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Inleiding
Intake re-integratie heeft tot doel inzicht te krijgen in een aantal aspecten die van belang zijn voor het vinden
en houden van werk. De resultaten van dit testprogramma zijn in dit rapport weergegeven.

Samenvatting resultaten

Nederlandse taalbeheersing Succesfactor

Gezondheid Verbeterfactor

Sociale ondersteuning Groeifactor

Maatschappelijke participatie Verbeterfactor

Sollicitatievaardigheden Groeifactor

Werkhouding Groeifactor

Toelichting op factoren:

Risicofactor: Dit aspect verdient nader onderzoek.
Verbeterfactor: Hier liggen mogelijkheden, maar er kan gewerkt worden aan versterking.
Groeifactor: Deze factor is op zich goed, maar zou nog verbeterd kunnen worden.
Succesfactor: Deze factor draagt sterk bij aan het succes.
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Nederlandse taalbeheersing
Uit de zelfrapportage komt naar voren dat de betrokkene het volgende taalniveau heeft:

Niveau B1 – Onafhankelijk gebruiker

Kan de hoofdpunten begrijpen van standaardcommunicatie over vertrouwde onderwerpen die regelmatig
voorkomen op het werk, op school, in de vrije tijd etc. Kan omgaan met de meeste situaties die zich plegen
voor te doen tijdens een reis door het gebied waar de taal gesproken wordt. Kan eenvoudige, coherente
teksten produceren over vertrouwde onderwerpen of onderwerpen die tot de persoonlijke belangstellingssfeer
behoren. Kan ervaringen, gebeurtenissen, dromen, verwachtingen en ambities beschrijven en beknopt redenen
of uitleg geven voor meningen en plannen.

Gezondheid
Op basis van de zelfrapportage hebben wij onderscheid gemaakt tussen aspecten waarbij geen, matige of sterke
klachten aanwezig zijn.

Klachtenvrij:

- De afgelopen week heeft betrokkene geen klachten gehad met betrekking tot de algemene gezondheid.

- Angst. De afgelopen week heeft betrokkene geen angstgerelateerde klachten ervaren.

- Neerslachtigheid. De afgelopen week heeft betrokkene geen klachten gerelateerd aan neerslachtigheid
ervaren.

- Spanning. Betrokkene geeft aan de afgelopen week weinig tot geen spanning te hebben ervaren.

Matige klachten:

- Betrokkene geeft aan enkele lichamelijke klachten te hebben.

Klachten:

Op geen van de onderdelen heeft de betrokkene aangegeven sterkte klachten te hebben.

Alcoholgebruik

Betrokkene geeft aan vrij veel alcohol te consumeren. Tevens geeft betrokkene aan geen intentie te hebben om
het alcoholgebruik te minderen.

Drugsgebruik

Betrokkene geeft aan geen tot zeer weinig drugs te gebruiken.
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Zelfdiagnose sollicitatievaardigheden
Inschatting van beheersing verschillende sollicitatievaardigheden met inschatting leerbehoefte
sollicitatietraining.

Activiteiten: Matig, enigszins actief.

Kennis van de arbeidsmarkt: Matig, heeft beperkte kennis van de arbeidsmarkt.

Perceptie slaagkans: Redelijk

Zelfbeeld: Redelijk

Schrijven van brieven: Matig, heeft weinig ervaring met het schrijven van sollicitatiebrieven.

Sollicitatievaardigheden: Redelijk

Overige problemen
- Betrokkene heeft aangegeven relatieproblemen te ervaren of recentelijk te zijn gescheiden.

- Betrokkene geeft aan geen kinderopvang te hebben tijdens werktijden.
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Zwak Sterk
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Sociale en maatschappelijke integratie
Mate van sociale ondersteuning en maatschappelijke participatie. Geeft aan in welke mate mensen gebruik
kunnen maken van hun omgeving.

Sociale
ondersteuning:

Groeifactor. Er is goede sociale ondersteuning. Als hier nog verder aan gewerkt
wordt zou dit een succesfactor kunnen worden.

Maatschappelijke
participatie:

Verbeterfactor. Betrokkene geeft aan enigszins actief deel te nemen aan de
maatschappij, maar deze factor kan nog verbeterd worden.

Werkhouding

Concentratie

Energie

Leiding ontvangen:

Motivatie

Ordelijkheid

Samenwerken

Werkritme

Disclaimer en copyright

De geldigheidsduur van deze rapportage is conform NIP richtlijnen maximaal twee jaar, omdat mensen in de loop der
tijd kunnen veranderen.
In deze rapportage wordt informatie vermeld die valt onder de categorie ‘bijzondere persoonsgegevens’. Voorafgaand
aan de afname van deze vragenlijst is toestemming gevraagd aan de kandidaat voor het verwerken van deze gegevens.

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.

© 2014-2022 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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