
Ontdek je inzetbaarheid

Bea Voorbeeld

Je hebt het programma ‘Ontdek je inzetbaarheid’ doorlopen. Dit programma is bedoeld om je een
beeld te geven van jouw positie op de arbeidsmarkt. In dit rapport lees je meer over jouw
arbeidsmarktwaarde en je inzetbaarheid. Deze onderwerpen worden elk verderop in een eigen deel
van dit rapport besproken, hier alvast een samenvatting van je scores:

Jouw Inzetbaarheid

Hoe inzetbaar je bent is belangrijk voor jouw positie op de arbeidsmarkt. Hoe staat het er voor met
jouw inzetbaarheid?

Jij bent momenteel
goed inzetbaar

Jij werkt aan je
inzetbaarheid

Je bent fit Je krijgt steun uit je
werkomgeving

Jouw Arbeidsmarktwaarde

Je arbeidsmarktwaarde geeft inzicht in de mate waarin je nu en in de toekomst aantrekkelijk bent op
de arbeidsmarkt. Wat zijn jouw kansen om (ander) werk te vinden?

Arbeidsmarktscore

Goed

73
 

Perspectief (verwachte score
over 5 jaar)

Goed

62
 

Top 5 branches

Groothandel en
handelsbemiddeling
Detailhandel (niet in auto's)
Managementadviesbureaus
Autohandel en -reparatie
IT-dienstverlening
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Jouw inzetbaarheid

Wat doe jij nu voor later? Denk jij na over jouw werk in de toekomst?
 
Lekker werken willen we allemaal. Nu, maar ook in de toekomst. De vragenlijst die je hebt gemaakt
geeft je meer inzicht in hoe het er nu voorstaat met jouw werk en je inzetbaarheid. Dat is belangrijk
omdat de wereld om ons heen en het werk dat we doen steeds sneller verandert.
 
Uit onderzoek weten we, dat je vooral goed inzetbaar blijft als je regelmatig nadenkt over je toekomst,
iets nieuws leert en stappen zet voor je loopbaan. Dan ben je klaar voor die verandering en werk je
met plezier, nu en later.

SAMENVATTING

In dit deel van het rapport bespreken we een aantal onderwerpen die met jouw inzetbaarheid te
maken hebben. Hieronder lees je eerst een samenvatting. Daarin staat in het kort hoe je er per
onderwerp voorstaat. Je leest er ook hoe jij tegen het ondernemerschap aankijkt, als je daar vragen
over hebt ingevuld. Daarna geven we uitgebreide uitleg per onderwerp. We sluiten af met praktische
tips; stappen die jij kan zetten om je inzetbaarheid te vergroten. Daarmee maak je jouw persoonlijke
actieplan. In het volgende deel van het rapport bespreken we jouw arbeidsmarktwaarde.

Hoe inzetbaar ben jij nu?

Jij bent momenteel goed inzetbaar
Goed inzetbaar zijn betekent dat je nu en in de toekomst gemakkelijk werk kan
vinden en behouden. Daarom helpt het om bewust bezig te zijn met de toekomst,
bijvoorbeeld door jezelf te blijven ontwikkelen.

Wat helpt jou vooruit?

+ Je vindt dat je nu vrij goed inzetbaar bent
+ Je hebt vertrouwen in je keuzes
+ Je werk is belangrijk voor je
+ Je noemt geen omstandigheden die jou het werken moeilijk maken

Waar moet jij op letten?

- Je werkt (nog) niet veel aan je inzetbaarheid - ga op tijd aan de slag
- Je hebt nog geen duidelijke loopbaankeuzes gemaakt - plan een afspraak met jezelf
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Hoe verbeter jij je inzetbaarheid voor de toekomst?

Jij werkt aan je inzetbaarheid
Je kunt veel doen om je inzetbaarheid te vergroten. Zoals kijken naar wat je
kansen zijn, plannen maken en in gang zetten, advies vragen of je netwerk
inschakelen. Zie het stappenplan achterin voor jouw persoonlijke tips.

