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Voorwoord  
 
Beste lezer, 
 
Voor u ligt het onderzoek ‘talent bij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt’. Het onderzoek 
naar talent bij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt is uitgevoerd bij Weener XL voor 
stichting STIP onder begeleiding van Michel Starreveld van het SIC Smart Working. Het onderzoek is 
geschreven door Nienke van Ginneken, Milou van Kasteren, Kim Jansen, Els van de Ven en Sophie 
Nouwens in het kader van Onderzoeksvaardigheden van de opleiding Human Resource Management 
aan de Fontys Hogeschool te Eindhoven. Binnen dit onderzoek wordt gekeken of mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt inzicht hebben in hun eigen talenten. Daarnaast wordt er gekeken welke 
tools er geraadpleegd worden door deze doelgroep om eventueel inzicht in hun talent te krijgen.  
 
Na het afsluiten van ons onderzoek kunnen we stellen dat we de geleerde kennis met veel plezier 
hebben kunnen toepassen.  
 
Graag willen we een moment stil staan om de betrokkenen rondom dit onderzoek te bedanken. 
Allereerst willen wij Michel Starreveld bedanken. Hij heeft met veel enthousiasme en motivatie ons 
geholpen binnen dit project. Daarnaast willen wij ook Leonard van der Laan bedanken voor zijn 
begeleiding vanuit het praktijkatelier. En ten slotte willen wij de respondenten bedanken. Door hun 
medewerking hebben wij het onderzoek kunnen uitvoeren.  
 
Veel leesplezier, 
 
Nienke van Ginneken 
Milou van Kasteren  
Kim Jansen 
Els van de Ven  
Sophie Nouwens 
 
Eindhoven, 17 september 2020 
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1. Inleiding 
Op de Nederlandse arbeidsmarkt is al jaren sprake van een mismatch. In juni 2020 is de 
werkeloosheid opgelopen tot een percentage van 3,6% van de beroepsbevolking. Met een recessie in 
het vooruitzicht zal dit percentage de komende maanden in een stijgende lijn oplopen. Tegelijkertijd 
zit de arbeidsmarkt door technologische ontwikkelingen in een enorme versnelling met als gevolg dat 
er banen verdwijnen en nieuwe werkgelegenheden ontstaan (Parool, 2020). 

Volgens Stichting STIP (2020) bemoeilijkt dit de mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt om 
passend werk te vinden. Stichting STIP staat voor Samen Technologie Innoveren om te Participeren. 
Deze stichting is opgericht om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te helpen bij de re-
integratie door middel van de inzet van technologische tools.  

Het huidige beeld binnen de arbeidsmarkt is dat men een welomschreven beeld van zijn talent moet 
hebben. Er wordt verwacht dat men in de kolossale dynamiek zelf passend werk vindt. Stichting STIP 
(2020) stelt dat het geen realistische eis is voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die zich 
hard moeten inspannen om deel te kunnen nemen aan de arbeidsmarkt. Solliciteren kan bemoeilijkt 
worden, wanneer men niet op de hoogte is van zijn talent.   

Door middel van een talentscan kan men kennis krijgen van zijn talent. De huidige talentscans die 
voorhanden zijn, zijn voornamelijk gebaseerd op vragenlijsten (Stichting STIP & M. Starreveld, 2020). 
Volgens Stichting STIP (2020) wordt er verondersteld dat de raadpleger van een talentscan de 
Nederlandse taal machtig is en alle gebruikte terminologie begrijpt. Zeker 13% van de Nederlandse 
bevolking heeft moeite met lezen en schrijven, waardoor het te betwijfelen valt of personen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt geholpen worden door de huidige talentscans (Stichting STIP, 2020). Het 
is daarom van belang om een onderzoek te doen naar andere hulpmiddelen die inzicht in talent 
verschaffen. De hulpmiddelen zouden gebruiksvriendelijk voor iedereen moeten zijn, ook wanneer 
men laaggeletterd is.   

Stichting STIP houdt zich bezig met het vraagstuk: ‘Kan slimme technologie 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 te koppelen zijn?’ Hiervoor is een projectgroep samengesteld. Het 
onderzoek wordt mede door Weener XL georganiseerd. Dit is een werk- en ontwikkelorganisatie die 
ondersteuning biedt bij het vinden van werk voor mensen die dit niet zelfstandig kunnen (Weener XL, 
z.d.). Dit onderzoek beperkt zich daardoor naar de doelgroep van mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt en hulpverlener aan mensen in de bijstand.  

Het praktijkdoel van het onderzoek is om de projectgroep te adviseren in hoeverre een nieuwe 
innovatieve tool nodig is om talent in kaart te brengen bij de doelgroep. Oftewel de doelstelling van 
het onderzoek is om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te ondersteunen bij het 
ontdekken van hun potentieel en de doorvertaling van het talent zodat men passend kan gaan 
performen in de positie waar men terecht komt. Beide onderdelen worden gesteund door 
technologie, wat het middel is om tot optimale resultaten te komen.  

Het kennisdoel is om inzicht te krijgen in hoeverre de doelgroep zicht heeft op haar eigen talent. Het 
DMGT-model (Gagné, 2004) is het uitgangspunt binnen het onderzoek. Talent wordt in het kader van 
het onderzoek gedefinieerd als: ‘Talent is een combinatie van cognitieve vaardigheden die een 
persoon heeft. Deze worden middels karaktereigenschappen versterkt of verzwakt, waardoor de 
karaktereigenschappen nooit los gezien kunnen worden van talent (Stichting STIP, 2020).’ 
De basis van het onderzoek ligt in de probleemstelling, waarbij het de mate van bewustzijn van 
doelgroep met hun talent betreft.  
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Gedurende het onderzoek staat de volgende hoofdvraag centraal: “Hebben de mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt inzicht in hun talent?”.  
 
Aansluitend zijn hierbij de volgende deelvragen opgesteld: 
 
Deelvraag 1: Hebben de mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zicht op hun intra persoonlijke 
eigenschappen? 

• Deelvraag 1.1: Hebben de mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zicht op hun 
persoonlijkheidseigenschappen? 

• Deelvraag 1.2: In hoeverre hebben de mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 
drijfveren? 

• Deelvraag 1.3: Hebben de mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt inzicht in 
hun interesses en voorkeuren? 

• Deelvraag 1.4: Hebben de mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt inzicht in 
hun leerstijlen?  

 
Deelvraag 2: Hebben de mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zicht op hun vermogen? 
 
Deelvraag 3: Binnen welke omgevingsfactoren functioneren mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt het best?                                                                                                                 

• Deelvraag 3.1: Welke omgevingsfactoren ondersteunen mensen met een afstand tot 
de arbeidsmarkt bij het vinden van talent?  

• Deelvraag 3.2: Wat zijn de effecten van deze omgevingsfactoren op mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt? 

 
Dit onderzoek is een kwalitatief onderzoek. Zo wordt er een interview gehouden, waarin ook 
stellingen worden bevraagd. Op basis van bovengenoemde vragen kunnen de vragen binnen het 
interview verdeeld worden in diverse categorieën passend bij het begrip talent. De intra persoonlijke 
eigenschappen, het vermogen en de omgevingsfactoren zijn de drie kerncomponenten van het 
DMGT-model welke worden bevraagd om een beeld te creëren hoe mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt hun talenten inzien. Deze drie kerncomponenten moeten zich gezamenlijk ontwikkelen 
tot een excellente performance, waardoor iemand uiteindelijk niet alleen zijn talent gevonden heeft, 
maar ook een goede prestatie kan leveren in zijn of haar (nieuwe) functie. 
 

1.1 Leeswijzer  
Als eerste zal in dit rapport de literatuur worden weergeven aan de hand van de uitgevoerde 
onderzoeken, waarbij een koppeling wordt gemaakt met de opgestelde deelvragen.  Het conceptueel 
model wordt vervolgens middels een afbeelding weergeven. Daarbij wordt er verdiepend ingegaan 
op het type onderzoek, de meetinstrumenten, de betrouwbaarheid, bruikbaarheid en validiteit van 
het onderzoek, de respondenten, de procedure en de analyse. Via deze resultaten wordt er 
uiteindelijk een conclusie getrokken. Als laatste wordt er ruimte gegeven aan de foutendiscussie, 
waarbij er kritisch wordt gekeken naar de uitvoering van het onderzoek. De bijlages worden aan het 
einde van het rapport toegevoegd.  
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2. Theoretisch kader 
In dit onderzoek wordt het Differentiated Model of Giftedness and Talent van Gagné (2004) als 
uitgangspunt gehanteerd. Na overleg met de heer Starreveld werd er vastgesteld dat alle 
onderzoekers vanuit deze visie te werk gaan, om zo dezelfde definitie tijdens het gehele project vast 
te houden. De visie van Gagné is telkens het aanknopingspunt binnen het onderzoek, waarbij 
aansluiting wordt gemaakt met andere theorieën omtrent talent. Om de hoofdvraag te kunnen 
beantwoorden, zijn er diverse deelvragen opgesteld die aansluiting hebben bij de verschillende 
facetten die Gagné aan talent toewijst.  
 
Talent kan vanuit twee oogpunten benaderd worden (Gutierrez, Spencer & Zhu, 2012). Allereerst kan 
men uitgaan van een exclusieve benadering, waarbij talentmanagement gedefinieerd kan worden als 
het aantrekken, identificeren, ontwikkelen en vasthouden van een kleine groep, welke met hun 
kenmerken en uitzonderlijke prestaties boven de rest uitsteken. Daarnaast kan talent vanuit een 
inclusieve benadering omschreven worden. Deze gedachtegang gaat uit van het feit dat iedereen 
talent heeft, waarbij het talentmanagement zich richt tot het identificeren en waarderen van de 
sterke punten van alle medewerkers, en het creëren van omstandigheden waarbij de medewerkers 
de kans krijgen zich op hun sterke punten verder te ontwikkelen (Meyers, 2016).   

Thunnissen en Bos (2019) gaan uit van een inclusieve talent benadering en omschrijven talent als een 
eigenschap van een persoon dat leidt tot excellente prestaties, wanneer deze in de juiste context 
wordt toegepast. Meerdere aspecten zoals persoonlijke eigenschappen, vermogens en 
omgevingsfactoren spelen een rol om een excellente prestatie te kunnen leveren. Deze benadering 
sluit aan bij het eerste spanningsveld van Dries (2013). Verder spreken Thunnissen en Bos (2019) 
over nog vier spanningsvelden:  
 
Het tweede spanningsveld is het spanningsveld ‘persoon versus kenmerk van een persoon’. Er heerst 
hier een discussie of talent aan een persoon moet worden toegeschreven, of aan een handeling van 
een persoon. Oftewel: objectieve en subjectieve kenmerken van talent staan hier centraal. 
 
