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Inleiding
Persoonlijkheid

In deze rapportage worden je resultaten op de
persoonlijkheidsvragenlijst weergegeven. Deze vragenlijst bestaat
uit vragen, waarvan je steeds hebt aangegeven in hoeverre je het
met de vraag eens was. Een voorbeeld van zo’n vraag is ‘Ik kan mijn
gevoelens goed beheersen’ of ‘Ik stel hoge eisen aan mijzelf’. Je
antwoorden geven een beeld van je persoonlijkheid.
De persoonlijkheidseigenschappen zijn in te delen in zes domeinen.
Deze domeinen zijn:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Emotionele stabiliteit
Consciëntieusheid
Extraversie
Vriendelijkheid
Openheid
Integriteit

Elk domein bestaat weer uit een aantal persoonlijkheidsaspecten. In
totaal zijn dit 25 aspecten. Hieronder worden je resultaten per
domein en aspect gepresenteerd. Dit gebeurt in een aantal stappen:

 Je krijgt een samenvatting van de resultaten
 Je vindt al je resultaten terug in een overzicht/grafiek
 Je krijgt een uitgebreide beschrijving van je resultaten

Samenvatting

 Je score op regels en zekerheid is hoog. Je vindt het in het
algemeen belangrijk om regels en richtlijnen te volgen.

 Een hoge score op vertrouwen in anderen. In het algemeen
vertrouw je mensen.

 Op boosheid scoor je beneden gemiddeld. Je blijft meestal kalm
bij een conflict of ruzie.

 Op doorzettingsvermogen scoor je boven gemiddeld. Je houdt
meestal vol bij tegenslag en maakt dingen af.

 Een boven gemiddelde score op leergierigheid. In het algemeen
vind je het belangrijk om nieuwe dingen te leren.

 Een boven gemiddelde score op ordelijkheid. Je werkt meestal
georganiseerd en je richt je op duidelijke doelen.

 Je score op prestatiemotivatie is boven gemiddeld. Je bent

meestal zeer gemotiveerd om bepaalde prestaties te behalen.

 Een boven gemiddelde score op angstigheid. Je kunt je snel
zorgen maken.

 Op assertiviteit scoor je beneden gemiddeld. Je vindt het meestal
moeilijk om voor je mening uit te komen.

 Je score op avontuurlijkheid is beneden gemiddeld. Je hebt weinig
behoefte aan nieuwe ervaringen.

 Op initiatief scoor je beneden gemiddeld. Je begint met weinig
activiteiten uit jezelf.

 Je score op behoefte aan aandacht is laag. Je bent meestal
bescheiden en vindt waardering van anderen onbelangrijk.

 Je score op creativiteit is laag. Je kiest vaak een vertrouwde
manier om dingen aan te pakken.

 Je score op sociale warmte is laag. Je hebt meestal weinig
behoefte aan vrienden en contacten met anderen.

 Een zeer lage score op sociale durf. Je vindt het vaak moeilijk om
nieuwe contacten te maken.

 Een zeer lage score op spanningsbehoefte. Je neemt liever geen
risico’s.
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Op de volgende pagina vind je een overzicht van je resultaten. Je
resultaten zijn vergeleken met een norm/referentiegroep. Onder de
grafiek zie je met welke normgroep je bent vergeleken. Je kunt zien
of je laag, midden of hoog scoort ten opzichte van deze normgroep.
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Je resultaten in een overzicht
Laag

Emotionele stabiliteit
Emotionele beheersing
Zelfvertrouwen
Flexibiliteit
Angst en depressieve gevoelens
Boosheid

Consciëntieusheid
Regels en zekerheid
Ordelijkheid
Doorzettingsvermogen
Prestatiemotivatie

Extraversie
Sociale durf
Assertiviteit
Behoefte aan aandacht

Vriendelijkheid
Zorgzaamheid
Harmonieus
Sociale warmte
Vertrouwen in anderen
Interesse in anderen

Openheid
Creativiteit
Leergierigheid
Initiatief
Avontuurlijkheid
Spanningsbehoefte

Integriteit
Eerlijkheid
Oprechtheid
Behoefte aan status en bezit
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Midden

Hoog

De gebruikte normgroep is:

Algemene normgroep
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Emotionele stabiliteit

Emotionele beheersing

Zelfvertrouwen

Flexibiliteit

Dit domein geeft een beeld van je algehele welbevinden. Je score op
dit domein is gemiddeld in vergelijking met de normgroep.
Je score op dit aspect is gemiddeld. Personen met een gemiddelde
score zijn niet snel gespannen en handelen in de meeste situaties kalm
en beheerst. Het risico bestaat dat zij gevoelens minder snel aan
anderen tonen en zij wat afstandelijk overkomen.
Je score op dit aspect is (laag) gemiddeld. Personen met een (laag)
gemiddelde score op zelfvertrouwen zijn soms bang dat ze problemen
niet aan kunnen, maar dit leidt niet tot grote onzekerheid. Zij hebben
een redelijk vertrouwen in zichzelf en maken een realistische
inschatting van hun mogelijkheden.
Je score op dit aspect is (hoog) gemiddeld. Kenmerkend voor personen
met een (hoog) gemiddelde score op flexibiliteit is dat het hen weinig
moeite kost om zich aan te passen aan veranderingen. Voor hen hoeft
echter niet alles te veranderen. Zij vinden het ook prettig om in een
bekende en vertrouwde omgeving te functioneren.