Wat helpt jou vooruit?

+ Je denkt na over je loopbaan
+ Je hebt een beeld van je kansen
+ Je denkt vooruit en plant je toekomst
+ Je praat op je werk over je toekomstplan
+ Je steekt energie in je netwerk
+ Je zet je in om inzetbaar te blijven

Ben/blijf jij fit?

Je bent fit
Een goede gezondheid en leefstijl maken je fit en dat helpt je je werk goed doen,
nu en later. Als je fit bent, betekent dat dat je momenteel een goede gezondheid
hebt en/of genoeg energie hebt om je werk goed te doen.

Wat helpt jou vooruit?

+ Je hebt meestal plezier in je werk
+ Je voelt je (lichamelijk) goed
+ Je voelt je mentaal goed

Waar moet jij op letten?

- Jij zorgt op sommige punten minder goed voor jezelf - verbeter je leefstijl
- Je werk kost je energie - zoek naar bronnen om je op te laden
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Hoe helpt jouw werkomgeving jou?

Je krijgt steun uit je werkomgeving
Om inzetbaar te blijven moet je ook vanuit je werk worden gesteund. We bedoelen
dat je steun krijgt van de mensen in jouw organisatie, zoals collega’s of je
werkgever, en dat je kansen krijgt binnen je werk.

Wat helpt jou vooruit?

+ Je ziet loopbaankansen bij je werkgever
+ Je werkgever helpt je bij je loopbaan
+ Er is een prettige werksfeer op je werk

Waar moet jij op letten?

- Je mag niet altijd zelf beslissingen nemen - Zoek naar waar je wel invloed op hebt

Ondernemerschap, iets voor jou?

Ondernemer zijn past (op dit moment) niet zo bij jou
Je lijkt weinig interesse te hebben in ondernemerschap, in elk geval lijkt het op dit
moment niet zo bij jou of je situatie te passen. Mocht het in de toekomst voor jou
wel interessant zijn, dan zou je je er wel alvast in kunnen verdiepen.
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UITGEBREIDE UITLEG OVER JOUW INZETBAARHEID

Hoe inzetbaar ben jij nu?

Om je goed voor te kunnen voorbereiden op de toekomst is het fijn om te weten hoe je er nu voor
staat. Het helpt om alvast na te denken over hoe je werk er in de toekomst uit zal zien, welke
keuzes je wilt maken en hoe je jezelf kan blijven ontwikkelen.

Er zijn geen omstandigheden die jouw werk in de weg staan
Soms kunnen er persoonlijke omstandigheden zijn die het je lastig maken om je werk uit te
voeren of ander werk te vinden, zoals de zorg voor naasten of problemen met financiën.
Gelukkig geldt dat niet voor jou.

Je werkt (nog) niet aan je inzetbaarheid
Je houdt je er niet zo mee bezig dat jouw werk in de toekomst gaat veranderen. Maar we
weten eigenlijk allemaal wel dat dat zo is, daar kunnen we zelf niets aan veranderen. We
kunnen wel zorgen dat we er klaar voor zijn. Dus er niet voor weglopen, maar ermee aan de
slag gaan!

Je hebt nog geen duidelijke loopbaankeuzes gemaakt
Op dit moment weet je (nog) niet goed wat je wilt voor je loopbaan. Misschien heb je er nog
niet over nagedacht of vind je het lastig om keuzes te maken. Weten wat je wilt helpt je bij
het maken van concrete plannen voor je loopbaan.

Je vindt jezelf momenteel behoorlijk goed inzetbaar
Je verwacht geen problemen als je werk verandert, nu of in de toekomst. Ook als je je baan
zou verliezen, verwacht je snel ander werk te kunnen vinden.

Je hebt vertrouwen in je keuzes
Je hebt vertrouwen in jezelf als het gaat om je loopbaan. Jij vindt dat je in staat bent om
keuzes te maken en beslissingen te nemen over je loopbaan. Je hebt er ook vertrouwen in
datje je loopbaandoelen gaat bereiken.