Verder het derde spanningsveld: ‘output versus input’. Door Dries (2013) wordt er gesteld dat talent 
kan worden onderverdeeld in enerzijds wat men met zijn talenten weet te realiseren in de vorm van 
een succes of prestatie, en anderzijds in vaardigheden, inspanning en motivatie. Het gaat hier dus om 
de vraag of talent motivatie is, of toch bekwaamheid. 
 
In het vierde spanningsveld wordt er gekeken naar aangeboren versus aangeleerd, dat in dit 
onderzoek niet van belang is (persoonlijke communicatie, 5 oktober 2020). Dit spanningsveld 
behandelt de nature-nurture discussie, waarin gedebatteerd wordt over de vraag of talent in dit 
geval aangeleerd is, of toch aangeboren (Thunnissen en Bos, 2019). 
 
Tenslotte het vijfde spanningsveld: ‘Context afhankelijk of context onafhankelijk’. Hier wordt er 
gekeken naar de omgevingsfactoren, die onderverdeeld worden in universeel of context afhankelijk. 
Het gaat over de kwestie of talent universeel is en tot uiting komt in elke context, of dat juist de 
omgeving bepaalt welke talenten relevant zijn en een invloed heeft op de ontwikkeling ervan (Dries, 
2013). Dewulf (2012) merkt hierover op dat context een belangrijke factor betreffende talent is. 
Vandaar dat het facet ‘omgeving’ in dit onderzoek verder belicht gaat worden, ook omdat dit facet in 
de theorie van Gagné een belangrijk onderdeel is. 
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Het wetenschappelijke model van Gagné (2004) sluit aan bij de gedachtegang van Thunnissen en Bos. 
Volgens Gagné (2004) is talent een multidimensionale constructie, bestaande uit meerdere 
samenhangende componenten, welke met de tijd ontwikkelen en veranderen. Het Differentiated 
Model of Giftedness and Talent (DMGT) (Gagné, 2004) onderscheidt deze componenten in vijf 
kernelementen. Deze zullen hieronder worden beschreven. Allereerst een uitleg van het model.  

Gagné stelt dat iemand alleen talentvol kan zijn, als er ten eerste sprake is van een intrapersoonlijke 
eigenschap die een talent stimuleert. Daarnaast stelt Gagné dat een persoon ook de goede 
vermogens moet hebben, oftewel een kwaliteit moet hebben, dat als talent kan worden 
omschreven. Als laatste de omgeving. Volgens Gagné dien je een ondersteunende omgeving te 
hebben, die jou en je talent niet belemmert in de ontwikkeling. Pas als deze drie factoren allemaal 
aanwezig zijn, kun je spreken van talent. Hieronder worden de aspecten van het model één voor één 
belicht. 

Allereerst onderscheidt het DMGT-model ‘vermogens’. Gagné (2004) definieert dit als natuurlijke 
vaardigheden of een gave op fysiek, sociaal en mentaal vlak, waardoor een persoon potentie heeft 
om boven zichzelf uit te stijgen. Echter is er pas sprake van talent als iemand zijn kwaliteiten 
ontwikkelt met als gevolg het bereiken van een excellente prestatie.  

Het tweede kerncomponent is de (excellente) performance. Volgens Nijs et al. (2014) kan er 
onderscheid gemaakt worden tussen interpersoonlijke excellentie, wat gedefinieerd wordt als de 
mate waarin men het beter doet dan een ander en als intra persoonlijke excellentie, waarbij men 
consistent boven zichzelf stijgt en het beste uit zichzelf haalt. Beide componenten zijn verwerkt 
binnen het kernelement performance in het DMGT-model. 

Gagné (2004) benoemt intra persoonlijke eigenschappen als derde kerncomponent. Hij doelt hier op 
bepaalde eigenschappen welke men moet bezitten om van talent te spreken. Het zijn eigenschappen 
als betrokkenheid, motivatie, doorzettingsvermogen, mate van zelfmanagement, 
stressbestendigheid en persoonlijkheidskenmerken, welke aspecten vormen die voor een versnelling 
van de talentontwikkeling zorgen.   

Een volgende katalysator is de omgeving. Volgens Nijs et al. (2014) bepaalt de omgeving de 
relevantie van een talent. Anderzijds spelen omstandigheden en mensen in de omgeving een 
belangrijke rol in het belemmeren of bevorderen van talent.  

Tenslotte noemt het DMGT-model (2004) het systematisch ontwikkelingsproces. Aan de hand van 
een structureel en systematisch verrijkend ontwikkelingsprogramma, waarin doelen worden gesteld 
en geëvalueerd en die aansluiten bij het specifieke leerproces en ontwikkeltempo van de persoon 
gaat men een ontwikkeling door. In dit systematische ontwikkelingsproces van je intra persoonlijke 
eigenschappen, je vermogens en je ondersteunende omgeving ontstaat talent, en kun je een 
excellente performance leveren: iets wat jij echt goed kan. Doordat het DMGT-model verschillende 
aspecten die van invloed op talent zijn combineert, wordt er een totaalbeeld geschetst. Volgens 
Thunnissen en Bos (2019) is dit van cruciaal belang om een duidelijk en concreet beeld omtrent 
talent te verkrijgen.   
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2.1 Intra persoonlijke eigenschappen 
Achter dit aspect van het model van Gagné (2004) zitten vier ondersteunende theorieën, namelijk de 
BIG-five theorie van Zimbardo, Johnson & McCann (2017), de Profile Dynamics theorie van de Jong 
en Kuipers (z.d.), de RIASOC-theorie van Holland (1997) en de leerstijlen theorie van Kolb (1983). De 
Big-five theorie is ondersteunend, omdat deze theorie de persoonlijkheid van de mens beschrijft. 
Daarnaast is de Profile Dynamics theorie van toepassing op dit facet van het onderzoek, omdat deze 
theorie ingaat op de innerlijke drijfveren van de mens. Daarnaast is de RIASOC-theorie van Holland 
(1997) van belang, omdat deze theorie ingaat op de persoonlijke voorkeuren en interesses van 
mensen. Als laatste is de leerstijlentheorie van Kolb (1983) belangrijk bij het onderdeel intra 
persoonlijke eigenschappen, omdat deze theorie inzicht geeft in wat het leervermogen is van 
mensen en hoe zij het liefste te werk gaan. Deze combinatie van theorieën geeft een volledig beeld 
van de intra persoonlijkheid van mensen, namelijk de persoonlijkheid, de drijfveren, de voorkeuren 
en het leervermogen. 

 
 
De intra persoonlijke eigenschappen bepalen hoe de aanleg voor een talent zich zal ontwikkelen. Het 
gaat over eigenschappen als betrokkenheid, doorzettingsvermogen en motivatie, maar ook de mate 
van zelfmanagement, persoonlijkheidskenmerken en stressbestendigheid (Gagné, 2004). Volgens 
Gagné (2004) zijn motivatie en gedrevenheid geen talent, maar factoren die een rol spelen om de 
talentontwikkeling te kunnen versnellen. Hierbij hoort de deelvraag: ‘Hebben de mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt zicht op hun intra persoonlijke eigenschappen?’ 
De deelvraag wordt opgedeeld in diverse sub-deelvragen:  

• ‘Hebben de mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zicht op hun 
persoonlijkheidseigenschappen?’  

• ‘In hoeverre hebben de mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt motivatie?’ 
• ‘Hebben de mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt inzicht in hun drijfveren?’  

 
2.1.1 Persoonlijkheid (The Big-five Theorie) 
In het onderzoek is de Big-Five theorie ondersteunend. Deze theorie beschrijft de persoonlijkheid van 
de mensen. Het sluit hiermee aan bij de intra persoonlijke eigenschappen van Gagné (2004). Volgens 
Gagné (2004) heeft men namelijk een intra persoonlijke eigenschap nodig die talentvol gedrag 
ondersteund.  

Persoonlijkheid kan gecategoriseerd worden onder de dimensies van de Big Five (Zimbardo, Johnson, 
McCann, 2017). De Big Five is een hiërarchisch model waarbij op basis van vijf dimensies 
persoonlijkheid gecategoriseerd wordt: openheid, consciëntieusheid, extraversie, altruïsme en 
neuroticisme. De score op de schaal van de big five laat zien in welke mate men behoefte heeft aan 
contact met andere mensen. Hieronder zullen alle dimensies worden besproken.  
 
Als eerste openheid. Met openheid wordt bedoeld in welke mate men open staat voor nieuwe 
ervaringen. Het gaat over het feit of men traditioneler is ingesteld en alles het liefst bij het oude 
houdt, of over het feit dat men van nature fantasierijk is, benieuwd is of het anders kan en overloopt 
van nieuwe ideeën. Indicatoren die hierbij horen zijn: onderzoekende geest, nieuwsgierig en 
onafhankelijk (Zimbardo, Johnson, McCann, 2017). 
 
Verder wordt consciëntieusheid besproken, betreffende of men van nature geordend is, altijd op tijd 
en op een systematische en op een structurele manier te werk gaat. Of dat iemand een wat flexibeler 
en soms wat chaotischer persoon is. Indicatoren die hierbij horen zijn onder andere doelgerichtheid, 
vasthoudendheid, voorzichtig-/zorgvuldigheid en zelfbeheersing (Zimbardo, Johnson, McCann, 2017).  
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Als derde dimensie extraversie. Dit wordt gedefinieerd als zijnde een persoon die een sociaal 
aanpassingsvermogen heeft, assertief is en onbevangen is. Ook horen er indicatoren bij als 
sociabiliteit en zelfbewustzijn (Zimbardo, Johnson, McCann, 2017). 
 
Daarnaast spreekt men over altruïsme. Het laat zien in welke mate iemand van nature meer oog 
heeft voor het belang van anderen of meer uitgaat van zijn eigen belang. Indicatoren als warm, 
aangenaam en pro sociaal horen bij altruïsme (Zimbardo, Johnson, McCann, 2017).  
 
Als laatste neuroticisme. Het behandelt of men emotioneel stabiel is of van nature wat sensitiever, 
gevoeliger en sneller (over) bezorgd. Indicatoren die hierbij horen zijn emotionele stabiliteit en 
emotionele controle (Zimbardo, Johnson, McCann, 2017). 
 
2.1.2 Drijfveren (Profile Dynamics theorie) 
De tweede theorie die zal worden behandeld bij intra persoonlijke eigenschappen is de profile 
Dynamics theorie (z.d.). Deze is ondersteunend aan het onderzoek naar inzicht in talent, omdat deze 
theorie inzicht verschaft in verschillende soorten drijfveren in de mens, wat volgens Gagné (2004) 
onderdeel is van de intra persoonlijke eigenschappen.  
 
Deze theorie wordt gebruikt voor een analyse van de individuele mens. Het geeft een overzicht van 
wat mensen energie geeft binnen in hun werk, wat energie kost, hoe besluitvaardig ze zich opstellen, 
of ze makkelijk meegaan met veranderingen of zich daartegen verzetten. Het gaat over drijfveren die 
bepalen hoe men het werk doet, met wie ze niet of wel willen samenwerken, de manier waarop de 
communicatie met anderen verloopt en de soort leiderschapsstijl welke hen aanspreekt of hanteren 
(De Jong en Kuipers, z.d.). 
 
