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Inleiding
Het rapport van de Beroepskeuzetest Fundamentele Beroepen bestaat uit twee

onderdelen: Een totaaloverzicht en een overzicht per werkgebied.

Totaaloverzicht
Op de volgende pagina worden in één gra ek jouw persoonlijke voorkeuren wat betreft je

beroep weergegeven. Voor 12 werkgebieden wordt aangegeven hoe hoog jouw voorkeur is.

Denk eraan dat je voorkeur relatief is ten opzichte van een grote groep mensen met een

vergelijkbaar opleidingsniveau. Een hoge score betekent dus dat je een hogere voorkeur

voor een bepaald werkgebied hebt dan de vergelijkingsgroep.

Overzicht per werkgebied
Het overzicht per werkgebied bestaat uit 12 pagina's, met op iedere pagina een beschrijving

van het werkgebied en jouw voorkeur voor dit werkgebied ten opzichte van de

vergelijkingsgroep. Naast je eigen score kun je in deze gra eken ook zien in hoeverre er

verschillen tussen mannen en vrouwen bestaan wat betreft voorkeur voor een werkgebied.

De gemiddelde score van mannen en vrouwen wordt weergegeven door de letters 'M' en 'V'.

Hoe langer de lijn naast deze letters, hoe hoger de voorkeur van deze groep mensen voor

het werkgebied is.

In de overzichten per werkgebied wordt je voorkeur voor het werkgebied ook vergeleken

met je voorkeuren voor werkomstandigheden. Per werkgebied worden 3 of 4

werkomstandigheden genoemd die veel voorkomen in het werkgebied. Zo wordt

bijvoorbeeld bij 'Dieren en Natuur' gekeken of je hebt aangegeven dat 'Buiten werken'

geschikt voor jou is. Een groen vinkje betekent dat je hebt aangegeven dat een

werkomstandigheid geschikt voor je is. Een oranje blokje betekent dat je jezelf niet erg

geschikt maar ook niet erg ongeschikt vindt voor de werkomstandigheid. Een rood

driehoekje betekent dat je hebt aangegeven dat de werkomstandigheid die hoort bij het

werkgebied niet geschikt voor je is.
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Je uitslag van de
Beroepskeuzetest
Fundamentele Beroepen
Hieronder zie je een gra sche weergave van jouw voorkeuren voor de verschillende

werkgebieden. Iedere balk is verdeeld in tien vakjes. Elk vakje staat voor 10% van de groep

mensen waarmee je wordt vergeleken. De rode stip geeft aan waar jouw voorkeur zich

bevindt ten opzichte van de vergelijkingsgroep. Als de rode stip zich bijvoorbeeld in het

derde vakje bevindt, betekent dit dat jij meer voorkeur voor het werkgebied hebt dan 20%

van de groep. Dit is onder het gemiddelde, want je hebt minder voorkeur voor het

werkgebied dan 70% van de groep.

PERSOONLIJK BEROEPSKEUZEPROFIEL

Fig. 1
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Hieronder komt in de volgorde van jouw voorkeuren de uitslag van de Beroepskeuzetest aan

bod.
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1. Bouw en constructie

BOUW EN CONSTRUCTIE
 

M
V

Je hebt een z eer hog e  voorkeur ten opzichte van de vergelijkingsgroep voor het uitvoeren

van bouw- en constructie werkzaamheden.

In dit soort werk is het vaak belangrijk dat je het leuk vindt om te werken op wisselende

werkplekken. Ook zwaar werk komt regelmatig voor. Soms moet je werken met deadlines

waardoor er een hoge werkdruk is. Je moet dus vaak van de ene bouwlocatie naar de andere

verhuizen, sjouwen met materialen en werk moet vaak snel af zijn.

Voorbeeldberoepen die horen bij het
werkgebied Bouw en constructie:

Bouwvakker

Monteur

Steigerbouwer

Stukadoor

Werkomstandigheden die horen bij het
werkgebied Bouw en constructie:

Je hebt in de vragenlijst aangegeven dat je Til len,  bukken en lichamelijk werkTil len,  bukken en lichamelijk werk  erg

geschikt voor jezelf vindt. In dit werkgebied komen dit soort werkzaamheden vaak voor!

