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Beschouw je jezelf als introvert of extravert? In elke situatie? Is het zo eenvoudig? 

Als we een grote groep mensen vragen om zichzelf te labelen als introvert of extravert, dan kiest een deel van de 
groep snel én met volle overtuiging een label uit. Voor de extremen werkt deze opdeling namelijk uitstekend. De 
meerderheid zal zich toch wat oncomfortabel voelen bij deze categorisatie. Het duwt hen ongewild (en onterecht) in 
een hokje dat bepaalt wie ze zijn. 

Het oncomfortabele gevoel van deze mensen is absoluut gerechtvaardigd. Persoonlijkheidseigenschappen (zoals 
extraversie) zijn namelijk zo verdeeld over de bevolking dat een minderheid heel laag scoort (introvert), een 
minderheid heel hoog scoort (extravert) en de meerderheid zich ergens tussenin situeert (ambivert).

Een groep mensen zomaar in twee types verdelen? 1  Dat werkt niet. De werkelijkheid is complexer dan dat.  
En gelukkig maar.

Persoonlijkheidsvragenlijsten die gebruikmaken van zo’n tweedeling (of dichotomie) zijn gebaseerd op categorische 
modellen en het resultaat verdeelt mensen in types. De grootste tekortkoming van zulke categorische modellen is 
dat de meerderheid van de bevolking helemaal niet in een type onder te verdelen valt. Met onbetrouwbare resultaten 
tot gevolg:  je ontvangt een ander resultaat wanneer je de test verschillende malen aflegt terwijl je persoonlijkheid 
natuurlijk niet drastisch is veranderd. 

Is er een betrouwbaar alternatief? Natuurlijk! Het is adequater om voor een bepaalde eigenschap (zoals extraversie) 
een positie te bepalen op een onderliggend continuüm 2 . Het voordeel hiervan is dat je zowel subtiele als substantiële 
persoonlijkheidsverschillen tussen personen in rekening kan brengen. Ten tweede geeft het inzicht in evoluties van 
individuele medewerkers. Zo kunnen we als HR-professionals genuanceerde beslissingen nemen, gebaseerd op 
betrouwbare metingen. 

PRINCIPE #1:  
PERSOONLIJKHEIDSEIGENSCHAPPEN ZIJN GEEN LABELS, MAAR CONTINUE DIMENSIES

CONTINU, COMPREHENSIEF EN HIËRARCHISCH  

Persoonlijkheid voorspelt gedrag. Het onderzoek is talrijk, de kwaliteit overtuigend. Steeds meer HR-professionals 
zetten kennis over de persoonlijkheid van (potentiële) werknemers in bij het “managen” van menselijk kapitaal en 
het vormgeven van een personeelsbeleid. Een persoonlijkheids instrument maakt ondertussen frequent deel uit van 
selectieprocedures, maar ook binnen het permanent vormen, trainen en/of ontwikkelen van medewerkers zien we 
toepassingen. 

Een waardevol HR-instrument, op voorwaarde dat we persoonlijkheid op een adequate manier meten. De boodschap 
is duidelijk: de kwaliteit van het meetinstrument bepaalt mee de kwaliteit van de HR-adviezen die erop verder 
bouwen. Garbage in, garbage out.

Science to the rescue. Decennialang onderzoek rond de manifestatie van persoonlijkheid toont hoe we kwalitatieve 
instrumenten kunnen herkennen. We vatten het samen in drie fundamentele, maar concrete principes. 

CONTINU, COMPREHENSIEF EN HIËRARCHISCH
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Persoonlijkheid omvat natuurlijk veel meer dan enkel intro -en extraversie. Als je de genoemde persoonlijkheids-
adjectieven uit willekeurig gekozen vacatureberichten oplijst, is het resultaat indrukwekkend.

De adjectieven en onderliggende persoonlijkheidstrekken om individuen, jong en oud, te karakteriseren zijn quasi 
eindeloos. Daarom is het essentieel deze persoonlijkheidseigenschappen te organiseren in een systeem of model. 
Een dergelijk model, ook wel een taxonomie genoemd, moet werkbaar en veelomvattend zijn. 

De meest bekende (en meest gebruikte) taxonomie is het Vijf Factoren Model, gevolgd door het HEXACO-model 3 .  
In beide modellen vertrekt men van vijf (of zes) brede persoonlijkheidsfactoren die een goede samenvatting bieden 
van het eindeloos aantal persoonlijkheidseigenschappen over culturen en leeftijdscategorieën heen. 

