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Bijlage 1 
Gedragscategorieën van het WPS 

Management en staf (M&S)-versie: 
versie: 
De zaken leiden 

Al plannen maken 
A2 plannen uitvoeren /coördineren 
A3 regelen /aanwijzingen geven 
A4 inspecteren/ beoordelen 

Werken met mensen 
BI toezichthouden/ instructies geven 
B2 (formeel) beoordelen /opleiden/ trainen 
B3 motiveren 
B4 helpen/ verzorgen 
B5 discipline/ geschillen/ klachten 
B6 adviseren/ begeleiden 
B7 samenwerken/ contacten onderhouden 

Informatie ontvangen 
Cl (onder) zoeken/ opletten/ observeren 
C2 de zintuigen gebruiken 

Creatief denken 
D1 artistieke creativiteit 
D2 probleemoplossen/ ontwerpen 

Werken met informatie 
El beoordelen/ waarde bepalen 

vertalen 
E2 analyseren/ constateren/ diagnose opmaken 
E3 integreren/ coderen/ schatten 
E4 berekenen 
E5 interpreteren/ vertalen 
E6 controleren 
E7 beslissen 
E8 leren/ onderzoeken 

Communiceren 
Fl beïnvloeden/ adviseren 
F2 presenteren/ uitleggen/ voorlichten 

onderzoeken 
F3 informeren/ discussiëren/ interviewen 
F4 schrijven/ administratie bijhouden 
F5 vertegenwoordigen/ verkopen 
F6 public relations/ contacten opbouwen 

Lichamelijke activiteiten 
Gl lichamelijke taken uitvoeren/ 

lichaamcoördinatie 
voertuigen besturen 

G2 gereedschappen/ apparatuur gebruiken 

Administratie en dienstverlening (A&D)-

De zaken leiden 
Al plannen maken/ uitvoeren 
A2 regelen/ inspecteren 

Werken met mensen 
BI toezichthouden/ aanwijzigingen geven 
B2 beoordelen/ opleiden/ trainen 
B3 motiveren 
B4 helpen/ verzorgen 
B5 discipline/ geschillen/ klachten 
B6 samenwerken/contacten onderhouden 

Informatie ontvangen 
Cl informatie verzamelen 
C2 informatie behandelen/ instructies 

opvolgen 
C3 de zintuigen gebruiken 

Creatief denken 
Dl ontwerpen/problemen oplossen 

Werken met informatie 
El analyseren/ integreren/ interpreteren/ 

E2 schatten/ berekenen 
E3 controleren 
E4 beslissen 
E5 beïnvloeden/ presenteren/ uitleggen 

Communiceren 
Fl beïnvloeden/ presenteren/ uitleggen 
F2 mondeling informatie geven/ 

F3 schrijven/ tekenen 
F4 vertegenwoordigen/ verkopen 
F5 public relations/ contacten opbouwen 

Lichamelijke activiteiten 
Gl lichamelijk werk doen/ 

G2 behandelen/ hanteren 
G3 apparatuur gebruiken/ voertuigen 

besturen 
Administratie uitvoeren 

Hl secretariële/ administratieve taken 
Dienstverlening 

Il omgaan met klanten 
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Bijlage 2 
Items behorend bij de vier meest gekozen gedragscategorieën van de M&S-versie van het 
WPS, 
met bijbehorende interbeoordelaarsbetrouwbaarheidswaarden berekend (over functies) voor 
items van gemeenschappelijke gekozen gedragscategorieën 

1BB IBB1 

incl. excl. 
nul nül 

Al De zaken leiden: plannen maken 
1. Korte termijn doelen plannen -.16 -.09 
2. Lange termijn doelen (strategisch) plannen .36 -.04 
3. Prioriteiten stellen bij het aanwenden van hulpmiddelen -.09 -.24 
4. Doelen vaststellen voor een organisatie of afdeling .66 .22 
5. Een project op papier gedetailleerd voorbereiden -.17 -.12 
6. Strategie bepalen in een concurrerende omgeving .59 .29 
7. Zorgen dat afzonderlijke delen in het totale projectvoorstel passen -.07 .64 
8. Activiteiten of taken in een logische volgorde plannen .18 -.31 
9. Plannen veranderen om in te spelen op gewijzigde omstandigheden .10 -.20 
10. Anticiperen op problemen .13 -.25 
11. Dienstroosters maken .13 
12. Planningen maken .13 .25 
13. Beleid formuleren of bijstellen voor een organisatie of afdeling .51 .09 
14. Een financiële begroting opstellen . 11 .52 

