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1 Inleiding

Op 12 juli 2019 heb jij, Voorbeeld Rapportage, de digitale Beroepsmatch ingevuld. De Beroepsmatch 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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2 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 Waarnemend

Ondersteunend Autonoom

Loyaal Grensverleggend

Intuïtief Pragmatisch

Vrijblijvend Dwingend

Ongeordend Geordend

Informeel Principieel

Assertief Samenwerkend

Zakelijk Verbindend

Overleggend Overtuigend

Re-actief Actief

Bescheiden Profilerend

Draagvlak Initiërend
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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.

Je bent gedreven tot het waarnemen van prikkels uit jouw directe omgeving. Je bent meestal, zowel bewust als
onbewust, gericht op het waarnemen (zien, horen, voelen) van alles wat er om je heen gebeurt. Je staat vaak open
voor prikkels, signalen, beelden en/of geluiden en meestal merk je van alles op. Meestal ben je onderzoekend
ingesteld, denk je in opties en in kansen en meestal ben je vooral gericht op mogelijkheden. Vaak heb je een
ontdekkende instelling, ben je open-minded ingesteld en meestal ben je niet voor één gat te vangen. Je kunt je
laten verrassen, ontdekken, verwonderen en verbazen en vaak ben je alert, soms afgeleid en meestal ontgaat je
zelden iets. Ook denk je vooral in opties en in oplossingen en meestal kun jij je fantasie inzetten. Je kunt als het
moet structuur of discipline loslaten, vaak zoals het uitkomt of als de situatie hierom vraagt. Het liefst houd je nog
opties open en als het je uitkomt kun jij je op meerdere zaken tegelijk richten of kun jij je flexibel en wendbaar
opstellen.

Jij bent gedreven om persoonlijke zaken en wat je drijft voor jezelf te houden. Jij bent er meestal op gericht om
jezelf wat meer formeel of afstandelijk op te stellen. Wel ben jij vaak vooral praktisch en pragmatisch ingesteld.
Minder ben jij gericht op de persoon, de sfeer of op sociale interactie. Jij stelt jezelf meestal kritisch op naar anderen
en meestal stel jij duidelijke voorwaarden omtrent samenwerking of gezamenlijke activiteiten.
Jij bent vaak goed in staat om zelfstandig te functioneren en als jij samenwerkt, dan vaak vooral omdat dit nuttig is
of efficiënter werkt. Jij het stelt het vaak vooral op prijs dat iemand deskundig of capabel is, niet of nauwelijks stel jij
als voorwaarde dat jij iemand aardig, sympathiek of vriendelijk vindt. Niet dat het je niet uitmaakt met wie jij werkt of
met wie jij omgaat, zeker niet. Wel stel jij er prijs op dat in het contact met anderen, jouw collega's of relaties het
ergens over gaat, het contact nuttig is of dat het je iets oplevert.
Vaak ben jij goed in staat om privé en zakelijk te scheiden en meestal heeft contact met anderen een overwegend
functioneel karakter. Minder ben jij meestal gericht op netwerken, wat mensen bindt of samenbrengt of investeer jij
in de relatie. Naar anderen ben je meestal concreet en duidelijk en afhankelijk van de situatie kun jij vaak zowel
kiezen voor het harmoniemodel als ook voor het conflictmodel en als het moet ga jij de confrontatie niet uit de weg.

Je bent erop gericht om jezelf praktisch en realistisch op te stellen. Als je een doel hebt, kun jij je vaak makkelijk
zakelijk opstellen om dit doel te bereiken. Je wil je vaak vooral niet bezig houden met dagdromen of met fantaseren.
Je kijkt liever naar wat jij ergens werkelijk aan hebt, wat het je oplevert of wat je kunt verdienen en meestal streef je
naar een goede balans tussen wat goed is voor jezelf en wat goed is voor de zaak.
Als je ergens je best voor doet, wil je daar meestal wel iets voor terug. Je weet dat het meeste in het leven niet
alleen maar leuk is en je vertrouwt niet zomaar alles en iedereen. Je weet (vaak uit ervaring) dat dingen ook tegen
kunnen vallen of dat je teleurgesteld kunt raken. Daar houd jij meestal ook wel rekening mee en vaak probeer je dit
te voorkomen. Je kunt meestal goed voor jezelf opkomen en je vindt dat mensen eigenlijk vooral voor zichzelf
moeten (leren) zorgen.
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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

• Je wil onderzoeken, denken en bedenken.
• Je wil goed presteren, succes hebben en

carrière maken.
• Je wilt het liefst je eigen gang gaan en niet

teveel samen doen.

