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Werkzoekgedrag
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Waar kan ik aan werken?

Sterke punten

Competenties Uit uw antwoorden op de competentietest komen de volgende competenties bij u 
als sterk naar voren:

Klantgerichtheid · Op de competentie Klantgerichtheid scoort u veel hoger dan andere mensen. U
zegt hiermee dat u altijd heel goed luistert naar wat de klant wil. U biedt de klant
oplossingen aan, die goed bij hem passen. U doet veel moeite voor een goede
relatie met de klant.

Mondeling communiceren · U scoort iets hoger dan andere mensen op de competentie Mondeling
communiceren. Hiermee zegt u dat u meestal duidelijk kunt vertellen. Als u met
andere mensen praat, kunnen zij het vaak goed begrijpen. U legt dingen soms
op meerdere manieren uit zodat de ander het goed begrijpt.

Samenwerken · Op de competentie Samenwerken scoort u iets hoger dan andere mensen. U
geeft hiermee aan dat u vaak goed kunt samenwerken vergeleken met andere
mensen. In een groep doet u vaak actief mee. U houdt rekening met wat anderen 
willen.

Contactgerichtheid · U scoort gemiddeld (niet hoog en niet laag) op de competentie
Contactgerichtheid in vergelijking met andere mensen. U zegtt hiermee dat u er
meestal geen problemen mee hebt om met andere mensen een gesprek te
beginnen. U praat redelijk makkelijk met mensen die u niet kent en u hebt
contact met verschillende mensen.

Ondernemen · Vergeleken met andere mensen scoort u gemiddeld (niet hoog en niet laag) op
de competentie Ondernemen. Daarmee zegt u dat u soms iets onderneemt. Af
en toe ziet u kansen. U vindt het niet moeilijk, maar ook niet makkelijk om iets te
verkopen.

Plannen en organiseren · Op de competentie Plannen en organiseren scoort u gemiddeld (niet hoog en
niet laag). U zegt hiermee dat u even goed dingen kunt regelen als andere
mensen. Soms maakt u een plan, maar u houdt u daar niet altijd aan.

Persoonlijkheid Uit uw antwoorden op de persoonlijkheidstest komen de volgende eigenschappen 
bij u als sterk naar voren:

Vriendelijk zijn voor anderen · Contact met mensen vind je  belangrijk. Je hebt veel interesse in andere mensen
en je vindt wat een ander voelt heel belangrijk. Je vindt het heel prettig als
andere mensen je aardig vinden en je helpt graag andere mensen. Je vertrouwt
andere mensen.

Eerlijk en betrouwbaar willen zijn · Meestal zeg je wat je van iets vindt. Je vindt openheid belangrijk.

Op andere mensen gericht zijn · Met mensen praten vind je meestal leuk. In een groep praat je gemakkelijk en
veel. Je vindt de aandacht prettig. Meestal zeg je wat je ergens van vindt.

Zorgvuldig werken · Je werkt meestal netjes. Je bent niet zo vaak dingen kwijt. Je vindt het makkelijk
om taken af te maken. Regels volgen vind je belangrijk. Ook vind je het vaak
belangrijk om je best te doen.

Capaciteiten De volgende capaciteiten komen bij u als sterk naar voren:

Analyseren · Uw vermogen om te analyseren is hoog vergeleken met de normgroep. Dit kan
een voordeel zijn bij activiteiten in het technische, administratieve of
dienstverlenende domein, vooral als het gaat om activiteiten waarbij analyseren
en probleemoplossing van belang is.
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Ontwikkelpunten

Competenties Uit uw antwoorden op de competentietest komen de volgende competenties bij u als ontwikkelpunt 
naar voren:

Doorzettingsvermogen · Op de competentie Doorzettingsvermogen scoort u veel lager dan andere mensen. Daarmee zegt
u dat u snel stopt als iets tegen zit. Wanneer iets niet lukt, dan vindt u dat niet erg.

Voortgangscontrole · U scoort veel lager op de competentie Voortgangscontrole dan anderen. U geeft hiermee aan dat
u bijna niet oplet of het werk gedaan wordt zoals het is afgesproken. U laat anderen vrij in hun
aanpak en u stuurt niet bij wanneer het niet goed gaat. Hierdoor kun u de controle over het werk
verliezen.