Fl Communiceren: beïnvloeden adviseren 
1. Iets beargumenteren in een officiële bijeenkomst of bespreking .64 -.21 
2. Mondeling argumenten aanvoeren voor een bepaalde gedragslijn .44 .07 
3. Onderhandelen over geschilpunten .41 .25 
4. Saillante punten samenvatten in een debat of meningsverschil .29 -.14 
5. Een positie verdedigen tegen een kritische aanval .02 -.10 
6. Argumenten uiteenzetten v66r of tegen verschillende gedragslijnen -.04 -.29 
7. Beleidsadviezen geven aan de directie of anderen op dergelijk niveau .08 .03 
8. Beleidsadviezen geven (niet op directie-niveau) -.25 .11 
9. Professionele adviezen geven .58 .05 
10. Adviseren over alledaagse aspecten van een werkwijze .06 
11. Een pleidooi houden bij superieuren voor middelen of ondersteuning .34 -.06 

B3 Werken met mensen: motiveren 
1. De persoonlijke behoeften of motieven van anderen begrijpen .06 .27 
2. Leerlingen die langzaam zijn of een achterstand hebben, aanmoedigen .69 -.06 
3. Belangstelling voor activitieiten opwekken -.04 -.03 
4. Mensen in moeilijke situaties op hun gemak stellen .16 -.11 
5. Mensen die zich ongemakkelijk voelen of gespannen zijn, geruststellen .11 -.05 
6. Zodanig een beroep doen op mensen, dat hun motivatie toeneemt -.09 -.12 
7. Met dreigementen de motivatie van mensen vergroten .01 
8. Benadrukken dat het belangrijk is de werkdoelen te bereiken .05 .02 
9. Zorgen dat iemand een onaantrekkelijke taak uitvoert -.08 .16 
10. Anderen overhalen tot bereidwillige samenwerking -.13 -.26 
11. Anderen blijvend interesseren voor projecten of steeds terugkerende taken .23 .30 
12. Een goede teamgeest kweken -.17 -.22 
13. Mensen aanzetten tot een sneller werktempo .32 .58 
14. Samenwerking tussen teamleden aanmoedigen .07 -.25 

(Tabel wordt gecontinueerd) 
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E7 Werken met informatie: beslissen 
1. Op eigen initiatief een gedragslijn bepalen 
2. In samenwerking met anderen een gedragslijn bepalen 
3. Beslissen over procedurele zaken 
4. Een uitspraak doen over schuld, kosten, schade of geschilpunten 
5. Mentaal snel reageren bij onverwachte gebeurtenissen 
6. Snel beslissingen nemen onder tijdsdruk 
7. Beslissingen nemen na grondige inventarisatie 
8. Beslissingen nemen die van invloed zijn op het werk of welzijn van mensen 

IBB 
incl. 
nul 

-.02 .33 
-.23 -.23 
-.10 
-.32 
-.11 
.07 -.01 
.58 .58 

-.32 -.03 

IBB' 
excl. 
nul 

IBB incl nul: IBB berekend voor gemeenschappelijke gekozen gedragscategorieën inclusief nulscores bij items; IBB excl. nulscores: IBB 
berekend voor items die gemeenschappelijk relevant bevonden werden (dus waarbij geen nulscore te vinden zijn); 1 : bij de lege plekken in 
deze kolom bleken er te weinig functies (minder dan vier) te zijn waarbij alle beoordelaars het eens waren over de relevantie van het item. 
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Bijlage 3 

Alle bij de analyses betrokken attribuutitems met gemiddelden, standaard deviaties en 
minimum en maximum waarde van belangscores en het type en aantal functies dat een score 
hoger dan nul heeft. 