Vaardigheden

• Je kunt goed nieuwe dingen leren.
• Je kunt ondernemend, zakelijk en

prestatiegericht zijn.
• Je kunt zelf beslissingen nemen en je weinig

aantrekken van anderen.

Uitdagingen

• Je mag beter leren plannen en organiseren.
• Je hoeft niet overal een wedstrijd van te maken.
• Je mag meer aandacht hebben voor de

gevoelens en meningen van anderen.

Valkuilen

• Je hebt soms moeite om je te focussen of je
goed te concentreren.

• Je kunt soms last hebben van zelfmedelijden of
jaloezie.

• Je kunt soms te zakelijk zijn en de baas spelen.
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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 bent vaak meer gericht op jezelf, eigen gewin of voordeel en eigen interesses dan dat jij gedreven bent tot
sociale interactie, gezelligheid of het algemeen belang. Vaak ben jij gericht op jezelf, soms met een sterke focus op
vermogen, geld of winst, soms juist op kennis, wetenschap, macht of een persoonlijk doel. Jij hebt vaak een
duidelijke voorkeur voor zakelijke verhoudingen, formele relaties en contacten en meestal stel jij het op prijs dat
zaken niet te persoonlijk worden. Soms werk jij liever alleen dan dat jij samenwerkt en meestal stel jij prijs op een
zakelijke en functionele samenwerking tussen collega's.
Vaak ben jij meer gericht op jouw eigen doel, succes of interesse, dan dat jij gericht bent op onderlinge
betrokkenheid, sociale interactie of maatschappelijke idealen en bij belangentegenstellingen toon jij je meestal
formeel of afstandelijk. Als de situatie dit in je oproept, neem jij afstand en meestal laat jij je niet snel leiden door
sentimenten, sfeeraspecten of gevoelens van gezelligheid of betrokkenheid. Jij hecht vaak sterk aan een goede
scheiding tussen zakelijke- en privébelangen, waarbij het eigenbelang vaak meer waarde of aandacht krijgt, dan het
gedeelde belang of maatschappelijke idealen.



Copyright DilemmaManager B.V. Pagina 8 van 13

Beroepsmatch HBO
Naam: Voorbeeld Rapportage
Datum: 12 juli 2019

2.4 In werk en samenwerking

In jouw werk laat jij soms al snel jouw zelfstandige houding zien en meestal toon jij een streven naar zelfregie en
autonomie. Binnen het team, maar ook in samenwerking met anderen, kies jij vaak jouw eigen rol en meestal heb jij
veel moeite met repeterende werkzaamheden. Vaak ben jij gericht op jouw ontwikkeling en meestal toon jij een
kritische kijk op zaken. Vaak heb jij een validerende attitude en soms lijkt het wel alsof jij alles beter weet of
tenminste heb jij over veel zaken een eigen idee of mening.

In jouw gedrag ben jij vaak gericht op denken en begrijpen en het bedenken van slimme oplossingen of het inspelen
op kansen. Jij bent vooral gericht op het waarom, het hoe en de te volgen strategie, in mindere mate richt jij je op de
relatie, met wie jij samenwerkt of op methodisch werken. Jij bepaalt graag mede de koers, jij hebt graag invloed op
het beleid en jij bent doorgaans toekomstgericht ingesteld.