Je hebt in de vragenlijst aangegeven dat je Werken op wisselende werkplekkenWerken op wisselende werkplekken erg

geschikt voor jezelf vindt. In dit werkgebied komen dit soort werkzaamheden vaak voor!

Je hebt in de vragenlijst aangegeven dat je Werken met deadlines of  onder hogeWerken met deadlines of  onder hoge

werkdrukwerkdruk  erg geschikt voor jezelf vindt. In dit werkgebied komen dit soort werkzaamheden

vaak voor!
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2. Dieren en natuur

DIEREN EN NATUUR
 

M
V

Je hebt een z eer hog e  voorkeur ten opzichte van de vergelijkingsgroep voor beroepen

waarin het werken met dieren of het werken in of aan de natuur belangrijk is.

In dit soort werk moet je het leuk vinden om buiten te werken. Ook werken op onregelmatige

tijden en werk waarin je vies kan worden komt vaak voor. Het kan zijn dat je op het land of in

het bos werkt. Of in een koude ruimte die in direct contact staat met de buitenlucht. Ook is

het vaak nodig om vroeg op te staan en kun je in aanraking komen met aarde, bagger, mest

of andere minder aangename stoffen.

Voorbeeldberoepen die horen bij het
werkgebied Dieren en natuur:

Boer

Boswachter

Dierenverzorger in een manege

Teler of kweker

Werkomstandigheden die horen bij het
werkgebied Dieren en natuur:

Je hebt in de vragenlijst aangegeven dat je Vies of  vuil kunnen wordenVies of  vuil kunnen worden erg geschikt voor

jezelf vindt. In dit werkgebied komen dit soort werkzaamheden vaak voor!

Je hebt in de vragenlijst aangegeven dat je Buiten werkenBuiten werken erg geschikt voor jezelf vindt. In dit

werkgebied komen dit soort werkzaamheden vaak voor!

Je hebt in de vragenlijst aangegeven dat je Op onregelmatige t i jden werken,Op onregelmatige t i jden werken,

bi jvoorbeeld bi jvoorbeeld ' s nachts' s nachts  erg geschikt voor jezelf vindt. In dit werkgebied komen dit soort

werkzaamheden vaak voor!
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3. Transport en Logistiek

TRANSPORT EN LOGISTIEK
 

M
V

Je hebt een z eer hog e  voorkeur ten opzichte van de vergelijkingsgroep voor het werken in

de transport en logistiek. Bij dit soort werk ben je verantwoordelijk voor het vervoeren en

goed afleveren van producten.

Bij dit soort werk zul je regelmatig moeten tillen en zwaarder werk doen. Ook kun je veel

onderweg zijn met een auto of vrachtwagen. Dingen die je regelmatig doet zijn: bestellingen

verzamelen, vrachtwagens inladen, vervoeren van spullen met bijvoorbeeld een vrachtwagen

en lossen van goederen. Je kunt te maken krijgen met een hoge werkdruk omdat goederen

op tijd afgeleverd moeten worden.

Als je het niet erg vindt om lang van huis weg te zijn, zijn er nog meer mogelijkheden. Je kunt

er dan ook aan denken om te werken op zee. Of werk waarbij je enkele dagen van huis weg

bent. Denk bijvoorbeeld aan vrachtwagenchau eur voor bestellingen in het buitenland. Hoe

geschikt je deze bijzondere werkomstandigheid voor jezelf vindt, vind je hieronder. Hiermee

kun je verder nadenken of dit soort werk echt bij je past.

Voorbeeldberoepen die horen bij het
werkgebied Transport en Logistiek:

Magazijnmedewerker

Vrachtwagenchauffeur

Bezorger

Transportplanner

Werkomstandigheden die horen bij het
werkgebied Transport en Logistiek:

Je hebt in de vragenlijst aangegeven dat je Til len,  bukken en lichamelijk werkTil len,  bukken en lichamelijk werk  erg

geschikt voor jezelf vindt. In dit werkgebied komen dit soort werkzaamheden vaak voor!

Je hebt in de vragenlijst aangegeven dat je Veel autor ijdenVeel autor ijden erg geschikt voor jezelf vindt. In

dit werkgebied komen dit soort werkzaamheden vaak voor!