Dr. Graves (1974) onderscheidt binnen de profile Dynamics theorie zeven intuïtief herkenbare 
waardenstelsels die het doen en denken van de mens bepalen. De zeven drijfveren en de daarmee 
samenhangende waarden en gedrag hebben elk hun eigen kleur. Wanneer men in paars valt, hecht 
men veel waarde aan de groep waarvan ze deel uitmaken waarbij tradities een belangrijke rol spelen. 
Men heeft weinig behoefte individueel te gelden. De categorie rood weerspiegelt mensen die de 
wereld verdelen in voor- en tegenstanders en hun positie willen bevechten. Er wordt veel waarde 
gehecht aan respect en er wordt een duidelijk en sterk leiderschap verwacht. Doordat men van 
nature de eigen belangen voorop stelt boven het maatschappelijk belang, leidt dit tot snel, 
aanvallend en impulsief denken. Binnen de blauwe categorie houdt men van orde, duidelijkheid en 
regelmaat. Verder bezitten ze een sterk verantwoordelijkheidsgevoel. Taken kunnen zorgvuldig 
worden uitgevoerd door de structuur. Men is rechtvaardig en streeft naar naleving van regels.   
 
Daarnaast spreekt dr. Graves (1974) van oranje waarbinnen men doelmatigheid vertoont. Men gaat 
voor resultaat, persoonlijk succes en winst, waarvoor men graag erkenning krijgt. Binnen deze 
categorie is men bereid risico’s te nemen aangezien men kansen ziet in plaats van bedreigingen.  Bij 
groen heeft men oog voor de medemens en inlevingsvermogen. Men hecht waarde aan onderlinge 
communicatie en groepsgebeuren. Er kan pas optimaal gepresteerd worden, wanneer iedereen zich 
lekker voelt waarbij men dit graag met elkaar bewerkstelligt. Harmonie wordt nagestreefd, waarbij 
problemen opgelost proberen te worden, maar conflicten worden vermeden en de vrede liever 
bewaard wordt. Geel is de kleur van onafhankelijkheid en individuele vrijheid. Men kan eigenwijs 
overkomen, doordat ze graag hun eigen gang gaan. Binnen geel wordt gezocht naar de kern, de 
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waarheid en de beste oplossing. Men bekijkt zaken vanuit een breed perspectief, waardoor er ruimte 
wordt geboden voor een werkende oplossing voor de lange termijn.  
Ten slotte spreekt dr. Graves (1974) van turkoois, waarin mensen van mening zijn dat alles op aarde 
in samenhang met elkaar beweegt en een deel uitmaakt van het grote geheel. Inzichten worden 
verkregen door het intuïtief weten en voelen. Men vreest niet voor complexiteit en onzekerheid van 
het geheel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 1: de profile Dynamics theorie van De Jong en Kuipers (z.d.) 
 

2.1.3 Voorkeuren en interesses (RIASOC-theorie) 
Als derde kan er voor voorkeuren verdiepend worden in gegaan op de RIASOC-theorie van Holland 
(1997). Wanneer men een beroep kiest wat zo goed mogelijk aansluit bij zijn persoonlijkheid zal men 
over het algemeen tevredener en succesvoller zijn. Bovenstaand wordt veelal gebruikt als 
uitgangspunt voor een beroepskeuzetest. Deze beroepskeuzetesten zijn gebaseerd op het RIASOC-
model van Holland (jobpersonality, z.d.). RIASOC staat voor realistisch, intellectueel, artistiek, sociaal, 
ondernemend en conventioneel. De theorie van Holland stelt dan iedereen op basis van het model 
bij een beroep kan indelen. Mensen hebben echter een voorkeur voor twee of drie kenmerken 
binnen het model. Daarbij geldt dat beroepen ook passen bij twee of drie kenmerken. Op basis van 
voorkeur van kenmerken kan iemand op basis van het model aan een beroep worden gekoppeld 
(jobpersonality, z.d.).  
 

2.1.4. Leervermogen (Leerstijlen theorie van Kolb) 
De Leerstijlen theorie van Kolb (1983) gaat in op het onderdeel ‘leervermogen’ van dit onderzoek. Dit 
is ondersteunend aan dit onderzoek, omdat deze theorie inzicht geeft in het leervermogen, wat deel 
uit maakt van de intra persoonlijke eigenschappen die Gagné (2004) beschrijft.  

Deze theorie stelt dat er meerdere manieren zijn om te leren. Ieder persoon hanteert een eigen 
favoriete leerstijl. Kolb (1983) onderscheid vier soorten leerstijlen. De gedachte hierachter is, dat 
iedereen op een eigen manier kennis vergaard, op de manier die hij of zij het prettigste vindt. De 
voorkeur van deze persoon is dan ook het best ontwikkelt en hierbij hoort dan ook een bepaalde 
ontwikkelde leervaardigheid. Men begint in zijn leerproces met zijn voorkeur leerstijl. Ben je dus een 
doener, dan begin je je leerproces door een nieuwe ervaring op te doen en actief te onderzoeken. 
Volgens Kolb (1983) gaat men vervolgens met de klok mee alle leerstijlen af, omdat alleen zo het 
leerproces effectief en volledig is.  
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In totaal zijn er vier soorten leervaardigheden te onderscheiden volgens Kolb (1983), namelijk 
concreet leren, abstract leren, actief leren en reflectief leren (ook wel doen, voelen, kijken en denken 
genoemd). Er zijn twee dimensies waarin je een voorkeur leervaardigheid kunt hebben: je hebt als 
eerste dimensie óf een voorkeur voor voelen, óf een voorkeur voor denken. De tweede dimensie 
stelt dat je óf een voorkeur hebt voor actief leren (d.m.v. experimenten bijvoorbeeld), of je hebt een 
voorkeur voor reflectief leren (eerst kijken en reflecteren). Dit houdt dus in dat je leerstijl een 
combinatie is van je twee favorieten leervaardigheden uit de dimensies. 

Kolb (1983) stelt dat mensen vaak wel weten welke leerstijl de voorkeur heeft, maar niet welke 
leervaardigheid daarbij hoort. Dit zorgt ervoor dat de leerstijl niet op de juiste manier wordt 
uitgevoerd, waardoor het leerresultaat ook minder is. Het doel van deze theorie is dan ook om 
mensen de juiste leeractiviteit toe te laten schrijven aan hun voorkeur leerstijl, zodat het duidelijk 
wordt hoe men zou moeten leren.  

Er zijn vier soorten leerstijlen te onderscheiden volgens Kolb (1983). De eerste leerstijl is de 
beschouwer. Een persoon met deze leerstijl leert door te observeren en te reflecteren. De tweede 
leerstijl hoort bij de denker. Deze persoon schetst voor zichzelf een theoretisch beeld en analyseert 
de situatie. Vervolgens trekt deze persoon conclusies. De derde leerstijl is de doener. Deze persoon 
leert door te doen: er wordt iets uitgeprobeerd en eventueel worden er later aanpassingen 
toegevoegd. De doener creëert zo een nieuwe ervaring voor zichzelf. De vierde leerstijl is de 
beslisser. De beslisser neemt besluiten op basis van al aanwezige informatie en past dit geleerde dus 
toe in de praktijk. Hierdoor ontstaat er weer een nieuwe ervaring en vervolgens wordt hierop 
gereflecteerd. Hierdoor is het cirkeltje rond en zijn alle leerstijlen aan bod gekomen. 

2.2 Vermogen 
Achter dit aspect van het onderzoek zit de meervoudige intelligentie theorie van Gardner (1983). Er 
is voor deze theorie gekozen, omdat er verschillende soorten vermogens zijn waar je in uit kan 
blinken. Deze theorie beschrijft er acht en daarom is deze theorie breed toepasbaar in het onderzoek 
naar talent. 
 
Volgens Gagné (2004) wordt het vermogen gedefinieerd als een natuurlijke vaardigheid of capaciteit, 
oftewel een gave of begaafdheid op mentaal, sociaal en fysiek vlak waardoor een persoon potentie 
heeft ergens getalenteerd in te zijn. Er is echter pas sprake van talent wanneer men zijn kwaliteiten 
ontwikkelt om het te kunnen omzetten in een excellente performance.  Intrapersoonlijke 
eigenschappen en omgevingsfactoren zorgen ervoor dat de ontwikkeling van vermogen naar 
prestatie vertraagd of versneld kunnen worden. Hierbij sluit de deelvraag aan: ‘Hebben de mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt zicht op hun vermogen?’ 
 
2.2.1 Intelligentie en vermogens (Meervoudige intelligentie theorie) 
Om de vermogens te kunnen meten bij de mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, dient er 
eerst een theoretisch model ten grondslag te liggen aan de interviewvragen. Er is gekozen voor het 
meervoudige intelligentie model van Gardner (1983). Dit model stelt dat intelligentie een 
meervoudig begrip is en dus uit meerdere onafhankelijke vermogens bestaat. In totaal onderscheid 
Gardner acht soorten vermogens, namelijk Taalkundig/verbaal-linguïstische intelligentie, Wiskundig/ 
logisch-mathematische intelligentie, Visueel-ruimtelijke intelligentie, Motorisch/ lichamelijk-
kinetische intelligentie, Muzikaal-ritmische intelligentie, naturalistische intelligentie, 
interpersoonlijke intelligentie en intra persoonlijke intelligentie. 
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Deze acht intelligenties samen geven volgens Gardner (1983) een volledig beeld over het IQ van een 
persoon. Niet alle acht componenten hoeven volledig ontwikkeld zijn, om intelligent te zijn. 

 
 
Figuur 2: Gardner’s meervoudige intelligentie theorie (Gardner: 1983). 

 
Onder taalkundig vermogen wordt verstaan dat je goed bent in het toepassen van taal en het 
begrijpen van taal. Wanneer je wiskundig intelligent bent, ben je goed in het begrijpen van logische 
verbanden en onderliggende principes en gaat het je gemakkelijk af om met getallen en 
hoeveelheden te werken. Daarnaast is er visueel-ruimtelijke intelligentie. Hier ben je intelligent in, 
als je dingen ruimtelijk voor je kan zien en je kunt denken in beelden. Daarnaast beschik je ook over 
een goed richtingsgevoel. Het volgende vermogen is de lichamelijke-kinetische intelligentie. Dit 
houdt in dat je bewegingen makkelijk kunt maken en vaardig bent in het spelen met objecten, zoals 
voetballen. Verder het muzikaal-ritmische intelligentie, wat inhoudt dat mensen met deze 
intelligentie goed muziek en ritme kunnen herkennen, onthouden en maken. Tevens denken zij in 
ritmes en melodieën. Vervolgens de natuurgerichte intelligentie, dit betekent dat je het vermogen 
hebt om verschijnselen in de natuur te observeren, analyseren en verschillen te herkennen. 
Daarnaast interpersoonlijke intelligentie. Hieronder wordt het vermogen verstaan om anderen te 
begrijpen, je in te leven, te begeleiden, samen te werken en te manipuleren. Je bent simpelweg goed 
in het contact met anderen. Tot slot de intra persoonlijke intelligentie. Hier gaat het om het 
vermogen om stil te staan bij eigen gedachten en verlangens. Je hebt goede zelfkennis. Bij het 
nadenken heb je behoefte aan stilte en rust (Gardner, 1983). 
 