Flexibiliteit · U kunt u minder goed aanpassen dan andere mensen. U doet dingen vaak op dezelfde manier. Als
iets op een andere manier moet, doet u het vaak zoals u gewend bent.

Initiatief nemen · Op de competentie Initiatief nemen scoort u lager dan andere mensen. Hiermee geeft u aan dat u
meestal niet uit uzelf ergens aan begint. U wacht vaak tot iemand anders begint. Of u doet dingen
pas wanneer daar om gevraagd wordt.

Sturen van eigen ontwikkeling · Vergeleken met anderen scoort u lager op de competentie Sturen van eigen ontwikkeling. U geeft
aan dat u het meestal niet belangrijk vindt om nieuwe dingen te leren.

Gedrevenheid · U scoort iets lager op de competentie Gedrevenheid in vergelijking met anderen. Uw antwoorden
geven aan dat u weinig gemotiveerd bent om door te groeien of goede prestaties te behalen.
Vaak doet u niet meer dan wat van u verwacht wordt. Mogelijk bent u bescheiden.

Persoonlijkheid Uit uw antwoorden op de persoonlijkheidstest komen de volgende eigenschappen bij u als 
ontwikkelpunt naar voren:

In balans zijn · Je voelt het vaak als er spanningen zijn. Je maakt je best vaak zorgen. Soms ben je ook verdrietig
en ben je onrustig. Je vindt het best moeilijk om met problemen om te gaan.

Open staan voor nieuwe 
ervaringen

· Je wilt graag dingen doen die je al kent. Nieuwe dingen leren vind je meestal niet zo belangrijk
en je doet niet zo veel verschillende dingen. Je houdt niet zo van verandering.

Opvallende punten
Achtergrond Uit uw antwoorden op de Op weg! achtergrondvragenlijst komen de volgende opvallende punten 

naar voren:

Financiële situatie Uw financiële situatie is een probleem, het is belangrijk dat u hiervoor hulp zoekt

Lichamelijke gezondheid Uw lichamelijke gezondheid is een probleem, het is belangrijk dat u hierbij hulp krijgt

Psychische gezondheid Uw psychische gezondheid is mogelijk een probleem

Motivatie &
Werkzoekgedrag

Uit uw antwoorden op de Arbeidsmotivatie en Werkzoekgedrag vragenlijst komen de volgende 
opvallende punten naar voren:

Belang van werk U scoort lager dan andere werkzoekenden op de schaal 'Belang van werk'. U vindt het niet belangrijk 
om betaald werk te hebben.

Zelfvertrouwen U scoort lager dan andere werkzoekenden op de schaal 'Zelfvertrouwen'. U heeft weinig vertrouwen 
in uw kennis en vaardigheden om werk te vinden.

Inschatting kans op werk U scoort veel lager dan andere werkzoekenden op de schaal 'Inschatting kans op werk'. U denkt dat u 
weinig kans heeft om betaald werk te vinden.
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Competenties | Beschrijving NOA
Mondeling communiceren · Deze competentie geeft aan of iemand dingen duidelijk aan anderen kan

vertellen. Het zegt ook iets of iemand rekening houdt met wat de ander weet
en begrijpt. Een voorbeeld van een vraag die bij deze competentie hoort is:
"Ik kan duidelijk vertellen".

Contactgerichtheid · Deze competentie geeft aan of iemand graag nieuwe mensen leert kennen
en goed met anderen om kan gaan. Een voorbeeld van een vraag die hoort
bij deze competentie is: "Ik leer graag nieuwe mensen kennen".

Samenwerken · Deze competentie geeft aan of iemand samen met anderen moeite doet om
goede resultaten te halen. Een voorbeeld van een vraag van deze
competentie is: "Ik werk actief mee in een groep".

Klantgerichtheid · Deze competentie geeft aan of iemand onderzoekt wat een klant graag wil
en hier ook rekening mee houdt. Een voorbeeldvraag van deze competentie
is: "Ik vraag of de klant tevreden is".

