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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



Copyright DilemmaManager B.V. Pagina 5 van 13

Beroepsmatch MBO
Naam: Voorbeeld Rapportage
Datum: 12 juli 2019

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 om plezier, voldoening en geluk te ervaren. Je bent terughoudend in het stellen van prioriteiten of
in het jezelf binden, zeker als je de consequenties niet geheel kunt overzien. Je leeft doorgaans in het hier en nu en
vaak heb je meer oog of aandacht voor korte termijn sensaties dan voor zaken die pas op de langere termijn spelen
of veel inspanning van je vragen. Je houdt meestal graag nog opties open en meestal wil jij je niet snel binden of je
ergens toe verplicht voelen. Vaak ben je vooral breed geïnteresseerd en breed georiënteerd en je overziet graag
het gehele speelveld. Je bent zowel gedreven als in staat tot relativeren en vaak ben je ook goed in staat om de
betrekkelijkheid van zaken te benadrukken.

Je bent gedreven om jezelf te profileren. Je wilt graag gezien en gehoord worden en vooral met respect behandeld
worden. Je bent doorgaans nadrukkelijk aanwezig en meestal reken jij jezelf en anderen af op resultaat. Je bent
gevoelig voor positieve bevestiging en je verlangt het liefst een gunstige beoordeling en een goede beloning. Je
vindt het vaak erg belangrijk dat mensen je waarderen, niet alleen om wie je bent, maar ook om wat je doet, jouw
rol of functie. Je hebt er vaak geen enkele moeite mee om in het middelpunt van de belangstelling te staan, sterker
nog, het is de plek waar jij je meestal thuis voelt. Je bent veelal in staat om aandacht af te dwingen en meestal ben
je gedreven om trots te zijn op de dingen die je doet. Naast waardering streef je vaak ook naar invloed en naar
zeggenschap en vaak vind je het erg belangrijk als anderen je serieus nemen.

Jij bent gedreven om de leiding te nemen en het initiatief te pakken. Jij bent erop gericht om zaken te regelen en in
jouw doen en laten vind jij het vaak belangrijk om kracht en zelfvertrouwen uit te stralen. Je bent meestal goed in
staat om jezelf assertief op te stellen en meestal laat jij niet snel over je heen lopen. Je bent in staat om anderen
aan te sporen en meestal zal je anderen actief stimuleren om ook hun eigen bijdrage te leveren of om hun
verantwoordelijkheid te nemen. Jij bent bereid om anderen aan te spreken, hen desnoods te corrigeren en als het
moet zoek jij desnoods de confrontatie, maar zelden laat jij zaken op hun beloop. Vaak neem je makkelijk de leiding
of kom jij wel in actie, daar waar veel anderen nog even willen nadenken. Je bent meestal ondernemend ingesteld
en soms pak je meer verantwoordelijkheid dan nodig of gewenst is. Je hebt vaak moeite met treuzelen, vergaderen
of onnodig afwachten, liever onderneem je actie en zorg jij ervoor dat iets gewoon voor elkaar komt. Vaak heb je er
geen moeite mee om anderen aan te sturen, te prikkelen of desnoods aan te sporen om (beter) te presteren.
Meestal kun jij goed voor jezelf opkomen, straal je gezag en zelfvertrouwen uit en toon je moed en daadkracht,
soms ook als dit niet echt nodig is. Soms kan jij ook te snel in actie komen, kun je anderen voorbijlopen of dwingend
uit de hoek komen. Of neem je beslissingen voor anderen die daar soms helemaal niet op zitten te wachten.
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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 graag winnen en de beste zijn.
• Je wilt graag voor jezelf en jouw mening

opkomen.
• Je wil jezelf mogen zijn, gezien en gehoord

worden.

Vaardigheden

• Je kunt competitief, hard werkend en ambitieus
zijn.

• Je kunt zeggen wat je vindt en jezelf laten zien.
• Je komt vaak luid en duidelijk voor je mening

uit.

Uitdagingen

• Je mag meer aandacht hebben voor rust en
ontspanning.

• Je mag soms wat beter luisteren naar anderen.
• Je mag leren jezelf wat meer in te houden.

