënte als ook jouw adequate
inzetbaarheid, immers jij kunt soms in jouw eigen wereld of gedachten leven en verzuimen om jezelf goed te
organiseren. Jij hebt baat bij een faciliterende en stimulerende werkomgeving, waarbij jij vaak wel de grenzen
opzoekt en oprekt. Vaak is er sprake van ruime spanning tussen doelmatigheid, efficiëntie, creativiteit en
persoonlijke voorkeuren, waardoor jij vaak veel baat hebt bij enige hulp en ondersteuning bij planning, ordening,
prioriteiten stellen en een goede werkindeling of een duidelijke taakomschrijving. Niet dat jij dit altijd leuk vindt, maar
vaak is dit wel min of meer noodzakelijk, bijvoorbeeld ten gunste van de efficiëntie. Ook is de beschikking over een
fysieke werkplek, de juiste hulpmiddelen en voldoende (taak)deskundigheid vaak essentieel voor de kwaliteit van
jouw prestaties.
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2.5 Ontwikkelpunten
Je mag leren meer controle te krijgen over jouw gevoelens en emoties. Het is goed dat je over jouw gevoelens kunt
praten en dat je boosheid of verdriet kunt uiten, maar je moet ook leren aanvoelen wanneer dit wel of niet
verstandig is. Zeker op school of op het werk. Ook mag je leren wat meer nuchter naar de wereld te kijken. Overal
heb jij een sterk gevoel bij. Jij beslist vooral vanuit jouw gevoel, maar het is goed om bij het maken van keuzes ook
te kijken naar de feiten. Maak daarom wat vaker gebruik van jouw verstand in plaats van jouw gevoel. Zeker als er
spanning is of een ruzie dreigt, is het voor jou handig om te weten waarom jij je zo voelt en dat je je afvraagt of dit
wel terecht is.
Je mag leren netter te werken en meer discipline te tonen. Geef niet direct op als het even tegenzit. Zorg ervoor dat
iets er netjes en verzorgd uit ziet. Dan zullen anderen het ook prettiger vinden om dat wat je gemaakt hebt te
bekijken of te lezen. Je mag leren meer aandacht te hebben voor de details. Zo maak je minder snel fouten en het
scheelt je uiteindelijk ook tijd. Je hoeft het dan niet weer opnieuw te doen. Probeer minder leuke dingen niet tot het
laatst uit te stellen, je moet ze uiteindelijk toch doen.
Het maken van keuzes of het nemen van eigen beslissingen is vaak voor iedereen een hele opgaaf. Vaak zijn er
zoveel mogelijkheden, dat het alleen daarom al moeilijk kiezen is. Soms ligt jouw interesse heel ergens anders dan
waar jij mee thuis kunt komen. Of zijn er soms allerlei belangen in het spel en bijna iedereen heeft wel een eigen
mening.
Soms is er zoveel waar jij allemaal rekening mee moet houden, dat jij het soms ook niet meer weet. Soms doe jij
dan maar wat of probeer jij er juist het beste van te maken, maar meestal gaat het dan juist fout. Vooral als je
probeert om het iedereen naar de zin te maken gaat het vaak mis, bijvoorbeeld omdat jij er zelf niet achter staat. En
dan hoeft er vaak maar iets te gebeuren en het gaat fout, bijvoorbeeld omdat je ergens niet aan hebt gedacht. Of
staat iedereen met zijn mening klaar of krijg jij goed bedoelde adviezen waar jij niets mee kunt.
Toch is het belangrijk dat jij je ergens in verdiept, vragen stelt of probeert te begrijpen wat er allemaal speelt en
meestal lukt dit alleen maar door er over te praten of om je lerend op te stellen.
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Beroepsinteresses en voorkeuren

