Onderzoek Identiteit en aanpassingsvermogen in het loopbaangedrag van statushouders

Beste statushouder,
je bent uitgenodigd om deel te nemen aan dit onderzoek naar statushouders en hun identiteit en
kracht om te veranderen in hun loopbaan. Daarmee help je ons en vele andere statushouders om
betere programma's te maken voor ondersteuning van hun loopbaan.
Wij willen graag jouw mening en jouw ervaring leren kennen en hopen dus van harte dat
je wilt deelnemen.
Het onderzoek bestaat uit 90 korte vragen en kost je ongeveer 20 minuten.

Inleiding
Het doel van dit onderzoek is meer te weten over identiteit en aanpassingsvermogen bij
statushouders tussen de 17 en 67 jaar en hun loopbaangedrag. Dit onderzoek is onderdeel van de
master thesis Psychologie van de Open Universiteit. Het gaat om wetenschappelijk onderzoek. De
gegevens worden dus niet door anderen gebruikt voor inburgering of andere procedures.

Het is geen test. Er zijn geen goede of foute antwoorden.
We kunnen ook niet zien wie wat geantwoord heeft.
Beantwoord de vragen dus zo eerlijk mogelijk.

De data wordt bij de Open Universiteit op veilige wijze bewaard voor 10 jaar.
Alleen de onderzoeker (Mike Brouwer) en zijn begeleiders (Prof. Dr. Annet de Lange en Dr. Joris Van
Ruysseveld) hebben toegang tot de data.

Het privacy beleid van de Open Universiteit is te vinden op www.ou.nl/privacy
Als je vragen hebt over dit onderzoek, neem dan contact op met:

Mike Brouwer BSc MBA
Email: mikebrouwer@zinstance.com
Tel.nr: 0654 604120

(Dit onderzoek wordt uitgevoerd onder leiding van
Prof. Dr. Annet de Lange | Hoogleraar
Open Universiteit | Faculteit Psychologie en onderwijswetenschappen)
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Instemming
Voordat wij het onderzoek starten is jouw instemming nodig. Lees daarom de volgende tekst. Kruis
het vakje onderaan aan als je instemt met de inhoud van de tekst. Als het vakje is aangekruist kun je
starten met het onderzoek.
•

Ik begrijp dat al de informatie die ik in dit onderzoek geef anoniem wordt verzameld en niet
tot mij terug te leiden is.

•

Ik heb de voorgaande informatie gelezen en heb gelegenheid gehad om vragen te stellen aan
de onderzoeker bij onduidelijkheden.

•

Ik geef toestemming om de gegevens die verzameld zijn tijdens dit onderzoek te gebruiken
voor wetenschappelijk onderzoek.

•

Ik begrijp dat ik op elk moment kan stoppen met dit onderzoek, ik hoef hier geen reden voor
op te geven.

•

Ik heb bovenstaande punten gelezen en ga akkoord met deelname.

•

Ik stem in met de inhoud van bovenstaande tekst.

Kies één van de volgende mogelijkheden:



Ja



Nee
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Een paar van jouw persoonlijke kenmerken
Om te beginnen willen we een aantal dingen over jou weten.
Hoe oud ben je (jouw leeftijd) *

Wat is je geslacht? Kies één van de volgende mogelijkheden:



Man



Vrouw



Wil niet zeggen

Wat is jouw opleidingsniveau (bijvoorbeeld zoals in Nederland gewaardeerd)? *
Kies één van de volgende mogelijkheden (als je diplomawaardering hebt gedaan vul dat hier in):



Geen onderwijs



Basisonderwijs (Lagere school)



VMBO/LBO



MAVO



HAVO



VWO



HAVO



VWO



MBO (Middelbaar Beroepsonderwijs)



HBO (Hoger Beroepsonderwijs)



WO (Universiteit)
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Uit welk land kom je vandaan? *
Kies één van de volgende mogelijkheden:



Afghanistan



Algerije



Cuba



Eritrea



Irak



Iran



Marokko



Rusland



Somalië



Syrië



Turkije



Voormalig Joegoslavië



Wil niet zeggen



Anders, te weten: …………………………………………………………………………………………………….

In welk jaar ben je naar Nederland gekomen? *

In welk jaar heb je een eigen woning gekregen (en ben je uit het AZC gekomen)? *

* Verplichte vraag
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Wat past het beste bij jouw situatie? *
Kies één van de volgende mogelijkheden:



Ik heb geen werk en zit meestal thuis



Ik heb geen werk en neem deel aan activiteiten zoals bij een vereniging



Ik doe onbetaald (vrijwilligers-)werk en / of volg een training



Ik heb betaald werk met financiële ondersteuning (zoals: gemeentelijke participatieinstrumenten, aanvullende uitkering, etc.)