Valkuilen

• Je kunt soms niet zo goed tegen je verlies.
• Je kunt anderen overdonderen en

confronterend zijn.
• Je kan soms veel moeite hebben om jezelf in te

houden.



Copyright DilemmaManager B.V. Pagina 7 van 13

Beroepsmatch MBO
Naam: Voorbeeld Rapportage
Datum: 12 juli 2019

2.3 Inzetbaarheid

Jij bent vaak vooral resultaat georiënteerd en meestal ben jij gericht op concrete uitkomsten, omzet, succes of
feitelijke resultaten. Jij bent meestal ambitieus ingesteld, je hebt vaak ook een duidelijke mening, een doel of een
concrete verwachting. Meestal ben jij niet bang om voor jezelf op te komen en vaak ook niet te beroerd om hard te
werken of om het initiatief te nemen. In jouw flow ben jij vaak in staat tot grootse dingen, maar als het tegenzit kun jij
jezelf ook aardig in de weg zitten. Vaak zet jij sterker in op kracht en moed dan op tact of diplomatie, en soms kun jij
je ergeren als anderen je niet de ruimte bieden die jij nodig hebt.
Jij bent vaak goed in staat om hard te werken en jij weet vaak precies waarom jij iets doet (of nalaat) of dat jij iets
juist aan anderen overlaat. Soms zoek jij de samenwerking, op andere momenten doe jij iets juist liever zelf of maak
jij ergens een soort wedstrijd van. In samenwerking met anderen moet het wel ergens over gaan en meestal neem
jij dan wel het voortouw of de leiding, zelden zal jij je bescheiden of afwachtend opstellen. Eventueel werkoverleg
dient vooral constructief te zijn en vergaderingen moeten ergens over gaan, nuttig en zakelijk zijn, waarbij er geen
onnodige tijd of moeite mag worden verspild aan nutteloos overleg.
Als jij je niet gerespecteerd of serieus genomen voelt, kun jij jezelf voorbij lopen, maar ook geïrriteerd reageren,
jouw ongenoegen uiten en anderen corrigeren. Wanneer jij boos bent, kun jij je frustraties uiten en hoe meer jij
overtuigd bent van jouw gelijk, des te groter is de kans dat jij geïrriteerd raakt, soms jouw geduld verliest en dan
onredelijk kunt reageren.

Jij hebt graag plezier in alles wat jij doet en jij doet graag vooral waar jij goed in bent of wat jij leuk vindt om te doen.
Jij hebt graag plezier in jouw werk, waarbij jij het liefst zo weinig mogelijk last hebt van opgelegde discipline,
taakstellende opdrachten of hiërarchische aspecten. Jij hebt meestal een sterke voorkeur voor een ongedwongen
werksfeer, informele verhoudingen tussen collega’s onderling en voldoende mogelijkheden om leren, te genieten en
te ervaren. Jij hebt wel ruimte nodig om vergissingen te mogen maken en te leren van jouw fouten.
Jij hebt meestal een voorkeur voor variabele werktijden, zonder al te strakke planning en voldoende ruimte voor een
eigen inbreng. Jij verlangt ruimte om je te ontwikkelen, waarbij jij terug kunt vallen op anderen, zoals een goed
georganiseerde back-office, een mentor of een senior die je de kneepjes van het vak leert. Of in ieder geval dat jij
de ruimte krijgt om in de praktijk 'het vak te leren'.



Copyright DilemmaManager B.V. Pagina 8 van 13

Beroepsmatch MBO
Naam: Voorbeeld Rapportage
Datum: 12 juli 2019

2.4 In werk en samenwerking

Jouw houding op en in het werk wordt meestal gekenmerkt door een grote inzet en een vaak bovengemiddelde
ambitie tot presteren. Jouw gedrag kan vaak het best worden omschreven als competitief en meestal ben jij meer
gericht op winnen en presteren dan op meedoen of proberen om ergens het beste van te maken. Vaak ben jij ijverig
ingesteld en meestal ben jij bereid om hard te werken en vaak ben jij geneigd om eerder hard te werken dan dat jij
iets slim of altijd voldoende strategisch aanpakt.