Je werk is belangrijk voor je
Jij bent positief over je werk, je bent er trots op. Mensen die hun werk belangrijk vinden,
doen meestal hun best om hun werk goed te kunnen blijven doen als hun werk verandert.
Zo zijn ze goed voorbereid op hun werktoekomst.
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Hoe verbeter jij je inzetbaarheid voor de toekomst?

Je bent klaar voor de toekomst als je hebt nagedacht over wat voor jou belangrijk is in je werk,
welke kansen er zijn voor jou en hoe je de juiste keuzes maakt. Hoe staat het ervoor? Heb je een
plan en wat heb je daarvan al uitgevoerd?

Je denkt na over je loopbaan
Actief nadenken over je loopbaan helpt je bij het vormgeven van je loopbaan. Daarmee
bedoelen we nadenken over wat bij je past, wat je leuk vindt om te doen en wat je een
werkgever te bieden hebt.

Je weet wat je kansen zijn op de arbeidsmarkt
De arbeidsmarkt verkennen geeft een beeld van je kansen. Als je weet waar ze liggen, kun je
uitzoeken welke kansen het best passen bij jouw loopbaanplan.

Je denkt vooruit en plant je toekomst
Je denkt na over wat jouw volgende loopbaanstap zou kunnen zijn. Mensen die daar
aandacht aan besteden, hebben vaak een vrij goed beeld van wat ze willen bereiken en wat
er voor nodig is om de doelen die ze zich stellen dichterbij te brengen.

Je praat op je werk over je toekomstplan
Jij gaat op zoek naar advies over jouw loopbaan en je ontwikkeling. Mensen die over hun
plannen en ambities praten, hebben vaker werk dat goed bij ze past.

Je steekt energie in je netwerk
Een goed netwerk hebben betekent dat je in je (werk)omgeving mensen hebt aan wie
advies kunt vragen over zaken die met je werk te maken hebben. Dat helpt om werk te
houden of te vinden dat bij je past.

Je zet je in om inzetbaar te blijven
Om inzetbaar te blijven is het belangrijk om te blijven leren en jezelf te ontwikkelen.
Wanneer je regelmatig iets nieuws leert, blijf je bij en ben je op meer plekken inzetbaar. Dat
maakt je aantrekkelijk voor werkgevers en verbetert dat je kansen op de arbeidsmarkt.
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Ben/blijf jij fit?

Een belangrijke voorwaarde om je werk nu en in de toekomst goed uit te voeren, is natuurlijk dat
je gezond en fit bent. Dat geldt niet alleen voor je lijf, maar ook voor je hoofd. Voel je je goed en in
staat om te werken? En heb je een gezonde leefstijl?

Je voelt je lichamelijk goed in staat om te werken
Je hebt geen lichamelijke klachten waardoor je je werk niet goed zou kunnen doen. Ook is je
werk niet te zwaar. Dat maakt de kans groter dat je je werk langere tijd kunt volhouden.

Je mentale gezondheid is goed
Je geeft aan dat je werk mentaal niet te zwaar is en je geen psychische klachten hebt die
invloed op je werk hebben. Dat is positief voor je energiebalans.

Jij zorgt op sommige punten minder goed voor jezelf
Een gezonde leefstijl zorgt voor een goede energiebalans. En dat zorgt ervoor dat je je vitaal
voelt en het helpt je omgaan met stress. Behoud dus je goede gewoontes en probeer aan
de minder gezonde gewoontes te werken.

Je werk kost je energie
Het is prettig om je fit en energiek te voelen op je werk. Als je je op je werk niet kunt
opladen, kan dat je werkvermogen en werkplezier verminderen.

Je hebt meestal plezier in je werk
Als je plezier hebt in je werk, heeft dat vaak een positieve invloed op je motivatie. En als je je
werk met plezier doet, kun je het lang volhouden.
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Hoe helpt jouw werkomgeving jou?

Om inzetbaar te blijven kan je zelf van alles doen, maar de organisatie waar je werkt moet het ook
mogelijk maken. Hoe is je werk georganiseerd? Krijg je kansen en steun van de mensen in jouw
organisatie, zoals je collega’s of je werkgever?