Attribuut-items: Mean SD Min/Max N Betrokken Functies 

42 80 
41 97 

Fysieke vermogens: 
Has normal hearing 59.25 18.68 
Can discriminate close visual information 71.25 26.66 
Can maintain standing position for hours 57.00 
Can lift a light weight 99.00 
Can make fine finger movements 45.00 

Dir,Mng,SP,Krv 
Dir,Mng,Aio,Mtr 

Can manipulate objects with hand and wrist 82.00 19.47 
54.00 Can co-ordinate physical resp. & senses 

Cognitieve vermogens: 
Can spell more common words 
Can spell less common words 
Comprehends more common vocabulary 
Comprehends common techn.vocabulary 
Can write correctly with basic grammar 
Can write correctly with complex grammar 
Use grammatically correct speech 
Underst. mean, of simple written passage 
Understand meaning of moderate writ. pass. 59.00 
Understand meaning of complex writ. pass. 72.50 
Can follow simple oral instructions 
Can follow complex oral instructions 
Can be expressive in writing 
Can be expressive in oral communication 
Understands gestures, body language 
Has an aptitude for foreign languages 
Can reason with moderate written inform. 
Can reason with complex written inf. 
Can reason with simple oral information 
Can reason with complex oral information 
Level of Numerical Reasoning 
Level of Verbal Reasoning 
Can add, substract, multiply, divide 
Can use decimals, percentages, fractions 
Can calculate using simple formulae 
Can make rapid numerical estimations 
Can use moderately complex numeric 
reasoning in a business context 
Can use complex numeric reasoning 
in a business context 

Can foliowsymbolic/diagrammatic systems 43.00 
Can apply given rules to symbolic systems 61.00 
Can deduce rules from symbolic systems 74.00 
Can generate/apply rules systematically 71.00 
Can accurat. check text against VDU/printo. 56.00 
Can classify information 83.00 
Can generate varied ideas 77.00 
Can generate original ideas 74.67 

68.00 
41.00 
92.00 
69.00 
63.67 
68.00 
83.80 
63.17 

47.00 
59.00 
59.00 
98.83 
87.50 
71.00 
60.00 
98.50 
99.00 
76.67 
79.00 
77.00 
61.00 
61.00 
80.17 
50.00 

9.90 

13.65 
19.44 
18.14 
11.62 
14.42 
31.82 

.41 
11.83 
8.37 

.71 

.00 
29.19 
25.46 
15.99 

17.50 
5.29 

57 57 1 Krv 
99 99 1 Krv 
45 45 1 Mtr 
60 97 3 Aio,Krv,Mtr 
54 54 1 Krv 

61 75 2 Mng.Krv 
41 41 1 Mng 
92 92 1 Mtr 
69 69 1 Mtr 
48 73 3 Mng,Aio,Krv 
45 89 4 Dir,Mng,SP,Aio 
53 99 5 Dir,Mng,Aio,Krv,Mtr,HBO 
43 73 6 alle functies + HBO 
47 75 3 Mng,Sp,Mtr 
50 95 2 Dir.Aio 
47 47 1 Mtr 
59 59 1 Mtr 
59 59 1 Mtr 
98 99 6 alle functies + Min, HBO 
69 99 6 alle functies + HBO 
64 82 4 Dir,SP,Aio,Krv 
60 60 1 Krv + HBO 
98 99 2 Mng,SP 
99 99 2 Dir,Aio 
43 95 3 Mng,SP,Mtr 
61 97 2 Dir,Aio 
60 100 6 alle functies + HBO 
61 61 1 Aio 
61 61 1 Aio 

