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A. INLEIDING
Persoonlijkheid zegt iets over het gedrag dat iemand typeert in vergelijking tot anderen. De
manier waarop iemand zal omgaan met mensen en situaties in het werk, wordt onder andere
bepaald door diens persoonlijkheid. De vragenlijst vraagt uw mening over een breed scala aan
onderwerpen. De vragenlijst onderzoekt houdingen, meningen en voorkeuren. Er zijn geen goede
of foute antwoorden en het is geen test waarvoor u kunt slagen of zakken.
De vragenlijst is ontworpen om die aspecten te onderzoeken die relatief stabiel en constant zijn
en die bepalen wie u bent. De resultaten betekenen niet dat u wel of niet gelijk heeft of dat er
‘goede’ of ‘slechte’ antwoorden zijn. Op basis van dit beeld van u als persoon ontstaat er meer
inzicht in de manier waarop u waarschijnlijk in verschillende situaties zult reageren of hoe u zich in
verschillende situaties zult gedragen. Dit rapport geeft in grote lijnen dit inzicht weer, maar het is
aan u om te bepalen hoe nauwkeurig het is en hoe relevant het is voor uw huidige situatie.

Uitleg Scores
De scores die u op de persoonlijkheidsfactoren en/of competenties heeft behaald, zijn
vergeleken met de scores van een normgroep. Een normgroep is een groep van personen die in
een bepaald opzicht vergelijkbaar zijn met de deelnemer aan de persoonlijkheidsvragenlijst. De
scores zijn uitgedrukt in cijfers. Per schaal is uw score in de balk vermeld. Een score van 5,5 geeft
het gemiddelde van de normgroep weer. Ongeveer zeven procent van de normgroep heeft een
score lager dan 3. Zeven procent heeft een score van 9 of hoger. Vierentwintig procent van de
normgroep scoort tussen 3 en 5. Eveneens vierentwintig procent van de normgroep scoort tussen
7 en 9. De overige 38 procent heeft een score die zich tussen de 5 en 7 bevindt.
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Zo betekent bijvoorbeeld een score van 4 dat ongeveer éénderde van de normgroep een lagere
score en ongeveer tweederde een hogere score heeft dan de deelnemer.
Normaal gesproken worden proﬁelen weergegeven door middel van een graﬁek waarin elke
schaal is verdeeld in tien punten. Deze speciale soort schaal wordt een Sten scale genoemd, wat
staat voor Standard Ten Scale. Op deze schaal zijn extreme scores (hoog of laag) belangrijker voor
de vorming van een persoonstype dan meer gemiddelde scores.

Zelfbeeld
Deze score geeft de mate aan waarin u een kritisch of positief zelfbeeld heeft laten zien. Hoge
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kritisch bent naar uzelf en uzelf overschat. Lage scores op zelfbeeld geven aan dat u erg kritisch
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denkt over uzelf. Een valkuil hiervan is dat u mogelijk te kritisch of te perfectionistisch bent. Of uw

schaal is verdeeld in tien punten. Deze speciale soort schaal wordt een Sten scale genoemd, wat
staat voor Standard Ten Scale. Op deze schaal zijn extreme scores (hoog of laag) belangrijker voor
de vorming van een persoonstype dan meer gemiddelde scores.

Zelfbeeld
Deze score geeft de mate aan waarin u een kritisch of positief zelfbeeld heeft laten zien. Hoge
scores geven aan dat u een positief zelfbeeld hebt. Een valkuil daarvan kan zijn dat u te weinig
kritisch bent naar uzelf en uzelf overschat. Lage scores op zelfbeeld geven aan dat u erg kritisch
denkt over uzelf. Een valkuil hiervan is dat u mogelijk te kritisch of te perfectionistisch bent. Of uw
zelfbeeld ook klopt met de werkelijkheid is niet af te leiden uit deze vragenlijst.

Zelfbeeld
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Antwoordtendentie
Deze score geeft informatie over uw antwoordpatroon. Per antwoordmogelijkheid wordt
aangegeven hoe vaak deze is aangevinkt.
Zeer oneens
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Oneens
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Neutraal

14

Eens
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Zeer eens

42

B. FACTOREN
Denken
Analyse
A Bedachtzaam Het vermogen over zaken na te denken, alvorens tot actie over te
gaan.
B Direct Waarde hechten aan het zo puur en eerlijk mogelijk uitspreken
van zaken en meningen.
C Vertrouwend Beschouwen van de intentionele betrouwbaarheid van anderen.

