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Het is geen test maar een inventarisatie!

Vaak is het voor medewerkers, vrijwilligers, leerlingen en 
re-integratiekandidaten helemaal niet duidelijk wat ze 
meebrengen aan unieke kwaliteiten. Wat gaat er goed? 
Hoe maken zij het verschil? Weten waar je energie van krijgt en 
waar je energie verliest. Het Kansenprofiel is het hulpmiddel om 
mensen daarbij te ondersteunen. Op persoonlijk vlak blijkt het 
heel goed mogelijk om helder te krijgen wat voor mensen 
belangrijk is. Dat ze daar steviger in worden en eigenaarschap in 
gaan tonen is een mooi aspect van het Kansenprofiel. 
Elk van de onderdelen helpt om in te zien wat al meegebracht 
wordt en wat al goed gaat. Daarnaast geeft het inzicht in iemands 
unieke kwaliteiten en competenties. Wanneer je deze weet komt 
de volgende stap voor jouw kandidaat een stuk dichterbij!

Wat ben je waard?

Dit gezegde is nog steeds veelgebruikt, maar helaas weten 
de meeste mensen helemaal niet voor welke waarden ze staan. 
Van denken in belemmeringen en beperkingen naar denken in 
mogelijkheden wordt een stuk eenvoudiger als je weet wat je 
waard bent! Waardegericht leven wordt makkelijker met 
het Kansenprofiel.
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Ben jij? 

Klant/casemanager Sociale domein/UWV
Trainer/jobcoach
Re-integratieconsulent
Professional/vrijwilliger goede doelen organisaties
WMO-consulent
Medewerker/begeleider welzijnsorganisaties
Studiecoördinator en/of mentor

Werk je met?

Uitkeringsgerechtigden
Werkzoekenden
Statushouders
WMO-ontvangers
Cliënten van welzijnsorganisatie
Vrijwilligers
Scholieren en/of studenten
Mensen die een volgende stap willen zetten

Aanbod
• Certificering Basis    
• Certificering Pro
• Doorlopende ondersteuning
• Intervisie
• Trainingen inclusief afname Kansenprofiel 



4

Certificering Basis
• Begeleiding en introductie kandidaten
• Bespreking resultaten met de kandidaat (basis)
• Praktische toepassing

Open inschrijving 
Prijs per deelnemer
• € 495,00 

In company (min. 4, max 10 deelnemers)
Prijs per deelnemer
• € 395,00 

Inbegrepen één maand (persoonlijke) ondersteuning van 1 uur 
na certificering bij:
• Implementatie
• Basis gespreksvoering met kandidaten

Daarna extra ondersteuning gedurende 1 heel jaar met 
regelmatig incheckmomenten over toepassing Kansenprofiel
• € 95,-

Certificering PRO
Alleen mogelijk wanneer Certificering Basis is gevolgd

• Verdieping en verbreding gesprektechniek m.b.t. resultaten 
Kansenprofiel

• Psychologie en achtergronden m.b.t activering/motivering

Open inschrijving
Prijs per deelnemer 
• € 495,-

In company (min. 4, max 10 deelnemers
• € 395,-

Daarna extra ondersteuning gedurende 1 heel jaar met 
regelmatige incheckmomenten over toepassing Kansenprofiel
• € 95,-
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Intervisie
Voor verdere professionalisering bieden we op verzoek intervisie 
bijeenkomsten aan. Prijzen en voorwaarden worden in overleg 
bepaald en is afhankelijk van de groepsgrootte en frequentie. 

Trainingen inclusief Kansenprofiel afname kandidaten

Wil je liever dat professionals de profielen afnemen en bespreken 
met jouw kandidaten? Dat kan. Hieronder een voorbeeld van hoe 
de berekening zou kunnen zijn. Voor maatwerk gaan wij graag met 
u in gesprek. 

Afname Kansenprofiel inclusief gespreksvoering in de vorm van 
training 3 uur met maximaal 10 deelnemers en 1 trainer 
• € 1295,00

Afname Kansenprofiel, prijs per stuk <100
• € 29,50 
Afname Kansenprofiel, prijs per stuk >100
• € 24,50 

ALLE PRIJZEN EXCLUSIEF BTW

Informatie
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Datum:

Wie ben ik

Wat zijn mijn waarden

1. Klantgericht 1.

2. Efficiency 2.

3. Resultaat 3.

Wat gaat er goed

1. Collegialiteit

2. Afwisseling

3. Haalbare doelstellingen

Waar liggen mijn kansen

Kansenprofiel Nienke de Jong28-01-2022
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Wat heb ik nodig in mijn 
werkomgeving

