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Inleiding
Het rapport van de Beroepskeuzetest Elementaire 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. Van 12 werkgebieden zie je hoe vaak je in de vragenlijst hebt

aangegeven werkzaamheden leuk te vinden die bij dit werkgebied passen. Hierbij is geen

rekening gehouden met de mening van andere mensen.

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. Let op: in deze gra eken wordt je

voorkeur wel vergeleken met een grote groep mensen met een vergelijkbaar

opleidingsniveau. Naast je eigen score ten opzichte van de vergelijkingsgroep kun je in deze

grafieken 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 betre ende 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 'Groenvoorziening' gekeken of je hebt aangegeven dat 'Buiten werken' iets

voor jou is. Een groen vinkje betekent dat je hebt aangegeven dat je van jezelf vindt dat de

werkomstandigheid die hoort bij het werkgebied geschikt voor je is. Een oranje blokje

betekent dat je geen voorkeur voor de werkomstandigheid hebt maar ook geen afkeur. Een

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

het werkgebied niet geschikt voor jezelf vindt.
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Je uitslag
Hieronder zie je een gra sche weergave van jouw voorkeuren voor de verschillende

werkgebieden. Hoe verder de rode stip naar rechts in de balk staat, hoe vaker je in de

vragenlijst hebt aangegeven dat je het werk dat bij deze werkgebieden hoort leuk vindt.

Uit de door jou ingevulde vragenlijst komt naar voren dat het werkgebied 'Werken met

klanten' het beste bij je past. Daarna komt 'Bez org werk' en als derde komt

'Schoonmaken (binnen)'.

Hieronder komt in de volgorde van jouw voorkeuren de uitslag van de Beroepskeuzetest aan

bod.

PERSOONLIJK BEROEPSKEUZEPROFIEL
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1. Werken met klanten

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

klanten. Het gaat daarbij om klanten te woord staan, verkopen en afrekenen.

In dit soort werk is het belangrijk dat je goed met mensen kan samenwerken en overleggen.

Tevens moet je onder tijdsdruk kunnen werken en overweg kunnen met lastige of soms zelfs

agressieve mensen. Je moet immers goed luisteren naar wat de klant wil. Je doet vaak veel

dingen tegelijk en klanten kunnen boos worden als ze hun zin niet krijgen.

Voorbeeldberoepen die horen bij het werkgebied
Werken met klanten:

Baliemedewerker

Caissière

Receptionist

Medewerker klantenservice

Werkomstandigheden die horen bij het werkgebied
Werken met klanten zijn:

WERKEN MET KLANTEN
 

M
V

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  gemiddeld geschikt voor jezelf vindt. In dit werkgebied komen dit soort

werkzaamheden wel voor, dus bedenk voor jezelf of dit voldoende bij je past.

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

anderenanderen gemiddeld geschikt voor jezelf vindt. In dit werkgebied komen dit soort

werkzaamheden wel voor, dus bedenk voor jezelf of dit voldoende bij je past.

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

werkdrukwerkdruk  niet geschikt voor jezelf vindt. Denk eraan dat je bij werk in dit werkgebied hier wel

mee te maken kunt krijgen.
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2. Bezorgwerk

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

uitvoeren van bezorgwerk. Het gaat hier om werk waarin je pakketten, meubels, apparaten,

eten of andere bestellingen bezorgt.

In dit soort werk is het belangrijk dat je geen bezwaar hebt tegen zwaar werk, veel onderweg

zijn of in de auto zitten en werken onder tijdsdruk. Je zult immers vaak zware dingen sjouwen,

van het ene adres naar het andere rijden om spullen te halen of te brengen en op tijd

aankomen op het juiste adres.

Voorbeeldberoepen die horen bij het werkgebied
Bezorgwerk:

Maaltijdbezorger

Bezorger van post of pakketten

Thuisbezorgen van meubels of apparaten

Fietskoerier

Werkomstandigheden die horen bij het werkgebied
Bezorgwerk zijn:

BEZORGWERK
 

M
V

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

geschikt voor jezelf vindt. In dit werkgebied komen dit soort werkzaamheden wel voor, dus

bedenk voor jezelf of dit voldoende bij je past.