2.3 Omgevingsfactoren 
Bij dit aspect van het onderzoek wordt er gebruik gemaakt van het wetenschappelijke artikel van 
Schaufeli en Bakker (2013), beiden experts op het gebied van bevlogenheid en burn-outs op de 
werkvloer. Hierin wordt beschreven wat de mogelijke energiebronnen zijn op het werk (Schaufeli & 
Bakker, 2013). Hiervoor is gekozen, omdat we willen meten in welke omstandigheden zij het beste 
gedijen en hoe belangrijk deze energiebronnen zijn voor mensen. 

De omstandigheden in de omgeving en van mensen kunnen een steentje bijdragen aan het 
belemmeren of bevorderen van talentontwikkeling. Daarnaast bepaalt de omgeving welke talenten 
relevant zijn en welke niet (Nijs et al., 2013).  
 
Hierbij hoort de deelvraag: Binnen welke omgevingsfactoren functioneren mensen met een afstand 
tot de arbeidsmarkt goed? Aansluitend daarbij hoort de sub-deelvraag: ‘Wat zijn de effecten van de 
omgevingsfactoren op mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt? 
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2.3.1. Energiebronnen op het werk (Bevlogenheid theorie) 
In het wetenschappelijke model van Schaufeli en Bakker (2013) staan vijf mogelijke energiebronnen 
op het werk, waardoor je je bevlogen voelt. Dit zijn: sociale steun, feedback, coaching door je 
leidinggevende, regelmogelijkheden en taakvariatie. Deze energiebronnen zorgen voor positieve 
werkuitkomsten en meer zelfeffectiviteit. Maar het tegenovergestelde werkt ook: afwezigheid van 
deze mogelijke energiebronnen kan leiden tot depressies en burn-outs (Schaufeli & Bakker, 2013). 
Onder sociale steun wordt verstaan: de interactie tussen werknemers en tussen werknemer en 
leidinggevende (arbeidsdeskundigen, 2020). Feedback betekent dat je vanuit je collega’s en/of vanuit 
je leidinggevende complimenten op tips ontvangt tijdens het werk, zodat je je kunt ontwikkelen.   
 

Kijkend naar de bovenstaande theorieën in het theoretisch kader zijn er een aantal theorieën die niet 
gebruikt zijn voor de topiclist en daarmee de vragenlijst. Daarom zal er worden toegespitst op de 
volgende theorieën: Gagné (2004), Schaufeli en Bakker (2013), Gardner (1983). Deze komen dan ook 
terug in de resultaten.   
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3. Conceptueel Model 
Binnen dit onderzoek zijn er onafhankelijke en afhankelijke variabelen te onderscheiden. De 
onafhankelijke variabelen zijn vermogen, intra persoonlijke eigenschappen en omgeving.  
De afhankelijke variabele is inzicht in talent (Verhoeven, 2018).  

   
Figuur 3: Talent als een multidimensionaal begrip (Gagné, 2004)  
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4. Methodische verantwoording 

4.1. Type onderzoek  
Binnen het onderzoek is er uitgegaan van een kwalitatief onderzoek. Door middel van het houden 
van interviews krijgt de respondent de mogelijkheid de vragen op een open manier te 
beantwoorden. Daarnaast is er een gesloten vraag waarbij de respondent de mogelijkheid heeft om 
te kiezen uit een klein aantal gestructureerde antwoordmogelijkheden. De antwoorden van de 
respondenten worden gebruikt als basis voor de beantwoording van de hoofvraag (Verhoeven, 
2018). Er is voor deze kwalitatieve onderzoeksmethodiek gekozen, omdat de subjectieve 
betekenisverlening centraal staat daarbij. Binnen het onderzoek wordt er gefocust op de ervaringen 
van de respondenten, wat het onderzoek kwalitatief van aard maakt. Het onderzoek wordt 
interpretatief, omdat de context van de onderzochte situatie belangrijk is. Daarnaast is het 
onderzoek inductief, gezien het uitgaat van een bouwend model, waarbij ervan breed (data) naar 
smal (verklarend model) wordt gewerkt (Verhoeven, 2018). Door het gebruik van kwalitatief 
onderzoek kan in onze optiek het beste een conclusie worden gevormd op de hoofdvraag 
(Verhoeven, 2018).  

De sub variant waar binnen het onderzoek gebruikt van wordt gemaakt is het semigestructureerde 
interview. Er wordt gebruik gemaakt van een vragenlijst met open vragen (zie bijlage 2). Verder 
wordt er gebruik gemaakt van de methode van het diepte-interview, omdat er binnen het interview 
gevraagd wordt naar achterliggende motieven, er worden gevoelige onderwerpen aangesneden en 
de beleving van de respondenten is van belang (Verhoeven, 2018).  

4.2. Procedure en respondenten 
De afnames van de interviews hebben plaats gevonden in de maand december 2020. De 
respondenten namen deel aan het interview op basis van vrijwillige medewerking, waarbij door de 
begeleiders werd gekeken of zij geschikt waren tot medewerking aan het onderzoek. In de inleiding 
van het interview is uitleg gegeven over de inhoud van het onderzoek (zie bijlage 5). De 
respondenten kregen ook een informatiebrief waar de vertelde informatie in stond om alles nog een 
keer terug te kunnen lezen (zie bijlage 4). Nadat de interviews waren afgenomen, zijn de antwoorden 
van de respondenten door middel van transcriberen uitgewerkt.  

De onderzoekspopulatie binnen het onderzoek bestaat uit mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt. De beslissing tot onderzoek waarbij allerlei verschillende mensen met een afstand tot 
de arbeidsmarkt worden bevraagd, is in overleg met Weener XL gebeurd. In een eerder gesprek werd 
aangegeven dat het belangrijk is om alle verschillende opleidingsniveaus te betrekken in het 
onderzoek. De motivatie hierbij is dat afstand tot de arbeidsmarkt voorkomt binnen alle 
opleidingslagen binnen de samenleving. Er mag geen aanname worden gedaan dat wanneer iemand 
een afstand tot de arbeidsmarkt heeft, men laag is opgeleid of laag geletterd is volgens de heer 
Starreveld (Persoonlijke communicatie, 13 november 2020). 

Binnen het onderzoek wordt gebruikt gemaakt van een steekproefselectie. Er is door Weener XL een 
willekeurige selectie gemaakt uit de onderzoekspopulatie.  Daarbij valt binnen een kwalitatief 
onderzoek de keuze meestal voor inhoudelijke generaliseerbaarheid (Verhoeven, 2018). Dit houdt in 
dat kwalitatief onderzoek gebruik maakt van personen welke bereid zijn te praten over gevoeligere 
onderwerpen (Verhoeven, 2018). 

Binnen het onderzoek wordt gebruik gemaakt van intensieve methode van dataverzameling in de 
vorm van interviews. Doordat de steekproef selectief is, waarbij een specifiek doelgroep wordt 
bevraagd, is de omvang van de groep niet van belang.  
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Binnen het kwalitatieve onderzoek is het informatiegehalte belangrijker. Er is gekozen om 70 mensen 
te interviewen, met als doel om de hoofdvraag volledig en representatief te beantwoorden voor de 
diverse lagen binnen de samenleving met een afstand tot de arbeidsmarkt (Verhoeven, 2018). 
Vanwege de lockdown is het genoodzaakt dit aantal naar 22 terug te brengen. De interviews kunnen 
namelijk alleen maar op locatie worden afgenomen. Het afnemen van interviews online was geen 
alternatief, omdat de drempel tot deelname aan het interview anders te groot werd.  

Gezien de anonimiteit van de respondenten welke doormiddel van een toestemmingsformulier (zie 
bijlage 4) gewaarborgd wordt, kunnen er geen gegevens over de respondenten gedeeld worden. De 
respondenten zijn wel in te delen over een geel, groen en blauwe zone. In de gele zone zitten de 
klanten van Weener XL welke veel bezig zijn met ontwikkelen. Zij volgen nog een heel traject binnen 
Weener XL. Het werk wat zij doen is beschermend. Daarnaast is er de blauwe zone waarin 
voornamelijk werk aan de lopende band wordt uitgevoerd. In deze zone leren de klanten 
vaardigheden zoals samenwerken en omgaan met werkdruk te verbeteren. Tenslotte is er de groene 
zone waarin de klanten zelf mogen kiezen wat er moet gebeuren. Ze zijn bezig met zorgen voor de 
kwaliteit van het productieproces. In overleg met de jobcoach wordt de zone bepaald. Binnen 
Weener XL lopen de groene en blauwe zone door elkaar. De gele zone zit wel apart. Binnen het 
interview komt de meerderheid van de respondenten uit de groene en blauwe zone. 

4.3. Meetinstrumenten 
De meetinstrumenten zijn de hulpmiddelen waarmee de gegevens worden verzameld (Verhoeven, 
2018). De vragenlijst is het eerste meetinstrument binnen het onderzoek. Voordat deze door middel 
van een interview kan worden afgenomen, moet er geoperationaliseerd worden. Dit houdt in dat er 
opnieuw naar de begrippen en het theoretische kader wordt gekeken. Het doel hierbij is om te 
bepalen welke vragen er gesteld worden om de begrippen te meten. In deze fase worden de 
onderzoeksvragen omgevormd tot waarnemingsvragen (Verhoeven, 2018). Bij het opstellen van de 
vragenlijst is er rekening gehouden met het taalgebruik. Het is belangrijk dat iedereen begrijpt wat er 
staat. Bij het afnemen van de vragenlijst wordt er gecheckt of de klant de vragen begrijpt. Dit 
vergroot namelijk de validiteit van het onderzoek.  
 
De vragen voor het interview zijn gebaseerd op een begripsafbakening met samengestelde 
onderwerpen die als uitgangspunt dienen voor het gesprek. Het uitgangspunt is de probleemstelling 
van het onderzoek. Bij de hoofdonderwerpen wordt er een detaillering gemaakt, waarbij wordt 
aangegeven op welke onderwerpen er wordt doorgevraagd en hoe dit wordt gedaan (Verhoeven, 
2018). Het is van belang binnen het onderzoek dat de manier waarop de vragen worden gesteld 
aansluiten met in hoeverre de respondent de Nederlandse taal machtig is. Dit brengt met zich mee 
dat de respondenten de vragen beter zullen begrijpen waardoor de kans vergroot wordt dat de 
vragen naar waarheid zullen worden ingevuld (Verhoeven, 2018). 

