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INTERESSES/MAP COÖRDINATEN

Ov SD We Te BW Ge Ad Ku Ta Mu

Interesses Map Coördinaten

PUBLIC, J 76 82 37 66 35 74 42 62 24 44 69, 80 96, 59 23, 26

PUBLIC 1, J 88 84 35 50 30 45 30 80 32 82 85, 82 71, 11 36, 61

Gemiddelden 82 83 36 58 33 60 36 71 28 63 77, 81 84, 35 30, 44

COMPONENTEN

Sociale

Energie

Fysieke

Energie

Emotionele

Energie

Verlegen

heid

Directiviteit Vasthoudend

heid

Beloningen Rusteloos

heid

Besluit

vorming

PUBLIC, J  38/17  76/41  64/64  21/14  87/75  76/42  71/34+  90/ 6+  62/62 

PUBLIC 1, J  98/20  35/49  78/69  13/ 8  25/49  40/15  19/29  18/ 7  51/51 

Gemiddelden  68/19  56/45  71/67  17/11  56/62  58/29  45/32+  54/ 7+  57/57 

ORGANISATIE (TAAK) FOCUS

Bl Gr Ro Ge Man
BuF

CWW
TeA

VeV
KaA

KDS
GeT

MSD
OTB

Jur
Pro

BNS
IOR

VoB
TrM

BM
Bev

PZV
Par

SOG
LVB

PUBLIC, J 7 7 7 6 9 5 2 6 6 5 6 6 8 5 6 8 2 8 3 2 9 4 2 5 3 3

PUBLIC 1, J 7 7 7 6 9 5 2 6 6 5 6 6 8 5 6 8 2 8 3 2 9 4 2 5 3 3

Gemiddelden 7 7 7 6 9 5 2 6 6 5 6 6 8 5 6 8 2 8 3 2 9 4 2 5 3 3

WERKSTIJLEN

VM DiM DeM WM ZO OA SA SV PC GL CN

PUBLIC, J 7 3 4 1 5 8 3 2 10 8 7

PUBLIC 1, J 8 4 5 6 7 6 9 9 2 8 5

Gemiddelden 8 4 4 4 6 7 6 5 6 8 6

Perspectief

Reputatiebeheer

PUBLIC, J N/A

PUBLIC 1, J N/A

Gemiddelden N/A
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WOORDENBOEK ORGANISATIE FOCUS

Organisatieprofiel Definitie Organisatieprofiel

Blauw - Strategie

Organisaties die op mensen georiënteerd zijn en indirecte communicatie

gebruiken. Deze organisaties richten zich op planning, innovatie, ontwerpen;

bijv. artistiek, educatief, sociale dienstverlening, counseling, HRM/training,

creatieve communicatie en therapeutische organisaties. (Planners)

Groen - Communicatie

Organisaties die op mensen georiënteerd zijn en directe communicatie

gebruiken; zoals overtuigen, stimuleren, sturen of motiveren; bijv.

rechtstreekse reclame, adviserende reclame, belangenorganisaties.

(Communiceerders)

Rood - Uitvoering

Organisaties die taakgericht zijn, directe communicatie gebruiken en te

maken hebben met het oplossen van praktische problemen; bijv.

kunstnijverheid/techniek, brandweer en beveiliging, techniek/technologie,

wetenschappelijke organisaties. (Uitvoerders)

Geel - Administratie

Organisaties die taakgericht zijn en indirecte communicatie gebruiken; bijv.

algemeen administratief, financieel administratief, administratief

leidinggevende, financiële en boekhoudkundige organisaties

(Administrateurs)

Functiefamilie Definitie Functiefamilie

Management (Man)

Binnen een organisatie activiteiten op hoog niveau plannen, leiden en

coördineren. De werkzaamheden kunnen bestaan uit personeel aansturen,

begrotingen maken, strategieën ontwikkelen en implementeren,

organisatorisch beleid ontwikkelen en toezicht houden op bedrijfsactiviteiten.

Deze leidinggevende taken komen in de verschillende sectoren en gebieden

(bijv. techniek, verkoop, Human Resources, medisch) in grote lijnen met

elkaar overeen.

Business & Financiën (BuF)

Analyseren en beoordelen van bedrijfs- en financiële informatie met het doel

te documenteren, aanbevelingen te doen en/of ervoor te zorgen dat de

informatie overeenkomt met het bedrijfsprotocol. De werkzaamheden kunnen

bestaan uit financiële rapportages opstellen, investeringsstrategieën

ontwikkelen, algemene businesstrends analyseren of risico/aansprakelijkheid

beoordelen met het doel de activiteiten van een organisatie te stroomlijnen.