Werk waarin er een prettige sociale omgang is met 
leuke collega's

Werk dat afwisseling en variërende werkzaamheden 
biedt

Je vindt het belangrijk dat het werk elke dag af is

Verantwoordelijkheid

Waar ga ik voor
Vaardigheden en competenties

Plezier en humor

Bijdragen/ gul zijn / behulpzaam

Hecht minder 
waarde aan orde
Introvert, laad op 
als ze alleen zijn
Oog voor het eigen
belang, competitief
Tevreden, ontspannen,
zorgeloos

Praktische instelling, 
leeft in hier en nu

Extravert, laad op 
aan andere mensen 

Doelgericht, zorgvuldig

Inschikkelijk,
servicegericht

Zorgelijk, onzeker

Nieuwsgierig, op zoek
naar nieuwe ervaringen

Vrienden en familie

Partner/relatie

Gezondheid

Geld

Persoonlijke groei

Woonomgeving

Loopbaan

Plezier en ontspanning

Helper
Verkoper

Aanpakker
Vervoerder

Maker

Big 5
Light

Levens 
gebieden

Bedrijfs 
cultuur

Kansenprofiel
Bureau Kaliber
Cer�fied

K
B
K

Leefregels/
Gedrag 

Gekozen 
door 
klant

Arbeidsmarkt 
profielen 

4 grote steden

Kansenprofiel test niet,
maar vraagt het de kandidaat

Kansenprofiel
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Kansenprofiel is:

• Snel, betrouwbaar, gebruikersvriendelijk en laagdrempelig 
(tussen de 10 en 30 minuten)

• Goedkoop (na certificering afrekening per profiel)
• Gewaardeerd door kandidaten (herkenning en waardering)
• Kan ook op mobiel worden gemaakt (dus geen grote compu-

terruimte nodig/ wel een printer)
• Tastbaar cadeau voor de volgende stap (kan gebruikt worden 

om zichzelf uit te leggen)
• Voor zowel theoretisch als praktisch opgeleiden
• Waardevol voor werknemer, werkzoekende, vrijwilliger en 

student
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‘‘Fijn dat ik nu kan vertellen wat ik wél kan doen aan  

mijn klantmanager, als dat ik telkens nee moet zeggen tegen 

aanbiedingen.’’

- Mark

Met het Kansenprofiel was het eigenlijk heel eenvoudig om een 

“basis” CV te maken. Het CV dat altijd over mij gaat en niet al is 

toegeschreven naar een functie. In mijn re-integratie moest ik 

bedenken wat ik wilde gaan doen, nu ik mijn oude werk niet meer 

mogelijk was. Door het CV gebaseerd op de onderdelen uit 

het Kansenprofiel zag ik ineens mijn unieke waarde weer.’’

- Rick

‘‘Ik zie mezelf er helemaal in terug. Vooral dat meer introvert zijn, 

kan ik nooit zo uitleggen aan mensen om mij heen. Nu zie ik het 

meer als een feit waarvoor ik me niet hoef te verdedigen.’’

- Daniellle 

‘‘Het Kansenprofiel is mooi laagdrempelig en voorliggend op 

de testen van het Leerwerkloket.’’

- Corine

Ervaringen
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We ondersteunen kandidaten vooral bij het bewegen in de 
complexe en bureaucratische wereld. Door het aanleren van 
vaardigheden hoe daarmee om te gaan. Ze kunnen zichzelf soms 
moeilijk uitleggen aan anderen. Ze weten welke werkzaamheden 
of bezigheden ze wel of niet willen of kunnen doen, maar kunnen 
dat slecht overbrengen. Daardoor ontstaan, veel vaker dan nodig, 
problemen. 

De grootste uitdaging bij het (weer) activeren van mensen is het 
veranderen van de mindset. Van denken in belemmeringen en be-
perkingen naar denken in mogelijkheden. Weten waar je energie 
van krijgt en waar je energie verliest. Ervaring opgedaan met de 
mensen die helaas niet meer participeren in wijken als de Bijlmer 
in Amsterdam Zuidoost en Delfshaven in Rotterdam heeft doen 
inzien dat aandacht hebben voor wat er mist of niet goed gaat 
geen oplossingen biedt. Praten over problemen levert vaak meer 
problemen op, praten over mogelijke oplossingen, of de gewenste 
toekomst, levert meer op. Vanuit deze ervaring en expertise heeft 
Bureau Kaliber er bewust voor gekozen het Kansenprofiel te ont-
wikkelen.

Mieke van Herk, 
Oprichter Bureau Kaliber

kansenprofiel@gmail.com

https://kansenprofiel.nl/
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