Je hebt in de vragenlijst aangegeven dat je Werken met deadlines of  onder hogeWerken met deadlines of  onder hoge

werkdrukwerkdruk  erg geschikt voor jezelf vindt. In dit werkgebied komen dit soort werkzaamheden

vaak voor!

Je hebt in de vragenlijst aangegeven dat je Lang van huis weg z ijnLang van huis weg z ijn erg geschikt voor jezelf

vindt. In dit werkgebied komen dit soort werkzaamheden vaak voor!
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4. Toezicht

TOEZICHT
 

M
V

Je hebt een z eer hog e  voorkeur ten opzichte van de vergelijkingsgroep voor werk waarbij je

toezicht moet houden. Toezicht houden is het controleren van gedrag van anderen en het

bewaken van de veiligheid.

Je houdt in de gaten of mensen zich aan regels houden en of de omgeving veilig is. Denk

hierbij aan politiewerk, maar bijvoorbeeld ook aan het werk dat medewerkers bij de douane

op Schiphol doen. Je kunt te maken krijgen met lastige of boze mensen. Ook zul je veel

moeten staan of rondlopen om de omgeving in de gaten te houden. Veiligheid is dag en

nacht belangrijk. Daarom kan het zijn dat je op onregelmatige tijden moet werken zoals in de

avond en nacht.

Voorbeeldberoepen die horen bij het
werkgebied Toezicht:

Bewaker

Huismeester

Politieagent

Controleur openbaar vervoer

Werkomstandigheden die horen bij het
werkgebied Toezicht:

Je hebt in de vragenlijst aangegeven dat je Veel lopen of  bewegenVeel lopen of  bewegen erg geschikt voor jezelf

vindt. In dit werkgebied komen dit soort werkzaamheden vaak voor!

Je hebt in de vragenlijst aangegeven dat je Te maken kunnen kr ijgen met lastigeTe maken kunnen kr ijgen met lastige

mensen en agressiemensen en agressie  erg geschikt voor jezelf vindt. In dit werkgebied komen dit soort

werkzaamheden vaak voor!

Je hebt in de vragenlijst aangegeven dat je Op onregelmatige t i jden werken,Op onregelmatige t i jden werken,

bi jvoorbeeld bi jvoorbeeld ' s nachts' s nachts  erg geschikt voor jezelf vindt. In dit werkgebied komen dit soort

werkzaamheden vaak voor!
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5. Apparaten en Techniek

APPARATEN EN TECHNIEK
 

M
V

Je hebt een z eer hog e  voorkeur ten opzichte van de vergelijkingsgroep voor werken met

apparaten of met techniek. Bij dit soort werk bedien, bestuur of onderhoud je machines en

apparaten.

Bij dit werk zul je soms moeten tillen. Ook zul je soms kracht moeten gebruiken om zware

machines te bedienen of grote voorwerpen te verplaatsen. Je controleert verder of

apparaten juist werken. Soms repareer je ook een apparaat of machine of maak je ze schoon.

Het kan zijn dat je daar vieze handen van krijgt en dat je werkt met speciale kleding aan. Je

kunt ook te maken krijgen met hoge werkdruk omdat machines snel werken. Ook kan de

werkdruk hoger zijn omdat er een deadline is voor het afmaken van een klus.

Voorbeeldberoepen die horen bij het
werkgebied Apparaten en Techniek:

Gieter

Plaatwerker

Drukker

Installatie- of servicemonteur

Werkomstandigheden die horen bij het
werkgebied Apparaten en Techniek:

Je hebt in de vragenlijst aangegeven dat je Til len,  bukken en lichamelijk werkTil len,  bukken en lichamelijk werk  erg

geschikt voor jezelf vindt. In dit werkgebied komen dit soort werkzaamheden vaak voor!

Je hebt in de vragenlijst aangegeven dat je Vies of  vuil kunnen wordenVies of  vuil kunnen worden erg geschikt voor

jezelf vindt. In dit werkgebied komen dit soort werkzaamheden vaak voor!