Per deelvraag wordt een aantal vragen gesteld, aansluitend aan de theorie. Door uiteindelijk de 
antwoorden van de respondenten te analyseren, kan bepaald worden hoe de doelgroep over 
bepaalde begrippen per deelvraag denkt (Verhoeven, 2018). De complete vragenlijst zijn in bijlage 
twee toegevoegd. De vragen per deelvraag zijn gebaseerd op de theorie uit het theoretische kader. 
Door de literaire basis wordt de validiteit en betrouwbaarheid vergroot (Verhoeven, 2018). 

Door het uitwerken en bespreken van de topiclijst en het doornemen van de vragenlijst, wordt 
gestreefd naar een zo hoog mogelijke betrouwbaarheid binnen het onderzoek. Daarnaast is er door 
de interviews consistent hetzelfde te houden ook bijgedragen aan het verhogen van de 
betrouwbaarheid (Verhoeven, 2018). 
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Volgens Verhoeven (2018) wordt de betrouwbaarheid van het onderzoek verhoogd door het vier-
ogen principe (peer feedback). Gezien het onderzoek wordt verricht door meerder onderzoekers en 
er steeds feedback aan een begeleidende persoon wordt gevraagd. Daarnaast is het onderzoek meer 
betrouwbaar door rapportage en verantwoording. Binnen het onderzoek wordt er verantwoording 
gegeven over alle verrichten onderzoekshandelingen. In deze audit trail zijn de gemaakte keuzes, de 
vorderingen, leermomenten, veranderingen, omstandigheden die problemen oproepen en dingen 
die fout lopen vastgelegd. Dit geeft inzicht in de gemaakte fouten. Daarbij zorgt overleg met de 
contactpersoon, waarbij keuzes worden toegelicht en vragen beantwoord, bij de opdrachtgever voor 
een hogere betrouwbaarheid (Verhoeven, 2018).  

De begripsvaliditeit kan mogelijk in gevaar komen doordat de respondent een maatschappelijk 
geaccepteerd antwoord geeft. Daarbij kan men ook een antwoord geven wat niet geheel aansluit bij 
de vraag, dan is het van belang om door te vragen om de begripsvaliditeit zo hoog mogelijk te 
houden. Daarbij speelt ook de inhoudelijke generaliseerbaarheid een rol. Binnen het onderzoek 
wordt geacht om de mate waarin de conclusies worden gesteld ook te laten gelden in situaties en 
voor personen die niet in het onderzoek bevraagd zijn. Door het moeten afbakenen van de 
bevraagden, kan het worden voorkomen dat de inhoudelijke generaliseerbaarheid minder hoog is 
(Verhoeven, 2018). Door de werkelijkheid, oftewel de situatie die wordt onderzocht, zo veel mogelijk 
intact te houden, vergroot het de kans op inhoudelijke generaliseerbaarheid (Verhoeven, 2018).   

4.4. Analyses 
Na het bepalen van de onderzoeksvraag, zijn de begrippen geoperationaliseerd (zie bijlage 1). Op 
basis hiervan is een vragenlijst gemaakt (zie bijlage 2) Hierin staan de hoofdonderwerpen en 
bijpassende interviewvragen uit het conceptueel model beschreven, die in de interviews bevraagd 
zullen worden. Deze lijst is op het theoretisch kader gebaseerd over het inzicht in talent bij mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt. Om in het resultatenhoofdstuk en in de conclusie te kunnen 
kijken naar de uitkomsten van de interviews, zijn deze allereerst getranscribeerd. Deze transcripten 
kunnen worden teruggevonden in bijlage acht onderaan dit document. 

Na het transcriberen zijn de uitkomsten geanalyseerd. Dit is gedaan volgens een valide stappenplan 
(Verhoeven,2018), dat hieronder staat beschreven:  

Stap 1: Het open coderen. Dit betekent dat er specifieke codes toegewezen worden aan fragmenten 
uit de transcripten. Deze codes omschrijven in een of enkele woorden wat er feitelijk door de 
respondent gezegd is. 

Stap 2: Axiaal coderen (zie bijlage 6). De eerder beschreven open codes zijn vergeleken met elkaar en 
samengevoegd bij overkoepelende labels. Door de vergelijking te maken met alle open codes, werd 
het inzichtelijk welke codes overeenkomstig waren, zodat deze bij elkaar konden worden gezet. 

Stap 3: Checken van de codes. In deze stap is er nogmaals gekeken naar de open codes. Op deze 
manier kon bekeken worden of de opgestelde open codes en de axiale codes wel kloppend waren en 
of zij wel feitelijk beschreven wat de respondent bedoeld heeft. Op basis van deze bevindingen zijn 
bepaalde codes aangepast.  

Stap 4: Selectief coderen. In deze stap zijn er relaties gelegd tussen verschillende uitkomsten van de 
interviews en is er een mindmap opgesteld met daarin de hoofdthema’s van het theoretisch kader. 
Er is daarnaast gekeken of er tegenstrijdigheden waren in de uitkomsten, met het oog op de 
onderliggende literatuur. In bijlage zeven is de mindmap te vinden.  
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Na het volgen van deze stappen, zijn mogelijke verbanden inzichtelijk geworden en is er ruimte om 
conclusies te trekken. In het resultatenhoofdstuk zijn de resultaten beschreven.  
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5. Resultaten 
In dit hoofdstuk wordt een weergave geschetst van de belangrijkste resultaten en de daarbij 
aansluitende analyses. De resultaten worden met name feitelijk besproken. Dit betekent dat er veel 
citaten uit de transcripten naar voren zullen komen. De transcripten zijn terug te vinden in de 
bijlagen. Aan de hand van thema´s worden de resultaten besproken die betrekking hebben op de 
deelvragen. De thema´s zijn gebaseerd op de codeboom. In bijlage zeven is de volledige codeboom 
terug te vinden. Iedere paragraaf in dit hoofdstuk behandelt een thema. 

5.1 Intrapersoonlijke eigenschappen 

5.1.1 Interesses 
Een groot deel van de respondenten is op de hoogte van zijn interesses. Dit blijkt uit het feit dat het 
merendeel van de respondenten kan vertellen wat zij als toekomstig werk willen gaan doen. Op deze 
vraag reageerden de respondenten direct en wiste ook concrete voorbeelden te benoemen. Daarbij 
zijn de genoemde toekomstige werkzaamheden erg specifiek. Voorbeelden zijn beroepen als 
geoloog, fotograaf, hovenier en laborant.  

‘Ik wil heel graag met dieren, een hondenpension of uhm...’ 

Enkelen vonden het lastiger om specifiek een richting te benoemen. Zij waren globaler in het 
beantwoorden van de vraag.  

‘Misschien in het groen ofzo, maar dat weet ik niet.’  

5.1.2 Drijfveren 
Op drijfveren had men over het algemeen minder zicht. Dit komt naar voren uit de beperkte gegeven 
antwoorden. Een groot deel van de respondenten kon geen antwoord geven op de vraag. Van de 
gegeven antwoorden is geld het meest benoemd. Echter is dit niet in overeenstemming met het 
begrip drijfveren, waardoor dit niet als drijfveer beschouwd kan worden vanuit het onderzoek. De 
overige gegeven antwoorden zijn echter wel specifieker. Deze antwoorden ontstonden veelal nadat 
er werd doorgevraagd. Voorbeelden hiervan zijn voldoening uit werk halen, iets bijdrage aan de 
maatschappij en het uitoefenen van dankbaar werk. 

‘En ik wil ook graag anderen gaan helpen. Gewoon echt anderen. Dus maakt niet 
uit. Gewoon andere mensen om in zichzelf te laten geloven. Gewoon positief zijn.’ 
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5.1.3 Persoonlijkheidskenmerken 
Veel respondenten zijn op de hoogte van hun persoonlijkheidskenmerken. Er zijn op deze vraag veel 
antwoorden gekomen. Er kwamen duidelijke kenmerken naar voren zoals zorgzaam, actief en 
flexibel. De twee meest gegeven antwoorden op deze vraag zijn dat de respondent of een sociaal of 
zelfstandig persoon is. Sommige respondenten vonden het lastiger om een persoonlijkheidskenmerk 
te benoemen. Door de vraag op een andere manier te benaderen waarin gevraagd werd naar wat 
anderen als hun persoonlijkheidskenmerk zagen, werd er toch een antwoord gevormd.  

‘Dat ik goed om kan gaan met mensen, uhm ja dat ik betrouwbaar ben. Ik kom 
altijd op tijd op mijn werk.’ 

Een klein deel van de doelgroep kon niet benoemen wat hun persoonlijkheidskenmerken waren. Ook 
na het herformuleren van de vraag en de vraag vanuit een ander oogpunt te benaderen, konden zij 
dit niet benoemen. 

‘Ik zou het niet weten.’ 

5.1.4 Leerstijlen  
Wat betreft leren is het overgrote deel van de respondenten bereid om te leren. Echter verschilt de 
mate van de bereidheid tot leren. Sommige respondenten gaven namelijk aan voorwaarden te 
hanteren voordat zij bereid zijn om te leren. Het meest gegeven voorbeeld hierbij is dat de 
respondenten wel bereid zijn om te leren, maar alleen wanneer het nodig is voor het werk. Andere 
voorwaarden zijn dat de cursus wordt aangeboden door het bedrijf en het daarnaast relevant is voor 
hun toekomstige baan.   

‘Ja als het echt nodig is voor mijn werk dan zou ik zeggen oké.’ 

Een enkeling is niet bereid om te leren. Na doorvragen kwam hierop geen specifiekere uitleg. 

‘Ik heb een hekel aan leren.’ 

Daarnaast zijn er ook verschillende manieren van leren naar boven gekomen. Een kleine 
meerderheid van de respondenten gaf aan dat zij het beste leren in praktijk. Voorbeelden hiervan 
waren leren door het nadoen van anderen en het leren door middel van technologie op de werkplek 
in plaats van op papier in de klas. Denk aan leren door middel van een computer of een applicatie.  

‘Hoe leer ik het liefst? Door te doen.’ 
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Daarnaast geeft een kleine minderheid aan dat zij een voorkeur hebben voor een theoretische 
leerstijl. Dit blijkt onder andere uit de volgende voorbeelden: leren door cursussen, leren door 
boeken te lezen en uit het hoofd leren. 

‘Door boek te lezen.’ 

Een aantal respondenten geeft aan dat ze eerst de Nederlandse taal willen beheersen voordat zij zich 
openstellen om nieuwe dingen te leren. Dit blijkt uit de volgende voorbeelden: Eerst inburgeren, dan 
opleiding volgen en leert Nederlands door cursus. 

‘Ik moet leren lezen. Ja, moet eerst leren. Nederlands is moeilijk leren.’ 

 

5.2 Vermogen   

5.2.1 Kwaliteiten 
In eerste instantie geeft iets minder dan de helft van de respondenten aan geen inzicht te hebben in 
hun eigen kwaliteiten. Dit blijkt uit het feit dat de respondenten hier geen direct antwoord op 
konden geven en afwijkende antwoorden gaven. Een voorbeeld daarvan is de uitspraak:  

‘Dat weet ik niet, I don’t know.’ 

