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• Intellectueel   In de Intellectuele werkomgeving gaat het om onderzoekende 
werkzaamheden teneinde problemen op te lossen of kennis te 
vergaren. De omgeving stimuleert en beloont analytische, 
wetenschappelijke, technische en verbale vaardigheden. De 
intellectuele omgeving biedt ruimte aan theoretische, creatieve en 
ideële waarden, en aan volhardend, kritisch en soms zelfs sceptisch 
gedrag. Goed gedocumenteerde bijdragen aan kennis of aan de 
oplossing van praktische problemen worden op prijs gesteld. 
 
 

 

• Artistiek In de Artistieke werkomgeving worden creatieve bezigheden op het 
gebied van literatuur, muziek en/of beeldende kunst verricht. 
Uiteraard wordt vaardigheid op één of meer van deze terreinen 
verlangd. Waarden, die door de artistieke omgeving worden 
gestimuleerd en beloond, zijn onder meer esthetiek, verbeelding en 
oorspronkelijkheid. Er is ruimte voor origineel, onconventioneel en 
soms zelfs rebellerend gedrag. Doel is het leveren van artistieke 
producten (kunstwerken) of producties (opvoeringen). 
 
 

 

• Sociaal In de Sociale omgeving wordt met mensen gewerkt, in een helpende 
of dienstverlenende zin. De omgeving verlangt interpersoonlijke, 
communicatieve en contactuele vaardigheden. De sociale 
omgeving biedt ruimte aan humanitaire waarden en aan begripvol, 
geduldig en tactvol gedrag. Waar het om gaat is het verzorgen, 
genezen en troosten, of het onderwijzen voorlichten vermaken van 
anderen. 
 
 
 

 

• Ondernemend In de Ondernemende werkomgeving wordt ook met mensen 
gewerkt, maar nu in commerciële, politieke of leidinggevende zin. De 
omgeving verlangt ook nu interpersoonlijke vaardigheden, maar 
deze dienen van overtuigende en gezaghebbende aard te zijn. De 
ondernemende biedt ruimte aan commerciële en politieke waarden, 
en aan doelstellingen zoals succes, macht, populariteit en 
bekendheid. In de ondernemende werkomgeving gaat het erom iets 
van anderen gedaan te krijgen of iets aan anderen te verkopen, 
producten of ideeën. 
 
 

 

• Conventioneel In de Conventionele werkomgeving draait het om handhaven en 
toepassen van regels en voorschriften. De omgeving stimuleert en 
beloont administratieve vaardigheden en vereist het vermogen om 
volgens strikte normen en standaarden te werken. De conventionele 
omgeving biedt ruimte aan waarden zoals zekerheid, duidelijkheid 
en stabiliteit, en aan conformistisch, betrouwbaar en ordelijk gedrag. 
In de conventionele omgeving vinden we beroepen op 
administratief gebied en op het terrein van de ordehandhaving en 
wetstoepassing. 
 
 

 

• Realistisch In de Realistische werkomgeving wordt gewerkt met machines, 
gereedschap, dingen, planten en dieren. De omgeving stimuleert en 
beloont mechanisch-technische en motorische vaardigheden. 
De Realistische omgeving biedt ruimte aan praktische, productieve 
en materialistische waarden, en aan robuust, avontuurlijk en soms 
zelfs risicovol gedrag. Tevens worden aangepast gedrag en het 
degelijk uitvoeren van taken op prijs gesteld. 

 

 
 

 


