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PERSOONLIJKE GEGEVENS
naam:

Angelo Höngens (mw408090/171991)

titel:

ing/BSc (bachelor of computer science)

adres:

** wegens privacyredenen

postcode/stad:

niet in internetversie **

telefoonnr:

+31 641666484

e-mailadres:

angelo@hongens.nl

geboren:

** ** 1980 te Tilburg

nationaliteit:

Nederlandse

huwelijkse status:

Samenwonend

OPLEIDING
Onderstaand diagram geeft een weergave van de opleidingen die ik heb genoten. Verderop is een overzicht te
vinden van de certificaten die ik behaald heb.
All-round politiemedewerker (4-in-3 jaar), Politieacademie Eindhoven
Opleiding politievrijwilliger, Politieacademie Eindhoven
diploma: ja
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20052009
20022011

Hogere Informatica, Avans Hogeschool Breda
diploma: ja

1999- HBO Communicatiesystemen, Hogeschool Utrecht
2000 diploma: nee
1998- VWO, Koning Willem II College Tilburg
1999 diploma: nee

2010

2005

HAVO, Koning Willem II College Tilburg
diploma: ja
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WERKERVARING
Onderstaand diagram laat mijn relevante werkervaring zien:
Allround politiemedewerker,
team Dongemond, locatie Oosterhout
Opleiding allround politiemedewerker, Politieacademie Eindhoven
te werk gesteld bij team Oosterhout
Politievrijwilliger, rang surveillant,
team Leijdal Tilburg
Opleiding politievrijwilliger, Politieacademie Eindhoven
te werk gesteld bij team Leijdal Tilburg

20092011

20052009
2002nu

freelance: Höngens Automatisering
IT-werkzaamheden

2010

2000

2005

19992011

NetMatch
IT-werkzaamheden

1995
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CERTIFICATEN EN KORTE OPLEIDINGEN
23-01-2008 Grensoverschrijdende Politie Samenwerking
23-09-2010 Bedienaar Ademanalyse-apparaat
24-09-2010 HKS LIST Beperkt bevragen
13-10-2011 Lasersnelheidsmeter (MWSI), LaserPatrol
28-01-2014 Update ademanalyse
16-02-2015 Vaarbekwaamheid Politie I
16-07-2015 Basiscursus mountainbike surveillance
23-06-2016 Basiscertificaat marifonie

OPLEIDINGSNIVEAU EN TALEN

Ik beschouw mijn werk- en denkniveau op HBO/WO-niveau. Uit de selectie voor niveau 4 scoorde ik de
hoogst mogelijke score voor het cognitieve capaciteitenprofiel. Volgens het rapport: “niveau 4: de score 20
houdt in dat 95% van de kandidaten in deze groep een lagere score dan u heeft behaald.”
Nederlands is mijn moedertaal. In de selectie voor de niveau 4 opleiding scoorde ik niveau C1 voor leesvaardigheid (het hoogste niveau) en scoorde ik niveau B2 voor schrijfvaardigheid (op een na hoogste niveau). Ik
beschouw mijn beheersing van de Engelse taal als ‘near native’. Mijn beheersing van de Duitse taal is matig.
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PSYCHOLOGISCH PROFIEL
In het selectierapport voor de sollicitatie voor niveau 4 is de ‘rapportage van het psychologisch onderzoek’ te
vinden. Deze heb ik hieronder in zijn geheel geplaatst, omdat ik vind dat het (nog steeds) een goed beeld geeft
van zowel mijn sterke punten als mijn verbeterpunten.
De heer Höngens komt in dit geschiktheidonderzoek naar voren
als een gedreven, hardwerkende en maatschappelijk betrokken kandidaat. Tevens laat hij zich kennen als een kritisch en
analytisch ingesteld persoon die gebrand is op zijn persoonlijke
ontwikkeling. In het Iicht van de door hem geambieerde functie
heeft hij een aantal kwaliteiten Iaten zien. Hieronder vallen zijn
vermogen probleemsituaties vlot te kunnen doorgronden, zijn
gedreven werkhouding en zijn overwicht. Aandachtspunten zijn
er ook en deze zullen nader in dit rapport aan bod komen.
In sociaal opzicht laat de heer Höngens zich kennen als iemand
die respectvol en beleefd is en die doorgaans gepaste omgangsvormen hanteert. Hoewel hij weinig hinder ervaart bij het
aangaan van nieuwe contacten, maakt hij aanvankelijk een zakelijke en gereserveerde indruk en is zijn houding daarbij minder
toegankelijk te noemen. Echter naarmate het contact vordert,
blijkt hij voldoende warmte en hartelijkheid in zijn contacthouding te kunnen leggen en schemeren zijn goede bedoelingen
door. Hij blijkt in ruime mate begaan te zijn met anderen en anderen in nood weet hij op een adequate wijze te helpen en bij
te staan.
In communicatief opzicht is de heer Höngens in ruime mate
vaardig te noemen. Hij beschikt over een uitgebreid vocabulaire
en hij weet structuur in zijn bewoordingen aan te brengen. Zijn
wijze van communiceren is eerlijk, transparant maar hierdoor
niet altijd even tactvol te noemen.
In zijn reacties kan hij ad rem zijn en zo nu en dan ongenuanceerd uit te hoek komen. Enige mate aan impulsiviteit in zijn
persoonlijkheid ligt hieraan ten grondslag. Hij mag ervoor waken op deze wijze anderen voor het hoofd te stoten. lndien hij
over zichzelf spreekt, blijkt hij in ruime mate zelfkritisch te zijn
ingesteld. Hij blikt geregeld terug op zijn doen en Iaten en hij
weet zijn
persoonskenmerken in kaart te brengen. Geconfronteerd met
kritiek, kan dit een gevoelige snaar bij hem raken en kan hij het
aanvankelijk lastig vinden deze te incasseren. Niettemin zal hij
nuttige aanwijzingen niet geheel in de wind slaan, maar hier zijn
voordeel mee proberen te doen.
Op de werkvloer valt de heer Höngens op door zijn gedrevenheid, doelgerichtheid en zijn streven naar het neerzetten van
goede resultaten. Hij komt gemakkelijk uit de startblokken,
toont veel inzet bij zijn taakuitvoering en hij gaat doordacht en