Je hebt in de vragenlijst aangegeven dat je Werken met deadlines of  onder hogeWerken met deadlines of  onder hoge

werkdrukwerkdruk  erg geschikt voor jezelf vindt. In dit werkgebied komen dit soort werkzaamheden

vaak voor!
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6. Zorg

ZORG
 

M
V

Je hebt een hog ere  voorkeur ten opzichte van de vergelijkingsgroep voor beroepen waarin

het zorgen voor mensen die niet voor zichzelf kunnen zorgen belangrijk is. Denk

bijvoorbeeld aan oudere mensen of zieken.

In dit soort werk is het zeker belangrijk dat je het niet erg vindt om fysiek contact met andere

mensen te hebben. Bijvoorbeeld wanneer je mensen wast of helpt met aankleden. Ook kun

je maken krijgen met lastige of soms zelfs agressieve mensen. Het kan namelijk zo zijn dat

mensen boos op je worden. Soms gaat het ook om zwaar werk, bijvoorbeeld wanneer je

mensen moet tillen of verplaatsen.

Voorbeeldberoepen die horen bij het
werkgebied Zorg:

Ziekenverzorger

Thuishulp

Voedingsassistent

Medewerker peuterspeelzaal

Werkomstandigheden die horen bij het
werkgebied Zorg:

Je hebt in de vragenlijst aangegeven dat je Til len,  bukken en lichamelijk werkTil len,  bukken en lichamelijk werk  erg

geschikt voor jezelf vindt. In dit werkgebied komen dit soort werkzaamheden vaak voor!

Je hebt in de vragenlijst aangegeven dat je Te maken kunnen kr ijgen met lastigeTe maken kunnen kr ijgen met lastige

mensen en agressiemensen en agressie  erg geschikt voor jezelf vindt. In dit werkgebied komen dit soort

werkzaamheden vaak voor!

Je hebt in de vragenlijst aangegeven dat je Lichamelijk contact met anderenLichamelijk contact met anderen erg geschikt

voor jezelf vindt. In dit werkgebied komen dit soort werkzaamheden vaak voor!

Voorbeeldrapport Beroepskeuzetest fundamentele beroepen Pagina 9 van 18



7. Representatie en verkoop

REPRESENTATIE EN VERKOOP
 

M
V

Je hebt een hog ere  voorkeur ten opzichte van de vergelijkingsgroep voor werk waarbij je om

moet gaan met klanten.

Dit kan werk zijn waarbij je bezoekers of klanten ontvangt. Je zult veel overleggen en

samenwerken met anderen. Dan kun je te maken krijgen met lastige mensen en soms ook

met boze mensen. Vaak moet je er netjes uit zien. Je bent immers een visitekaartje van de

organisatie. Ook kan het verkopen van een product tot je taken horen. Denk ook aan het

presenteren en aanprijzen van een dienst. Je gaat dan bijvoorbeeld bij klanten langs en zult

dan misschien veel auto moeten rijden.

Voorbeeldberoepen die horen bij het
werkgebied Representatie en verkoop:

Receptioniste

Verkoopmedewerker

Call-center medewerker

Winkelier

Werkomstandigheden die horen bij het
werkgebied Representatie en verkoop:

Je hebt in de vragenlijst aangegeven dat je Te maken kunnen kr ijgen met lastigeTe maken kunnen kr ijgen met lastige

mensen en agressiemensen en agressie  erg geschikt voor jezelf vindt. In dit werkgebied komen dit soort

werkzaamheden vaak voor!

Je hebt in de vragenlijst aangegeven dat je Veel autor ijdenVeel autor ijden erg geschikt voor jezelf vindt. In

dit werkgebied komen dit soort werkzaamheden vaak voor!

Je hebt in de vragenlijst aangegeven dat je Veel samenwerken en over leggen metVeel samenwerken en over leggen met

anderenanderen erg geschikt voor jezelf vindt. In dit werkgebied komen dit soort werkzaamheden

vaak voor!
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8. Creativiteit

CREATIVITEIT
 

M
V

Je hebt een hog ere  voorkeur ten opzichte van de vergelijkingsgroep voor het uitvoeren van

werk waarin je praktisch-creatieve oplossingen moet verzinnen. Hierin is de vormgeving van

dingen een belangrijk onderdeel.