Creativiteit
D Fantasierijk
E Risico's nemend
F Veranderingen
G Vindingrijk

Voorstellingsvermogen en fantasie.
Voorkeur voor nieuwe prikkels en sensaties.
Voorkeur voor nieuwe belevingen en ervaringen.
Intellectuele/cognitieve nieuwsgierigheid, nieuwe
onconventionele ideeën.

Structuur
H Betrouwbaar Afspraken nakomen.
I Discipline Bekwaamheid tot zelfmotivatie en weerstand bieden tegen
afleiding en verveling.
J Ordelijk Structuur en ordening aanbrengen.

Voelen
Emotie
K Doelmatigheid Bekwaam voelen en effectief omgaan met de opgaven die het
leven stelt.
L Impulsief De onmogelijkheid om neigingen en behoeftes te controleren.
M Kwetsbaar De mate waarin iemand gevoelig is voor druk of stress.
N Prikkelbaar De tendens om woede en negatieve emoties te uiten.
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O Ambitieus Hoge doelen stellen
en daarop focussen.

Dynamiek
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gaan.
B Direct Waarde hechten aan het zo puur en eerlijk mogelijk uitspreken
van zaken en meningen.
C Vertrouwend Beschouwen van de intentionele betrouwbaarheid van anderen.

Creativiteit
D Fantasierijk
E Risico's nemend
F Veranderingen
G Vindingrijk

Voorstellingsvermogen en fantasie.
Voorkeur voor nieuwe prikkels en sensaties.
Voorkeur voor nieuwe belevingen en ervaringen.
Intellectuele/cognitieve nieuwsgierigheid, nieuwe
onconventionele ideeën.

Structuur
H Betrouwbaar Afspraken nakomen.
I Discipline Bekwaamheid tot zelfmotivatie en weerstand bieden tegen
afleiding en verveling.
J Ordelijk Structuur en ordening aanbrengen.

Voelen
Emotie
K Doelmatigheid Bekwaam voelen en effectief omgaan met de opgaven die het
leven stelt.
L Impulsief De onmogelijkheid om neigingen en behoeftes te controleren.
M Kwetsbaar De mate waarin iemand gevoelig is voor druk of stress.
N Prikkelbaar De tendens om woede en negatieve emoties te uiten.

Dynamiek
O Ambitieus Hoge doelen stellen en daarop focussen.
P Energiek Geneigdheid tot een hoog levenstempo.

Doen
Invloed
Q Dominant Mate van invloed willen uitoefenen, de leiding willen nemen.
R Inschikkelijk Geneigdheid coöperatief dan wel competitief te zijn.

Omgang met mensen
S Positieve emoties Behoefte om positieve gevoelens te uiten en plezier te maken.
T Hartelijk Enthousiasmerend vermogen en met warmte tegemoet kunnen
treden van de omgeving.
U Sociaal De behoefte om in het gezelschap van anderen te verkeren.

Empathie
V Bescheiden
W Gevoelens
X Medelevend
Y Zorgzaam

Bescheiden opstellen en op de achtergrond blijven.
Vermogen om gevoelens te ervaren (van zichzelf en anderen).
Sympathie, gevoelens van medeleven naar anderen.
Bereidheid anderen te helpen en voor ze te zorgen.

C. ALGEMEEN PROFIEL
Het proﬁel laat zien welke scores u heeft behaald op de factoren. Elke score ligt tussen de 1 en 10
en het gemiddelde is 5,5. Het is niet van belang of de score hoog of laag is, maar in hoeverre deze
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W Gevoelens Vermogen om gevoelens te ervaren (van zichzelf en anderen).
X Medelevend Sympathie, gevoelens van medeleven naar anderen.
Y Zorgzaam Bereidheid anderen te helpen en voor ze te zorgen.

