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Inleiding 
De aanleiding van het onderzoek is het vraagstuk of slimme technologie kan helpen bij het 
identificeren van talent bij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zodat zij op basis daarvan 
aan een passende baan of training gekoppeld kunnen worden. Door het desbetreffende vraagstuk te 
onderzoeken, wil Weener XL nog beter in staat zijn om zijn klanten te ondersteunen bij het zoeken 
van passend werk.  
 
Vraagstelling 
De basis van het onderzoek zit in de probleemstelling waarbij wordt gekeken in hoeverre de 
doelgroep bewust is van zijn talent. De doelstelling van het onderzoek is om te kijken of men zijn 
potentieel kent en de doorvertaling daarvan naar talent zodat de klant passend gaat functioneren in 
de positie waarin ze terecht komen. Er wordt daarbij gekeken of een technologische tool daarvoor de 
oplossing kan bieden. Aan de hand van een kwalitatief onderzoek wordt dit onderzocht. De 
hoofdvraag van dit onderzoek luidt: hebben de mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt inzicht 
in hun talent? 
 
Methodiek 
De doelgroep binnen het onderzoek bestaat uit mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het 
onderzoek is tot stand gekomen door een samenwerking tussen Stichting STIP en Weener XL, waarbij 
Weener XL zijn klanten op de best mogelijke manier wil kunnen helpen. Daarom is er gekozen om 
aan de hand van een kwalitatief onderzoek de klanten van Weener XL hierbij te betrekken. Door het 
afnemen van interviews bij de klanten bij Weener XL wordt de subjectieve betekenisverlening 
centraal gesteld. In het onderzoek worden de afhankelijke variabelen inzicht in talent en de 
onafhankelijke variabelen bestaand uit vermogen, intra persoonlijke eigenschappen en de omgeving, 
getoetst aan de hand van het interview. We hebben een twintigtal interviews gehouden onder 
verschillende respondenten van Weener XL, van verschillende afdelingen. Deze gegevens hebben we 
open gecodeerd, axiaal gecodeerd en selectief gecodeerd. Vervolgens hebben we een mindmap 
gemaakt en zijn er resultaten uitgerold, die hieronder staan beschreven.  
 
Resultaten 
Veel klanten van Weener XL hebben best een beeld van hun intra persoonlijke eigenschappen. Echter 
waren drijfveren moeilijk te benoemen door iedereen. Het kunnen benoemen van de drijfveren 
houdt geen verband met het kunnen noemen van interesses en/of voorkeuren, 
persoonlijkheidskenmerken en leerstijlen. 



Kijkend naar het vermogen kan er gesteld worden dat de klanten van Weener XL het lastiger vonden 
hun vermogens te benoemen. Echter konden zij nadat de interviewer hen op weghielp door middel 
van doorvragen hier een antwoord op geven. 

Wanneer er gekeken wordt naar de (werk) omgeving kan er gezegd worden dat er goed benoemd 
kan worden in wat voor omgevingsfactoren de doelgroep zich het prettigst voelt. Echter kan er wel 
een onderscheid worden gemaakt betreffende de voorkeuren van de werkomgeving tussen de groep 
met meer inzicht in hun talent en de groep met minder inzicht in hun talent.  

Tenslotte staan de klanten van Weener XL open voor technologie. Zij zien technologie als een 
mogelijkheid om nieuwe dingen te leren of ontdekken. 

 
Conclusie 
Op basis van bovenstaande resultaten kunnen we concluderen dat de klanten van Weener XL redelijk 
inzicht hebben in hun talent. Intrapersoonlijke eigenschappen bleken het beste benoemd te worden, 
het benoemen van specifieke vermogens en drijfveren bleek lastig. Tenslotte had men wel zicht op 
voorkeuren in specifieke omgevingsfactoren. 
 
Discussie 
Doordat het onderzoek heeft plaatsgevonden tijdens de Lockdown, zijn er flink minder interviews 
afgenomen dan was gepland (25 in plaats van 60). Daarnaast zijn er een aantal respondenten 
geïnterviewd die niet de Nederlandse taal spraken. Hierdoor konden de respondenten niet altijd een 
passend antwoord geven op onze interviewvragen, waardoor we een aantal antwoorden niet hebben 
kunnen gebruiken. Omdat de interviews kwalitatief van aard waren en er veel is doorgevraagd door 
de onderzoekers, bieden zij toch voldoende aanknopingspunten om de conclusie te kunnen trekken. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