In dit soort werk is het vaak belangrijk dat je nieuwe dingen leert en uitzoekt. Bijvoorbeeld

omdat je zoekt naar nieuwe manieren om dingen mooi te maken. Ook overleg je veel en werk

je samen met anderen. Ook moet je vaak met klanten overleggen of alles nog naar wens

verloopt. Soms heb je in dit soort werk fysiek contact met anderen, dat je mensen moet

aanraken. Bijvoorbeeld als kapper of visagist.

Voorbeeldberoepen die horen bij het
werkgebied Creativiteit:

Decorbouwer

Fotograaf

Kapster

Kledingadviseur

Werkomstandigheden die horen bij het
werkgebied Creativiteit:

Je hebt in de vragenlijst aangegeven dat je Lichamelijk contact met anderenLichamelijk contact met anderen erg geschikt

voor jezelf vindt. In dit werkgebied komen dit soort werkzaamheden vaak voor!

Je hebt in de vragenlijst aangegeven dat je Veel samenwerken en over leggen metVeel samenwerken en over leggen met

anderenanderen erg geschikt voor jezelf vindt. In dit werkgebied komen dit soort werkzaamheden

vaak voor!

Je hebt in de vragenlijst aangegeven dat je Informatie zoeken, nieuwe dingen leren enInformatie zoeken, nieuwe dingen leren en

dingen uitzoekendingen uitzoeken erg geschikt voor jezelf vindt. In dit werkgebied komen dit soort

werkzaamheden vaak voor!
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9. Kantoor

KANTOOR
 

M
V

Je hebt een hog ere  voorkeur ten opzichte van de vergelijkingsgroep voor het uitvoeren van

administratieve werkzaamheden of kantoorwerk. Denk aan het schrijven van brieven, werken

met de computer of het notuleren van vergaderingen.

In dit soort werk is het belangrijk dat je nieuwe dingen leert en uitzoekt. Ook overleggen en

samenwerken met anderen komt heel veel voor. Ook overleg je vaak met mensen in hogere

functies over hoe zaken moeten worden aangepakt. Verder zit je vrijwel altijd op dezelfde

werkplek. Je moet dus geen behoefte hebben aan sterk wisselende werkplekken.

Voorbeeldberoepen die horen bij het
werkgebied Kantoor:

Secretaris

Medewerker personeelszaken

Salarisadministrateur

Marketingmedewerker

Werkomstandigheden die horen bij het
werkgebied Kantoor:

Je hebt in de vragenlijst aangegeven dat je Veel samenwerken en over leggen metVeel samenwerken en over leggen met

anderenanderen erg geschikt voor jezelf vindt. In dit werkgebied komen dit soort werkzaamheden

vaak voor!

Je hebt in de vragenlijst aangegeven dat je Informatie zoeken, nieuwe dingen leren enInformatie zoeken, nieuwe dingen leren en

dingen uitzoekendingen uitzoeken erg geschikt voor jezelf vindt. In dit werkgebied komen dit soort

werkzaamheden vaak voor!

Je hebt in de vragenlijst aangegeven dat je Werken op wisselende werkplekkenWerken op wisselende werkplekken zeer

geschikt voor jezelf vindt. Denk eraan dat dit niet veel voor komt bij werk in dit werkgebied.
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10. Toerisme

TOERISME
 

M
V

Je hebt een hog ere  voorkeur ten opzichte van de vergelijkingsgroep voor beroepen in het

toerisme of het entertainment. In dit soort werk verleen je veelal service aan mensen die op

reis zijn. Of je begeleid mensen die in een hotel of horecagelegenheid verblijven.

In dit soort werk is het vaak belangrijk dat je geen bezwaar hebt tegen werken op

onregelmatige tijden. Het kan immers voorkomen dat je in de avond of nacht moet werken.

Veel overleggen en samenwerken met anderen hoort ook bij dit soort werk. Bijvoorbeeld

omdat je met klanten of anderen moet overleggen wat ze willen of wat er mogelijk is. Soms

komt het ook voor dat je in aanraking komt met lastige of soms zelf agressieve mensen.

Bijvoorbeeld klanten die hun zin niet krijgen en daarom boos worden.

Als je het niet erg vindt om lang van huis weg te zijn, kun je ook denken aan een beroep als

reisleider voor reizen naar het buitenland. Hierbij ben je soms lang van huis en constant

onderweg.