C. ALGEMEEN PROFIEL
Het proﬁel laat zien welke scores u heeft behaald op de factoren. Elke score ligt tussen de 1 en 10
en het gemiddelde is 5,5. Het is niet van belang of de score hoog of laag is, maar in hoeverre deze
afwijkt van de gemiddelde score. Scores boven de 7 en onder de 4 worden beschouwd als
‘extreme’ scores. De scores worden afgezet tegen een specifieke normgroep. De behaalde scores
stellen u in staat om een persoon te vergelijken met een ander persoon.
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P Energiek

Doen

5

Invloed
Q Dominant
R Inschikkelijk

2
10

Omgang met mensen
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W Gevoelens
X Medelevend
Y Zorgzaam
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Benchmark : Zakelijke dienstverlening

1 Extraversie
E Risico's nemend
P Energiek
Q Dominant

De mate waarin we actief contact met anderen onderhouden.
8
Introvert (E-)

Ambivert (E=)

6
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Rustig tempo
Gemiddeld tempo
6

Extravert (E+)

Risico’s aandurven
Energiek tempo

1 Extraversie
E Risico's nemend
P Energiek
Q Dominant
S Positieve emoties
T Hartelijk
U Sociaal

De mate waarin we actief contact met anderen onderhouden.
8
Introvert (E-)

Ambivert (E=)

Geen onnodige risico’s
Rustig tempo

Weloverwogen risico’s

D Fantasierijk
F Veranderingen
G Vindingrijk
W Gevoelens

Gemiddeld tempo

2

Laat leiding aan anderen

Neemt af en toe de leiding

Meer luisteren dan praten

Uit zich gebalanceerd

Meestal zakelijk

B Direct
C Vertrouwend
R Inschikkelijk
V Bescheiden
X Medelevend
Y Zorgzaam

A Bedachtzaam
H Betrouwbaar
I Discipline
J Ordelijk
O Ambitieus

5 Gevoeligheid
K Doelmatigheid
L Impulsief
M Kwetsbaar
N Prikkelbaar

Neemt de leiding

10

Gevoelens uitbundig uiten

10

Gemakkelijk contact

Bij gelegenheid met anderen

Graag met anderen

9

De mate waarin we naar nieuwe ervaringen en nieuwe ideeën
zoeken.
9
Behoudend (O-)

Gematigd (O=)

Onderzoekend (O+)

Vertrouwde werkwijze

Gemiddelde verbeelding

Nieuwe werkwijzen

Blijft bij het bestaande

Accepteert noodzakelijke
veranderingen

Zoekt naar vernieuwingen

Past bestaande ideeën toe

9
9

Komt af en toe met nieuwe ideeën
Bewust van gevoelens

Uitdagend (A-)

10

Gevoelens begrijpen

Onderhandelend (A=)

Aanpassend (A+)

10

Houdt meningen voor zich

Spreekt meningen soms uit

Geeft meningen direct

Gereserveerd naar anderen

Vertrouwt anderen af en toe

Schenkt gemakkelijk vertrouwen

Gaat confrontaties aan

Gaat confrontaties soms aan

Vermijdt confrontaties

Vaak op de voorgrond

Gemiddeld in de aandacht

Vaak op de achtergrond

Zich inleven

Veel begrip voor anderen

Zakelijke kijk op mensen

3

10
10
10
10

Evenwicht tussen belangen

Belang van anderen voorop

De mate waarin we ons georganiseerd en doelgericht gedragen.
6
Flexibel (S-)

Evenwichtig (S=)

Doelgericht (S+)

5

Houden van improviseren

Op taken voorbereiden

Regels niet letterlijk nemen

Regels volgen

Zich strak aan de regels houden

Vooruitdenken en anticiperen

Taken afmaken

Doorzetten bij moeilijkheden

6
6

Gemakkelijk opgeven

6

Plant weinig

Plant globaal

Plant gedetailleerd

6

Tevreden met huidig
prestatieniveau

Wil enigszins groeien

Streeft naar hoog prestatieniveau

De mate waarin we emotioneel op tegenslag reageren.
7
Veerkrachtig (I+)

Graag bemoedigd bij tegenslag

4

Altijd in controle
Zelden bezorgd
Meestal rustig bij tegenslag

Ontvankelijk (I=)