Je mag niet altijd zelf beslissingen nemen
Jij hebt niet zo veel vrijheid in je werk. Je kan niet altijd zelf beslissen hoe je je werk uitvoert.
Je kan meestal niet zelf beslissen hoe je je werk uitvoert. Dat maakt dat je minder vrijheid
hebt om nieuwe taken of nieuwe manieren van werken uit te proberen. Regelmatig iets
nieuws proberen helpt je inzetbaarheid te vergroten.

Je ziet kansen voor je loopbaan
Jij ziet kansen voor je loopbaan in de organisatie waar je werkt. Er zijn vacatures of
mogelijkheden die passen bij je loopbaandoelen. Dat maakt het makkelijker om stappen te
zetten voor je loopbaan.

Je krijgt steun van je werkgever
Op jouw werk is er aandacht voor jouw loopbaan. Je krijgt steun bij het maken van
loopbaankeuzes. Dat helpt je om jouw loopbaandoelen sneller en makkelijker te bereiken.

Er is een veilige werksfeer op je werk
De sfeer op je werk is positief. Jij kunt jezelf zijn, af en toe een fout maken mag. Dat is
positief voor je ontwikkeling. Je zult sneller iets nieuws of anders proberen, als je weet dat
er geen probleem van wordt gemaakt als het resultaat niet meteen perfect is.
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Ondernemerschap, iets voor jou?

Zou jij ondernemer willen zijn? Dat is het overwegen waard als je er interesse in hebt en over een
paar eigenschappen beschikt die bij het ondernemerschap horen, zoals veel ideeën hebben,
risico’s durven nemen en kunnen doorpakken.

Je hebt geen ondernemers in je omgeving
Je hebt geen familieleden en/of vrienden die zelfstandig ondernemer zijn of voor zichzelf
werken (bijvoorbeeld als zzp-er). Mensen die anderen in hun omgeving hebben die
ondernemen, vinden het vaak makkelijker om ook voor zichzelf te beginnen. Wil je voor
jezelf beginnen, zoek dan een voorbeeld.

Risico's nemen vind je niet prettig
Ondernemen brengt kansen, maar ook onzekerheden met zich mee. Daarom is het als
ondernemer belangrijk dat je bereid bent om enige risico's te nemen en goed kunt omgaan
met onzekere situaties. Als je je laat afschrikken door een kans op mislukken, past het
ondernemerschap misschien minder goed bij je.

Ondernemer zijn trekt je (nu) niet zo aan
Je hebt er nog niet zo veel over nagedacht of het spreekt je gewoon niet zo aan.
Waarschijnlijk past het ondernemerschap (nu) niet bij je.

Je neemt liever geen snelle beslissingen
Ondernemers werken zelfstandig en zijn actiegericht. Ze stoppen niet als het tegenzit en
zoeken snel naar een andere manier om hun doel te bereiken. Als je graag wat langer
afwacht, het graag rustig aan doet of niet graag snelle besluiten neemt, past het
ondernemerschap misschien minder goed bij je.

Je hebt regelmatig slimme ideeën
Om te ondernemen is het belangrijk dat je nieuwe mogelijkheden zoekt en kansen benut
om ze uit te proberen. Als je regelmatig slimme ideeën hebt en nieuwe manieren van
werken verzint, dan sluit dat aan bij het profiel van ondernemer.
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JOUW INZETBAARHEID: STAPPEN DIE JE KUNT ZETTEN

Hieronder lees je jouw persoonlijke tips, op basis van hoe het er voor jou momenteel voorstaat
met jouw inzetbaarheid. Bekijk ze eens goed. Welke stappen vind je nuttig en nodig? Welke zijn
voor jou de moeite waard? Stel zo jou persoonlijke actieplan op.

Wat kun jij anders doen?