Een kleine meerderheid kan wel direct antwoord geven op deze vraag. Voorbeelden van antwoorden 
zijn overzicht houden, goed in luisteren en organiseren.  

‘Ik ben flexibel en ik ben ook een doorzetter, een georganiseerd persoon.’ 

Verreweg de vaakst voorkomende intelligentie uit de antwoorden van de respondenten, is de 
interpersoonlijke intelligentie. Een voorbeeld is de volgende uitspraak: 

‘Ja, ik ben makkelijk in de omgang en leg makkelijk contact. Alleen ja als ik iemand 
echt niet moet dan merken ze dat vanzelf wel. Dan zoek ik gewoon geen contact 

mee laat ik het zo zeggen.’ 
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Van de acht soorten intelligenties van Gardner, zijn er een aantal niet benoemd, zoals de muzikaal-
ritmische intelligentie, de naturalistische intelligentie en de lichamelijk-kinetische intelligentie. De 
andere intelligenties zijn wel benoemd, zoals de verbaal-linguïstische intelligentie: 

‘Dat ik een snelle leerling ben. Ik woon sinds september 2016 in Nederland, maar 
ik spreek de Nederlandse taal heel goed. En ik heb ook veel dingen gedaan, veel 

dingen bereikt.’ 

 
Daarnaast kwam de logische-mathematische intelligentie een aantal keer voor: 

‘Analyseren, processen structureren, discipline, andere mensen processen 
structureren en motiveren om de taken tot het einde te voldoen.’ 

De visueel-ruimtelijke intelligentie is ook enkele keren naar voren gekomen. Een voorbeeld hiervan is 
het overzicht bewaren.  

‘Ik ben goed in organiseren en in de rode draad van iets pakken en vasthouden, 
maar dat heeft ook te maken met connecties maken te maken zeg maar. Dat je 
heel veel verschillende items bij elkaar zeg maar kan doen en daar tijd zo dan en 
dan klaar en dan hup hup hup. Dat verhaal dus ik ben wel goed in organiseren en 

heel snel kan ik een overzicht hebben zeg maar. Van waar de dingen niet heel 
goed lopen hoe of wat. Helicopterview noemen ze dat volgens mij. Hahahaha. 

Vind ik zo een gek woord, maar dat is het en uh, ja..’ 

De laatste intelligentie die is voorgekomen is de intra persoonlijke intelligentie. Hierbij hoort het 
volgende citaat: 

‘Ik had dat laatst ook een keer dat ik met gesprekken hier, ja ik weet van me 
eigen: ik wil hier honderd duizend dingen tegelijk, maar dit gaat gewoon niet 

meer, hij wil, mijn lichaam wil niet meer. Dus mijn hoofd die moet zich eigen daar 
gewoon nog in bezinnen.’ 

Opvallend was dat veel respondenten moeite had met deze vraag. Veel respondenten konden pas na 
de complimentenvraag antwoord geven op de vraag waar ze goed in zijn. Respondenten werden 
hierdoor ook actiever in hun houding en gespreksstijl. Het meest gegeven antwoord is goed 
communiceren. Andere voorbeelden zijn komt altijd op tijd, levert goed werk en snelle leerling. 
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‘Uhm.. even denken… ja dat is vooral vanuit mijn relatie. Omdat mijn man heeft 
een lichte beperking en daar krijg ik heel vaak complimentjes over dat ik, dat, ja, 

dat ik met hem om kan gaan.’ 

Er zijn ook een aantal respondenten die na de herformulering van de vraag nog steeds geen inzicht 
hadden in hun kwaliteiten. Voorbeelden hiervan zijn dat zij geen complimenten gekregen hebben en 
dat ze het gewoon niet weten. 

‘Ik zou het niet weten. Ik zie bijna geen andere mensen.’ 

5.3 Omgeving 

5.3.1 Energiebronnen  
Wat betreft energiebronnen kan niet gezegd worden dat de respondenten goed inzicht hadden in de 
energiebronnen. De vragen werden niet op een open manier gesteld, maar er werden 
antwoordmogelijkheden gegeven. Daarnaast zijn er onderwerpen door middel van een tabel 
voorgelegd. Er zijn wel twee energiebronnen die het meest naar boven zijn gekomen uit de 
antwoorden van de respondenten, namelijk taakduidelijkheid en fijne collega’s. Beide facetten 
worden als het belangrijkste gezien binnen een baan door de respondenten en werden ook direct 
benoemd. Een groot aantal respondenten kon daarnaast ook een argumentatie geven bij zijn of haar 
keuze. Een voorbeeld hiervan is dat er door taakduidelijkheid meer productiviteit ontstaat.  

‘Leuke collega’s op 1. Vanuit daar kunnen er ook goede resultaten ontstaan.’ 

‘Duidelijkheid in de taken is wel heel erg belangrijk natuurlijk, want als het niet 
duidelijk is, kun je het ook niet goed doen, dan zal ik zeggen dat is het 

belangrijkste.’ 

Naast taakduidelijkheid en fijne collega’s, gedijen de respondenten als tweede het beste wanneer er 
taakvariatie binnen het werk is. Ook deze werd regelmatig direct benoemd en beargumenteerd. 
Bijvoorbeeld de volgende uitspraak: 

‘Afwisseling is ook belangrijk. Dus afwisseling zou ook fijn zijn. Niet altijd dezelfde 
dingen blijven doen. Want sommige mensen leren snel en dan heb ik het gedaan 

en wil ik gewoon andere dingen doen.’ 

De energiebron die het vaakste door de respondenten als minst belangrijk werd beschouwd, is de 
energiebron ‘horen hoe het gaat’. Een veel gegeven reden hiervoor is dat complimenten overbodig 
zijn indien je weet wat je moet doen. Daarnaast is het woord vertrouwen vaak gevallen als reden. De 
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respondenten vinden het belangrijk dat de leidinggevende hen vertrouwd, waardoor ze telkens 
complimenten horen als minder belangrijk beschouwen. 

‘Ja, even kijken. Hmmm… Ik denk deze: horen hoe het gaat, hoe je het doet. Want 
ik ben op zich wel, als ik weet dat ik iets goed doe, hoef ik daar ook niet persé ene 

complimentje over…’ 

Een enkeling vond het lastig om één energiebron als belangrijkste te beschouwen. De reden was dat 
ze allemaal als belangrijk beschouwd werden. Een voorbeeld hierbij is: 

‘All of them are useful. All of them are good.’ 

5.3.2. Type collega’s  
De respondenten hadden vrijwel allemaal een duidelijk beeld van het type collega dat zij prefereren. 
Dit bleek uit de directheid van de gegeven antwoorden op deze vraag. De meerderheid van de 
respondenten heeft aangegeven goed te gedijen in een baan waar zowel gezellige als serieuze 
collega’s werken. Een veel genoemde reden hiervoor is dat de respondent met verschillende typen 
mensen overweg kan. Verder worden de gezellige collega’s wel verkozen boven de serieuze collega’s 
door de respondenten. Bijvoorbeeld omdat de respondenten na het werk dan ook nog sociaal 
contact kunnen hebben met de gezellige collega.  

‘Samenwerken vind ik heel interessant. Praten onder de werkvloer vind ik ook heel 
fijn. Om met mijn collega’s te praten, te communiceren. Dat.  

5.3.3. Type bedrijf   
Wat betreft het type bedrijf kon het grootste gedeelte van de respondenten duidelijk aangeven in 
welk bedrijf zij het beste gedijen. Zij hebben dan ook een goed inzicht hierin. De meerderheid van de 
respondenten heeft geantwoord de voorkeur te hebben voor een klein bedrijf. Genoemde redenen 
hiervoor zijn onder andere dat je in een klein bedrijf veel verschillende dingen kunt leren en meer 
onderlinge contacten hebt met collega’s.  

‘Want als weinig mensen zijn, kun je die personen meer leren kennen en met hun 
contacten leggen.’ 

Daarnaast is een minderheid van de respondenten voor een groot bedrijf geïnteresseerd, 
voornamelijk omdat er in een groot bedrijf meer ervaring opgedaan kan worden.  
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‘Basically I want to work in big company. So to get that experience. I have a plan 
on to actually run a company. A small business.’ 

 

Een enkeling gaf aan geen voorkeur te hebben voor een groot of klein bedrijf. De respondenten 
konden in beide omgevingen goed gedijen.  

‘Oh dat maakt mij helemaal niks uit. Zolang er nog maar gewoon uitdaging voor 
mij is en dat het dankbaar werk is ook. Dat het genoeg voldoening geeft. Vind ik 

heel belangrijk, maakt niet uit of het een groot bedrijf of klein bedrijf is.’ 

5.3.4. Type leidinggevende  
De respondenten konden over het algemeen goed aangeven wat voor soort leiding de voorkeur 
heeft en waarom. Het grootste deel van de respondenten heeft aangegeven het beste te floreren bij 
een leidinggevende die helpt en dus actief betrokken is. Dit is ook te zien in de volgende uitspraak:  

‘Uhm ik hou als…. Ik hou ervan als uh de baas mij een soort van doel geeft en 
middelen.’ 

Een kleine minderheid van de respondenten gaf aan het prettig te vinden om een leidinggevende te 
hebben die vrijheid heeft en vertrouwen heeft in jou als werknemer. Hierdoor zou dan ook geen 
actieve leidinggevende nodig zijn. Een reden die meerdere keren genoemd is, is dat het niet fijn 
wordt ervaren als anderen je onder druk zetten.  

‘Nou, vooral een beetje vrij laten want ik uh, vind het niet fijn als mensen mij 
onder druk zetten. En als er iets is, dan geef ik het liever zelf aan.’ 

Er is geen een respondent die geen voorkeur had voor een bepaald soort leidinggevende. Een aantal 
respondenten gaf echter wel aan het niet zo veel uit te maken, en gaf eigen ideeën over wat zij graag 
zouden zien van een leidinggevende. Op basis hiervan kan gesteld worden dat de respondenten over 
het algemeen een duidelijk beeld voor zichzelf hebben over het type leidinggevende waar zij zich het 
beste bij voelen.  

‘Denk niet dat het me zoveel uit zou maken, zolang het nogal realistisch blijft.’ 
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5.4 Ervaren belemmeringen 
5.4.1 Mentale belemmering 
Veel respondenten gaven aan enige belemmering te ervaren bij het werken. Echter verschillen de 
belemmeringen per respondent en is er geen specifieke belemmering meerdere keren teruggekomen 
uit de antwoorden van de respondenten. Wat wel vaker is voorgekomen, is angst als mentale 
belemmering. Deze angst komt terug op verschillende terreinen. Voorbeelden zijn faalangst, angst 
om de verkeerde keuze te maken, bang om iemand te kwetsen bij het geven van feedback en angst 
om hulp te vragen.  

