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Inleiding
U hebt twee vragenlijsten ingevuld. De resultaten daarvan staan in dit rapport. Aan de hand van de resultaten
zult u zichzelf nog beter leren kennen en zult u inzicht krijgen in hoeverre een baan als verpleegkundige bij u
past.

De tekst laat zien wat voor soort antwoorden u op de vragen heeft gegeven. Sommige dingen zult u herkennen.
Andere dingen zijn misschien nieuw voor u. Samen met uw adviseur kunt u over de resultaten praten.

In het eerste hoofdstuk staan de resultaten van de twee vragenlijsten. Eerst worden uw persoonlijke
eigenschappen (persoonlijkheid) beschreven. Aan de hand van uw persoonlijke eigenschappen wordt er een
sterkte/zwakte-analyse gemaakt. Deze analyse beschrijft uw hoge scores en de daarbij behorende valkuilen.
Daarna ziet u wat u belangrijk vindt in werk (carrièrewaarden). Werkt u bijvoorbeeld graag zelfstandig of liever
samen? Na de tekstuele beschrijving beschrijving ziet u uw persoonlijke eigenschappen en carrièrewaarden in
een grafiek afgebeeld.

Uw scores op persoonlijke eigenschappen en carrièrewaarden bepalen samen waar u goed in bent als het gaat
om het beroep van verpleegkundige. Deze competenties zijn door experts op het gebied van verpleegkunde
aangemerkt als belangrijk voor de verpleegkundige in opleiding. Zowel competenties waar u relatief hoog op
scoort als competenties waar u relatief laag op scoort worden gerapporteerd. De competenties waar u laag op
scoort kunnen een onderwerp zijn in begeleiding.

Naast scores op competenties die belangrijk worden gevonden voor het vak van verpleegkundige worden er in
dit rapport mogelijke risicofactoren voor studieuitval en de kans op het ontwikkelen van de gewenste
verpleegkunde-vaardigheden gerapporteerd. Deze risicofactoren zijn voortgekomen uit een onderzoek onder
een honderdtal verpleegkundigen. U moet dit vooral zien als aandachtspunten in eventuele begeleiding.

Disclaimer en copyright

De geldigheidsduur van deze rapportage is conform NIP richtlijnen maximaal twee jaar, omdat mensen in de
loop der tijd kunnen veranderen.

Dit geautomatiseerde rapport geeft een beschrijving van persoonlijkheidseigenschappen welke voortkomen uit
de gegeven antwoorden. Deze zijn vergeleken met een grote groep anderen. De subjectieve aard van
beoordelingen gebaseerd op vragenlijsten moet bij de interpretatie van de data in beschouwing worden
genomen. De testleverancier kan daarom geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor de juistheid van de
resultaten en beschrijvingen.

© 2014-2020 Ixly. Het intellectueel eigendom en copyright van de testen en rapportages berust bij de
testleverancier. Opdrachtgevers en cliënten mogen deze voor intern gebruik kopiëren.
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Uw persoonlijk profiel
Invloed

U komt uit deze persoonlijkheidsvragenlijst naar voren als iemand die weinig waarde hecht aan de
maatschappelijke status van uw werk. Carrière maken is niet belangrijk voor u. Daarnaast blijkt dat u in groepen
en in de samenwerking bescheiden bent. U heeft geen behoefte zich te laten gelden en weet uw gedrag aan
anderen aan te passen. Dit leidt ertoe dat u ook minder invloed hebt op de beslissingen. Verder komt naar voren
dat u niet zo de behoefte heeft beter te zijn dan anderen. Competitie en spelletjes dagen u in beperkte mate uit.
Tot slot kunnen we zeggen dat u zich enigszins bescheiden opstelt. U hoeft niet zo nodig in het middelpunt van
de aandacht staan, maar u vermijdt dat niet actief wanneer het gevraagd wordt.