Jij zorgt op sommige punten minder goed voor jezelf - verbeter je leefstijl
Iedereen weet dat het verstandig is om gezond te leven, maar toch lukt dat lang niet altijd.
Gezonde gewoontes zijn: niet roken, geen of weinig alcohol drinken, elke dag bewegen, elke
dag groente en fruit eten, genoeg slapen. En daarnaast ook genoeg rust nemen. Toch is het
echt belangrijk; uit veel wetenschappelijk onderzoek blijkt dat je langer en gelukkiger leeft
en werkt met een gezonde leefstijl. Wil je je leefstijl verbeteren en wil je daar graag hulp bij,
schakel dan een leefstijlcoach in.

Je werk kost je energie - zoek naar bronnen om je op te laden
Als je werk je meer kost dan het je oplevert, is het extra belangrijk om je goed te kunnen
opladen buiten het werk. Veel mensen halen energie uit sport of andere vrijetijdsbesteding.
Houd goed in de gaten of dit voldoende is voor jou. Als je je niet genoeg kunt opladen, is het
misschien tijd om de taken die je te veel energie kosten, aan te passen.

Je mag niet altijd zelf beslissingen nemen - zoek naar waar je wel invloed op
hebt
Je kunt je inzetbaarheid vergroten en werken aan je loopbaan door nieuwe taken uit te
proberen of je werk op een andere manier aan te pakken. Als je niet veel zelf kan beslissen
in je werk, is dat niet zo makkelijk. Probeer toch te zoeken naar mogelijkheden. Kijk
bijvoorbeeld eens kritisch naar hoe je werkdagen eruit zien. Zijn er momenten waarop je
wel zelf invloed kan uitoefenen? Spreek je wensen en behoeften uit naar je collega’s of
leidinggevende. Als je samen op zoek gaat naar meer ruimte is er vaak meer mogelijk dan je
denkt.

Je werkt (nog) niet veel aan je inzetbaarheid - ga op tijd aan de slag
Om acties in gang te zetten heb je motivatie nodig. Soms is het alleen maar een kwestie van
je er niet toe kunnen zetten. Misschien helpt het je om het samen te doen: bespreek je
plannen met een vriend(in) of collega, en help elkaar.

Je hebt nog geen duidelijke keuzes voor je loopbaan - plan een afspraak met
jezelf
Soms moet je er gewoon even voor gaan zitten, nadenken en je gedachten over je loopbaan
opschrijven. Plan een afspraak met jezelf en ga aan de slag.

Wat helpt jou vooruit?

Je hebt meestal plezier in je werk - maak daar gebruik van
De leuke kanten van je werk versterken je motivatie. Dus als je je wilt ontwikkelen: doe iets
wat je echt leuk vindt, dat helpt je langer vol te houden.

Ontdek je inzetbaarheid | Bea Voorbeeld | 4 april 2022 10



Je ziet veel kansen voor je loopbaan – Pak de kans die het beste bij je past
Als er kansen zijn is het natuurlijk makkelijker om nu of in de toekomst een loopbaanstap te
zetten. Ga in gesprek met je leidinggevende, collega’s of anderen mensen die zicht hebben
op jouw kwaliteiten. Bespreek welke kansen het beste bij je passen en wat er voor nodig is
om een volgende stap te zetten.

Je krijgt steun van je werkgever – maak jouw doelen concreet
Op jouw werk is er aandacht voor jouw loopbaan. Dat is goed nieuws want dat helpt je om
vooruit te komen. Om hier optimaal gebruik van te kunnen maken helpt het om je doelen
en mogelijkheden zo concreet mogelijk te maken. Bespreek wat voor jou belangrijk is, wat je
precies wil bereiken en wat je nodig hebt om dat voor elkaar te krijgen.

Er is een veilige werksfeer op je werk – kom in actie voor jouw loopbaan
Wanneer de werksfeer goed is voelen mensen zicht over het algemeen prettig op hun werk.
Dat zorgt er voor dat het makkelijker wordt om iets nieuws te leren. Maak hier gebruik van.
Zorg dat je kansen benut en neem zoveel mogelijk zelf het initiatief om nieuwe
vaardigheden te ontwikkelen, eens ergens anders in de organisatie te kijken of een nieuw
project te starten. Ga het gesprek aan over jouw toekomst en zoek naar mogelijkheden om
jouw doelen te bereiken.

