Onderzoeken

Werkblad LoopbaanIMPULS

Persoonskenmerken
Demografische kenmerken
• Geslacht

Man, vrouw, ?

• Relatie

Single, getrouwd, gescheiden, weduwe/weduwnaar,
samenwonend, in lat-relatie, samengesteld gezin, pleeggezin

• Opleidingsniveau

Ongeschoold, LBO, MBO, HBO, WO

• Sociale klasse

Onderklasse, middenklasse, bovenklasse, eigen huis bezitters

• Beroep

Boer, zakenman/vrouw, verpleegkundige etc.

• Interesse / hobby /sport

Amateur, olympisch sporter, beroepsverzamelaar,
hondenliefhebber

• Aard van relatie

Klant, consument, bedrijf, inkopende partij, verkopende partij

• Levensfase

Ongeboren kind, baby, peuter, kleuter, kind, tiener, puber,
jong-volwassene, volwassene, 30-er, 50+-er, bejaarde,
overledene

• Inkomen/welstandsniveau

Alleenstaande ouder (moeder/vader), bijstand, rijk, arm,
werkzoekende, carrière switcher, ontslagene, student,
gepensioneerde, expats. kleine zelfstandigen

• Gedeelde overtuiging

Geloofsgenoten (christen, moslim ed), politieke voorkeur

• Deelgenoten

Allochtonen, zwakbegaafden, werkende moeders, moeilijk
opvoedbare kinderen, patiënten, vegetariërs

• Houding/gemoedstoestand

Gemotiveerd, leergierig, open, liefdevol, blij, geïnteresseerd,
levendig, vredig, positief, sterk, ontspannen, verdrietig,
gespannen, onrustig, bang, jaloers, spijtig, boos, falend, zwak,
afwachtend, hulpbehoevend, arrogant, gedesoriënteerd
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Persoonskenmerken
Menstypen
• Intellectueel

Mensen met wetenschappelijke en mathematische vaardigheden, die de wereld om hen heen willen onderzoeken en
begrijpen. die graag observeren, kennis vergaren, onderzoeken, analyseren, evalueren, experimenteren of
problemen oplossen. Dit menstype houdt ervan om zaken tot
de bodem uit te zoeken en is afstandelijk- rationeel.

• Artistiek

Mensen met kunstzinnige, innoverende of intuïtieve gaven,
die graag onder ongestructureerde omstandigheden werken,
gebruikmakend van hun fantasie en creativiteit. Dit nonconformistische menstype heeft belangstelling en aanleg voor
literatuur, muziek, dans, beeldende kunsten e.d.

• Sociaal

Mensen met contactuele vaardigheden of een grote taalvaardigheid die graag met andere mensen werken om hen te
informeren, onderwijzen, ontwikkelen, verzorgen, genezen of
amuseren. Dit menstype heeft bovengemiddelde sociale
kwaliteiten, houdt ervan om veel contact met andere mensen
te hebben en voelt zich betrokken bij het wel en wee van
anderen.

• Ondernemend

Mensen die graag met andere mensen werken om hun
invloed te doen gelden, hen te overtuigen, leiding te geven.
Dit menstype werken graag op beleidsniveau aan
organisatorische, politieke of economische doelstellingen.

• Conventioneel

Mensen met administratieve vaardigheden die graag met
gegevens werken, houden van geordende werkzaamheden
met duidelijke instructies, die een precieze en systematisch
aanpak vergen. Dit menstype houdt ervan om regels en voorschriften te volgen en te controleren, is ordelijk en gestructureerd en heeft vaak belangstelling voor administratieve
en/of juridische werkzaamheden.

• Realistisch

Mensen met atletische of technische capaciteiten, die het
liefst werken met gereedschap, machines, materialen, planten
of dieren. Dit menstype gebruikt graag spierkracht, is handig,
is het liefst concreet bezig en heeft interesse voor techniek
en/of de natuur.
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