Jij bent gedreven tot het uitdragen van een boodschap, het realiseren van succes, een goede reputatie en het liefst
bovengemiddelde prestaties. Om dit te realiseren ben jij bereid om jezelf desnoods bovengemiddeld in te spannen.
Vaak heb jij geen enkele moeite om de competitie aan te gaan en soms maak jij overal een soort wedstrijd van. Ook
ben jij zeker bereid om jouw verantwoordelijkheid te pakken of om jouw nek uit te steken, wat niet wil zeggen dat jij
dit altijd verstandig of diplomatiek aanpakt. Of onderneem jij soms acties of neem jij risico's, die jij niet altijd kunt
overzien. Of kan jij jezelf overschreeuwen of jezelf beter of stoerder voordoen dan soms verantwoord is.

Zit het je soms tegen, dan kan jij je meer dwingend opstellen en meestal laat jij dan duidelijk merken wat je niet zint
of wat je niet bevalt. Word jij niet serieus genomen, dan doe jij er vaak gewoon een schepje bovenop en soms kan
jij ook overdrijven, waarbij jij jezelf of jouw talenten eerder groter maakt dan dat jij je bescheiden opstelt. Echter van
opgeven wil jij niet weten, soms zelfs tegen beter weten in en om advies of hulp vragen, dat moet jij vaak nog even
leren.

Jouw houding en gedrag op en in het werk, maar vaak ook binnen het team of in samenwerking met anderen, kan
vaak het best worden getypeerd als initiërend, actief en iemand die niet schroomt om de leiding te pakken. Jij bent
gedreven om het initiatief te nemen en meestal ga jij doelgericht te werk. Jij stelt jezelf ten doel om afgesproken
doelen daadwerkelijk te realiseren en meestal focus jij je op concrete resultaten. Jij laat je daarvan niet of
nauwelijks afhouden en jij kunt je desnoods bovengemiddeld inspannen om jouw doelen daadwerkelijk te bereiken.
Kortom, afwachten is niet waar jij je in herkennen zal en meestal onderneem jij actie, daar waar veel van jouw
collega's nog even de kat uit de boom kijken.

Jij bent vaak goed in staat om duidelijk te maken wat jij wil. Vaak kan jij dit goed verwoorden en aan anderen duiden
of desnoods verkopen en meestal ben jij bereid om desnoods risico's te nemen om daadwerkelijk te realiseren waar
jij naar streeft. Vaak zal jij niet rusten voordat jij hebt bereikt wat jij je hebt voorgenomen of klaar is wat jij hebt
afgesproken of beloofd hebt. Advies vragen of jouw doel bijstellen is niet hetgeen waar jij veel punten mee scoort,
wel ga jij vaak recht op jouw doel af en soms ga jij ook wel eens te hard of maak jij brokken.

Jij doet meestal meer dan nodig is en zeker niet minder, ongeveer of een beetje. Kortom, jij voelt je vaak zeer
betrokken bij jouw werk of taak en als het moet kan jij veel werk verzetten. Jij hebt eerder behoefte aan een rem,
een helder plan of een goede strategie dan dat jij aanmoediging of aansporing nodig hebt, waarbij jij soms wel
moeite hebt met relativeren, delegeren of even afstand nemen en/of jezelf ontspannen. Is iets je ernst, vaak ga jij er
dan vol voor en soms kan jij dan ook wel eens te fel zijn of je te sterk manifesteren. Word je teveel beperkt of
afgeremd, dan kan jij soms ook jouw geduld verliezen en soms ben jij gewoon eigenwijs.



Copyright DilemmaManager B.V. Pagina 9 van 13

Beroepsmatch MBO
Naam: Voorbeeld Rapportage
Datum: 12 juli 2019

2.5 Ontwikkelpunten

Eigenlijk ben jij best een harde werker. Je vindt het vaak prachtig om ergens een soort wedstrijd van te maken. Wel
is jouw motor soms krachtiger dan jouw rem, en jouw passie groter dan jouw geduld. Je mag daarom aandacht
hebben voor een goede balans tussen rust en hard werken. Hierbij is het belangrijk dat jij jezelf niet laat opfokken.
In plaats van nog harder te werken kun jij beter efficiënter of verstandiger werken. Jij kunt wat hebben aan een
coach die je mag helpen om niet overal een wedstrijd van te maken en soms ook wat meer rust te pakken. Maar
ook leren om tegen je verlies te kunnen. Zonder goede uitlaatklep, zoals sport en beweging en een duidelijk doel
voor ogen, is dit wel lastig.