Je vindt jezelf op dit moment behoorlijk goed inzetbaar - check jaarlijks hoe je
ervoor staat
Als je nu inzetbaar bent, wil je dat natuurlijk ook in de toekomst blijven. Het is verstandig
om regelmatig, bijvoorbeeld jaarlijks, te checken hoe je inzetbaarheid op dat moment voor
staat.

Je hebt vertrouwen in je keuzes - gebruik de motivatie die dit geeft
Dat je vertrouwen hebt in je keuzes, helpt je om hiervoor in actie te komen. Maak gebruik
van die motivatie. Begin bij je leukste plan.

Je werk is belangrijk voor je - dat geeft motivatie om te blijven ontwikkelen
Die motivatie kan je goed gebruiken, die helpt je bij je persoonlijke ontwikkeling en versterkt
je inzet voor het bereiken van je loopbaandoelen. Als je je werk en je loopbaan belangrijk
vindt, helpt dat je om door te zetten, ook als het niet meteen lukt.
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Overzicht van je arbeidsmarktwaarde

Je arbeidsmarktwaarde laat zien hoe aantrekkelijk je bent voor de arbeidsmarkt. Dit doen we door
jouw kansen te berekenen voor nu en over 5 jaar. We noemen de branches waar voor jou de meeste
banen zijn te vinden. En we geven advies over hoe jij het best kan zoeken naar een nieuwe baan. Voor
de berekeningen gebruiken we gegevens van IG (Intelligence Group).

Arbeidsmarktscore: goed

73
 

Je arbeidsmarktscore geeft aan of je makkelijk (nieuw) werk kunt vinden. Het
gaat daarbij niet per se om een vaste baan. We kijken vooral naar de hoeveelheid
beschikbaar werk, vast én flex. Hoe hoger de score, hoe beter je kans op de
arbeidsmarkt. De score loopt van 1 (zeer slecht) tot 100 (uitstekend). Bij een
score van 70 punten of hoger is de vraag naar mensen met jouw achtergrond
groter dan het aanbod. De gemiddelde score van de gehele Nederlandse
beroepsbevolking is 91.

 
Jouw arbeidsmarktscore wordt bepaald aan de hand van je leeftijd, regio, functie en werkervaring.
Hierbij worden deze gegevens aan twee miljoen vacatures gekoppeld die het afgelopen jaar zijn
gepubliceerd. We weten ook hoeveel mensen er een vergelijkbaar profiel hebben, en hoeveel er
daarvan op zoek zijn naar ander werk: dat zijn jouw concurrenten. Verder wordt rekening gehouden
met de verwachte ontwikkelingen in branches en beroepen, met de vergrijzing en met de instroom
van jongeren uit het onderwijs.
Bron: Intelligence Group

Beste zoekmethodes voor jou

Vacaturesites
Social media
Bekenden/netwerk
Uitzendbureau
Zoekmachine/search engine

 
We hebben onderzocht op welke manieren mensen met jouw arbeidsmarktprofiel de afgelopen twee
jaar met succes een baan hebben gevonden. Kijk hier eens kritisch naar en zoek uit of de manier
waarop jij naar (ander) werk zou zoeken hetzelfde is, of juist sterk hiervan afwijkt. In dat laatste geval
moet je nagaan of jouw methode wel de beste kans op succes biedt. Het is slim om op meerdere
manieren te zoeken naar werk.

Bron: Intelligence Group
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Perspectief

Wat is je perspectief? Hoe groot is de kans dat je in de toekomst nog werk hebt? En hoe lang zou het
duren voordat je een (nieuwe) baan hebt.
 
Verwachte zoekduur: 8 maanden
Het aantal maanden dat iemand met jouw kenmerken gemiddeld genomen zou moeten zoeken om
ander werk te vinden.