58 96 6 alle functies + Min, HBO 
46 56 3 Dir,Mng,Aio 

64.00 29.70 43 85 2 Mng,Sp 

62.50 2.12 61 64 2 Dir.Aio 
43 43 1 Mtr 
61 61 1 Aio 
74 74 1 Aio 
71 71 1 Aio 

5.66 52 60 2 Aio,Mtr 
83 83 1 Mtr 

22.02 53 99 4 Dir,Mng,SP,Aio 
24.17 49 97 3 Dir,Mng,Aio 

(tabel wordt gecontinueerd) 
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Attribuut-items: Mean SD Min/Max N Betrokken Functies 

Persoonlijkheids-attributen: 
Can sell ideas & be pursuasive 
Likes to diiect/manage/control people 
Argues strongly for opinions 
Is talkative and outgoing 
Prefers to work alone 
Likes to be with groups 
Is confident with people 
Avoids talking about self 
Consults before decisions 
Tends to disregard people issues 
Is sympathtic & tolerant 
Enjoys repairing things 
Judges on basis of intuition 
Use data/logic in analysing 
Analyses others behavior 
Seeks little change/ variety in work 
Seeks much change/ variety in work 
Avoid thinking theoretically 
Enjoys working with theory 
Enjoys generating creative ideas/solutions 
Enjoys forming short term plans 
Enjoys strategic planning 
Leaves details to others 
Is concerned with details 
Leaves routine completion to others 
Sees routine tasks through to end 
Worries about workproblems 
Can switch off from work pressure 
Stays cool at important events 
Gets keyed up at important events 
Is sensitive to comments about self 
Does not easily suffer from hurt feelings 
Communicates with emotion 
Keeps feelings hidden 
Takes the optimistic view 
Accepts points without question 
Critically evaluates suggestions 
Enjoys physical exercise 
Compromises without having to win 
Likes to win at akll cost 
Is ambitious for succes 
Makes quick decisions 

91.80 9.73 76 99 5 Dir,Mng,SP,Krv,Mtr + HBO 
78.50 18.81 54 98 6 alle functies + HBO 
60.50 13.48 44 75 4 Dir,Mng,SP,Krv 
58.00 5.66 54 62 2 Dir,Mng 
33.00 12.02 21 51 5 Dir,Mng,Sp,Krv,Mtr 
74.40 15.87 56 95 5 Dir,Mng,Sp,Krv,Mtr + HBO 
99.00 .00 99 99 6 alle functies + Min, HBO 
79.67 4.04 76 84 3 Dir,Mng,Krv 
89.80 11.78 70 99 5 Dir,Mng,SP,AIO,Krv + HBO 
4.00 4.36 1 9 3 Dir,Mng,Krv 

96.50 1.91 95 99 4 Dir,Mng,SP,Krv + HBO 
45.33 4.04 41 49 3 Aio,Krv,Mtr 
26.00 26 26 1 Krv 
97.50 3.21 91 99 6 alle functies + Min, HBO 
99.00 .00 99 99 6 alle functies + Min, HBO 
20.00 20 20 1 Krv 
82.20 6.87 77 93 5 Dir,Mng,SP,Aio,Krv+Min,HBO 
12.00 12 12 1 Krv 
70.83 20.28 41 99 6 alle functies + HBO 
76.67 16.15 54 98 6 alle functies + HBO 
96.17 4.26 88 99 6 alle functies + Min, HBO 
93.83 7.70 79 99 6 alle functies + Min, HBO 
10.00 10 10 1 Krv 
99.00 .00 99 99 6 alle functies + Min, HBO 
4.00 4 4 1 Mtr 

75.60 12.93 58 91 5 Dir,Mng,Sp,Krv,Mtr 
26.00 10.00 16 36 3 Dir,Sp,Krv 
90.67 10.15 71 99 6 alle functies + Min, HBO 
25.00 25 25 1 Mng 
43.00 43 43 1 Mng 
19.33 7.31 8 26 6 alle functies + HBO 
65.00 12.87 47 82 6 alle functies + HBO 
29.00 29 29 1 Krv 
54.50 12.56 45 73 4 Dir,Mng,Sp,Krv 
78.00 17.16 50 91 5 Dir,Mng,Sp,Krv,Mtr 
4.00 4 4 1 Krv 