Plannen en organiseren · Deze competentie geeft aan of iemand goed kan organiseren en plannen.
Het zegt ook iets over of iemand weet wat er moet gebeuren om een doel te
halen. Een voorbeeld van deze competentie is: "Ik heb mijn werk op tijd af,
omdat ik precies en volgens plan werk".

Initiatief nemen · Deze competentie geeft aan of iemand dingen uit zichzelf doet, zonder dat
iemand anders dit hoeft te vragen. Een voorbeeld van een vraag die hoort bij
deze competentie is: “Als er iets moet gebeuren, dan ben ik de eerste die
begint”.

Doorzettingsvermogen · Deze competentie geeft aan of iemand doorgaat om een doel te bereiken,
ook wanneer dit moeilijk is. Een voorbeeld van een vraag is: "Ik ga door tot
iets is gelukt".

Voortgangscontrole · Deze competentie geeft aan of iemand tussendoor bekijkt of het werk zo
gaat zoals het is afgesproken. Een voorbeeld van een vraag die bij deze
competentie hoort is: "Ik zie het op tijd als het werk gaat uitlopen".

Ondernemen · Deze competentie geeft aan of iemand nieuwe kansen ziet. Ook geeft het
aan of iemand nieuwe dingen durft te doen en risico's durft te nemen. Een
voorbeeld van een vraag die bij deze competentie hoort is: "Ik durf een risico
te nemen als ik denk dat iets kan lukken".

Flexibiliteit · Deze competentie geeft aan of iemand goed met veranderingen om kan
gaan. Ook zegt het iets over hoe makkelijk iemand het vindt om iets op een
andere manier te doen. Een voorbeeldvraag die hoort bij deze competentie
is: "Ik wissel makkelijk van de ene naar de andere taak".

Gedrevenheid · Deze competentie geeft aan of iemand nieuwe dingen wil doen en het
belangrijk vindt om goed te zijn in het werk. Een voorbeeld van een vraag is:
"Ik wil zeer goed werk laten zien".

Sturen van eigen ontwikkeling · Deze competentie geeft aan of iemand graag nieuwe dingen wil leren en hier 
ook iets voor doet. Een voorbeeld van een vraag is: "Ik denk regelmatig na
over wat ik wil bereiken in mijn werk".

Persoonlijkheid | Beschrijving NOA
In balans zijn · Dit kenmerk geeft een beeld van hoe iemand zich voelt en zegt iets over hoe emotioneel stabiel iemand

is.

Zorgvuldig werken · Dit kenmerk geeft een beeld van de mate waarin iemand gedisciplineerd is en zich aanpast aan de eisen
van de omgeving.

Op andere mensen gericht 
zijn

· Dit kenmerk geeft een beeld van de mate waarin iemand extern versus intern gericht is. Heeft iemand veel 
behoefte aan contact met en aandacht van andere mensen of is iemand bij voorkeur alleen?

Vriendelijk zijn voor anderen · Dit kenmerk geeft een beeld van hoe iemand staat tegenover andere mensen. Hoe gaat iemand om met 
belangen, gevoelens en behoeften van anderen?

Open staan voor nieuwe 
ervaringen

· Dit kenmerk geeft een beeld van hoe iemand staat tegenover nieuwe ervaringen en het leren van nieuwe
dingen.

Eerlijk en betrouwbaar willen 
zijn

· Dit kenmerk geeft een beeld van de mate waarin iemand eerlijk, oprecht en niet hebzuchtig is.
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Werksectoren interessetest | Beschrijving NOA
Bouw en hout · De werkzaamheden in deze sector hebben betrekking op het maken van

gebouwen uit materialen en onderdelen en het be- en verwerken van hout.
Voorbeelden van beroepen in deze sector zijn metselaar, meubelmaker,
timmerman en bouwkundig tekenaar.

Installatietechniek & Metaal · De werkzaamheden in deze sector hebben betrekking op het ontwerpen,
bouwen, installeren en onderhouden van machines en installaties.
Voorbeelden van beroepen in deze sector zijn installateur, lasser en
bankwerker.

