
HET ERVAREN VAN BEROEPEN 
IN VIRTUAL REALITY
Een verkennend onderzoek naar ervaringen en effecten op baan-
oriëntatie bij mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie

Weener XL heeft samen met TNO een onderzoek uitgevoerd naar de effectiviteit en de gebruikservaringen van 

VR-brillen, die ingezet worden om baanoriëntatie bij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te verbeteren. 

Dit onderzoek is uitgevoerd aan de hand van de volgende twee onderzoeksvragen:

1.  WAT IS HET EFFECT VAN DE VR-BRIL OP HET ZOEKGEDRAG NAAR WERK? SPECIFIEK:

•  het beeld dat werkzoekenden van het beroep hebben;

•  de houding van werkzoekenden ten opzichte van het beroep;

•  het wel of niet op zoek gaan naar vacatures van het gekozen beroep?

2.  WAT VINDEN WERKZOEKENDEN VAN HET GEBRUIK VAN EEN VR-BRIL OM TE ORIËNTEREN OP EEN 

BEROEP?

• vinden werkzoekenden het leuk om te gebruiken?

•  is het gebruiksvriendelijk? 

•  zijn de films goed te volgen en te begrijpen?

•  wat kan er beter?

Hieronder worden de belangrijkste uitkomsten gepresenteerd:

•  De positieve ervaringen van deelnemers wijzen erop dat de inzet van de VR-bril een gebruiksvriendelijke

   en efficiënte manier is voor een groot deel van de werkzoekenden om op banen te oriënteren en de werk-

  plek te ‘beleven’.

•  92% van de deelnemers vindt het leuk om een film te bekijken met de VR-bril. 

•  In de resultaten zijn geen verschillen gevonden in leeftijd, geslacht en opleidingsniveau, wat de bril voor

  een brede doelgroep beschikbaar maakt.

•  Drie kwart van de deelnemers vindt de gekozen film gemakkelijk te begrijpen met de VR-bril, een kwart van 

de deelnemers heeft hier meer moeite mee. Dit werd meestal veroorzaakt door het taalniveau, of de 

cognitieve vermogens van de deelnemer. 

•  De kennis die deelnemers over de bekeken beroepen hebben neemt flink toe na het kijken van de film. 90% 

van de mensen die voorafgaand aan het kijken van de film niet goed wist wat het beroep in hield, weet dat 

na het kijken van de film wel. 

•  De VR-films zorgen voor meer gefocust zoekgedrag.

  –  Een kwart van de deelnemers die voorafgaand aan het kijken van de film van plan was om op zoek te gaan  

 naar het werk denkt hier na het kijken van de film anders over. 

  –  Van de deelnemers die niet van plan waren op zoek te gaan naar dit werk verandert een vijfde van mening. 

Concluderend kan de inzet van een VR-bril een goed hulpmiddel zijn bij de baanoriëntatie van werk-zoekenden. 

Wanneer dit samen met een goede begeleiding wordt ingezet, kunnen we werkzoekenden sneller en beter 

begeleiden naar passend (betaald) werk.

Wil je meer weten over dit onderzoek?  Lees dan hier het volledige onderzoeksrapport.

https://www.weenerxl.nl/nieuws/bericht/artikel/met-vr-sneller-naar-een-passende-baan-7823.html