Sociabiliteit

Over het algemeen vindt u het prettig om in gezelschap van anderen te zijn. U heeft regelmatig behoefte aan
sociale contacten. U zoekt dan ook actief mensen op en weet contacten te leggen. Bij anderen voelt u zich op
uw gemak. U heeft er weinig moeite mee om onbekenden aan te spreken. Nieuwe sociale situaties vindt u op
een prettige manier spannend. Uit de vragenlijst komt verder naar voren dat u gemiddeld open bent. Met
mensen die u vertrouwt, praat u over uw gevoelens en ervaringen. U heeft er dan geen moeite mee om zich
kwetsbaar op te stellen. Met mensen die u minder goed kent stelt u zich in eerste instantie minder open op.
Wat betreft het vertrouwen dat u heeft in anderen kunnen we zeggen dat u in principe uit gaat van goede
bedoelingen. Uw uitgangspunt is positief maar u bent niet goedgelovig of naïef. Qua hartelijkheid kunnen we
zeggen dat u opgewekt en vrolijk overkomt. U heeft een vriendelijke, toeschietelijke en
warme uitstraling. Mensen zullen u als positief en goedgehumeurd ervaren. Als laatste kunnen we zeggen dat u
uitermate zorgzaam en betrokken bent. U bent sterk gericht op het helpen van anderen. U bent sensitief en
kunt intens meeleven met anderen. Uw inzet voor anderen kan ten koste gaan van uw eigen grenzen en balans.

Gedrevenheid

Qua energie scoort u in vergelijking met anderen bovengemiddeld. U werkt in een vlot tempo door en kunt
verschillende dingen tegelijk doen. Extra werk pakt u regelmatig aan om niet stil te hoeven zitten. Op rustige
momenten kunt u het overigens ook wel eens kalmer aan doen. Verder blijkt dat u niet zo veel persoonlijke
ambitie heeft. U doet liever dingen die u makkelijk vindt. U hoeft van uzelf niet steeds nieuwe dingen te leren,
om meer te weten en te kunnen. U stelt zichzelf het liefst doelen die gemakkelijk te behalen zijn. Daarnaast
beschikt u over doorzettingsvermogen. U zet zich in om afspraken na te komen, ook bij tegenslag en minder
plezierig werk. U bent daarmee betrouwbaar te noemen. Verplichtingen neemt u graag op zich. Verder kunnen
we zeggen dat u het zeer prettig vindt als dingen blijven zoals ze zijn. Veranderingen dagen u niet uit, maar
ervaart u als lastig. Dit kan betekenen dat u zich moeilijk kan aanpassen. Mensen kunnen u als behoudend
ervaren. U bent praktisch ingesteld en bent niet diegene die nieuwe ideeën heeft. U past liever bestaande
ideeën toe. U beschouwt uzelf niet als creatief. Als laatste komt naar voren dat u minder onafhankelijk bent. U
vindt het prettig te weten wat van u verwacht wordt. U vindt het daarbij prima om te overleggen over uw
werkwijze en accepteert dat anderen beslissen hoe u werkt. Dat geeft wel grenzen aan uw zelfstandigheid.

Structuur

Allereerst valt op dat u redelijk ordelijk en gestructureerd bent. Normaal gesproken brengt u structuur aan in uw
werkzaamheden, zonder daarin perfectionistisch te zijn. U bent geneigd uw spullen op te ruimen. Uw werk is
daarmee redelijk toegankelijk voor anderen. Wat betreft nauwkeurigheid kunnen we zeggen dat u redelijk
nauwkeurig werkt. U heeft voldoende oog voor detail waardoor u minder geneigd bent slordigheidsfouten te
maken. Uit de vragenlijst komt verder naar voren dat u het midden houdt tussen een behoefte aan regelmaat en
afwisseling. Enig houvast aan regels en procedures kunt u waarderen, echter het moet ook niet te strak worden.
Wat afwisseling op zijn tijd verwelkomt u. Verder komt naar voren dat u gemiddeld autoriteitsgevoelig bent
en respect heeft voor gezag. U zult zich in het algemeen aanpassen aan de groep tenzij u redenen ziet er van af
te wijken. Opdrachten van uw leidinggevende bent u geneigd uit te voeren, maar u hecht er wel aan te
begrijpen waarom dat nodig is. Tot slot valt op dat u doorgaans beslissingen weloverwogen neemt. U denkt na
voordat u ergens aan begint. Alvorens u een beslissing neemt, verzamelt u graag meer informatie. U bent eerder
beheerst en bedachtzaam dan impulsief te noemen.
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Stabiliteit