Elektrotechniek · De werkzaamheden in deze sector hebben betrekking op het produceren,
controleren en repareren van elektrische installaties en apparaten.
Voorbeelden van beroepen in deze sector zijn elektricien, videotechnicus en
elektronicatekenaar.

Autotechniek · De werkzaamheden in deze sector hebben betrekking op het plaatsen,
controleren en herstellen van onderdelen van een auto. Voorbeelden van
beroepen in deze sector zijn automonteur, autokeurmeester en autospuiter.

Automatisering · De werkzaamheden in deze sector hebben betrekking op het ontwikkelen,
gebruiken en beheren van software. Voorbeelden van beroepen in deze
sector zijn programmeur, datatypist en systeembeheerder.

Administratie · De werkzaamheden in deze sector hebben betrekking op het verzorgen van
de boekhouding, het gegevensbeheer en de (financiële) administratie.
Voorbeelden van beroepen in deze sector zijn receptionist, boekhouder en
administratief medewerker.

Horeca & Voeding · De werkzaamheden in deze sector hebben betrekking op het werken in een
café, hotel of restaurant en op het bereiden van eten. Voorbeelden van
beroepen in deze sector zijn barkeeper, restaurantkok, voedingsassistent en
slager.

Kunst & Creativiteit · De werkzaamheden in deze sector hebben betrekking op allerlei uitingen van
kunst, ontspanning en vermaak. Voorbeelden van beroepen in deze sector
zijn grimeur, pianostemmer, fotograaf en museummedewerker.

Handel & Commercie · De werkzaamheden in deze sector hebben betrekking op het kopen en
verkopen van diensten en producten. Voorbeelden van beroepen in deze
sector zijn inkoper, marketing assistent en commercieel medewerker.

Sociale hulp & Onderwijs · De werkzaamheden in deze sector hebben betrekking op de sociale en
maatschappelijke hulpverlening en het onderwijs. Voorbeelden van beroepen 
in deze sector zijn activiteitenbegeleider, sociaal werker,
personeelsmedewerker en onderwijsassistent.

Verzorging · De werkzaamheden in deze sector hebben betrekking op het verzorgen,
verplegen en genezen van mensen. Voorbeelden van beroepen in deze
sector zijn kraamverzorgende, apothekersassistent, kinderverzorgende en
schoonheidsspecialist.

Agrarisch · De werkzaamheden in deze sector hebben betrekking op het fokken,
verzorgen en genezen van dieren en het kweken en verzorgen van bloemen,
planten en gewassen. Voorbeelden van beroepen in deze sector zijn
akkerbouwer, dierenartsassistent en bloementeler.

Veiligheid & Handhaving · De werkzaamheden in deze sector hebben betrekking op het werken voor
defensie, politie of brandweer en het beveiligen en bewaken van gebouwen,
terreinen en mensen. Voorbeelden van beroepen in deze sector zijn
politieagent, beveiligingsbeambte en penitentiair inrichtingswerker.

Huishouding & Civiele dienst · De werkzaamheden in deze sector hebben betrekking op het verlenen van
huishoudelijke diensten. Voorbeelden van beroepen in deze sector zijn
conciërge, assistent civiele dienst en huismeester.

Vervoer & Transport · De werkzaamheden in deze sector hebben betrekking op het vervoeren van
mensen en goederen. Voorbeelden van beroepen in deze sector zijn
binnenschipper, verhuizer en stewardess.
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Curriculum Vitae
Hieronder worden de persoons-, opleidings-, werk- en achtergrondgegevens weergegeven. 

Gevolgde opleidingen Dipl. Richting Niveau

Basisonderwijs ja Zorg en Welzijn Gemengde leerweg

VMBO (LBO, LHNO, LTS, MAVO) ja Zorg en Welzijn Gemengde leerweg

MBO ja Zorg Niveau 1 - Assistentenopleiding

Persoonsgegevens
Naam

Geboortedatum

Testdatum

Geslacht

Leeftijd

Geboorteland

E-mail

Mw Demo 

1 - 5 - 1975

27 - 3 - 2022 

Vrouwelijk

48 jaar

Nederland

demo@demo.nl

Talen
Nederlands Moedertaal

Nederlands Taal meest 
gesproken

Werkervaring

Functie Niveau Gegeven naam Jaren Gestopt

Verkoopspecialist kleding 
allround

Voortgezet onderwijs (VMBO, HAVO, 
VWO)

Verkoper 
kledingwinkel

Meer dan 20 
jaar

Langer dan 5 jaar 
geleden

Werkzaamheden: Verkopen van kleding en accessoires in een kledingwinkel voor mannen, vrouwen en kinderen. 
Kassawerkzaamheden, verantwoordelijk voor het netjes houden van de winkel. Klanten aanspreken en adviseren, 
kledingadvies geven. 