Je hebt in de vragenlijst aangegeven dat je Veel autor ijdenVeel autor ijden gemiddeld geschikt voor jezelf

vindt. In dit werkgebied komen dit soort werkzaamheden wel voor, dus bedenk voor jezelf of

dit voldoende bij je past.

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

werkdrukwerkdruk  niet geschikt voor jezelf vindt. Denk eraan dat je bij werk in dit werkgebied hier wel

mee te maken kunt krijgen.
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3. Schoonmaken (binnen)

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

schoonmaken in binnenruimtes.

Als je schoonmaakt beweeg je veel, zul je vaak bukken en tillen. Je zult vies of vuil kunnen

worden tijdens het werk. Ook werk je vaak op verschillende werkplekken. Dit kunnen

kantoren, hotels, vakantiehuisjes of winkels zijn. Ook kun je bij mensen thuis schoonmaken,

werken in een stomerij of een wasserette of schoonmaken in een ziekenhuis.

Voorbeeldberoepen die horen bij het werkgebied
Schoonmaken (binnen):

Interieurverzorger

Schoonmaker hotelkamers

Tapijtreiniger

Medewerker wasserette

Werkomstandigheden die horen bij het werkgebied
Schoonmaken (binnen) zijn:

SCHOONMAKEN (BINNEN)
 

M
V

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

geschikt voor jezelf vindt. In dit werkgebied komen dit soort werkzaamheden wel voor, dus

bedenk voor jezelf of dit voldoende bij je past.

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

voor jezelf vindt. In dit werkgebied komen dit soort werkzaamheden wel voor, dus bedenk voor

jezelf of dit voldoende bij je past.

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

geschikt voor jezelf vindt. Denk eraan dat je bij werk in dit werkgebied hier wel mee te maken

kunt krijgen.
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4. Catering

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

cateringwerk. Dat is werk waarbij je bezig bent met het bereiden en verkopen of serveren van

eten.

In dit soort werk is het belangrijk dat je het niet erg vindt om vies te worden. Het opruimen

van vieze borden hoort bijvoorbeeld bij dit werk. Tevens loop je veel, bijvoorbeeld tussen de

keuken en de kantine en werk je vaak onder tijdsdruk. Je moet bijvoorbeeld alles klaar

hebben als de lunchpauze begint.

Voorbeeldberoepen die horen bij het werkgebied
Catering:

Keukenhulp

Medewerker fastfoodrestaurant

Medewerker kantine

Medewerker spoelkeuken

Werkomstandigheden die horen bij het werkgebied
Catering zijn:

CATERING
 

M
V

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

jezelf vindt. In dit werkgebied komen dit soort werkzaamheden wel voor, dus bedenk voor

jezelf of dit voldoende bij je past.

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

voor jezelf vindt. In dit werkgebied komen dit soort werkzaamheden wel voor, dus bedenk voor

jezelf of dit voldoende bij je past.

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

werkdrukwerkdruk  niet geschikt voor jezelf vindt. Denk eraan dat je bij werk in dit werkgebied hier wel

mee te maken kunt krijgen.
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5. Confectiewerk / Werken met
textiel

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

verstellen, maken en verzorgen van kleding en stoffen.

In dit soort werk is het belangrijk dat je geen bezwaar hebt tegen werken onder tijdsdruk,

fysiek contact met anderen en veel bewegen. Het werk moet meestal op een bepaalde tijd af

zijn. Veel heen en weer lopen en mensen aanraken omdat je hun maten moet opnemen

kunnen daarbij horen.

Voorbeeldberoepen die horen bij het werkgebied
Confectiewerk / Werken met textiel:

Medewerker in een naaiatelier

Medewerker in een stoffenwinkel

Verkoper van gordijnen

Kledingsorteerder

Werkomstandigheden die horen bij het werkgebied
Confectiewerk / Werken met textiel zijn:

CONFECTIEWERK/
WERKEN MET TEXTIEL

M
V

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

jezelf vindt. In dit werkgebied komen dit soort werkzaamheden wel voor, dus bedenk voor

jezelf of dit voldoende bij je past.

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

geschikt voor jezelf vindt. In dit werkgebied komen dit soort werkzaamheden wel voor, dus

bedenk voor jezelf of dit voldoende bij je past.

