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Scoringsformulier - Dozen Vouwen 

 
 

GEMETEN COMPETENTIES 

 Handelingssnelheid: De snelheid waarmee je de opdracht uitvoert. 

 Nauwkeurigheid: Je houdt rekening met details en werkt zorgvuldig. 

 Flexibiliteit: Je past je gemakkelijk aan, aan een veranderende: werkwijze, taken en 

verantwoordelijkheden. 

 

Let op: Als je iets aanvinkt in een hoger niveau, dan is het vorige niveau automatisch behaald. 

 

Handelingssnelheid 

De snelheid waarmee je de opdracht uitvoert. 

Niveau 1 - 

ondergemiddeld 

…… dozen na 5 minuten, met label: …… 

⃝ De kandidaat vouwt minder dozen dan de gemiddelde uitzendkracht. 

Niveau 2 - 

gemiddeld 

…… dozen na 5 minuten, met label: …… 

⃝ De kandidaat vouwt evenveel dozen als de gemiddelde uitzendkracht. 

Niveau 3 - 

bovengemiddeld 

…… dozen na 5 minuten, met label: …… 

⃝ De kandidaat vouwt meer dozen dan de gemiddelde uitzendkracht. 

Extra Efficiëntie 

⃝ Werkt systematisch: altijd dezelfde plooimethode en/of altijd met hetzelfde kleur label 

beginnen. 

Eventuele opmerkingen: 

 

 

* Het gemiddelde werd vastgesteld tijdens het testen van de tool. We raden aan om zelf een 

gemiddelde vast te stellen in het bedrijf (= de norm) of om als uitzendkantoor het gemiddelde van 

de uitzendkrachten te nemen. 
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Nauwkeurigheid 

Je houdt rekening met details en werkt zorgvuldig. 

Niveau 1 Voert de richtlijnen correct uit. 

⃝ Vouwt de dozen juist. 

Niveau 2 Voert de richtlijnen correct uit en verliest details niet uit het oog. 

⃝ Vouwt een juist aantal dozen van elke kleur. 

⃝ Hangt de labels op de juiste plaats. 

Eventuele opmerkingen: 

 

 

Flexibiliteit 

Je past je gemakkelijk aan, aan een veranderende: werkwijze, taken en verantwoordelijkheden. 

Niveau 1 Kan goed om met de onverwachte wending. 

⃝ Blijft gemotiveerd en gaat door met de nieuwe bestelling. 

Niveau 2 Kan goed om met de onverwachte wending en verwerkt deze. 

⃝ Controleert aantal dozen reeds gevouwen van elke kleur. 

⃝ Vraagt indien nodig de leidinggevende wat te doen OF kan verder. 

Niveau 3 Kan goed om met de onverwachte wending, verwerkt deze en biedt er een 

oplossing voor. 

⃝ Reageert op de nieuwe bestelling door het juiste aantal dozen te vouwen van elke kleur. 

Eventuele opmerkingen: 

 

 

 

  