Type (leidinggevend) werk: Voor een baas

Werkervaring/duur
Heeft u nu betaald werk? Nee

Langst uitgevoerde functie Verkoopster

Huidige/laatste functie Geen werk/functie

Duur werkervaring 10 jaar

Duur werkloosheid 7,3 jaar

Duur eerdere werkloosheid Niet eerder werkloos geweest
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Adviseursgedeelte rapportage
Overzicht Hieronder worden eerst de persoons-, opleidings-, werk- en achtergrondgegevens 

van de kandidaat weergegeven. Vervolgens wordt de mate van bemiddelbaarheid 
aangegeven. Op de volgende pagina worden de testresultaten van de kandidaat 
grafisch weergegeven. Tenslotte worden op de laatste pagina de aspecten 
getoond die gaan over belemmeringen en zelfredzaamheid.

Praktische informatie
Mobiliteit Heeft u een rijbewijs? Ja

Welke mogelijkheden heeft u om te reizen? 
(u kunt meerdere antwoorden aanklikken)

Auto

Fiets

Openbaar vervoer

Computers Kunt u een computer bedienen? Ja

Werkervaring/duur
Heeft u nu betaald werk? Nee

Langst uitgevoerde functie Verkoopster

Huidige/laatste functie Geen werk/functie

Duur werkervaring 10 jaar

Duur werkloosheid 7,3 jaar

Duur eerdere werkloosheid Niet eerder werkloos geweest

Persoonsgegevens
Naam

Geboortedatum

Testdatum

Geslacht

Leeftijd

Geboorteland

E-mail

Mw Demo 

1 - 3 - 1975

27 - 3 - 2022 

Vrouwelijk

48 jaar

Nederland

demo@demo.nl

Talen
Nederlands Moedertaal

Nederlands Taal meest 
gesproken

Werkervaring

Functie Niveau Gegeven naam Jaren Gestopt

Verkoopspecialist kleding 
allround

Voortgezet onderwijs (VMBO, HAVO, 
VWO)

Verkoper 
kledingwinkel

Meer dan 20 
jaar

Langer dan 5 jaar 
geleden

Werkzaamheden: Verkopen van kleding en accessoires in een kledingwinkel voor mannen, vrouwen en kinderen. 
Kassawerkzaamheden, verantwoordelijk voor het netjes houden van de winkel. Klanten aanspreken en adviseren, 
kledingadvies geven. 

Type (leidinggevend) werk: Voor een baas

Gevolgde opleidingen Dipl. Richting Niveau

Basisonderwijs ja Zorg en Welzijn Gemengde leerweg

VMBO (LBO, LHNO, LTS, MAVO) ja Zorg en Welzijn Gemengde leerweg

MBO ja Zorg Niveau 1 - Assistentenopleiding

Overige persoonsgegevens
Geboorteland Nederland

Geboorteland moeder Nederland

Geboorteland vader Suriname
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Wil vrijwilligerswerk doen? Nee

Wil stage lopen? Nee

Toekomst wensen en advies
Gewenst werkveld/beroep Gezondheidszorg

Wil eigen bedrijf starten? nee

Onderwijs advies  Capaciteiten
Laag Midden Hoog

Niveau indicatie mbo 1-2

mbo 3

mbo 4

hbo+

Normgroep Volwassenen, 21-49 jaar, MBO Totaal

 Bemiddelbaarheid C: Participatie

Hoe handig bent u met computers? Ik kan basisdingen uitvoeren op 
een computer

Verzorging anderen Besteedt u tijd aan de verzorging van 
kinderen of ouderen?