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

werkdrukwerkdruk  niet geschikt voor jezelf vindt. Denk eraan dat je bij werk in dit werkgebied hier wel

mee te maken kunt krijgen.
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6. Kantoorwerk

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

uitvoeren van administratieve werkzaamheden en het werken op een kantoor.

In dit soort werk is het over het algemeen belangrijk dat je veel overlegt en samenwerkt met

anderen, nieuwe dingen kan leren en om kan gaan met tijdsdruk. Je overlegt immers vaak met

anderen wat je moet doen. Ook moet je vaak zoeken naar de juiste oplossing voor een

probleem en moet je dingen op tijd afronden.

Voorbeeldberoepen die horen bij het werkgebied
Kantoorwerk:

Telefoniste

Postsorteerder

Medewerker kantoorinventaris

Documenten sorteerder

Werkomstandigheden die horen bij het werkgebied
Kantoorwerk zijn:

KANTOORWERK
 

M
V

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

anderenanderen gemiddeld geschikt voor jezelf vindt. In dit werkgebied komen dit soort

werkzaamheden wel voor, dus bedenk voor jezelf of dit voldoende bij je past.

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

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

werkzaamheden wel voor, dus bedenk voor jezelf of dit voldoende bij je past.

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

werkdrukwerkdruk  niet geschikt voor jezelf vindt. Denk eraan dat je bij werk in dit werkgebied hier wel

mee te maken kunt krijgen.

Rapport Beroepskeuzetest elementaire beroepen Pagina 8 van 17



7. Schoonmaken (buiten)

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

schoonmaken in de buitenlucht.

Bij dit soort werk ben je veel buiten, dus ook als het erg warm of erg koud is. Je zult vaak

moeten tillen of kracht moeten gebruiken om schoonmaakmachines te bedienen of om oude

spullen en vuil op te halen. Als je schoonmaakt moet je er rekening mee houden dat je vuil

kan worden of dat je speciale (beschermende) kleding moet dragen. Je zult soms moeten

werken met agressieve schoonmaakmiddelen, denk bijvoorbeeld aan het weghalen van

graffiti.

Let op: De meeste mensen hebben geen interesse in dit werk. Een gemiddelde score betekent dat jij net als

de meeste mensen geen interesse hebt in dit werk.

Voorbeeldberoepen die horen bij het werkgebied
Schoonmaken (buiten):

Graffiti-verwijderaar

Opruimer van groot afval

Glazenwasser

Verwijderaar gevaarlijke stoffen

Werkomstandigheden die horen bij het werkgebied
Schoonmaken (buiten) zijn:

SCHOONMAKEN (BUITEN)
 

M
V

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

geschikt voor jezelf vindt. In dit werkgebied komen dit soort werkzaamheden wel voor, dus

bedenk voor jezelf of dit voldoende bij je past.

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

voor jezelf vindt. In dit werkgebied komen dit soort werkzaamheden wel voor, dus bedenk voor

jezelf of dit voldoende bij je past.

Je hebt in de vragenlijst aangegeven dat je Buiten werkenBuiten werken gemiddeld geschikt voor jezelf

vindt. In dit werkgebied komen dit soort werkzaamheden wel voor, dus bedenk voor jezelf of

dit voldoende bij je past.
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8. Fabriekswerk (zwaar)

Je hebt een g emiddelde  voorkeur ten opzichte van de vergelijkingsgroep voor het in elkaar

zetten van grote voorwerpen of onderdelen voor grote producten.

Bij dit werk zul je vaak moeten tillen of kracht moeten gebruiken om zware machines te

bedienen of grote voorwerpen te verplaatsen. Je werkt dan in een fabriek of werkhal en

monteert grote onderdelen voor bijvoorbeeld meubels of fietsen. Soms moet je een machine

goed instellen. Bij dit werk zul je vaak in ploegendiensten werken, dan werk je ook wel eens 's

avonds of 's nachts. Je controleert de werking van apparaten en soms repareer je ook een

apparaat of machine of maak je de machine schoon. Het kan zijn dat je daar vieze handen van

krijgt of werkt met speciale kleding aan.