Uit de resultaten blijkt dat u enigszins kritisch op uzelf bent. Zo vindt u het best lastig om uw eigen goede
eigenschappen, kwaliteiten en vaardigheden te benoemen en te waarderen. Daarnaast kunnen we zeggen dat
het u enige moeite kost om hoopvol te zijn. U staat eerder een tikje pessimistisch dan optimistisch in het
leven. Het is voor u niet vanzelfsprekend dat anderen altijd het beste met u voor hebben. U bent niet geneigd
om zich snel te ergeren aan het gedrag en fouten van anderen.U bent doorgaans tolerant en geduldig. Wat
betreft uw incasseringsvermogen concluderen we ten slotte dat u zich persoonlijke tegenslagen en kritiek best
even aantrekt. Vervolgens herpakt u zich over het algemeen vrij vlot na een negatieve ervaring.

Kwaliteiten en valkuilen

In uw persoonlijkheidsprofiel wordt een aantal duidelijke kwaliteiten beschreven. Deze kwaliteiten lichten we
hieronder uit. Bij elke kwaliteit wordt een mogelijke valkuil beschreven.

Uw kwaliteiten en valkuilen:

U past liever bestaande ideeën toe dan nieuwe dingen te bedenken. U zult niet snel met onuitvoerbare nieuwe
plannen komen. Kijk soms of er ook een betere nieuwe manier is om dingen te doen, dan u alleen op de begane
paden te begeven.

U helpt andere mensen graag. Maar u kunt daardoor soms niet goed uw grenzen aangeven.

U kunt goed steeds hetzelfde werk doen, zonder dat u dat saai vindt. Hierdoor kan het soms lastig voor u zijn
om nieuwe dingen te doen als dat nodig is.

U geeft anderen de mogelijkheid om de leiding te nemen en volgt makkelijk aanwijzingen op. Zorg ervoor dat u
wel zichtbaar blijft in een groep.

Het is voor u belangrijker om leuk werk te hebben dan om een functie te hebben met veel aanzien. Het kan zijn
dat u te negatief denkt over mensen met veel macht. En dat u daardoor niet harder gaat werken voor een betere
functie.
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Hulp verlenen (10)

Zinvolle bijdrage (8)

Dynamiek (7)

Kwaliteit (7)

Fysiek actief zijn (7)

Analyseren (7)

Concrete resultaten (6)

Samenwerking (6)

Waardering en
erkenning (6)

Ontwikkelen (5)

Carrière Waarden
Carrièrewaarden geven aan waardoor werk voor u leuk wordt. Als u uw belangrijkste waarden herkent in uw
baan, vindt u dat werk waarschijnlijk leuk. De volgende waarden zijn voor u belangrijk.

De score tussen de haakjes is uw score op de betreffende carrièrewaarde. Uw score kan tussen 1 en 10 liggen.
De betekenis van deze score wordt weergegeven in de paragraaf ‘Toelichting op de gebruikte getallen’ aan het
eind van dit rapport.

Balans privé-werk (8)

De balans werk-privé geeft aan dat u veel energie steekt in uw werk. Uw werk geeft u veel voldoening en u hebt
daar veel voor over. Uw privéleven zou daar onder kunnen leiden, maar zelf vindt u dat mogelijk niet zo van
belang.

Primaire motivatoren

Wanneer u anderen van dienst kunt zijn of kunt helpen met concrete activiteiten
geeft u dat veel voldoening. U zult daarmee ook sterk gericht zijn op het
welbevinden van anderen. Een risico van deze waarde is dat u daarin te ver gaat en
uw grenzen te weinig bewaakt.