Jij bent meestal in staat om anderen "wakker te schudden" uit de waan van de dag en jij prikkelt anderen of situaties
vaak zonder moeite tot vernieuwing, verandering of verbetering, maar als het moet of nodig is ook tot realiteitszin of
onderzoek naar onderliggende motieven en verbanden, bijvoorbeeld als zaken meer complex zijn. Voel jij je echter
niet serieus genomen, dan kan jij protesteren en meestal laat jij dan duidelijk jouw ongenoegen blijken. En
uiteraard, niet altijd heb jij het bij het rechte eind en soms kan jij ook aardig eigenwijs zijn, of tenminste kan jij zo op
jouw collega's overkomen.
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2.5 Ontwikkelpunten

Je mag leren om je beter te concentreren en soms eerst een goede planning te maken en je goed voor te bereiden.
Je mag meer contact zoeken met anderen die jou feedback mogen geven of soms kunnen helpen. Ook mag je
soms wat meer openstaan voor samenwerking. Hierbij kan jij zeker enige hulp en ondersteuning gebruiken, echter
jij zal hier meestal niet snel zelf om vragen.

Jij mag soms meer luisteren naar je gevoel en rekening houden met de gevoelens van anderen. Niet alles is een
wedstrijd en niet alles hoeft je winst of geld op te leveren. Soms ben jij zo gedreven tot een goed resultaat, dat jij
nauwelijks tegen je verlies kan. Krijg jij dan kritiek of feedback, dan wordt je al snel boos of  geïrriteerd. Er is dan
niet veel nodig om de boel uit de hand te laten lopen. Jij kunt wat hebben aan een coach die je hierop mag
aanspreken en hier beter mee om mag leren gaan.

Jij bent vaak de leider in de groep en meestal denk jij vanuit actie en logica. Vaak ben jij meer bezig met het nemen
van de verantwoordelijkheid dan met anderen te inspireren. Jij kunt wat hebben aan een coach die je stimuleert om
wat slimmer om te gaan met anderen. Vaak is het gewoon een kwestie van de rest wat meer de ruimte geven en
hen meer om hun mening vragen.
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3 Beroepsinteresses en voorkeuren

Sales 35%

Zakelijke Dienstverlening 30%

Uitvoering 23%

Veiligheid 23%

Cultuur en Media 20%

Marketing en ontwerp 20%

Juridisch 17%

Sociaal Welzijn 12%

Verzorging 10%

Medisch Welzijn 0%

Planten en Dieren 0%

Onderwijs 0%

Sport 0%

ICT 0%

Techniek 0%

Beheer 0%

Financieel Economisch 0%

Bouw 0%

Overheid 0%

Logistiek 0%

0-20%

Geen interesse

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) Sales

Activiteiten en werkzaamheden
Activiteiten en werkzaamheden gericht op verkoop, omzet en resultaatbevordering, detailhandel en commerciële
dienstverlening.

Beroepsrichtingen HBO
Assistent-exportmanager, Accountmanager, Adviseur, Commercieel medewerker verkoop, Eerste verkoper,
Hoofdvertegenwoordiger, Inkoper, Manager, Makelaar, Ondernemer/retail detail- en groothandel,
Productmanager, Verkoopchef, Winkelassistent.

2) Zakelijke Dienstverlening

Activiteiten en werkzaamheden
Activiteiten en werkzaamheden met een combinatie van (zakelijke) dienstverlening en commercie.

Beroepsrichtingen HBO
Accountmanager, Adviseur, Evenement coördinator, Functieanalist, Hotelier, Intercedent, Loopbaanbegeleider,
Onderhoudsplanner, Party manager catering, Recreatiedeskundige, Recruiter, Reisbegeleider, Statistisch
analist, Touroperator, Werkcoach, Yield manager horeca.

3) Uitvoering

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

Beroepsrichtingen HBO
Freelancer, Manager, Vakman, Zelfstandig ondernemer, ZZP-er.
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Waar je geen interesse in hebt:

1) Logistiek

Activiteiten en werkzaamheden
Activiteiten gericht op logistiek, bevoorrading van goederen en verkeer.

2) Bouw

Activiteiten en werkzaamheden
Activiteiten en werkzaamheden gericht op het ontwikkelen en ontwerpen van constructies, installaties of
bouwwerken.

3) Overheid

Activiteiten en werkzaamheden
Activiteiten en werkzaamheden gericht op het werken bij de overheid en semi-overheidsinstellingen.
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4 Tot slot

In deze rapportage hebben wij de resultaten van jouw Beroepsmatch 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!