Ja

Voorkeuractiviteiten Welke activiteiten hebben uw voorkeur? Geef 
3 voorkeuren aan

Contact leggen met mensen

Dingen verkopen

Helpen/verzorgen

Diversen
Thuissituatie Hoe is uw thuissituatie? Ik woon alleen

Dagbesteding Wat doet u meestal op een dag? Ik ben meestal alleen

Ik zorg voor iemand die niet goed 
voor zichzelf kan zorgen 
(bijvoorbeeld een ouder)

Contact met hulpverlening Nee

Contact met justitie/politie Nee

Taalscholingsadvies Instapniveau taalcursus: B2 - Normaal traject

Zorgadvies Nader onderzoek gewenstNad

Financiële situatie Ondersteuning gewenstNad

10NOA



Demo

Lichamelijke gezondheid Lichamelijke gezondheid vormt probleem, nader onderzoek gewenst
· Heeft u lichamelijke problemen?

(bijvoorbeeld ziektes, handicaps)
Ja

· Is het moeilijk om werk te vinden door deze
lichamelijke problemen?

Moeilijk

· Zijn deze lichamelijke problemen tijdelijk of
blijvend?

mijn lichamelijke problemen 
zijn voor altijd (zijn blijvend)

· Bent u voor deze lichamelijke problemen
door een arts van het UWV gekeurd?

Ja

· Wat was de uitslag van deze keuring? 35% tot 80% 
arbeidsongeschikt

· Bent u hiervoor in behandeling of bent u in
behandeling geweest bij een huisarts,
ziekenhuis en/of specialist?

Ja

Psychische gezondheid Psychische gezondheid is een aandachtspunt
· Heeft u psychische problemen? (bijvoorbeeld 

depressies)
Ja

· Is het moeilijk om werk te vinden door deze
psychische problemen?

Niet moeilijk

· Zijn deze psychische problemen tijdelijk of
blijvend?

Mijn psychische problemen 
gaan weer over (zijn tijdelijk)

· Bent u voor deze psychische problemen door 
een arts van het UWV gekeurd?

Nee

· Bent u hiervoor in behandeling of bent u in
behandeling geweest bij een arts, 
psycholoog of psychiater?

Nee

Overzicht belemmerende en zelfredzaamheidsfactoren

Financiële problemen Financiële problemen vormen probleem , nader onderzoek gewenst
· Heeft u geld problemen? (bijvoorbeeld te

weinig inkomsten)
Ja

· Is het moeilijk om werk te vinden door deze
schulden?

Een beetje moeilijk

· Heeft u voldoende geld om de huur en de
elektriciteit te betalen?

Ja

· Heeft u voldoende geld om eten en kleding
te kunnen kopen?

Nee

· Hoe komt u aan geld? (u kunt meerdere
antwoorden aanklikken)

ik krijg een uitkering 
(bijvoorbeeld WW, 
arbeidsongeschiktheid, 
pensioen)

ik word geholpen door 
vrienden of familie

· Heeft u schulden? Ja

· Waar heeft u schulden? (u kunt meerdere
antwoorden aanklikken)

Bij vrienden, familie of 
kennissen

· Krijgt u hulp bij het oplossen van uw
schulden?

Nee

· Leiden deze schulden tot huisuitzetting of
afsluiting van gas, water of elektriciteit
(licht)?

Nee

· Kunt u inschatten hoe hoog uw schulden
zijn?

€ 1.000 tot € 5.000

Verslavingsproblemen Verslavingsproblemen vormen geen probleem

Zelfverzorging Zelfverzorging vormt geen probleem

Woonsituatie Woonsituatie vormt geen probleem voor werk
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Niet heel goed

· Hoe goed kunt u voor uzelf zorgen?

Algeheel welbevinden Algeheel welbevinden vormt geen probleem

Contact met justitie Geen contacten met justitie en/of politie die een probleem vormen voor 
werk
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Wie ben ik?