U levert graag een zinvolle bijdrage aan de maatschappij of aan goede doelen. U
vindt het belangrijk om met uw werk iets te beteken voor anderen. Dat kan in uw
functie tot uitdrukking komen of in de organisatie waarvoor u werkt. Een risico
hiervan kan zijn dat u te idealistisch bent en daarmee minder realistisch bent of uw
eigen belangen te zeer opzij schuift.

U houdt van dynamiek en drukte om u heen: een hectische omgeving stimuleert u.
Ook bent u zelf graag druk bezig. Wanneer het te rustig is op het werk, kunt u
verslappen en u mogelijk minder concentereren.

U ervaart het als stimulerend om een hoge kwaliteit te leveren. Goed is niet altijd
goed genoeg voor u, u wilt graag aan hoge eisen voldoen. Een risico kan zijn dat
daar niet altijd tijd voor is, of dat anderen niet in dezelfde mate aan uw
kwaliteitseisen voldoen.

U bent graag fysiek actief. Bewegen, sport of lichamelijke activiteiten ervaart u als
stimulerend. Dit kan betekenen dat u graag fysiek werk doet. Maar omdat dat niet
altijd mogelijk is, zult u in ieder geval privé een uitlaatklep nodig hebben in
bijvoorbeeld sport. Een risico kan zijn dat u te onrustig bent voor een echte
kantoorbaan.

U vindt het motiverend om analyses te maken, na te denken over vraagstukken en
problemen. U houdt van hersenkrakers en denkwerk. Een risico hiervan kan zijn dat
u te lang dooranalyseert en u te lang vastbijt in een probleem.

Secundaire motivatoren

U werkt graag naar een duidelijk en concreet resultaat toe. U vindt een zichtbaar
eindresultaat waaraan uw directe bijdrage is te herkennen stimulerend.

Samenwerking met anderen vindt u erg belangrijk. U houdt er van om in direct
contact met anderen te staan en samen te werken aan een gemeenschappelijke
taak of een gezamenlijk doel.

Waardering en erkenning zijn voor u zeer motiverend. Wanneer anderen u
complimenteren en erkentelijk zijn, stimuleert u dat.

U hecht er veel waarde aan uzelf te ontwikkelen en nieuwe kennis en vaardigheden
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Profilering (5)

Zekerheid en stabiliteit
(5)

Taakuitdaging (5)

Autonomie (4)

Creatief denken (4)

Financiële beloning (3)

Beïnvloeden (3)

Carrière (3)

Ondernemen (1)

op te doen. Stilstand ziet u als achteruitgang. Vaak zult u het ook leuk vinden om
anderen verder te ontwikkelen.

U staat graag op de voorgrond en wordt gemotiveerd wanneer de ogen op u gericht
staan. U kunt ervan genieten wanneer anderen tegen u opkijken.

U wilt graag zekerheid en stabiliteit. U voelt zich prettig als u weet waar u aan toe
bent. In uw werk vindt u het plezierig om een duidelijk omschreven takenpakket te
hebben, zodat u weet wat er van u verwacht wordt.

U wordt geprikkeld door uitdagende taken die veel van u vragen. U wilt graag het
maximale uit uzelf halen.

Neutrale motivatoren

Zelfstandigheid en autonomie in uw werk motiveren u niet in sterke mate. U hebt
er geen problemen mee om verantwoording af te leggen aan anderen.

U hoeft niet zelf creatief te zijn of creatief te kunnen denken in uw werk.

Financiële beloning kunt u wel prettig vinden, maar u vindt het niet heel belangrijk.

U vindt het minder belangrijk om invloed te hebben. U kunt zich ook laten leiden
door anderen.

Status en een carrière doorlopen stimuleren u maar in beperkte mate. U bent er
niet per se op gericht om een eervolle positie te bereiken.