85.17 22.44 47 99 6 alle functies 
61.67 15.63 45 90 6 alle functies + HBO 

5.00 5 5 1 Mng 
76.33 15.14 59 87 3 Dir,Mng,SP 
88.83 12.58 66 99 6 alle functies + Min, HBO 
79.50 4.95 76 83 2 Dir.Krv 

(tabel wordt gecontinueerd) 
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Attribuut-items: Mean SD Min/Max N Betrokken Functies 

Gedragstvpen: 
Is a Coordinator - sets teamroles 86.17 9.26 73 95 6 alle functies + Min, HBO 
Is a Co-ordinator - sets teamroles 86.17 9.26 73 95 6 alle functies + Min, HBO 
Is a Shaper - task leader 47.33 16.10 28 69 6 alle functies + Min, HBO 
Is a Plant -imaginative 61.00 8.69 48 75 6 alle functies + Min, HBO 
Is a Monitor.Evaluator - critical 63.67 8.02 56 78 6 alle functies + Min, HBO 
Is a Resource Investigator- seller 74.17 9.79 57 84 6 alle functies + Min, HBO 
Is a Completer- sees projects trough 54.67 5.47 50 64 6 alle functies + Min, HBO 
Is a Teamworker- promotes harmony 62.67 7.20 56 76 6 alle functies + Min, HBO 
Is an Implementer- sets manageable tasks 72.00 3.63 66 76 6 alle functies + Min, HBO 
Is a Directive Leader 60.67 5.89 53 67 6 alle functies + Min, HBO 
Is a Delegative Leader 31.83 2.93 29 36 6 alle functies + Min, HBO 
Is a Participative Leader 70.50 13.31 48 85 6 alle functies + Min, HBO 
Is a Consulative Leader 76.67 9.61 63 89 6 alle functies + Min, HBO 
Is a Negotiative Leader 64.67 7.97 51 71 6 alle functies + Min, HBO 
Is a Receptive Subordinate 44.33 7.55 37 58 6 alle functies + Min, HBO 
Is a Self-reliant Subordinate 71.83 8.70 57 82 6 alle functies + Min, HBO 
Is a Collaborative Subordinate 73.67 7.74 61 81 6 alle functies + Min, HBO 
Is an Informative Subordinate 67.83 10.57 54 80 6 alle functies + Min, HBO 
Is a Reciprocating Subordinate 57.83 5.81 49 64 6 alle functies + Min, HBO 
Is a Confident Communicator 82.17 9.87 63 90 6 alle functies + Min, HBO 
Is a Rapport Creator 88.33 11.09 67 98 6 alle functies + Min, HBO 
Is a Culture Fitter 68.50 5.61 59 74 6 alle functies + Min, HBO 
Is a Culture breaker 71.33 7.17 59 79 6 alle functies + Min, HBO 
Is an Enthusiast 64.50 10.48 52 77 6 alle functies + Min, HBO 
Is an Persévérer 71.67 9.11 58 81 6 alle functies + Min, HBO 
Is a Business Winner 54.67 20.85 30 81 6 alle functies + Min, HBO 
Is a Technician 82.33 12.36 63 99 6 alle functies + Min, HBO 
Is an admin Supporter 74.33 5.57 65 79 6 alle functies + Min, HBO 
Is a Team Manager 88.17 10.93 70 99 6 alle functies + Min, HBO 

Mean: gemiddelde relevantiescore; SD: standaarddeviatie; Min/Max: range van belangscores (zonder nulscores hierbij te betrekken): N: 
het aantal volledig geanalyseerde functies dat een score boven de nul heeft. 