‘Ik heb een dochter die ziek is, blijf ik gewoon in mijn hoofd zitten. Ik heb een 
dochter die heeft kanker heb ik begrepen. Dus ja uhm ik ben hierdoor verhinderd 

een beetje. Ik ben niet helemaal bij. Ik zit altijd te denken aan mijn dochter. Ik was 
werkzaam. Ik heb wel een tijdje gewerkt. Gewoon bij een ander bedrijf had ik mijn 

eigen inkomsten, maar nu inmiddels niet. Ja mijn zieke dochter.’ 

Wat daarnaast ook in enige mate vaker terugkwam in de antwoorden van de respondenten, is een 
soort bescheidenheid. Voorbeelden zijn onder andere verlegenheid en zelfs een vorm van 
minderwaardigheidscomplex. 

5.4.2. Fysieke belemmering 
Enige respondenten hebben als belangrijkste obstakel een fysieke belemmering aangegeven om niet 
te kunnen werken. Voorbeelden hiervan zijn onder andere een eetaandoening en het onvermogen 
om langdurig te staan.  

‘En uhm ik ben gekeurd door een arts en ik moet zittend werk of over het 
algemeen zittend werk doen. Dus ik moet gaan kijken wat een beetje, ja, wat een 

beetje kan en wat mogelijk is.’ 

5.4.3. Taalbarrière 
Naast fysieke en mentale belemmeringen gaven veel respondenten ook aan last te hebben van een 
taalbarrière. Een groot deel van de respondenten gaf regelmatig uit zichzelf aan deze belemmering 
te ervaren, wat betekent dat het een veelvoorkomend fenomeen is in onze doelgroep. Dit blijkt uit 
het volgende voorbeeld: 

‘… Bijvoorbeeld, ik had uh goede communicatievaardigheden, om een 
communicatie als een communicatiemanager te werken, maar hier kan ik het niet 

doen omdat mijn taalniveau is niet zo goed.’  

Naast de taalbarrière zelf, kwam ook een aantal keer naar voren dat de respondenten op emotioneel 
gebied moeite hadden met de taalbarrière. Voorbeelden zijn onzekerheid en teleurstelling over het 
eigen taalniveau.   
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5.5 Technologie 
Er kan gezegd worden dan het grootste deel van de respondenten open staat voor technologie. De 
respondenten gaven elk een andere reden of doel aan voor het gebruik van technologie. 
Voorbeelden zijn dat ze door technologie kunnen leren en meer inzicht krijgen in 
baanmogelijkheden.  

‘Ik ben er wel open voor, maar ben daar wel een beetje sceptisch voor. Omdat ik 
vaak zie dat ze heel veel geld in worden gestopt en dan koop je zo een IPad of hele 

dure technologie en dan heeft het een heel klein effect ofzo.’ 

Enkele respondenten gaven aan niet open te staan voor technologie. Ook hier kwamen verschillende 
redenen voor naar boven, bijvoorbeeld door onkunde in technologie en omdat het niet relevant 
wordt ervaren. 

‘Okay. Ik kan niet schrijven en ik kan niet lezen. En ik ben ook niet handig met 
technologie dus dat gaat mij niet lukken.’ 

5.6 Suggesties voor Weener XL 
Tenslotte hebben meerdere respondenten nog een aantal tips en suggesties gegeven voor Weener 
XL.  

‘En dan denk ik waarom kan ik dan niet hier of daar een snuffelstage lopen? Om 
te voelen en te weten hoe iets gaat, hoe iets is. Zoals jullie nu op school krijgen. 

Dat je allemaal stage gaat lopen. Dan heb je een beeld. En dat is er voor ouderen 
of herintreders, gewoon, eigenlijk niet.’ 

‘Ja wel, ik vond die test wel leuk. Die op een portal van hun, op internet. Dan heb 
je wel zo’n psychologisch testje. Zijn wel met simpele vragen, maar daar komt dan 

toch wel wat uit. Ik vind dat altijd wel leuk om te doen.’ 

‘… Want ze, uh, ik ga iets vinden, maar ze gaan het niet uh, zoals ik begrijp, ze 
hebben geen database van trajecten ofzo. Dus, dus als er volgende maand een 
persoon zoals ik komt, dan zullen ze alweer zeggen schrijf een CV en maak het 

mooi en dat is het. En ja, uh, dus uh, maar als dat soort van informatie verzamelen 
en als er een programma is, die dit aan hun makkelijk maakt om die informatie te 

verzamelen, te structuren en daarna te uh, en daarna die informatie aan de 
klanten beschikbaar te maken, dat kan misschien, dat is wat ik zou gebruiken, dat 

zou voor mij nuttig zijn, ja.’ 
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6. Conclusie 
De hoofdvraag van het onderzoek luidt: ‘Hebben de mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 
inzicht in hun talent?’ De hoofdvraag zal aan de hand van de opgestelde deelvragen beantwoord 
worden. 
 
Volgens Gagné (2004) bepalen de intra persoonlijke eigenschappen hoe de aanleg voor een talent 
zich zal ontwikkelen. Iemand kan alleen talentvol zijn, als er in eerste instantie sprake is van een intra 
persoonlijke eigenschap die talent stimuleert. Om kennis te hebben over de intra persoonlijke 
eigenschappen moet iemand op de hoogte zijn van persoonlijkheid, drijfveren, interesses en 
leerstijlen. Wanneer iemand meer kennis heeft van deze vier facetten, heeft men over het algemeen 
een duidelijker beeld van zijn talent.  

6.1. Hebben de mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zicht op hun intra 
persoonlijke eigenschappen? 
 
Als het gaat om de interesses en voorkeuren, hadden de klanten een goed beeld. Ook de 
persoonlijkheidskenmerken kwamen vaak goed naar voren. De drijfveren waren echter minder goed 
inzichtelijk bij de respondenten.   

Over het onderwerp drijfveren kan over het algemeen gesteld worden dat mensen met meer inzicht 
in hun talenten beter hun drijfveren konden benoemen.  

Er kan gesteld worden dat respondenten met een beter inzicht doorgaans in hun talent een 
concreter toekomstbeeld voor zichzelf konden beschrijven. Dit blijkt uit het feit dat de 
toekomstplannen aansluiten bij de interessegebieden van de desbetreffende personen. Doordat zij 
een goed beeld hebben van hun eigen persoonlijkheid, attitude en drijfveren, kunnen zij dit beter 
vertalen in een toekomstplaatje.  
 
Aansluitend daarbij kan gesteld worden dat de respondenten met een concreter toekomstbeeld, ook 
veelal concreter toekomstig werk konden benoemen. Verder konden zij ook specifiek benoemen wat 
zij belangrijk vinden in een baan. Daarbij hebben zij over het algemeen ook een grotere bereidheid 
tot leren en kunnen zij ook specifiek benoemen op wat voor manier zij het beste leren.  

De respondenten die minder inzicht hebben in hun talenten, hadden veelal een minder goed beeld 
van hun persoonlijkheid, drijfveren en interesses. Dat brengt als gevolg met zich mee dat zij een 
oppervlakkiger toekomstbeeld konden schetsen en daarbij minder specifiek waren over hun keuze 
voor hun toekomstige werk. 

Over het algemeen leren de respondenten met inzicht in hun talenten het liefst in de praktijk. Ook 
zijn zij veelal alleen bereid te leren wanneer dit noodzakelijk is voor het werk.  

Op basis van bovenstaande resultaten, kan er geconcludeerd worden dat het merendeel van de 
klanten een beeld heeft in zijn of haar intra persoonlijke eigenschappen. Echter was het onderdeel 
drijfveren lastig te benoemen, door zowel de respondenten die meer inzicht in hun talent hebben 
dan de respondenten die minder inzicht in hun talent hebben. De interesses, voorkeuren, leerstijlen 
en persoonlijkheidskenmerken zijn voor het merendeel van de klanten goed in beeld. 
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6.2. Hebben de mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zicht op hun vermogen? 
Volgens Gagné (2004) wordt het vermogen gedefinieerd als een natuurlijke vaardigheid of capaciteit, 
oftewel een gave of begaafdheid op mentaal, sociaal en fysiek vlak waardoor een persoon potentie 
heeft ergens getalenteerd in te zijn. Er is echter pas sprake van talent wanneer men zijn kwaliteiten 
ontwikkelt om het te kunnen omzetten in een excellente performance. 

Het merendeel van de respondenten vond het lastig om direct aan te geven wat hun kwaliteiten zijn. 
Pas als de vraag gesteld werd vanuit het oogpunt van een ander, konden de meeste respondenten 
antwoord geven over wat hun kwaliteiten zijn.  

Uit de interviews blijkt dat de respondenten met meer inzicht in hun kwaliteiten respectievelijk ook 
meer inzicht hebben in hun talenten. Daarbij kunnen zij ook benoemen wat hun kwaliteiten zijn 
volgens anderen. Deze overlappen elkaar vaak. Over het algemeen kunnen zij zelfverzekerd deze 
kwaliteiten benoemen. Zij benoemen kwaliteiten die ze in hun toekomstige werk kunnen gebruiken. 

De respondenten die geen inzicht hebben in hun kwaliteiten, hebben een minder concreet beeld van 
hun talenten. Daarbij kan gesteld worden dat zij het ook moeilijker vinden om te benoemen wat 
anderen als hun kwaliteiten zien of zij kunnen dit helemaal niet benoemen. Vaak vinden de 
respondenten het ook lastig om een definitie te geven van wat een vaardigheid is. 

Concluderend kan er gesteld worden dat de klanten over het algemeen niet goed uit zichzelf konden 
vertellen wat hun vermogens zijn. Echter wisten zij dit wel nadat er doorgevraagd en geholpen werd 
door de interviewers. 

6.3. Binnen welke omgevingsfactoren functioneren mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt het best?                                                                                                                 
Over het algemeen kan gezegd worden dat de meeste respondenten een beeld hebben van wat zij 
belangrijk vinden in hun (werk) omgeving. Het kunnen benoemen van omgevingsfactoren is niet 
afhankelijk of men wel of niet een goed beeld van zijn talent heeft. Echter kan er wel onderscheid 
gemaakt worden tussen de voorkeuren betreffende de werkomgeving van de respondenten met 
inzicht in hun talenten en de voorkeuren van de respondenten met minder inzicht in hun talenten.  
 

6.3.1. Type leidinggevende 
Kijkend naar de leidinggevende kan er gesteld worden dat de voorkeur van respondenten met inzicht 
in hun talenten uitgaat naar een passievere leidinggevende. Zij ervaren graag een bepaalde mate van 
vrijheid in hun werk waarbij de leidinggevende hen ook deze vorm van vrijheid geeft. De 
respondenten geven aan dat wanneer zij weten wat hun taak is, ze zelf het wel tot een goed einde 
kunnen brengen. Wanneer dit niet het geval is, geven zij aan zelf het initiatief te nemen om 
desbetreffende leidinggevende te benaderen. 
 