Persoonlijkheid
In balans zijn

Zorgvuldig werken

Op andere mensen gericht 
zijn

Vriendelijk zijn voor 
anderen

Open staan voor nieuwe 
ervaringen

 Laag Midden Hoog

    1    2     3     4     5     6     7     8     9

Denkkracht
Algemeen 

capaciteitenniveau
Analyseren

Componenten

 Laag Midden Hoog

    1    2     3     4     5     6     7     8     9

Taaltest Nederlands
Nederlandse taalbeheersing

Percentage goed 0% 50% 100%

Taalniveau 2F

Raamwerk NT2 B1

Competenties
Mondeling communiceren

Contactgerichtheid

Samenwerken

Klantgerichtheid

Plannen en organiseren

Initiatief nemen

Doorzettingsvermogen

Voortgangscontrole

Ondernemen

Flexibiliteit

Gedrevenheid

Sturen van eigen 
ontwikkeling

 Laag Midden Hoog

    1    2     3     4     5     6     7     8     9

Wat kan ik?

Wat wil ik?

Interesse
Bouw en hout

Installatietechniek & Metaal

Elektrotechniek

Autotechniek

Automatisering

Administratie

Horeca & Voeding

Kunst & Creativiteit

Handel & Commercie

Sociale hulp & Onderwijs

Verzorging

Agrarisch

Veiligheid & Handhaving

Huishouding & Civiele 
dienst

Vervoer & Transport

 Laag Midden Hoog

    1    2     3     4     5     6     7     8     9
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Motivatie en 
Werkzoekgedrag

Inschatting kans op werk

Belang van werk

Zelfvertrouwen

Werkzoekintentie

Werkzoekgedrag

 Laag Midden Hoog

    1    2     3     4     5     6     7     8     9
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Toelichting
Bemiddelbaarheid

Voor een aantal onderdelen van de Persoons Profiel Scan kunnen profielpunten 
verkregen worden. Deze zijn bij elkaar opgeteld in twee totaalscores. Eén 
totaalscore voor de indeling in werkprofiel A-B en C, en één totaalscore  voor de 
indeling in werkprofiel A of B. Dit laatste onderscheid is alléén van belang als bij 
de eerste indeling de kandidaat in profiel A-B komt. 
De score is gebaseerd op een aantal kenmerken en eigenschappen van de 
kandidaat die van belang zijn bij het verkrijgen van werk. Niet elk kenmerk is 
hierbij even belangrijk. Daarom zijn de kenmerken en eigenschappen gewogen. De 
totaalscores worden gebruikt om de indeling in profielen te bepalen en hiermee 
een indicatie van de afstand tot de arbeidsmarkt te geven. 
In onderstaande tabellen wordt aangegeven hoe de totaalscores tot stand zijn 
gekomen. Hierboven wordt aangegeven in welk profiel (A, B of C) de kandidaat op 
basis van de totaalscores wordt ingedeeld.

Score (A-B/C) Onderdeel Score
 (0-1)

Weging Gewogen 
score

· Leeftijd 0,5 3 1,5

· Leeftijd Compensatie 0 -2 0

· Werkloosheidsduur 1 4 4

· Herhaald langer werkloos 0 1 0

· Werkervaring 0 1 0

· Opleiding kwalificatieniveau 1 3 3

· Capaciteiten/Taalbeheersing 0 3 0

· AWV Inschatting kans op werk 1 1 1

· AWV Inschatting kans werk passend 1 0,5 0,5

· AWV schaal Belang van Werk 0,5 1 0,5

· AWV Zelfvertrouwen 1 0,5 0,5

· AWV Werkzoekintentie 0 0,5 0

· AWV Werkzoekgedrag 0 0,5 0

· AWV Compensatie (4 schalen) 0 -2 0

· Emotionele stabiliteit MPTBS qs b 1 1 1

· Consciëntieusheid MPTBS qs b 0 1 0

· Lichamelijke problemen 1 3 3

· Arbeidsongeschikt door Lich. probl. 0,5 7 3,5

· Psychische problemen 0,5 3 1,5

· Arbeidsongeschikt door Psych. probl. 0 7 0

· Woonsituatie 0 3 0

· Financiële problemen 1 0,5 0,5

· Verslavingsproblemen 0 3 0

· Zelfredzaamheid 0 4 0

Totaalscore 20,5

Bemiddelbaarheid C: Participatie
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Score (A/B) Onderdeel Score
 (0-1)