Jij mag beter leren luisteren naar anderen en meer rekening leren houden met hun meningen of gevoelens. Zo kun
je van anderen leren en kom je soms achter redenen waarom dingen niet zo lopen zoals jij graag zou willen. Jij kunt
wat hebben aan een coach die je laat zien wat jouw gedrag met anderen doet en je stimuleert om 'het' slimmer aan
te pakken.

Jij kunt wat hebben aan jezelf ontwikkelen op het gebied van geduld en het goed luisteren naar anderen. Dit is vaak
vooral een kwestie van oefenen. Je kunt leren van een coach of mentor die je confronteert met jouw gedrag en die
je stimuleert om je meer verstandig op te stellen. Bijvoorbeeld door je verder te ontwikkelen in jouw communicatieve
vaardigheden of tenminste eerst wat vaker 'tot 10 te tellen'.
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3 Beroepsinteresses en voorkeuren

ICT 45%

Techniek 45%

Cultuur en Media 32%

Bouw 23%

Veiligheid 20%

Uitvoering 17%

Beheer 12%

Onderwijs 10%

Financieel Economisch 0%

Logistiek 0%

Medisch Welzijn 0%

Verzorging 0%

Zakelijke Dienstverlening 0%

Sociaal Welzijn 0%

Overheid 0%

Juridisch 0%

Marketing en ontwerp 0%

Sales 0%

Sport 0%

Planten en Dieren 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) ICT

Activiteiten en werkzaamheden
Activiteiten en werkzaamheden gericht op automatisering, informatietechnologie en het werken met computers.

Beroepsrichtingen MBO
Applicatiebeheerder, Automatiseringsmedewerker, Computertechnicus, Medewerker (beheer) ICT,
Netwerkbeheerder, Servicedesk medewerker, Supportmedewerker, Systeembeheerder, Webdesigner.

2) Techniek

Activiteiten en werkzaamheden
Activiteiten en werkzaamheden met een technisch karakter en affiniteit met de werking van allerlei apparaten,
technische installaties, constructies en systemen.

Beroepsrichtingen MBO
Assemblagemedewerker, Audiovisueel technicus, Automonteur, Bankwerker, Beheertechnicus,
Besturingstechnicus, Betonboorder, Drukker, Elektricien, Elektromonteur, Elektrotechnicus, Fijnbankwerker,
Glasvezel engineer, Industrieel monteur, Installatiemonteur, Installatietechniek, Koelmonteur, Kotteraar,
Machinebediener, Machinebouwer, Metaalbewerker, Montagemedewerker, Monteur mechatronica,
Onderhoudsmonteur, Onderhoudstechnicus, Paneelbouwer, Pijpfitter, Plaatwerker, Servicemonteur,
Storingsmonteur, Technicus, Verwarmingsmonteur, Werkvoorbereider.

3) Cultuur en Media

Activiteiten en werkzaamheden
Activiteiten en werkzaamheden met een creatief karakter en affiniteit met kunst, cultuur en media.

Beroepsrichtingen MBO
Archiefassistent, Cameraman, Decorbouwer, Drukker, Fotograaf, Geluidsman, Sociaal cultureel medewerker,
Steenhouwer, Technisch medewerker, Zeefdrukker.
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Waar je geen interesse in hebt:

1) Planten en Dieren

Activiteiten en werkzaamheden
Activiteiten en werkzaamheden gericht op landbouw, voeding en een goed leefmilieu voor plant en dier.

2) Marketing en ontwerp

Activiteiten en werkzaamheden
Activiteiten en werkzaamheden gericht op het uitdragen van een boodschap of merk, presenteren van een
product, reclame en communicatie.

3) Sales

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