Demotivatoren

U vindt het prima om initiatieven aan anderen over te laten. Van u moet men dat
niet verlangen; dat zou u juist demotiveren.

pagina 6 van 17Jan Voorbeeld Rapport Verpleegkunde Selectieprogramma



Aandachtspunten voor
verpleegkundigen in opleiding
Naast scores op competenties die belangrijk worden gevonden voor het vak van verpleegkundige kunnen we
iets zeggen over mogelijke risicofactoren voor studieuitval en de kans op het ontwikkelen van de gewenste
verpleegkunde-vaardigheden. Deze risicofactoren zijn voortgekomen uit een onderzoek onder een honderdtal
verpleegkundigen.

Aandachtspunten

Omdat uw stabiliteit lager dan gemiddeld is, zou het kunnen zijn dat het werk u zwaar valt en dat u moeilijk
kunt omgaan met de emotionele belasting die het beroep van verpleegkundige met zich meebrengt.

Omdat uw score op zelfontwikkeling lager is dan gemiddeld, zult u misschien minder gedreven zijn de
kwaliteiten die horen bij het beroep van verpleegkundige helemaal te benutten.

Omdat uw stabiliteit lager dan gemiddeld is, zou het kunnen zijn dat de opleiding tot verpleegkundige u zwaar
valt. Voor het beroep van verpleegkundige is het onder meer belangrijk om goed om te kunnen gaan met kritiek
en tegenslagen.

Omdat uw zelfvertrouwen lager is dan gemiddeld zou het kunnen zijn dat u de opleiding tot verpleegkundige als
zwaar zult vervaren. Voor het beroep van verpleegkundige is het nodig om zelfverzekerd te kunnen handelen.

Omdat u lager dan gemiddeld scoort op dominantie loopt u het risico dat u te weinig invloed uitoefent op
patiënten en collega’s. U stelt zich misschien niet assertief genoeg op, wat problemen kan veroorzaken. U doet
er goed aan assertiever te worden waardoor u beter uw grenzen kunt aangeven.

Omdat u minder dan gemiddeld behoefte heeft om invloed uit te oefenen op processen, kan het zijn dat u de
opleiding tot verpleegkundige als zwaar zult ervaren. Voor het beroep van verpleegkundige is handig om invloed
te willen uitoefenen op de manier waarop er gewerkt wordt.

Omdat u meer dan gemiddeld behoefte heeft aan het leveren van kwaliteit, kan het zijn dat u de opleiding zwaar
vindt. Het stellen van hoge eisen staat soms op gespannen voet met de zwaarte van de opleiding.
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25
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Relationele kwaliteiten

Analytische kwaliteiten

Kwaliteit van het werk

Discipline

Creativiteit/Innovatie

Beïnvloedend
vermogen

Aanpassingsvermogen

Verpleegkunde competentie indicator
In overleg met verschillende opleidings- en GZ-instellingen is een aantal competenties opgesteld. Hieruit is een
algemeen competentieprofiel voor de verpleegkundige ontstaan dat in de meeste ziekenhuizen van toepassing
zal zijn.

Competentiescores

Percentages

Discipline

Gedrevenheid

Emotionele stabiliteit

Analytische kwaliteiten

Creativiteit/Innovatie

Relationele kwaliteiten

Beïnvloedend vermogen

Organisatorische kwaliteiten

Kwaliteit van het werk

Aanpassingsvermogen

Communicatieve vaardigheden

Sterke competenties

In vergelijking met uw overige competentiescores, bent u sensitief en sociaal
wendbaar.

U kunt goed analyseren; u trekt gemakkelijk de juiste conclusies op basis van het
beschikbare materiaal.

In vergelijking met uw overige competentiescores, streeft u een hoge kwaliteit van
het werk na.

In vergelijking met uw overige competentiescores, hebt u veel
doorzettingsvermogen, bent u vasthoudend, resultaatgericht, kwaliteitsgericht en
hebt u een groot verantwoordelijkheidsgevoel.

Competenties die aandacht behoeven

In vergelijking met uw overige competentiescores, kunt u problemen minder goed
oplossen, bent u minder inventief en bent u minder creatief.