Weging Gewogen 
score

· Leeftijd 0,5 3 1,5

· Werkloosheidsduur 1 8 8

· Herhaald langer werkloos 0 1 0

· Werkervaring 0 2 0

· Opleiding kwalificatieniveau 1 3 3

· Capaciteiten/Taalbeheersing 0 2 0

· AWV Inschatting kans op werk 1 2 2

· AWV Inschatting kans werk passend 1 1 1

· AWV schaal Belang van Werk 1 1,5 1,5

· AWV Zelfvertrouwen 1 1,5 1,5

· AWV Werkzoekintentie 0 1,5 0

· AWV Werkzoekgedrag 0 1,5 0

· AWV Compensatie (4 schalen) 0 -2 0

· Emotionele stabiliteit MPTBS qs b 1 1 1

· Consciëntieusheid MPTBS qs b 0 -1,5 0

· Openheid MPTBS qs b 0 -1 0

· Mondeling Communiceren CT B 0,5 -1 -0,5

· Plannen en Organiseren CT B 0 -0,5 0

· Initiatief nemen CT B 0 -1 0

· Flexibiliteit CT B 0 -0,5 0

· Lichamelijke problemen 1 4 4

· Arbeidsongeschikt door Lich. probl. 0,5 7 3,5

· Psychische problemen 0,5 4 2

· Arbeidsongeschikt door Psych. probl. 0 7 0

· Woonsituatie 0 4 0

· Financiële problemen 1 1 1

· Verslavingsproblemen 0 4 0

· Algeheel welbevinden 0,5 2 1

· Zelfredzaamheid 0 4 0

Totaalscore 30,5
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Laag Midden HoogRuw Stanine

Inschatting kans op werk 2 1

Belang van werk 12 2

Zelfvertrouwen 20 2

Werkzoekintentie 29 5

Werkzoekgedrag 22 4

    1        2        3        4         5        6        7         8        9

De gebruikte normgroep is: Algemene normgroep

Bijlage Motivatie en Werkzoekgedrag Overzicht resultaten

Motivatie en Werkzoekgedrag Losse vragen Antwoord

Voor een betaalde baan wil ik maximaal reizen (enkele reis): tot 30 minuten
Om betaald werk te kunnen doen heb ik kinderopvang nodig. mee eens
Hoeveel uren per week gaat u werk zoeken? 5 tot 10 uur
Zijn er op dit moment volgens u factoren waardoor u (nog) niet kan werken? Ja
Geef aan wat de factoren zijn waardoor u (nog) niet kan werken. U kunt 
meerdere antwoorden aanklikken:

Lichamelijke klachten

Geef aan wat de factoren zijn waardoor u (nog) niet kan werken. U kunt 
meerdere antwoorden aanklikken:

Psychische klachten

Geef aan wat de factoren zijn waardoor u (nog) niet kan werken. U kunt 
meerdere antwoorden aanklikken:

Zorg voor kinderen of anderen

Advertenties voor banen lezen
Spreken met kennissen, vrienden of famillie over mogelijke banen
Contact hebben met het UWV of de gemeente over mogelijke banen
Op het internet zoeken naar vacatures
Werkgevers benaderen om te vragen naar mogelijke banen
Mijn CV (curriculum vitae) maken of veranderen
Sollicitatiebrieven schrijven of sollicitatieformulieren invullen
Sollicitatiegesprekken voeren
Werkervaring opdoen (betaald/onbetaald)
Vrijwilligerswerk

Werkzoekintentie (toekomst) Geen tijd Veel tijd
Advertenties voor banen lezen
Spreken met kennissen, vrienden of famillie over mogelijke banen
Contact hebben met het UWV of de gemeente over mogelijke banen
Op het internet zoeken naar vacatures
Werkgevers benaderen om te vragen naar mogelijke banen
Mijn CV (curriculum vitae) maken of veranderen
Sollicitatiebrieven schrijven of sollicitatieformulieren invullen
Sollicitatiegesprekken voeren
Werkervaring opdoen (betaald/onbetaald)
Vrijwilligerswerk
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