weloverwogen te werk. Bij obstakels en/of tegenslagen is hij
er niet de persoon naar die snel het bijltje erbij zal neer gooien,
maar hij blijft nauwgezet naar zijn doelen toewerken. Hoewel hij
vasthoudend kan zijn, gaat dit niet ten koste van zijn flexibiliteit.
De heer Höngens is in ruime mate in staat gebleken zijn prioriteiten te kunnen stellen en bij onvoorziene omstandigheden te
kunnen improviseren.
Gesteld voor een probleemsituatie, laat de heer Höngens een
actieve houding zien en gaat hij onderzoekend te werk. Nieuwe
informatie weet hij vlot in bestaande gegevens te integreren en
op deze wijze slaagt hij erin een situatie inzichtelijk te krijgen.
Wanneer er besluiten van hem verlangd worden, neemt hij deze
doorgaans voldoende vlot en autonoom en met gevoel voor
verantwoordelijkheid. Zijn overwicht is bovengemiddeld bevonden. De heer Höngens is in staat om directief en leidend op te
treden. Hij heeft een zelfverzekerde en stevige houding en hij
schroomt niet om anderen op ongepast gedrag aan te spreken.
Zijn standpunten weet hij met argumenten te staven en op deze
wijze slaagt hij erin anderen zowel verbaal als non-verbaal te
beïnvloeden.
De heer Höngens is in ruime mate stressbestendig gebleken.
In emotioneel opzicht toont hij zich voldoende weerbaar. Hij is
nuchter en relativerend ingesteld en hij heeft daarbij voldoende
zicht op zijn emoties en zijn gevoelsleven. Tegenslagen weet hij
vlot en adequaat te verwerken en achter zich te Iaten. Geconfronteerd met hectische en stressvolle situaties, weet hij deze
het hoofd te bieden. Hij blijft evenwichtig en beheerst en hij is
niet snel onder de indruk van zaken.
Ook bij weerstand en tegenwerking behoudt hij het overzicht en
blijft hij effectief optreden.
Verwacht wordt dat hij de hectiek en stress, welke aan de orde
van de dag zijn binnen het politiewerk, voldoende zal weten te
hanteren.
Tot slot is de heer Höngens in ruime mate integer te noemen. Hij
toont zich op de hoogte van de algemeen aanvaarde regelgeving en hij conformeert zich hieraan. Daarbij geeft hij er blijk van
in zijn dagelijks Ieven naar eer en geweten te handelen.
Apeldoorn, 3 februari 2011
Mevrouw drs. H. Hajjari
Psycholoog

