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Naam

E-mail

Dhr Demo 

demo@hotmail.com

Telefoon

Geslacht

Geboortedatum

Leeftijd

061111111 

Mannelijk

5 maart 1989 

27 jaar

Geboorteland Nederland

Geboorteland moeder Suriname

Geboorteland vader Nederlandse Antillen

Moedertaal Nederlands

Gevolgde opleidingen Dipl. Richting Niveau

VMBO (LBO, MAVO) ja Economie Basisberoepsgerichte leerweg

Werkverleden
Huidig werk/functie Geen huidig werk/functie

Langst uitgevoerde werk/functie Magazijnmedewerker

Duur werkervaring 6,5 jaar

Duur werkloosheid 0,1 jaar

Duur eerdere
werkloosheid

1 jaar

Diversen
Thuissituatie  Hoe is uw thuissituatie? Ik woon alleen

Dagbesteding  Wat doet u meestal op een dag? Ik besteed tijd aan een hobby

Ik doe aan sport

Ik doe wat met vrienden

Contact met hulpverlening Nee

Contact met justitie/politie Nee

Aanvullende gegevens
Opleidingswensen  Zou je (opnieuw) een opleiding willen gaan 

volgen?
Ja

Vrijwilligerswerk  Zou je vrijwilligerswerk willen doen? Nee

Overzicht Hieronder worden eerst de persoons-, opleidings-, werk- en
achtergrondgegevens van de kandidaat weergegeven. Vervolgens wordt de 
mate van bemiddelbaarheid aangegeven. Op de volgende pagina worden de 
testresultaten van de kandidaat grafisch weergegeven. Tenslotte worden op 
de laatste pagina de aspecten getoond die gaan over belemmeringen en 
zelfredzaamheid.

Persoonsgegevens

Bemiddelbaarheid A: Direct naar werk
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Capaciteiten
Laag Midden Hoog

Analyseren

1      2      3      4      5      6      7      8      9

Normgroep Volwassenen, MBO Totaal

Motivatie en Werkzoekgedrag
Laag Midden Hoog

Inschatting kans op werk

Belang van werk

Zelfvertrouwen

Werkzoekintentie

Werkzoekgedrag

Normgroep Algemene normgroep

Persoonlijkheid
Laag Midden Hoog

In balans zijn

Zorgvuldig werken

Op andere mensen 
gericht zijn

Vriendelijk zijn voor 
anderen

Open staan voor nieuwe 
ervaringen

Eerlijk en betrouwbaar 
willen zijn

Normgroep Algemene normgroep

Overzicht 
testresultaten

Hieronder worden de testresultaten van de kandidaat weergegeven. Het 
midden van de schaal geeft de gemiddelde score weer. Lage scores vormen 
aandachtspunten.

Taaltest 
Nederlandse 

taalbeheersing

Percentage goed 0% 50% 100%

Taalniveau: Raamwerk NT2:

3F B2
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Woonsituatie Woonsituatie vormt geen probleem voor werk

Lichamelijke gezondheid Lichamelijke gezondheid vormt geen probleem voor werk

Psychische gezondheid Psychische gezondheid vormt geen probleem voor werk

Financiële problemen Financiële problemen vormen probleem voor werk, nader onderzoek 
gewenst
 Heb je geld problemen? (bijvoorbeeld te 

weinig inkomsten)
Ja

 Heb je voldoende geld om de huur en de 
elektriciteit te betalen?

Nee

 Heb je voldoende geld om eten en kleding te 
kunnen kopen?

Nee

 Heb je schulden? Nee

 Hoe kom je aan geld? (je kunt meerdere 
antwoorden aanklikken)

ik ontvang inkomsten uit 
toeslagen van de 
belastingdienst

Contact met justitie Geen contacten met justitie en/of politie die een probleem vormen voor 
werk

Algeheel welbevinden Algeheel welbevinden vormt geen probleem voor werk

Verslavingsproblemen Verslavingsproblemen vormen geen probleem voor werk

Overzicht belemmerende en zelfredzaamheidsfactoren

Zelfverzorging Zelfverzorging vormt geen probleem voor werk

Taalscholingsadvies Streefniveau taalcursus C1 (4F) - Normaal traject
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