Angst en depressieve
gevoelens

Je score op dit aspect is boven gemiddeld. Personen met een tamelijk
hoge score hebben regelmatig last van angstige of sombere
gedachten. Zij maken zich redelijk snel zorgen en twijfelen vaak aan
zaken.

Boosheid

Je score op dit aspect is beneden gemiddeld. Kenmerkend voor
personen met een tamelijk lage score op boosheid is dat zij zich goed
kunt beheersen en niet snel geïrriteerd raken. Bij een conflict laten zij
zich niet meeslepen door emoties en blijven zij kalm.

Consciëntieusheid

Regels en zekerheid

Ordelijkheid

Doorzettingsvermogen

Prestatiemotivatie

Extraversie

Sociale durf

Dit domein geeft een beeld van de mate waarin je gedisciplineerd
bent en je aanpast aan de eisen van de omgeving. Je score op dit
domein is hoog in vergelijking met de normgroep.
Je score op dit aspect is hoog. Personen die hoog op dit aspect scoren
vinden het veelal belangrijk om zich aan regels en richtlijnen te
houden. Het is belangrijk voor hen dat ze kunnen functioneren in een
omgeving waarin voldoende regels en richtlijnen zijn om hen houvast
te bieden.
Je score op dit aspect is boven gemiddeld. Kenmerkend voor personen
die boven gemiddeld op dit aspect scoren is een systematische en
ordelijke handelswijze. Over het algemeen werken zij georganiseerd,
netjes en precies.
Ze hebben een goed overzicht over taken en zijn in staat om dingen
snel terug te vinden. Dit vergemakkelijkt het overdragen van
activiteiten aan anderen.
Je score op dit aspect is boven gemiddeld. Personen die boven
gemiddeld op dit aspect scoren, zullen vaak dingen afmaken waar ze
aan begonnen zijn, ook wanneer zij tegenslag ondervinden.
Je score op dit aspect is boven gemiddeld. Kenmerkend voor personen
die boven gemiddeld op dit aspect scoren, is dat zij er op gericht zijn
om goede prestaties te leveren en zich hier ook voor inzetten. Ze zijn
over het algemeen niet tevreden met een gemiddelde prestatie. Dit
kan hun arbeid- of studieloopbaan ten goede komen.
Dit domein geeft een beeld van de mate waarin je extern versus
intern gericht bent. Heb je veel behoefte aan contact met en
aandacht van andere mensen of ben je bij voorkeur alleen? Je score
op dit domein is zeer laag in vergelijking met de normgroep.
Je score op dit aspect is zeer laag. Personen met een zeer lage score
op dit aspect hebben er vaak moeite mee om nieuwe mensen te leren
kennen. Zij voelen zich het meest op hun gemak bij mensen die zij al
goed kennen. In een groep kunnen zij zich ongemakkelijk voelen en zij
blijven het liefst op de achtergrond. Zij zeggen dan meestal weinig,
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waardoor zij het risico lopen dat mensen niet naar hen luisteren.
Assertiviteit

Behoefte aan aandacht

Vriendelijkheid

Je score op dit aspect is beneden gemiddeld. Kenmerkend voor
personen met een tamelijk lage score op assertiviteit is zij er moeite
mee hebben hun mening in een groep te uiten. Het kan gebeuren dat
zij anderen niet durven tegen te spreken als zij het niet met hen eens
zijn. De kans bestaat dat zij niet voldoende voor hun rechten en
belangen opkomen.
Je score op dit aspect is laag. Personen met een lage score op dit
aspect zijn vaak in mindere mate gericht op erkenning. Hoewel zij hun
prestaties en belangen belangrijk vinden, zullen zij dit niet altijd aan
anderen laten blijken. Hun bescheiden opstelling kan een gunstig effect
hebben op de samenwerking met anderen. Zij kunnen echter het risico
lopen zij hun eigen belangen onvoldoende verdedigen.
Dit domein geeft een beeld van hoe je staat tegenover andere
mensen. Hoe ga je om met de belangen, gevoelens en behoeften
van anderen? Je score op dit domein is gemiddeld in vergelijking
met de normgroep.

Zorgzaamheid

Je score op dit aspect is gemiddeld. Kenmerkend voor personen die
gemiddeld op dit aspect scoren, is dat zij hun eigen belangen en die
van anderen tegen elkaar afwegen. Zij helpen andere mensen
regelmatig om problemen op te lossen. Andere mensen vragen hen
soms om hulp. Ze verwachten hier niet altijd iets voor terug.