Betrokken functies: Dir: Directeur, Mng: Manager, SP: Selectiepsycholoog, AIO, Krv: Kraamverzorgende, Mtr: Matroos, Min: alleen 
functiecontextgegevens gebruikt om WPS-profiel te genereren, met overal minimum score, HBO: alleen functiecontextgegevens gebruikt 
om WPS-profiel te genereren, met overal score alsof het een gemiddelde HBO-functie betrof. 
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Bijlage 4 

Aantal gemeenschappelijk gekozen gedragscategorieën en 

interbeoordelaarsbetrouwbaarheidswaarden voor belangscores van afzonderlijke 

gedragsitems, voor alle items(ABC), met weglating niet relevante items (AB) en voor items 

waarover consensus bestaat dat ze relevant zijn (A). 
Functies M&S versie FW ngc IBB IBB IBB 

ABC (ni) AB (ni) A (ni) 
Functies waarbij 
gedragscategorieën individueel 
gekozen ziin 
Senior stafplanner 5.2 1 .29 (334) -.05 (175) .24 (20) 
Hoofd Mngmnt Training 6.1 4 .62 (334) .24 (177) .46 (76) 
Groepsl. Mechanisatie 6.0 4 .68 (334) .35(153) .24 (67) 
Groepsleid .Prod .systeem 6.1 4 .66 (334) .24(151) -.10(64) 
Groepsl. Automatisering 6.2 3 .65 (334) ,18(158) .07 (67) 
Reg . Sales Manager 5.0 1 .16(334) -.16(193) .75(14) 
Groepsleider X .1 4.0 2 .39 (334) .02 (109) .11(10) 
Groepsleider X .2 4.3 3 .38 (334) -.08(101) .07 (14) 
Groepsleider X .3 4.6 2 .22 (334) -.16(127) - (0) 
Ploegchef 4.4 5 .58 (334) .15(106) .26 (34) 
Salesmanager 6.1 3 .47 (334) .02(135) .35 (25) 
Ontwikkelingsmanager 6.3 4 .35 (334) -.09(115) .08(17) 
Salesmanager 5.6 3 .43 (334) .01(113) .38 (23) 
Produktiemanager 6.4 3 .45 (334) .04 (126) .31 (25) 
Algemeen Directeur 6.9 3 .51 (334) .04 (98) .08(21) 
Unit Manager 7.1 1 .32 (334) .01 (145) .09(18) 
Produktmanager 4.1 3 .41 (334) -.03 (82) .87(10) 
Artsenbezoeker 3.7 6 .77 (334) .65 (162) .43 (66) 
Produktieleider 5.7 4 .43 (334) .01 (120) .29 (23) 
Directeur P . 1 . 5.3 3 .48 (334) -.03(119) .33 (27) 
Leid. Bedr .Restaurant 4.3 5 .67 (334) .24 (104) .42 (44) 
Adviseur PsychoT . 4.2 3 .35 (334) -.06(121) .31(17) 
Adviseur PsychoT . 3.4 1 .24 (334) -.24(101) -38 (4) 
Accountmanager 5.1 4 .44 (334) .00(109) .33 (24) 
Produktmanager 5.0 3 .39 (334) -.05 (93) -.04 (9) 

Gemiddelde waarden: 3 .1 .45 (334) .05(128) .24 (30) 

Verschillende Functies 
Accountant 5.4 1 .21 (334) -.25(112) .46 (3) 
Selectiepycholoog 3.7 1 .13(334) -.26(117) .58 (4) 

Gemiddelde waarden: ; .17(334) -.26 (115) .52 (4) 

Functies waarbij 
gedragscategorieën 
gemeenschappelijk gekozen zijn 
Wijkcoördinator 5.2 8 .65 (334) .23 (69) .10(20) 
Salesmanager 5.9 8 .57 (334) .14(83) .44 (22) 
Salesperson 3.9 7 .56 (334) .00 (73) .13(18) 
Logistiscs Manager 6.0 8 .84 (334) .31(84) .38 (57) 

Gemiddelde waarden: 7.8 .66(334) .23 (77) .26 (26) 
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Functies A&D versie: FW ngc IBB IBB IBB 
ABC (ni) AB (ni) A (ni) 