Voorbeeldberoepen die horen bij het
werkgebied Toerisme:

Reisleider

Stewardess

Gastheer/-vrouw in een hotel

Casinomedewerker

Werkomstandigheden die horen bij het
werkgebied Toerisme:

Je hebt in de vragenlijst aangegeven dat je Te maken kunnen kr ijgen met lastigeTe maken kunnen kr ijgen met lastige

mensen en agressiemensen en agressie  erg geschikt voor jezelf vindt. In dit werkgebied komen dit soort

werkzaamheden vaak voor!

Je hebt in de vragenlijst aangegeven dat je Veel samenwerken en over leggen metVeel samenwerken en over leggen met

anderenanderen erg geschikt voor jezelf vindt. In dit werkgebied komen dit soort werkzaamheden

vaak voor!

Je hebt in de vragenlijst aangegeven dat je Op onregelmatige t i jden werken,Op onregelmatige t i jden werken,

bi jvoorbeeld bi jvoorbeeld ' s nachts' s nachts  erg geschikt voor jezelf vindt. In dit werkgebied komen dit soort

werkzaamheden vaak voor!

Je hebt in de vragenlijst aangegeven dat je Lang van huis weg z ijnLang van huis weg z ijn erg geschikt voor jezelf

vindt. In dit werkgebied komen dit soort werkzaamheden vaak voor!
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11. Instructie en begeleiding

INSTRUCTIE EN BEGELEIDING
 

M
V

Je hebt een hog ere  voorkeur ten opzichte van de vergelijkingsgroep voor het uitvoeren van

werkzaamheden op het gebied van instructie en begeleiding. Het gaat hier om werk waarin je

andere mensen dingen moet leren. Dit betekent dat je informatie en vaardigheden

overbrengt op anderen. Je moet het dus leuk vinden om mensen dingen uit te leggen.

In dit soort werk is het belangrijk dat je nieuwe dingen leert en uitzoekt en veel overlegt en

samenwerkt met anderen. Ook moet je geen moeite hebben in de omgang met lastige of

soms zelf boze mensen. Je moet immers vaak zoeken naar de juiste manier om anderen iets

te leren. Of met hen overleggen wat zij willen en niet bang zijn voor opmerkingen of kritiek.

Voorbeeldberoepen die horen bij het
werkgebied Instructie en begeleiding:

Praktijktrainer

Onderwijsassistent

Fitnessinstructeur

Huiswerkbegeleider

Werkomstandigheden die horen bij het
werkgebied Instructie en begeleiding:

Je hebt in de vragenlijst aangegeven dat je Te maken kunnen kr ijgen met lastigeTe maken kunnen kr ijgen met lastige

mensen en agressiemensen en agressie  erg geschikt voor jezelf vindt. In dit werkgebied komen dit soort

werkzaamheden vaak voor!

Je hebt in de vragenlijst aangegeven dat je Veel samenwerken en over leggen metVeel samenwerken en over leggen met

anderenanderen erg geschikt voor jezelf vindt. In dit werkgebied komen dit soort werkzaamheden

vaak voor!

Je hebt in de vragenlijst aangegeven dat je Informatie zoeken, nieuwe dingen leren enInformatie zoeken, nieuwe dingen leren en

dingen uitzoekendingen uitzoeken erg geschikt voor jezelf vindt. In dit werkgebied komen dit soort

werkzaamheden vaak voor!
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12. Leidinggeven

LEIDINGGEVEN
 

M
V

Je hebt een g emiddelde  voorkeur ten opzichte van de vergelijkingsgroep voor werk waarin

je leiding moet geven. Als je leiding geeft, moet je het werk van anderen plannen en

organiseren. Ook zul je medewerkers moeten motiveren en aansturen.

Bij dit werk ben je vaak eindverantwoordelijk voor het werk van het hele team. Daarom kun je

te maken krijgen met een hoge werkdruk. Ook zul je veel overleggen en samenwerken met

anderen. Je zorgt als leidinggevende namelijk dat het werk afkomt. Daarom zul je vaak tegen

anderen zeggen wat ze moeten doen. Het kan zijn dat je lastige gesprekken moet voeren en

dat mensen boos worden of lastig zijn. Denk bijvoorbeeld aan een gesprek met een

ontevreden medewerker of een medewerker die zijn werk niet goed doet.