Voorbeeldberoepen die horen bij het werkgebied
Fabriekswerk (zwaar):

Machinaal houtbewerker

Lader/losser magazijn

Havenwerker

Drukker

Werkomstandigheden die horen bij het werkgebied
Fabriekswerk (zwaar) zijn:

FABRIEKSWERK (ZWAAR)
 

M
V

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

geschikt voor jezelf vindt. In dit werkgebied komen dit soort werkzaamheden wel voor, dus

bedenk voor jezelf of dit voldoende bij je past.

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

voor jezelf vindt. In dit werkgebied komen dit soort werkzaamheden wel voor, dus bedenk voor

jezelf of dit voldoende bij je past.

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  niet geschikt voor jezelf vindt. Denk eraan dat je bij werk in dit

werkgebied hier wel mee te maken kunt krijgen.
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9. Groenvoorziening

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

onderhouden van alles dat groen is zoals gras, planten, tuinen, bossen en parken

Bij dit werk zul je veel bukken, tillen en bewegen. Je snoeit bijvoorbeeld bomen en planten,

maait gras, scho elt, harkt en haalt onkruid weg. Ook moet je er rekening mee houden dat je

vuil kan worden of dat je speciale kleding draagt. Je zult ook altijd buiten werken als je in de

groenvoorziening werkt, dus ook als het erg warm of erg koud is.

Voorbeeldberoepen die horen bij het werkgebied
Groenvoorziening:

Medewerker plantsoenonderhoud

Hulpkracht groentekwekerij

Hulpkracht veehouderij

Medewerker bos- en natuurbeheer

Werkomstandigheden die horen bij het werkgebied
Groenvoorziening zijn:

GROENVOORZIENING
 

M
V

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

geschikt voor jezelf vindt. In dit werkgebied komen dit soort werkzaamheden wel voor, dus

bedenk voor jezelf of dit voldoende bij je past.

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

voor jezelf vindt. In dit werkgebied komen dit soort werkzaamheden wel voor, dus bedenk voor

jezelf of dit voldoende bij je past.

Je hebt in de vragenlijst aangegeven dat je Buiten werkenBuiten werken gemiddeld geschikt voor jezelf

vindt. In dit werkgebied komen dit soort werkzaamheden wel voor, dus bedenk voor jezelf of

dit voldoende bij je past.
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10. Verbouwen en klussen

Je hebt een lag ere  voorkeur ten opzichte van de vergelijkingsgroep voor verbouwen en

klussen. Het gaat hierbij om het verrichten van eenvoudig kluswerk zoals verven en

timmeren.

In dit soort werk is het belangrijk dat je het niet erg vindt om zwaar werk te doen. Je sjouwt

vaak met materiaal en gereedschap. Tevens is het belangrijk dat je het niet erg vindt om vies

te kunnen worden. Ook zul je vaak naar wisselende werkplekken gaan. Ook moet je onder

tijdsdruk kunnen werken want klussen moeten vaak op een afgesproken tijdstip klaar zijn.

Voorbeeldberoepen die horen bij het werkgebied
Verbouwen en klussen:

Sloophulp

Medewerker bij een klussendienst

Schilderhulp

Grondwerker wegenbouw

Werkomstandigheden die horen bij het werkgebied
Verbouwen en klussen zijn:

VERBOUWEN EN KLUSSEN
 

M
V

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

geschikt voor jezelf vindt. In dit werkgebied komen dit soort werkzaamheden wel voor, dus

bedenk voor jezelf of dit voldoende bij je past.

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

voor jezelf vindt. In dit werkgebied komen dit soort werkzaamheden wel voor, dus bedenk voor

jezelf of dit voldoende bij je past.

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

geschikt voor jezelf vindt. Denk eraan dat je bij werk in dit werkgebied hier wel mee te maken

kunt krijgen.
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11. Fabriekswerk (licht)

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

kleinere producten maakt, inpakt of controleert.

Bij dit werk moet je vaak in ploegendiensten werken, dan werk je ook wel eens 's avonds of 's

nachts. Denk bijvoorbeeld aan het werken in een fabriek of werkhal waar je producten inpakt

of kleine onderdelen monteert voor voorwerpen zoals telefoons, computers en schoenen. Je

zult veel achter elkaar dezelfde bewegingen moeten maken. Bij dit soort werk kan het ook

zijn dat je spullen aan de lopende band sorteert. Je kunt daarom te maken krijgen met een

hoge werkdruk, want de lopende band blijft doordraaien.