De verwachting is dat je score: zal verbeteren
Het arbeidsmarktperspectief geeft aan of jouw arbeidsmarktscore de komende 12 maanden zal
veranderen.

Verwachte arbeidsmarktscore over 5 jaar

62
 

Je score over 5 jaar wordt bepaald door de verwachte ontwikkeling van de vraag
(hoeveel werkgevers zijn op zoek naar mensen met jouw profiel) en het aanbod
(hoeveel mensen met jouw profiel zijn op zoek naar werk). De prognoses zijn
onder andere gebaseerd op de verwachtingen van het Centraal Planbureau
(CPB) en het UWV over de Nederlandse economie en arbeidsmarkt.

Bron: Intelligence Group

Top 5 branches

Groothandel en handelsbemiddeling
Detailhandel (niet in auto's)
Managementadviesbureaus
Autohandel en -reparatie
IT-dienstverlening

 
Hier zie je in welke vijf branches de meeste vacatures zijn voor mensen met jouw kenmerken.
Beroepen en branches hebben soms een grote connectie. Bouwarbeiders werken vooral in de bouw,
docenten in het onderwijs en medici in de zorg. Maar voor veel beroepen is de link met branches
helemaal niet zo groot. Administratief medewerkers, IT’ers en P&O’ers kunnen in principe in elke
sector werkzaam zijn. Het is goed om bij het zoeken naar werk ook buiten je eigen/huidige branche te
kijken. Vaak zul je verrast worden dat er ook in andere branches vergelijkbare functies beschikbaar
zijn.

Bron: Intelligence Group
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Kans per provincie

Je ziet hier jouw kans per provincie. Het
is mogelijk dat jouw kansen groter zijn
in een andere provincie dan in de
provincie waarin je nu woont en/of
werkt. Een baan in een andere
provincie betekent uiteraard niet dat je
moet verhuizen voor je werk, maar
weet dat gemiddeld in Nederland 21%
bereid is te verhuizen voor een
(andere) baan. Bereidheid om te
verhuizen geeft je toegang tot meer
vacatures, en vergroot dus je kansen
op de arbeidsmarkt.

Overzicht

Noord-Brabant (goed)
83

Zuid-Holland (goed)
76

Utrecht (goed)
82

Groningen (zeer goed)
86

Drenthe (goed)
72

Zeeland (goed)
79

Noord-Holland (goed)
73

Limburg (goed)
77

Gelderland (goed)
82

Overijssel (goed)
80

Flevoland (zeer goed)
86

Friesland (zeer goed)
86

Bron: Intelligence Group
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Contractvorm

Als je nieuw of ander werk zoekt, dan is een vast contract niet altijd vanzelfsprekend. Hieronder zie je
de contractvormen die de mensen met jouw profiel hebben gekregen toen ze (ander) werk vonden.
Hoe flexibeler je bent in de contractvormen die je accepteert, hoe groter je kans op werk wordt. Als je
je alleen richt op vacatures waarbij een vast contract wordt aangeboden, sluit je een deel van jouw
mogelijkheden uit.
 

Soort contract

vast contract
48.7%
42.9%

tijdelijk contract
48.6%
45.4%

uitzendkracht
2.6%

11.7%

Jouw profiel Nederlandse beroepsbevolking

Bron: Intelligence Group
 

Arbeidsduur

Hieronder staat een overzicht van het aantal uren dat mensen met jouw profiel per week werken.
Nederland staat bekend om het grote aandeel mensen dat parttime werkt. Meestal is dat een keuze
van werknemers zelf, maar ook werkgevers vragen om flexibiliteit als het gaat om het aantal uren per
week. Als je bereid bent om mee te bewegen, bijvoorbeeld door op bepaalde momenten meer of juist
minder te werken, dan vergroot je je aantrekkelijkheid voor werkgevers. Ook als je bereid bent om
bijvoorbeeld op onregematige tijden (avonden, weekenden) of in ploegendienst te willen werken, dan
vergroot je in veel gevallen je kansen op de arbeidsmarkt.
 