In vergelijking met uw overige competentiescores, bent u minder goed in
enthousiasmeren, overtuigen en onderhandelen.

In vergelijking met uw overige competentiescores, kunt u zich minder goed
aanpassen aan veranderingen.

pagina 10 van 17Jan Voorbeeld Rapport Verpleegkunde Selectieprogramma



Conclusie
Uw scores op de competenties zijn gemiddeld te noemen.

Uw kwaliteiten zijn:

Discipline

Analytische kwaliteiten

Relationele kwaliteiten

Kwaliteit van het werk

Communicatieve vaardigheden

Als aandachtspunten bij begeleiding zien wij:

Uw lager dan gemiddelde score op stabiliteit.

Uw lager dan gemiddelde score op zelfontwikkeling.

Uw lager dan gemiddelde score op zelfvertrouwen.

Uw lager dan gemiddelde score op dominantie.

Uw minder dan gemiddelde behoefte aan beïnvloeden.

Uw hoger dan gemiddelde score op kwaliteit.
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Toelichting op de gebruikte getallen
In dit rapport wordt een aantal cijfers gebruikt dat we graag willen toelichten. De grafische weergave van de
persoonskenmerken is weergegeven in stenscores.

Stenscores hebben de volgende betekenissen:

Sten Betekenis

1 Ver onder gemiddeld

2 Ruim beneden gemiddeld

3 Beneden gemiddeld

4 Juist beneden gemiddeld

5 Gemiddeld

6 Gemiddeld

7 Juist boven gemiddeld

8 Boven gemiddeld

9 Ruim boven gemiddeld

10 Ver boven gemiddeld
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Status

Dominantie

Competitie

Zelfvertoon

Contacbehoefte

Sociaal Ontspannen

Zelfonthulling

Vertrouwen

Hartelijkheid

Zorgzaamheid

Energie

Zelfontwikkeling

Volharding

Variatiebehoefte

Originaliteit

Onafhankelijkheid

Ordelijkheid

Nauwkeurigheid

Regelmaat

Bijlagen definities
Definities persoonlijkheid

Invloed

De mate waarin iemand zijn of haar omgeving bepaalt en hoe onafhankelijk hij of zij zich opstelt.

Het best mogelijke willen bereiken. Hogerop willen komen.

De leiding nemen. Een bepalende rol spelen bij de samenwerking.

Beter willen zijn dan anderen.

Graag in het middelpunt van de belangstelling staan.

Sociabiliteit

Kenmerken die het persoonlijke contact met anderen bepalen.

Behoefte hebben aan gezelschap.

Zich ontspannen voelen in het contact met anderen.

Eigen gevoelens met anderen willen delen.

Geloven in de goede bedoelingen van anderen.

Aardig, vrolijk en opgewekt zijn tegen anderen.

Zich betrokken voelen bij anderen. Anderen graag willen helpen.

Gedrevenheid

De drijfveren van een persoon op werkgebied.

De energie hebben om veel te doen.

Gedreven zijn eigen kwaliteiten helemaal te benutten.

Inzet tonen. Taken en afspraken serieus nemen en nakomen.

Houden van verandering en het opdoen van nieuwe ervaringen.

Nieuwe oplossingen bedenken. Creatief zijn.

Zaken op eigen manier uit willen voeren.

Structuur

De mate waarin iemand zich doelgericht gedraagt en zichzelf organiseert.

Zelf structuur aanbrengen.

Zorgvuldig werken, met oog voor details.

Behoefte hebben aan orde en regels.
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Conformisme

Weloverwogen

Zelfvertrouwen

Positivisme

Frustratietolerantie

Incasseringsvermogen

Zich kunnen aanpassen aan de geldende normen en waarden. Gezag respecteren.

Zorgvuldig nadenken voordat gehandeld wordt.

Stabiliteit

De mate waarin iemand emotioneel stabiel is. Zelfvertrouwen, incasseringsvermogen hebben. Zich in het
algemeen goed voelen.