Voorbeeldberoepen die horen bij het werkgebied
Fabriekswerk (licht):

Inpakker

Productiemedewerker

Lopende band medewerker

Kwaliteitscontroleur

Werkomstandigheden die horen bij het werkgebied
Fabriekswerk (licht) zijn:

FABRIEKSWERK (LICHT)
 

M
V

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

jezelf vindt. In dit werkgebied komen dit soort werkzaamheden wel voor, dus bedenk voor

jezelf of dit voldoende bij je past.

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

werkdrukwerkdruk  niet geschikt voor jezelf vindt. Denk eraan dat je bij werk in dit werkgebied hier wel

mee te maken kunt krijgen.

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  niet geschikt voor jezelf vindt. Denk eraan dat je bij werk in dit

werkgebied hier wel mee te maken kunt krijgen.
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12. Toezicht houden

Je hebt een lag ere  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. Je kunt te

maken krijgen met lastige en ook boze of agressieve mensen. Ook sta en loop je veel rond

terwijl je de omgeving in de gaten houdt. Veiligheid is dag en nacht belangrijk, daarom kun je

ook op onregelmatige tijden werken zoals 's avonds en 's nachts.

Voorbeeldberoepen die horen bij het werkgebied
Toezicht houden:

Verkeersregelaar op een parkeerterrein

Bewaker

Nachtportier

Steward in een sportstadion

Werkomstandigheden die horen bij het werkgebied
Toezicht houden zijn:

TOEZICHT HOUDEN
 

M
V

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

jezelf vindt. In dit werkgebied komen dit soort werkzaamheden wel voor, dus bedenk voor

jezelf of dit voldoende bij je past.

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  gemiddeld geschikt voor jezelf vindt. In dit werkgebied komen dit soort

werkzaamheden wel voor, dus bedenk voor jezelf of dit voldoende bij je past.

Je hebt in de vragenlijst aangegeven dat je Buiten werkenBuiten werken gemiddeld geschikt voor jezelf

vindt. In dit werkgebied komen dit soort werkzaamheden wel voor, dus bedenk voor jezelf of

dit voldoende bij je past.

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  niet geschikt voor jezelf vindt. Denk eraan dat je bij werk in dit

werkgebied hier wel mee te maken kunt krijgen.
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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 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: Overzicht
werkgebieden
Fabriekswerk (licht) In een fabriek of werkhal kleinere onderdelen monteren. Bijvoorbeeld

voor telefoons, computers en schoenen.

Fabriekswerk

(z waar)

In een fabriek of werkhal (zwaardere) grote onderdelen monteren.

Bijvoorbeeld voor meubels of fietsen.

Schoonmaken

(buiten)

In de buitenlucht schoonmaken. Bijvoorbeeld glazenwassen en

straatvegen.

Schoonmaken

(binnen)

In besloten ruimtes schoonmaken. Bijvoorbeeld kantoren

schoonmaken of bij mensen thuis schoonmaken.

Groenvoorz iening Het onderhouden van alles dat groen is zoals gras, planten, tuinen,

bossen en parken.

Toez icht houden Het controleren van gedrag van anderen en het bewaken van de

veiligheid in een bepaalde omgeving of situatie, bijvoorbeeld als

bewaker in een parkeergarage of winkel.

Verbouwen/klussen Het verrichten van kluswerk zoals slopen, metselen, verven en

timmeren.

Catering Het werken in een keuken en/of kantine om eten te bereiden en uit

te stallen.

Werken met

klanten

Het omgaan met klanten in een winkel of bedrijf. Bijvoorbeeld klanten

te woord staan, verkopen en afrekenen.

Kantoorwerk Het werken op een kantoor en eenvoudige administratieve taken

verrichten. Bijvoorbeeld brieven schrijven, met computers werken,

post rondbrengen en archiveren.

Conf ectiewerk Het verstellen, maken en verzorgen van kleding (en stoffen).

Bez org werk Het rondbrengen van pakketten, eten of andere bestellingen.
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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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(Hier jouw bedrijfsnaam)
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