Computer- & Wiskundige

Wetenschappen (CWW)

Ontwerpen, ontwikkelen en onderhouden van databases, software, hardware,

netwerken en andere informatiserings-/logicasystemen. De werkzaamheden

kunnen bestaan uit gegevens verzamelen/organiseren,

computerprogrammering, technische ondersteuning verlenen, webdesign,

communicatiesystemen configureren en andere werkzaamheden met

betrekking tot dataverwerking.
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Techniek & Architectuur (TeA)

De principes en technologie van chemie, natuurkunde en andere

wetenschappelijke disciplines toepassen bij de planning, het ontwerp van en

het toezicht houden op fysische systemen en processen. De werkzaamheden

kunnen bestaan uit het maken, testen, ontwikkelen en onderhouden van

instrumenten, machines, elektrische apparatuur, gebouwen/constructies of

andere objecten.

Verkoop & Verkoopgerelateerd

(VeV)

Goederen of diensten verkopen aan uiteenlopende klanten in verschillende

sectoren. De werkzaamheden kunnen bestaan uit het verkopen van artikelen,

apparaten, meubels, auto-onderdelen, medische diensten, verzekeringen,

vastgoed, financiële of adviesdiensten, waardepapieren, goederen en andere

producten/diensten.

Kantoor & Administratieve

Ondersteuning (KaA)

Administratieve ondersteuning bieden binnen een organisatie. De

werkzaamheden kunnen bestaan uit overzichten maken, factuurbeheer,

archiefbeheer, rekeningen innen, telefoneren, afspraken plannen, gegevens

invoeren, klantenservice, voorraad bestellen en bijhouden, betalingen doen en

andere ondersteunende administratieve taken implementeren.

Kunst, Design, Sport, Media &

Entertainment (KDS)

Ideeën bedenken en/of implementeren of het talent hebben om via

verschillende media of informatieve of educatieve doelstellingen over te

brengen. De werkzaamheden kunnen bestaan uit acteren, dansen, zingen,

grafisch ontwerpen, media-apparatuur bedienen, teksten vertalen, literatuur

schrijven, films of toneelstukken produceren/regisseren, spreken in het

openbaar, bij de radio werken, meedoen aan sportwedstrijden, verslaggeving

en andere specifieke werkzaamheden in de media.

Gezondheidswerker & Techniek

(GeT)

Medische zorg verlenen en behandelen zodat de patiënt zich mentaal en

fysiek zo gezond mogelijk voelt. De werkzaamheden kunnen bestaan uit de

gezondheid van de patiënt beoordelen, ziekten diagnosticeren, operaties

implementeren, medicatie voorschrijven, preventiestrategieën

implementeren, laboratoriumdiagnostiek implementeren/beoordelen en

leiding geven aan ondersteunend medisch personeel. De meeste van deze

beroepen vereisen een universitaire opleiding.

Maatschappelijke & Sociale

Dienstverlening (MSD)

Counseling, hulpverlening en/of sociale en psychologische ondersteuning

van individuele mensen, groepen of gemeenschappen. De werkzaamheden

kunnen bestaan uit mensen helpen zodat ze zich mentaal en emotioneel

goed voelen, mensen leren omgaan met verslavingen, ze leren een gezond

leven te leiden en spiritueel of moreel advies of beroepsadvies geven.

Onderwijs, Training &

Bibliotheek (OTB)

Individuele personen of groepen met gebruik van verschillende

technieken/methoden academische, sociale of andere vormende

vaardigheden leren. De werkzaamheden kunnen bestaan uit lesgeven aan

kinderen, jongeren, volwassenen, mensen met een beperking of andere

specifieke groepen in een formele of informele omgeving; je maakt

lesmateriaal, ontwikkelt de lesinhoud en verschaft de benodigde

leermiddelen.

Juridisch (Jur)

Onderzoeken, procederen en documenteren van juridische zaken, met een

specialisatie in procesvoering, arbitrage, transcriptie, onderzoek of

onderhandeling in juridische kwesties. De werkzaamheden kunnen bestaan

uit cliënten vertegenwoordigen bij een proces, wettelijke verordeningen

bestuderen, overeenkomsten documenteren, contracten opstellen, cases

onderzoeken en verhoren schrijven.
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Productie (Pro)

Produceren, maken en/of fabriceren van uiteenlopende producten (bijv.

levensmiddelen, hout, elektrische apparaten, stoffen, metalen, kunststof,

steen, brandstof) met behulp van speciaal gereedschap en/of speciale

apparatuur. De werkzaamheden kunnen bestaan uit banketbakken,

boekbinden, meubels zagen, vormgeven en in elkaar zetten, elektronica in

elkaar zetten, gesmolten glas vormgeven, juwelen maken, metaal lassen en

andere specifieke productiewerkzaamheden.