Uren per week Jouw profiel
Nederlandse

beroepsbevolking
Minder dan 20 uur 1.0% 18.1%
Tussen 20 en 36 uur 10.8% 31.7%
36 uur of meer (fulltime) 88.1% 50.1%

Bron: Intelligence Group
 

Reisbereidheid

Het gaat hier om het aantal minuten enkele reis woon-werk. Hoe langer/verder je bereid bent om te
reizen, hoe groter de kans dat de voor jou perfecte vacature binnen bereik komt.
 

BEREIDHEID TOT REIZEN

Jouw reisbereidheid 60 minuten
De reisbereidheid van mensen met jouw profiel 42 minuten

 
Bron: Intelligence Group
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TOT BESLUIT

Je hebt in dit rapport kunnen lezen hoe inzetbaar je bent, wat jouw scores betekenen en je hebt tips
gekregen om mee aan de slag te gaan. Je weet nu wat jij eraan kunt doen om ervoor te zorgen dat je
inzetbaar bent en blijft, ook in de toekomst. Wat zou je willen veranderen en waar wil je mee
beginnen? Met je tips kun je een persoonlijk actieplan maken.

Jouw persoonlijk actieplan

We adviseren om op basis van dit rapport een actieplan voor jezelf te maken. Hieronder vind je een
stappenplan. Lees het rapport eerst goed door. Het kan handig zijn om belangrijke stukken te
markeren.

Stap 1: Een oplossing proberen te vinden voor wat jou in de weg staat
Misschien staan er punten genoemd in het rapport die jou in de weg staan of waar jij op moet letten.
Bijvoorbeeld in het deel van het rapport dat heet: ‘Stappen die je kunt zetten’. Dit zijn punten die jou
minder inzetbaar maken - nu of in de toekomst - en waarvan we verwachten dat het jou meer
werkplezier en betere kansen op de arbeidsmarkt oplevert als je ermee aan de slag gaat. Lees deze
punten kritisch door. Herken je de punten? Wil of kun je er mee aan de slag gaan? Maak een lijstje van
punten die je belangrijk vindt. Als je verwacht dat je deze punten niet alleen kan oplossen, schakel
dan een deskundige in of vraag iemand van je werk om je erbij te helpen. Erover praten met iemand
die jou goed kent, kan ook goed zijn. Denk je dat het niet op te lossen is? Dan kan het toch zin hebben
om het met een deskundige te bespreken. Soms is er meer mogelijk dan je denkt en soms is er hulp
mogelijk waar je zelf (nog) niets van weet. Heb jij geen punten die jou in de weg staan? Ga dan naar
stap 2.

Stap 2: Uitzoeken wat jij anders kunt doen en wat jou vooruit helpt
Je hebt (ook) tips gekregen over wat jij anders kan doen of wat je je vooruit kan helpen. Dit zijn punten
die niet in de weg staan, maar wel je werkplezier en inzetbaarheid in de toekomst kunnen verbeteren.
Lees ook deze tips kritisch. Herken je het? Welke tips lijken je leuk of interessant om mee aan de slag
te gaan? En staan er verder nog tips of punten in het rapport waar je iets mee wilt? Maak een lijstje
van meest naar minst geschikte punten om mee aan de slag te gaan. Zet bovenaan wat je leuk vindt
en makkelijk te doen is. Dat geeft de meeste kans op een goed resultaat!

Stap 3: Je eigen stappenplan maken
Maak van je lijstje jouw eigen stappenplan: Kies één tip uit om direct mee aan de slag te gaan. Vind je
het lastig om te bedenken hoe? Doe het dan als volgt: Plan een afspraak met jezelf om na te denken
over een plan, of om er over te praten met iemand. Plan een vervolgafspraak: een moment om je
plan uit te voeren. En plan ook een slotafspraak. Om terug te kijken of het je gelukt is en of je zo
tevreden bent of niet. En zo ja, of je nog meer punten zou willen aanpakken. Je kunt dan een volgende
tip van je lijstje pakken en hetzelfde stappenplan volgen.
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