Voorbeeldberoepen die horen bij het
werkgebied Leidinggeven:

Bedrijfsleider van een winkel

Voorman in de bouw

Teamleider in een fabriek

Chef werkplaats

Werkomstandigheden die horen bij het
werkgebied Leidinggeven:

Je hebt in de vragenlijst aangegeven dat je Te maken kunnen kr ijgen met lastigeTe maken kunnen kr ijgen met lastige

mensen en agressiemensen en agressie  erg geschikt voor jezelf vindt. In dit werkgebied komen dit soort

werkzaamheden vaak voor!

Je hebt in de vragenlijst aangegeven dat je Veel samenwerken en over leggen metVeel samenwerken en over leggen met

anderenanderen erg geschikt voor jezelf vindt. In dit werkgebied komen dit soort werkzaamheden

vaak voor!

Je hebt in de vragenlijst aangegeven dat je Werken met deadlines of  onder hogeWerken met deadlines of  onder hoge

werkdrukwerkdruk  erg geschikt voor jezelf vindt. In dit werkgebied komen dit soort werkzaamheden

vaak voor!
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Tot slot
Het vinden van werk dat bij je past is een hele zoektocht. Deze test is er vooral op gericht om

te bepalen welk soort werk jij vindt dat bij je past. Niet om een lijst van beroepen te geven

waar je vervolgens naar op zoek moet.

Deze test gaf verder aan welke speci eke werkomstandigheden van belang zijn bij werk dat

bij jou past. Dit geeft extra inzicht in wat je bij een bepaalde baan moet verwachten. Dit kan

voorkomen dat je een verkeerde keuze maakt. Of dat je verkeerde verwachtingen hebt.

Met jouw speci eke voorkeuren en/of de hulp van een adviseur kun je nu verder op zoek

gaan naar een voor jou geschikte baan of opleiding.
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Bijlage I
Apparaten en Techniek Bij dit soort werk bedien, bestuur of onderhoud je machines en

apparaten.

Transport en Log istiek Bij dit soort werk ben je verantwoordelijk voor het vervoeren en

goed afleveren van producten.

Toez icht Toezicht houden is het controleren van gedrag van anderen en

het bewaken van de veiligheid.

Leiding g even Als je leiding geeft, moet je het werk van anderen plannen en

organiseren. Ook moet je medewerkers motiveren en aansturen.

Representatie/Verkoop Hierbij ga je veel om met bezoekers of klanten. Dit werk is

voornamelijk gericht op voorlichting en verkoop.

Zorg Bij dit soort werk staat het zorgen voor mensen die niet voor

zichzelf kunnen zorgen centraal. Bijvoorbeeld ouderen of

zieken.

Instructie/Beg eleiding In dit soort werk moet je informatie en vaardigheden

overbrengen op anderen.

Kantoor Dit werk gaat om het uitvoeren van administratieve

werkzaamheden en het doen van kantoorwerk.

Creativiteit In dit soort werk gaat het om het verzinnen van praktisch-

creatieve oplossingen en dingen mooi maken.

Bouw/Constructie Bij dit soort werk gaat het over het uitvoeren van bouw- en

constructiewerkzaamheden.

Dieren/Natuur Dit soort werk gaat over het werken met dieren of het werken in

of aan de natuur.

Toerisme In dit soort werk moet je veelal service verlenen aan mensen.

Bijvoorbeeld mensen in een hotel, in de horeca of op reis.
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Bijlage II: Overzicht
werkomstandigheden

Veel lopen of bewegen

Tillen, bukken en lichamelijk werk

Vies of vuil kunnen worden

Te maken kunnen krijgen met lastige mensen en agressie

Lichamelijk contact met anderen

Buiten werken

Werken op wisselende werkplekken

Veel autorijden

Veel samenwerken en overleggen met anderen

Werken met deadlines of onder hoge werkdruk

Op onregelmatige tijden werken, bijvoorbeeld 's nachts

Informatie zoeken, nieuwe dingen leren en dingen uitzoeken

Lang van huis weg zijn
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