Beiden modellen spreken elkaar niet tegen, maar het ene model bouwt verder op het andere, en onderscheidt een 
extra factor.

Gezien een persoonlijkheidsassessment als doel heeft om toekomstig gedrag te voorspellen, is het bijgevolg van 
belang dat een taxonomie veelomvattend of comprehensief is. Gedrag wordt namelijk niet door één eigenschap, 
maar door een combinatie van verschillende persoonlijkheidstrekken gestuurd. 

De manier waarop men in een team samenwerkt, wordt gekleurd door trekken (zoals extraversie en altruïsme) die 
een impact hebben op ons interpersoonlijk gedrag, maar evenzeer door trekken (zoals stressgevoeligheid of andere 
aspecten van emotionele stabiliteit) die zich meer ‘intern’ in de persoon afspelen.  

Een persoonlijkheidsmeting die onvoldoende comprehensief is zal dus belangrijke aspecten van de 
persoonlijkheidspuzzel missen (zoals emotionele stabiliteit) en zo inboeten op voorspellende waarde. 

Persoonlijkheid comprehensief in kaart brengen via een vragenlijst? Een kwalitatief instrument is gebaseerd op 
een veelomvattende taxonomie en meet expliciet het merendeel van de persoonlijkheidseigenschappen om zo een 
compleet beeld te geven van de persoonlijkheid. 

PRINCIPE #2:  
EEN PERSOONLIJKHEIDSMETING BRENGT EIGENSCHAPPEN COMPREHENSIEF IN KAART

 De factoren van het Vijf Factoren en HEXACO model van persoonlijkheid

BIG FIVE HEXACO
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De wetenschappelijke evidentie is overtuigend: het gebruik van persoonlijkheidsmetingen laat toe om diverse 
aspecten van personeelsbeleid, van selectie tot training en ontwikkeling, beter te laten renderen. Een belangrijke 
randvoorwaarde is echter het gebruik van kwalitatieve instrumenten en in dit artikel belichtten we drie prioritaire 
principes achter goed werkende persoonlijkheidsassessments. Goede instrumenten worden niet altijd goed ingezet. 
Dit laatste wordt dikwijls vergeten. 

Naast de keuze voor een instrument, is het ook van belang om getraind te zijn in het gebruik en interpretatie van 
dit instrument.

EPILOOG

De vijf of zes centrale trekken in het Vijf Factoren- of HEXACO-model vormen een betrouwbare grootste gemene 
deler van zo goed als alle relevante persoonlijkheidsverschillen tussen mensen. Niettemin zijn deze vijf of zes factoren 
vaak te breed om specifieke gedragingen in een professionele setting te begrijpen of voorspellen. 

We illustreren: als je wil weten of een werknemer bereid is om zich continu bij te scholen en nieuwe kennis op te doen, 
kijk je naar de mate waarin deze werknemer volgens zijn/haar persoonlijkheid openstaat voor nieuwe ideeën, maar 
minder naar de mate waarin hij/zij een rijke fantasie heeft. Nochtans worden beide facetten (openheid voor nieuwe 
ideeën en fantasie) onder de bredere noemer van de persoonlijkheidsfactor “openheid” geplaatst. Dit illustreert 
dat elke brede persoonlijkheidsfactor bestaat uit meer specifieke persoonlijkheidsfacetten. Deze facetten bieden 
belangrijke aanvullende informatie over het denken, voelen en handelen van mensen. Vergelijk het gerust met 
een schilderij, waarbij een fijner penseel toelaat om een profiel te maken met dat beetje meer precisie. Dankzij 
het hiërarchisch karakter van het Vijf Factoren- of HEXACO-model kan je persoonlijkheid op verschillende niveaus 
onderzoeken: eerder breed of zeer specifiek 4 .

PRINCIPE #3:  
PERSOONLIJKHEID ALS HIËRARCHISCH SYSTEEM MET BREDE PERSOON LIJK HEIDS
FACTOREN GEBOUWD OP SPECIFIEKE PERSOONLIJK HEIDS FACETTEN

 Een voorbeeld van een hiërarchische benadering van persoonlijkheid met factoren, domeinen en facetten.
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