Zelfverzekerd zijn.

Een positieve kijk op het leven hebben.

Zich verdraagzaam opstellen naar anderen.

Adequaat om kunnen gaan met kritiek en tegenslag.
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Balans privé-werk

Financiele beloning

Waardering en
erkenning

Concrete resultaten

Zinvolle bijdrage

Carrière

Kwaliteit

Creatief denken

Beïnvloeden

Ondernemen

Hulp verlenen

Analyseren

Ontwikkelen

Fysiek actief zijn

Autonomie

Zekerheid en stabiliteit

Taakuitdaging

Samenwerking

Profilering

Dynamiek

Definities Carrièrewaarden

Geeft de balans aan tussen privé en werkleven: “waar wilt u uw energie op
richten”?

Opbrengsten

Gemotiveerd worden door dat wat de werkzaamheden u opleveren: “waar doet u het voor?”

Gestimuleerd worden door financiële beloning en inkomen.

Graag waardering en erkenning krijgen van anderen.

Resultaten van eigen werkzaamheden willen zien, gericht zijn op concrete
resultaten.

Een bijdrage leveren die betekenisvol is voor anderen.

Graag veel in het werk willen bereiken, hogerop willen komen. Het leuk vinden om
prestaties te vergelijken met anderen.

Een hoge kwaliteit van werk willen leveren, hoge eisen stellen aan het afgeleverde
werk.

Activiteiten

Carrière Waarden die typen activiteiten aangeven: “wat vindt u prettig om te doen?”

Creatief en vernieuwend bezig zijn, ruimte hebben om te bedenken en te
ontwikkelen.

Het beïnvloeden van processen, mensen en groepen.

Het initiëren van acties, projecten en ondernemingen.

Iets voor iemand kunnen doen, diensten verlenen.

Het prettig vinden complexe problemen te analyseren, daarover na te denken.

Het belangrijk vinden jezelf te kunnen blijven ontwikkelen, te blijven leren in je
werk.

Het prettig vinden lichamelijke arbeid te verrichten, ambachtelijk werk te
verrichten.

Omgeving

Carrière Waarden die aangeven wat iemand vanuit de omgeving nodig heeft: “wat biedt de omgeving u?”

Het prettig vinden om zelf te kunnen bepalen wat u doet.

Het prettig vinden zekerheid en stabiliteit te hebben.

Uitdagingen zoeken, nieuwe of afwisselende taken willen vervullen.

Omgaan met mensen, onderdeel uitmaken van een sociaal geheel, een prettige
sfeer.

Graag in de belangstelling staan, aandacht krijgen.

Het leuk vinden hard te werken. Graag veel te doen willen hebben. In een drukke
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omgeving willen werken.
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Discipline

Gedrevenheid

Emotionele stabiliteit

Analytische kwaliteiten

Creativiteit/Innovatie

Relationele kwaliteiten

Beïnvloedend
vermogen

Organisatorische
kwaliteiten

Kwaliteit van het werk

Aanpassingsvermogen

Communicatieve
vaardigheden

Definities Verpleegkundecompetenties

U hebt veel doorzettingsvermogen, u bent vasthoudend, resultaatgericht,
kwaliteitsg richt en u hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel.

U bent gedreven en u wilt graag meer dan gemiddeld presteren.

U bent stressbestendig, u hebt veel energie en u bent flexibel.

U kunt goed analyseren; u trekt gemakkelijk de juiste conclusies op basis van het
beschikbare materiaal.

U kunt goed problemen oplossen, u bent inventief en u bent creatief.

U bent sensitief en u bent sociaal wendbaar.

U kunt goed enthousiasmeren, u kunt overtuigen en u kunt goed onderhandelen.

U kunt uw werk en/of het werk van anderen goed plannen, organiseren en daar
opvolging aan geven.

U streeft een hoge kwaliteit van het werk na.

U kunt u goed aanpassen aan veranderingen.

U kunt goed mondeling en schriftelijk communiceren.
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