Harmonieus

Je score op dit aspect is (hoog) gemiddeld. Personen die (hoog)
gemiddeld op dit aspect scoren, houden rekening met gevoelens en
behoeften van anderen en treden in het algemeen tactvol op. Ze
vinden hun eigen gevoelens net zo belangrijk als die van anderen.
Ruzies en conflicten lossen ze meestal weer op.

Sociale warmte

Je score op dit aspect is laag. Kenmerkend voor personen die laag op
dit aspect scoren, is dat ze over het algemeen tamelijk weinig behoefte
hebben aan het gezelschap van andere mensen. Het onderhouden van
goede contacten of het begrijpen van anderen lijken ze minder
belangrijk te vinden. Ze lopen enig risico om op anderen een
afstandelijke of ongeïnteresseerde indruk te maken.

Vertrouwen in anderen

Je score op dit aspect is hoog. Personen die hoog op dit aspect scoren,
zijn geneigd andere mensen te vertrouwen en geloven dat anderen
goede bedoelingen hebben. Ze denken dat andere mensen eerlijk zijn
en dat eigenbelang niet de belangrijkste drijfveer is. Indien nodig,
vertrouwen ze op andere mensen en hebben ze weinig behoefte aan
controle. Ze lopen hierbij enig risico dat ze problemen niet direct
signaleren of dat mensen misbruik maken van hun vertrouwen.

Interesse in anderen

Je score op dit aspect is gemiddeld. Kenmerkend voor personen die
gemiddeld op dit aspect scoren, is dat zij openstaan voor andere
mensen en culturen. Ze hebben er geen moeite mee om mensen die
anders zijn dan henzelf te leren kennen, maar ze vinden het niet altijd
nodig om alles wat anderen doen of zeggen precies te begrijpen.

Openheid

Dit domein geeft een beeld van hoe je staat tegenover nieuwe
ervaringen en het leren van nieuwe dingen. Je score op dit domein
is beneden gemiddeld in vergelijking met de normgroep.

Creativiteit

Je score op dit aspect is laag. Personen met een lage score vinden het
vaak het prettig om dingen op een voor hen vertrouwde manier te
kunnen doen. Zij kunnen er moeite mee hebben om nieuwe of
originele ideeën te verzinnen, of om oplossingen voor onverwachte
problemen te bedenken. Zij voeren het liefst bestaande plannen uit.

Leergierigheid

Je score op dit aspect is boven gemiddeld. Kenmerkend voor personen
met een tamelijk hoge score op dit aspect is dat zij graag nieuwe
kennis willen opdoen en willen begrijpen hoe de dingen werken. Zij
vinden het belangrijk om oplossingen te bedenken voor nieuwe en
complexe vraagstukken. Als zij iets moeilijk vinden of iets niet
begrijpen, zullen zij niet snel opgeven.
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Initiatief

Avontuurlijkheid

Spanningsbehoefte

Integriteit

Je score op dit aspect is beneden gemiddeld. Personen met een
tamelijk lage score op dit aspect zijn vaak kalm en ontspannen. Zij
laten anderen liever het initiatief nemen en ondernemen weinig
activiteiten. Op anderen kan dit enigszins passief overkomen.
Je score op dit aspect is beneden gemiddeld. Kenmerkend voor
personen met een tamelijk lage score is dat zij het niet erg belangrijk
vinden om nieuwe dingen uit te proberen. Zij voelen je op hun gemak
in een omgeving waarin weinig verandert en waarin geen onverwachte
dingen gebeuren. Andere mensen weten wat ze van hen kunnen
verwachten. Zij kunnen er moeite mee hebben om dingen te doen die
ze nog niet kennen.
Je score op dit aspect is zeer laag. Personen met een zeer lage score
op dit aspect hebben over het algemeen geen behoefte aan spanning
en nemen het liefst zo min mogelijk risico's. Zij zijn snel bezorgd en
zeer voorzichtig.
Dit domein geeft een beeld van de mate waarin je eerlijk, oprecht
en niet hebzuchtig bent. Je score op dit domein is gemiddeld in
vergelijking met de normgroep.

Eerlijkheid

Je score op dit aspect is gemiddeld. Kenmerkend voor personen met
een gemiddelde score op dit aspect is dat ze zich in redelijke mate
laten leiden door een rechtvaardigheidsgevoel. Doorgaans hendelen ze
eerlijk en betrouwbaar en kunnen mensen op hen vertrouwen.

Oprechtheid

Je score op dit aspect is (laag) gemiddeld. Personen die (laag)
gemiddeld op dit aspect scoren, kunnen zich soms anders voordoen
dan ze zijn, bijvoorbeeld om anderen niet te kwetsen. Ze zullen echter
ook regelmatig laten blijken wat ze werkelijk denken en voelen.

Behoefte aan status en bezit

Je score op dit aspect is (laag) gemiddeld. Kenmerkend voor personen
die (laag) gemiddeld op dit aspect scoren is dat ze zaken als luxe, geld
en mooie spullen voor zichzelf enigszins belangrijk vinden. Hoewel
dergelijke zaken niet altijd doorslaggevend zijn bij het maken van
keuzes, hebben ze er soms wel invloed op.
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