Bio-, Natuur- & Sociale

Wetenschappen (BNS)

Toepassen van wetenschappelijke kennis en deskundigheid op het gebied

van specifieke bio-, natuur- en sociale wetenschappen. De werkzaamheden

kunnen bestaan uit onderzoek doen, kwalitatieve en kwantitatieve data

verzamelen/analyseren, experimentele onderzoeken implementeren,

methoden ontwerpen om wetten en theorieën toe te passen in de sector en

op andere gebieden (bijv. geestelijke gezondheidszorg, landbouw, chemie,

meteorologie, flora en fauna, menselijk gedrag en cultuur).

Installatie, Onderhoud &

Reparatie (IOR)

Implementeren van praktische werkzaamheden die te maken hebben met

installatie, onderhoud en reparatie van uiteenlopende machines, systemen,

voertuigen en andere apparaten die nagekeken moeten worden. De

werkzaamheden kunnen bestaan uit beoordelen, afstellen, repareren en

reviseren van motoren, telecommunicatie- en/of beveiligingssystemen,

verwarmingen, stofzuigers, airconditioners en elektronica.

Voedselbereiding & Bediening

(VoB)

Voedsel bereiden en koken en/of gasten bedienen in restaurants of andere

gelegenheden. De werkzaamheden kunnen bestaan uit de voedselkwaliteit

controleren, drankjes mixen, ingrediënten mengen, afwassen, bestellingen

opnemen, menu’s opstellen en andere werkzaamheden op het gebied van

levensmiddelen en bediening.

Transport &

Materiaalverplaatsing (TrM)

Vliegen, besturen, bedienen of navigeren van transportvoertuigen of

machines voor materiaalverplaatsing (bijv. vliegtuigen, auto’s, schepen,

bouwkranen, locomotieven, tractoren). De werkzaamheden kunnen bestaan

uit het vliegen van een vliegtuig voor de burgerluchtvaart, luchtverkeer

regelen, een bus, schoolbus, taxi, vrachtwagen of ambulance besturen, gezag

voeren over een motorschip, goederen en lading inspecteren, trein besturen,

vorkheftruck bedienen en andere werkzaamheden op het gebied van

transport en materiaalverplaatsing.

Bouw & Mijnbouw (BM)

Implementeren van praktische werkzaamheden die te maken hebben met het

bouwen van objecten of het onttrekken van materialen uit hun natuurlijke

omgeving zodat ze in de bouw of voor andere toepassingen gebruikt kunnen

worden. De werkzaamheden kunnen bestaan uit metselen, timmerwerk,

steenhouwen, dakdekken, loodgieterswerk, gebouweninspectie aan de hand

van de bouwrichtlijnen, mijnbouw, boringen en afvoeren van bijproducten uit

de bouw, met gebruik van speciaal gereedschap en speciale apparatuur.

Beveiliging (Bev)

Beschermen van de belangen van de samenleving, het milieu en/of

individuele personen, binnen het nationale, provinciale en plaatselijke

wetskader. De werkzaamheden kunnen bestaan uit onderzoek doen in

strafzaken, verkeer regelen, grote groepen beheren, brand blussen, daders

bekeuren/arresteren, bagage of lading controleren, helpen bij noodsituaties,

surveilleren in toegewezen gebieden, gebouwen bewaken en voorzien in

andere beveiligingsmaatregelen.
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Persoonlijke Zorg & Verzorging

(PZV)

Bieden van persoonlijke assistentie, verzorging en dienstverlening aan

mensen in verschillende omstandigheden. De werkzaamheden kunnen

bestaan uit op kinderen passen, voor ouderen of gehandicapten zorgen,

toeristenreizen coördineren, zorgen voor veiligheid en comfort van reizigers,

cosmetische dienstverlening, recreatieve activiteiten voor mensen in

instellingen coördineren en andere werkzaamheden op het gebied van

persoonlijke zorg en verzorging.

Paramedisch (Par)

Implementeren van ondersteunende werkzaamheden in de gezondheidszorg.

De werkzaamheden kunnen bestaan uit artsen assisteren bij de verzorging en

behandeling van de patiënt, revalidatie, rapportages bijhouden, transcriptie en

andere dagelijkse medische werkzaamheden.

Schoonmaak & Onderhoud

Gebouwen/Terreinen (SOG)

Schoonmaken en onderhouden van hotels, ziekenhuizen, kantoren en andere

gebouwen en tuinen. De werkzaamheden kunnen bestaan uit tuinonderhoud,

bomen planten, planten water geven, huishouding, ramen lappen, stofzuigen,

ongediertebestrijding en andere schoonmaak- en onderhoudstaken.

Landbouw, Visserij & Bosbouw

(LVB)

Implementeren van uiteenlopende buitenactiviteiten op het gebied van

landbouw, tuinbouw, aquacultuur en/of bosbouw. De werkzaamheden kunnen

bestaan uit levende boerderij-, ranch- of aquacultuurdieren verzorgen,

gewassen en planten, cultiveren en oogsten; jachtopziener, bosgebieden

ontwikkelen, onderhouden of beschermen en/of bomen snoeien, sorteren en

beoordelen voor verschillende toepassingen.