Functies waarbij 
gedragscategorieën individueel 
gekozen ziin 
Matrozen Verzorging 2.1 3 .28 (298) -.12(96) -.14(9) 
Matrozen Administratie 1.9 3 .42 (298) -.02 (71) .49(11) 
Korporaals Verzorging 3.6 1 .17(298) -.23(131) -.03 (5) 
Korporaals Administratie 3.1 2 .32 (298) -.07(114) .13(8) 
Sergeant Verzorging 3.6 2 .31 (298) -.14(121) -.04(18) 
Sergeant Administratie 3.5 3 .18(298) -.22 (97) -.33 (4) 
Beoordelaar AAW/WAO 3.3 5 .50 (298) -.01 (87) -.04(19) 
Beoordelaar ZW 3.1 2 .39 (298) -.02 (92) .20(13) 
Beoordelaar WW 3.0 4 .46 (298) .07 (92) .53(18) 
Cassierre 2.6 3 .45 (298) .09 (92) .26(14) 
Afdeling Manager Kassa 3.1 2 .33 (298) -.15(122) .32(13) 
Afdelingschef 4.6 6 .83 (298) .42(110) .25 (76) 
Promotie Medewerker 2.8 3 .32 (298) -.02 (149) .27(19) 

Gemiddelde waarden: 3 .7 .38 (298) -.03(106) .14(17) 

Functies waarbij 
gedragscategorieën 
gemeenschappelijk gekozen zijn 
Kraamverzorgende 3.3 8 .62 (298) .16(44) .56(12) 
Ziekenverzorgende 2.9 8 .91 (298) .55 (79) .44 (62) 
Supermarktmanager 5.1 7 .84 (298) .56 (95) .26 (66) 

Gemiddelde waarden: 7.7 .79(298) .42 (73) .42 (47) 

M&S: versie voor management en s taf-functies; A&D: versie voor Administratieve en Dienstverlenende funktes; 
ABC: alle items; AB: items met weglating van gemeenschappelijkbeoordeeld niet relevante items; A: items die alle beoordelaars relevant 
vinden; 
FW: functiezwaarte; ngc: aantal gemeenschappelijk gekozen gedragscategorieën; IBB: interbeoordelaars-betrouwbaarheid; ni: aantal 
betrokken items. 
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Bijlage 5 
Gezamenlijke gedragsdimensies M&S- en A&D-versie 

Het regelen van werkzaamheden 
Plannen: 
activiteiten plannen, prioriteiten stellen, strategie bepalen, beleid formuleren. 
Ten uitvoer brengen, coördineren: 
inzet van menskracht en hulpmiddelen regelen, verschillende aktiviteiten efficiënt coördineren. 
Controleren, begeleiden: 
zorgen dat werkzaamheden uitgevoerd worden binnen gestelde tijd en normen, zonodig mensen 
aansporen. 
Beoordelen, evalueren: 
beoordelen van: voortgang projekten, projektvoorstellen, systemen of procedures, methoden, verslagen 
van aktiviteiten. 

Werken met mensen 
Formeel beoordelen van medewerkers: 
geleverde prestaties van medewerkers beoordelen, de vooruitgang in het werk beoordelen. 
Zorgdragen voor opleiding en training van mensen: 
ontwikkelen van scholings- of trainingsoefeningen, demonstreren van werkwijzen. 
Helpen, of verzorgen: 
verzorgen van hulpbehoevende mensen (zieken, ouderen, kinderen etc), mensen met problemen 
helpen. 
Discipline handhaven: 
discipline in werkomgeving handhaven, waarschuwingen geven om gedrag te corrigeren 
Adviseren en begeleiden: 
begeleiding of advies geven bij persoonlijke problemen van mensen, adviezen geven omtrent 
verbetering arbeidsprestaties, of adviezen geven ten aanzien van toekomst van mensen. 
Onderhouden van contacten, samenwerking tot stand brengen: 
samenwerking tot stand brengen tussen mensen van verschillende afdelingen en / of organisaties, 
kontakten onderhouden met personeel op allerlei nivo's en van verschillende afdelingen. 
Motiveren: 
mensen op hun gemak stellen en aanmoedigen, mensen aanzetten tot een sneller werktempo, mensen 
interesseren voor projecten of steeds terugkerende taken, samenwerking aanmoedigen. 
Toezicht houden, instrukties geven: 
toezichthouden op medewerkers, instrukties geven aan medewerkers. 