De respondenten met minder inzicht in hun talent geven vaker aan liever een actieve en helpende 
leidinggevende te willen. Zij hebben wellicht meer behoefte aan iemand die hen verteld wat ze 
moeten doen en hoe zij dit moeten aanpakken. Ook vinden zij het fijn om hulp te krijgen zonder zelf 
het initiatief te moeten nemen wanneer zij vastlopen. Verder ervaren zij het doorgaans als prettig 
wanneer de leidinggevende aangeeft wanneer een bepaalde taak is volbracht en hen dan verder 
begeleidt naar een volgende taak. 
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6.3.2. Taakvariatie 
Bij taakvariatie is er ook een duidelijke scheidingslijn tussen de twee groepen. Wanneer iemand 
inzicht in zijn talenten heeft, geeft men over het algemeen de voorkeur aan taakvariatie. Redenen 
hiervoor zijn dat anders het werk saai wordt en dat men bij taakvariatie meer leert. Dit sluit aan bij 
het feit dat een persoon doorgaans meer leergierig is wanneer iemand meer inzicht heeft in zijn 
talent. Daarnaast willen ze afwisselend werk omdat de verantwoordelijkheid hen aanspreekt.  

De respondenten met minder inzicht in hun talenten hebben veelal liever weinig variatie in hun 
taken. Zij geven aan zich graag te willen focussen op een bepaalde taak. De reden hiervan is 
waarschijnlijk dat er een angst bestaat om het overzicht te verliezen bij het moeten uitvoeren van 
meerdere taken. Op deze manier voelen zij zich prettiger bij het moeten uitvoeren van een taak.  

6.3.3. Feedback krijgen 
Het krijgen van complimenten of horen hoe iemand het doet, wordt vaker als minder belangrijk 
beschouwd door respondenten met meer inzicht in hun talent. Zij zijn over het algemeen van mening 
dat zij al een goed beeld hebben van hun eigen kwaliteiten en vaardigheden. Deze groep is 
zelfverzekerd genoeg om te weten wanneer ze het goed doen en gaan ervan uit dat wanneer er een 
punt van kritiek in hun functioneren is, zij dit te horen krijgen.  

Doordat ze vaak niet weten hoe ze het zelf doen, hechten de respondenten met minder inzicht in 
hun talent meer waarde aan een compliment of feedback. Het horen hiervan kan ervoor zorgen dat 
zij zelfverzekerder aan de slag kunnen gaan met hun taak. 

6.3.4. Type bedrijf 
Wanneer kijkend naar het type bedrijf kan gesteld worden dat respondenten met minder inzicht in 
talent over het algemeen graag in een klein bedrijf aan de slag zouden willen. Ze geven voornamelijk 
aan zich hier veiliger en fijner te voelen. Daarnaast vinden ze het ook fijn wanneer er maar een 
beperkt aantal collega's binnen een bedrijf werkzaam zijn. De collega's zijn dan vertrouwder en de 
drempel om dan naar een collega te stappen wordt daarmee verkleind. In hun optiek zal hun mening 
er in een klein bedrijf er meer toe doen in tegenstelling tot een groot bedrijf waar men als 
nummertje wordt gezien. 

In tegenstelling tot bovenstaande groep, staan de respondenten met inzicht in hun talent vaker open 
om werkzaam te zijn binnen een groot bedrijf. Menig respondent geeft aan een voorkeur te hebben 
om binnen een groot bedrijf te groeien, gezien een groter bedrijf meer kansen biedt. Verder wordt 
verteld dat men er open voor staat om vanuit een klein bedrijf door te groeien naar een groot 
bedrijf.  

6.3.5. Belemmeringen 
Een deel van de respondenten geeft aan een belemmering te hebben in hun Nederlandse 
vocabulaire. Ze zien dit als een belemmering om goed te kunnen participeren binnen de Nederlandse 
samenleving. Doordat zij een taalbarrière ervaren, vinden zij het over het algemeen lastiger om te 
gaan solliciteren. Echter wordt er een verschil gemerkt tussen de groepen. De groep met inzicht in 
hun talent staat veelal meer open om de Nederlandse taal te leren en om een baan met Nederlands 
als voertaal te beoefenen. Zij zijn van mening dat het praten met collega's in het Nederlands hen veel 
vooruitbrengt. De respondenten met minder inzicht in hun talent zijn ook bereid om de Nederlandse 
taal te leren, echter is voor hen deze stap nemen een spannender proces.  
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Daarnaast zijn er ook respondenten die fysieke belemmeringen ervaren binnen het werk. Door 
activiteiten uit het verleden werkt hun lichaam minder goed mee. De respondenten geven aan dit 
lastig te vinden omdat dit deels beperkend werkt bij wat zij als toekomstig werk kunnen gaan doen. 
Daarnaast vinden zij het moeilijk om een beeld te krijgen van wat voor soort werk zij in de toekomst 
kunnen uitoefenen en zijn zoekende naar passend werk. Daarnaast geven ze over het algemeen aan 
het vervelend te vinden dat ze graag wel willen in hun hoofd, maar dat het lichaam niet meewerkt. 

Ook ervaart een deel van de respondenten mentale belemmeringen, waardoor werken lastiger 
wordt.  

Kortom, het kan gezegd worden dat het inzicht in talent invloed heeft op in welke werkomgeving zij 
het beste gedijen. Dit komt terug op vrijwel alle onderdelen, van type bedrijf tot taakvariatie.  

6.4. Houding tegenover technologie 
Over het algemeen kan gesteld worden dat meeste respondenten open staan voor technologie. 
Echter staan drie respondenten niet open voor technologie. De reden hiervoor is dat ze van mening 
zijn dat ze toch niet goed met technologie kunnen omgaan. Daarbij wordt technologie als niet 
relevant beschouwd. De respondenten die wel openstaan voor technologie, zien technologie als een 
mogelijkheid om dingen te leren of te ontdekken. De respondenten met inzicht in hun talent zien 
technologie wel als een betere mogelijkheid tot het geven van inzichten. De respondenten met 
minder inzicht in hun talent staan open voor technologie, maar zijn enigszins sceptisch. Dit omdat ze 
nog niet zoveel kennis hebben over technologie en daarom de voordelen er niet direct van inzien. 

  



   
 

  34 
 

7. Discussie  
In dit hoofdstuk worden de gemaakte keuzes in het onderzoek geëvalueerd en kritisch bekeken. 
Naderhand zal er worden beschreven wat er in een eventueel vervolgonderzoek nog kan worden 
onderzocht.  Door enkele beperkingen gedurende het onderzoek kunnen resultaten afwijken van de 
werkelijkheid. Het is van belang dat de lezer hier rekening mee houdt.  

Binnen het onderzoek was er een streven van 70 respondenten. Vanwege de maatregelen omtrent 
het corona virus is het interviewen op locatie vroegtijdig gestopt. Het bracht met zich mee dat er 
uiteindelijk 22 interviews zijn afgenomen bij de klanten van Weener XL. Als gevolg resulteert dit erin 
dat het onderzoek minder valide is, dan wanneer het gestreefde aantal respondenten bevraagd had 
kunnen worden. 

Tijdens het interviewen werd duidelijk dat het taalniveau bij de verschillende respondenten erg kon 
verschillen. Dit had als gevolg dat de interviewvragen regelmatig anders geformuleerd moesten 
worden, om het duidelijker te maken voor de respondent. De vragen zijn daardoor minder consistent 
gesteld. Hierdoor is het interview niet volledig semigestructureerd gebleven. Daarnaast zijn er meer 
gesloten vragen gesteld, zodat de respondent de vraag kon bevestigen of ontkennen. Ook dit heeft 
geleid tot een minder grote validiteit, mede doordat niet met alle zekerheid gesteld kan worden of 
de respondenten de vragen goed hebben begrepen en dus naar waarheid hebben geantwoord.  

De betrouwbaarheid binnen het onderzoek staat onder druk, doordat er binnen een kwalitatief 
onderzoek niet gebruik gemaakt kan worden van een gestandaardiseerde methode. Door de open 
benadering binnen een kwalitatief onderzoek, is er geen afgebakende setting voor het onderzoek die 
bij herhaling soortgelijk resultaten krijgt.  

Daarnaast kan de begripsvaliditeit in gevaar komen doordat de respondent een maatschappelijk 
geaccepteerd antwoord geeft. Daarbij kan men ook een antwoord geven wat niet geheel aansluit bij 
de vraag, dan is het van belang om door te vragen om de begripsvaliditeit zo hoog mogelijk te 
houden. 

Binnen het onderzoek wordt geacht om de mate waarin de conclusies worden gesteld ook te laten 
gelden in situaties en voor personen die niet in het onderzoek bevraagd zijn. Door het moeten 
afbakenen van de bevraagden, kan het worden voorkomen dat de inhoudelijke generaliseerbaarheid 
minder hoog is. 

Er zijn extra gegevens verkregen uit het onderzoek die niet voortgekomen zijn uit het conceptueel 
model en het theoretisch kader. Deze gegevens bleken achteraf wel erg waardevol om mee te 
nemen in dit onderzoek. Deze data is daarom alsnog verwerkt in het resultatenhoofdstuk, maar is 
niet theoretisch onderbouwd.   

Kijkend naar de huidige resultaten kan gesteld worden dat de deelvraag 3.3 niet volledig beantwoord 
kon worden. In een vervolgonderzoek zou hier beter naar gekeken moeten worden.    

Wat ook een kritiek puntje kan zijn in dit onderzoek, is dat er in eerste instantie alleen 
Nederlandstalige respondenten bevraagd zouden worden in de interviews, om de validiteit te 
verhogen. De validiteit zou hierdoor verhoogd worden, omdat deze respondenten de vragen beter 
zouden begrijpen. Dit is uiteindelijk niet gebeurd en hierdoor zijn de vragen anders geformuleerd.  
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Daarnaast kan de interne validiteit worden beïnvloed. Doordat de respondenten op de hoogte zijn 
van het feit dat het een onderzoek is, kan het test effect optreden. Daardoor is de kans aanwezig dat 
men anderen antwoorden geeft, dan dat men dit niet weet. Daarbij wordt de beleving van de 
onderzochte persoon als basis voor de interne validiteit genomen, dus de context waarin de 
respondent informatie plaatst. Daardoor wordt er binnen het onderzoek rekening gehouden dat 
eigen achtergronden de visie op het onderzoek kunnen beïnvloedden.  

Suggesties voor een vervolgonderzoek zijn er ook. Ten eerste zou aan te raden zijn om meer 
respondenten te interviewen. Hierdoor wordt de representativiteit hoger en daarmee ook de 
betrouwbaarheid van de resultaten. Daarnaast zou een nieuw onderzoek voordelig zijn, waarin 
specifieke vormen van technologie bevraagd zullen worden. Wat er nu vaak naar boven kwam, is dat 
de respondent het woord 'technologie’ te algemeen vond en hierdoor niet goed zijn of haar mening 
kon formuleren over bepaalde tools. Meer inzicht in voorkeuren van verschillende tools lijkt daarom 
erg waardevol.   
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