Medisch Welzijn

75%

Onderwijs

58%

Sociaal Welzijn

58%

Planten en Dieren

42%

Verzorging

25%

Marketing en ontwerp

17%

Financieel Economisch

8%

Logistiek

8%

Overheid

8%

Zakelijke Dienstverlening

8%

Beheer

0%

Bouw

0%

Cultuur en Media

0%

ICT

0%

Veiligheid

0%

Techniek

0%

Juridisch

0%

Sport

0%

Sales

0%

Uitvoering

0%
0-20%
Geen interesse
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20-40%
Nauwelijks interesse

40-60%
Enigszins interesse

60-80%
Wel interesse

80-100%
Enorme interesse
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3.1 Toelichting beroepsinteresses en voorkeuren

Onze interesses worden onder andere bepaald door onze kennis, vaardigheden, persoonlijkheid
en hoeveel energie, zorgen en verplichtingen wij ervaren. In dit hoofdstuk bespreken we jouw
inzetbaarheid op basis van jouw beroepsinteresses en voorkeuren.

Wat je leuk lijkt om te doen:
1) Medisch Welzijn
Activiteiten en werkzaamheden
Activiteiten en werkzaamheden gericht op het verbeteren van de gezondheid van mensen en het werken in de
medische sector.
Beroepsrichtingen MBO
Assistent audicien, Assistent opticien, Bejaardenverzorger, Doktersassistent, Helpende zorg en welzijn,
Kraamverzorger, Patiëntenvoorlichter, Tandartsassistent, Tandtechnicus, (Wijk)verpleegkundige.

2) Onderwijs
Activiteiten en werkzaamheden
Activiteiten en werkzaamheden gericht op het overdragen van kennis en vaardigheden in de vorm van training,
educatie en onderwijs.
Beroepsrichtingen MBO
Medewerker kinderopvang of peuterspeelzaal, Onderwijsassistent basisonderwijs, Opleidingsvoorlichter,
Pedagogisch medewerker, Rij-instructeur, Trainer.

3) Sociaal Welzijn
Activiteiten en werkzaamheden
Activiteiten en werkzaamheden gericht op het welzijn en de hulpverlening van mensen en het werken in de
sociale sector.
Beroepsrichtingen MBO
Activiteitenbegeleider,
Bejaardenverzorger, Begeleider gehandicaptenzorg, Helpende zorg en welzijn,
Medewerker
crisisopvang,
Medewerker
daklozenopvang,
Medewerker
gezinszorg,
Medewerker
maatschappelijke zorg, Medewerker RIAGG, Pedagogisch werker jeugdzorg, Sociaal-cultureel werker,
Sociaal-maatschappelijk dienstverlener.
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Waar je geen interesse in hebt:
1) Sales
Activiteiten en werkzaamheden
Activiteiten en werkzaamheden gericht op verkoop, omzet en resultaatbevordering, detailhandel en commerciële
dienstverlening.

2) Uitvoering
Activiteiten en werkzaamheden
Activiteiten en werkzaamheden gericht op het zelfstandig uitvoeren van opdrachten of klussen, ondernemer of
manager zijn.

3) Sport
Activiteiten en werkzaamheden
Activiteiten en werkzaamheden gericht op sport en sportbeoefening, fitness en fysieke beweging.
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Tot slot

In deze rapportage hebben wij de resultaten van jouw Werkwijzer teruggekoppeld. Je hebt hiermee een beeld
gekregen van wat jou drijft, waar voor jou kansen en belemmeringen liggen en wat voor jou verstandig is om rekening
mee te houden. Met deze rapportage bieden wij je de mogelijkheid om de resultaten later nog eens rustig door te
lezen. Anderzijds willen we jou met deze rapportage stimuleren om nog eens kritisch te kijken naar jouw gedrag in
relatie tot jouw (loopbaan)situatie.
Tenslotte benadrukken wij dat dit document geen uitspraken doet over wat 'goed of fout' is en niet als een beoordeling
of veroordeling mag worden gezien. Het kan vooral dienen als een handvat, zodat je zelf regie kan voeren over jouw
toekomst!
Succes!
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