Werken met informatie 
Beoordelen van gegevens (informatie): 
het beoordelen van gegevens (informatie) op waarde, kwaliteit en / of juistheid. 
Schatten: 
schatten van: risico's, hoeveelheden, kosten, benodigde tijd, vooruitgang in het proces. 
Berekenen: 
berekeningen uitvoeren zonder of met rekenmachine / computer, het toepassen van wiskundige 
concepten. 
Controleren: 
controleren of voltooid werk aan de gestelde norm voldoet, controleren: van details, berekeningen, 
tekeningen etc. 
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Onderzoeken: 
onderzoek doen op een gespecialiseerd gebied, complexe theorie toepassen op 
onderzoeksproblemen. 
Beslissen: 
beslissen over te volgend gedragslijn, beslissen over procedurele zaken, beslissingen nemen onder 
tijdsdruk, beslissingen nemen die van invloed zijn op het werk of welzijn van anderen. 
Diagnose opmaken: 
diagnose opmaken van problemen ten aanzien van gedrag, welzijn, procedures, of systemen. 
Integreren: 
informatie integreren, statistieken maken om een situatie weer te geven, stroomdiagrammen of 
schema's ontwerpen. 
Achterhalen van gegevens: 
informatie verkrijgen door: het stellen van vragen, het onderzoeken van schriftelijk matriaal, het 
observeren van gedrag, het luisteren naar argumenten, of bewijsvoering. 
Interpreteren: 
interpreteren van regeels, wetten, of statistische informatie, een artistieke interpretatie geven. 
Vertalen: 
een andere taal vertalen, of in een andere taal spreken 
Leren: 
leren van nieuwe systemen, methoden, procedures, teksten, of steekwoorden. 
Het verwerken van gegevens (informatie): 
informatie categorisren, invoeren van gegevens in de computer, informatie opbergen. 
Waarnemen met de zintuigen: 
zuiver oordelen over: kleuren, geur, smaak of geluid, of visueel zuiver oordelen. 

Communiceren 
Adviseren: 
het uitbrengen van adviezen 
Presenteren: 
het geven van presentaties, of voorlichting 
Mondeling informeren: 
informatie geven, verslag uitbrengen, uitleg geven. 
Schriftelijk informeren: 
schrijven van: artikelen, officiële brieven, instrukties, verslagen, matriaal voor algemeen publiek. 
Public relations, opbouwen van kontakten: 
goede 'public relations' onderhouden, een netwerk van contacten opbouwen. 
Vertegenwoordigen, verkopen: 
contact leggen met klanten, informeren over produkten of diensten, verkopen na zelf eerste contact 
gelegd te hebben. 
Beargumenteren: 
beargumenteren en onderhandelen, positie verdedigen bij kritische aanval, argumenten uiteenzetten. 
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Creatief denken 
Het ontwerpen van produkten, procedures en / of diensten: 
ontwerpen, of ontwikkelen van: systemen of procedurres, werkwijzen, diensten, apparatuur, tests of 
vragenlijsten. 
Artistieke creativiteit: 
artistieke of visuele vormen of exposities tot stand brengen, een artistiek ontwerp (van welek aard ook) 
creëren, aantrekkelijke presentaties bedenken van produkten en /of diensten voor potentiële 
gebruikers /klanten. 

Dienstverlening 
Omgaan met klanten: 
attent en beleefd zijn tegen klanten, informeren naar wensen 
Kontanten innen of betalen: 
correcte kontanten innen of betalen, kontant geld (uit)tellen. 

Lichamelijk werk doen 
Fysieke inspanning: 
tillen van zware lasten, vermoeiende lichamelijke werkzaamheden verrrichten. 
Gebruiken van apparatuur/ gereedschap: 
het gebruiken van: een toetsenbord, computer, elektronische apparatuur, tekeninstrumenten, precisie-
instrumenten of precisie gereedschappen. 
Lichaamscoördinatie: 
werk doen waarvoor een vaste hand benodigd is, of een goede lichaamscoördinatie. 
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