Ik volg een opleiding in combinatie met werk (duaal)



Ik volg een opleiding met studiefinanciering



Ik heb betaald werk, werk als ZZP'er of heb mijn eigen bedrijf



Ik ben met pensioen



Wil niet zeggen

Welke onderdelen van het Inburgeringsexamen heb je gehaald? *
Selecteer alles dat je hebt behaald:


Ik heb geen inburgeringsexamen hoeven doen



Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA)



Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM)



Lezen (A2)



Schrijven (A2)



Spreken (A2)



Luisteren (A2)



Staatsexamen (B1)
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Jouw sterktes om te veranderen in loopbaan

Mensen gebruiken verschillende sterktes om hun loopbaan op te bouwen.
Iedereen is daar anders in. Niemand is overal goed in.
Geef aan hoe sterk jij de volgende punten hebt ontwikkeld.*

Zeer zwak

Zwak

Gemiddeld

Sterk

Zeer sterk

Snel en goed werken











Zorgen de dingen goed te
doen











Nieuwe dingen leren











Naar beste kunnen werken











Hindernissen overwinnen











Problemen oplossen











Positief blijven











Zelf beslissingen nemen











Verantwoordelijkheid nemen
voor wat ik doe











Opkomen voor mijn eigen
mening











Op mezelf rekenen











Doen wat het beste is voor
mij
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Zeer zwak

Zwak

Gemiddeld

Sterk

Zeer sterk

Nadenken over hoe mijn
toekomst eruit zal zien











Weten dat de keuzes die ik
nu maak, mijn toekomst
bepalen











Mezelf voorbereiden op
de toekomst











Nadenken over welke
opleiding en welk beroep ik
moet kiezen











Plannen hoe ik mijn doelen
ga bereiken











Nadenken over mijn
(studie)loopbaan











Mijn omgeving onderzoeken











Op zoek gaan naar kansen
voor persoonlijke groei











Verschillende dingen
onderzoeken voordat ik een
keuze maak











Verschillende manieren zien
om dingen te doen











Diep nadenken over vragen
waar ik mee zit











Nieuwsgierig zijn naar
nieuwe mogelijkheden











* Verplichte vraag
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Vertrouwen in je eigen sterktes
De volgende stellingen gaan over het vertrouwen dat je hebt om bepaalde taken van je werk tot een
goed einde te brengen. Geef aan in hoeverre je het eens of oneens bent met de onderstaande
stellingen.*
Kies het toepasselijke antwoord voor elk onderdeel:

Helemaal
mee
oneens

Mee
oneens

Neutraal
(niet mee
eens, niet
mee
oneens)

Mee eens

Helemaal
mee eens

De meeste doelen die ik voor
mezelf stel, haal ik











Bij moeilijke taken weet ik
zeker dat ik ze aankan











In het algemeen kan ik
realiseren wat ik belangrijk
vind











Ik geloof dat ik alles kan
bereiken wanneer ik mezelf
ertoe zet











Veel uitdagingen kan ik
succesvol overwinnen











Ik heb er vertrouwen in dat
ik veel verschillende taken
goed aankan











Vergeleken met anderen,
kan ik de meeste dingen
heel goed











Zelfs als het moeilijk wordt,
blijf ik vrij goed werken











Wanneer iets niet lukt op het
werk, blijf ik mijn best doen
totdat het wel lukt











Het lukt mij om goede
relaties met anderen op te
bouwen op het werk











* Verplichte vraag
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Helemaal
mee
oneens

Mee
oneens

Neutraal
(niet mee
eens, niet
mee
oneens)

Mee eens

Helemaal
mee eens

In moeilijke situaties op het
werk, heb ik genoeg
veerkracht om ermee om te
gaan











Ik wil mijn eigen werk zo
zelfstandig mogelijk
uitvoeren











Ik kan goed omgaan met
onverwachtse
gebeurtenissen op het werk
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Wat heb je afgelopen tijd voor je loopbaan gedaan?
Het gaat hier om wat je de afgelopen 6 maanden voor je loopbaan hebt gedaan.
In hoeverre ben je of heb je de afgelopen 6 maanden ... *
Kies het toepasselijke antwoord voor elk onderdeel:

Niet of
bijna niet

Een paar
keer

Regelmatig

Vaak

Heel erg
vaak

Actief bezig geweest om je
loopbaan vorm te geven











Acties ondernomen om de
doelen in je loopbaan te
realiseren











Voor ontwikkeling van je
loopbaan gezorgd











Plannen en doelen voor je
loopbaan gemaakt











Informatie verzameld over
werkgevers, kansen of de
arbeidsmarkt van jouw
gewenste loopbaan











Met mensen gesproken die
je kunnen helpen met je
loopbaan











Dingen (op het werk) gedaan
die je kunnen helpen in je
loopbaan
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Jouw zelfbeeld
Geef aan in hoeverre je het eens of oneens bent met de volgende stellingen *
Kies het toepasselijke antwoord voor elk onderdeel:

