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Je uitslag
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.
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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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(Hier jouw bedrijfsnaam)
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