Geheel mee
oneens

Mee
oneens

Neutraal
(niet mee
eens, niet
mee
oneens)

Mee eens

Geheel mee
eens

Mijn meningen over mezelf
zijn vaak verschillend











De ene dag heb ik misschien
een mening over mezelf en
op een andere dag kan ik
een andere mening hebben











Ik vraag mezelf vaak af wat
voor persoon ik nu eigenlijk
ben











Soms heb ik het gevoel dat ik
niet echt de persoon ben die
ik lijk te zijn











Wanneer ik nadenk over hoe
ik vroeger was, weet ik niet
zeker hoe ik echt was











Ik ervaar bijna nooit
problemen tussen de
verschillende delen van
mijzelf











Soms denk ik dat anderen
mij beter kennen dan ikzelf











Mijn meningen over mezelf
veranderen heel vaak











Als mij gevraagd zou worden
om mijzelf te beschrijven,
zou dat van de ene op de
andere dag anders kunnen
zijn
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Geheel mee
oneens

Mee
oneens

Neutraal
(niet mee
eens, niet
mee
oneens)

Mee eens

Geheel mee
eens

Zelfs als ik dat zou willen,
denk ik niet dat ik iemand
zou kunnen vertellen hoe ik
echt ben











In het algemeen heb ik een
duidelijk beeld van wie en
wat ik ben











Het is vaak moeilijk voor mij
om een beslissing te nemen
omdat ik niet echt weet
wat ik wil
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Jouw beeld van je toekomstige werk
Denk eerst even na over hoe je in de toekomst zou willen zijn in je werk. Neem 1-2 minuten de tijd
om je voor te stellen hoe jij straks in jouw werk bent.
Heb je dat gedaan? Beantwoord nu de vragen. *
Kies het toepasselijke antwoord voor elk onderdeel:

Geheel mee
oneens

Mee
oneens

Neutraal
(niet mee
eens, niet
mee
oneens)

Mee eens

Geheel mee
eens

Ik kan mij die toekomst
makkelijk voorstellen











Het beeld in mijn hoofd van
mijn toekomstige werk is
heel duidelijk











Ik kan mijzelf makkelijk
voorstellen in mijn
toekomstig werk











Ik weet heel duidelijk wie en
wat ik wil worden in mijn
toekomstig werk











Het soort toekomst dat ik
met mijn werk wil, is heel
duidelijk
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Jouw veerkracht
Geef aan in hoeverre je het eens bent met onderstaande stellingen *
Kies het toepasselijke antwoord voor elk onderdeel:

Helemaal
mee
oneens

Mee
oneens

Neutraal
(niet mee
eens, niet
mee
oneens)

Mee eens

Helemaal
mee eens

Na een moeilijke tijd kan ik
snel weer verder











Ik kom maar moeilijk door
problemen in mijn leven
heen











Ik heb niet veel nodig om na
problemen te herstellen











Als er iets ergs gebeurd is,
duurt het lang voor ik weer
op mijn oude manier verder
kan











Ik kom meestal met weinig
moeite door moeilijke tijden











Het kost me veel tijd om
vervelende dingen in mijn
leven te overwinnen
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De sterkte van de identiteit van jouw beroep
Geef aan in hoeverre je het eens bent met de volgende stellingen *
Kies het toepasselijke antwoord voor elk onderdeel:

Geheel mee
oneens

Mee
oneens

Neutraal
(niet mee
eens, niet
mee
oneens)

Mee eens

Geheel mee
eens

Ik weet wat ik moet kunnen
voor het werk dat ik wil doen











Ik heb een duidelijk beeld
van wat ik belangrijk vind in
werk











Ik kan mijn ideale baan
makkelijk beschrijven











Ik weet wat voor werk ik
voor de rest van mijn leven
zou willen doen











Ik heb een sterk gevoel van
wie ik ben als het over mijn
loopbaan gaat











Ik vind het niet moeilijk om
te beslissen wat ik voor werk
ik wil doen











Ik heb een duidelijk gevoel
voor het soort werk dat ik
zou willen doen











Ik vind het moeilijk om het
soort werk te kiezen dat ik
zou willen











Ik weet wat voor soort baan
ik in de toekomst graag zou
Hebben











Ik heb een duidelijk besluit
genomen over wat voor
werk ik wil
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Geheel mee
oneens

Mee
oneens

Neutraal
(niet mee
eens, niet
mee
oneens)

Mee eens

Geheel mee
eens

Ik weet welk soort werk het
beste bij mij past











Ik kan geen besluit nemen
over wat voor werk ik wil











Ik voel dat ik duidelijk op
weg ben naar mijn
toekomstige baan











Dit waren alle vragen.
Heel hartelijk bedankt voor jouw hulp!

Graag de ingevulde vragenlijst opsturen naar:
Mike Brouwer
Heerlenerweg 10
6132 CM Sittard
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