Behoefte aan steun
Kan zich beheersen

4

Van tijd tot tijd bezorgd

7
7

Soms boos bij tegenslag

D. OVERZICHT SCORES OP FACTOREN
Denken
Analyse

10

Voortdurend nieuwe ideeën

De mate waarin we het belang van anderen boven ons eigen
belang stellen.
10

Eigen belangen voorop

4 Structuur

Energiek tempo

Af en toe persoonlijke aandacht

Meestal zakelijk

3 Vriendelijkheid

Risico’s aandurven

5

Graag alleen

2 Openheid

Extravert (E+)

6
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Reactief (I-)

Flink zijn voor zichzelf
Handelt vanuit opwelling
Vaak bezorgd
Snel boos bij tegenslag

M Kwetsbaar
N Prikkelbaar

Altijd in controle

Kan zich beheersen

Zelden bezorgd

4

Meestal rustig bij tegenslag

Van tijd tot tijd bezorgd

7

Handelt vanuit opwelling

Soms boos bij tegenslag

Vaak bezorgd
Snel boos bij tegenslag

D. OVERZICHT SCORES OP FACTOREN
Denken
Analyse
A. Bedachtzaam
Het vermogen over zaken na te denken, alvorens tot actie over te gaan.
5

Mogelijk voorbeeldgedrag scores links:
- Begint aan iets zonder na te denken.
- Neemt overhaaste beslissingen.
- Beslist meer op gevoel dan ratio
- Doet onverwachte dingen.
- Handelt intuïtief.
- Spontaan.
- Kan overhaast te werk gaan.
- Komt snel tot stellingname.

Mogelijk voorbeeldgedrag scores rechts:
- Vermijdt fouten.
- Kiest woorden met zorg.
- Gaat door op ingeslagen weg.
- Affiniteit met ontwerpen van procedures.
- Gaat niet spontaan aan de slag.
- Kan blijven wikken en wegen.
- Kan leiden tot stroperige besluitvorming.
- Is behoedzaam in zijn haar aanpak.

B. Direct
Waarde hechten aan het zo puur en eerlijk mogelijk uitspreken van zaken en meningen.
10

Mogelijk voorbeeldgedrag scores links:
- Kan vleiend doen om verder te komen.
- Benut anderen om het gewenste doel te
behalen.
- Weet hoe regels te ontwijken.
- Beweegt mee als dit in eigen voordeel
werkt.
- Zet mensen onder druk.
- Kan interesse in anderen veinzen.
- Buigt en ontwijkt regels waar nodig.
- Maakt gebruik van het politieke spel.
- Kan diplomatiek optreden.
- Weet mensen enigszins te bespelen.
- Is behoedzaam in zijn/haar uitingen.

Mogelijk voorbeeldgedrag scores rechts:
- Is openhartig.
- Kan moeite hebben om iets voor zich te
houden.
- Kan soms te goed van vertrouwen zijn.
- Kan minder tactvol zijn.
- Is minder berekenend in uitingen.
- Kan minder diplomatiek zijn.
- Is niet geneigd informatie achter te houden.
- Praat anderen minder naar de mond.

C. Vertrouwend
Beschouwen van de intentionele betrouwbaarheid van anderen.
10

Mogelijk voorbeeldgedrag scores links:
Mogelijk voorbeeldgedrag scores rechts:
HRMForce  Big50 Personality | Simon Sample | 07032019
- Is alert Rapportage
op verborgen
agenda.
- Kan duurzame relaties aangaan.
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- Vermoedt dat anderen verborgen motieven 8 - Gelooft dat iedereen acteert vanuit een

- Weet mensen enigszins te bespelen.
- Is behoedzaam in zijn/haar uitingen.

C. Vertrouwend
Beschouwen van de intentionele betrouwbaarheid van anderen.
10

Mogelijk voorbeeldgedrag scores links:
- Is alert op verborgen agenda.
- Vermoedt dat anderen verborgen motieven
hebben.
- Kan zich achterdochtig opstellen in de
omgang met anderen.
- Gelooft dat mensen in principe
kwaadwillend zijn.
- Staat gereserveerd in het leven.
- Heeft minder vertrouwen in de menselijke
natuur.
- Heeft een kritische houding.

Mogelijk voorbeeldgedrag scores rechts:
- Kan duurzame relaties aangaan.
- Gelooft dat iedereen acteert vanuit een
goede intentie.
- Gelooft wat mensen zeggen.
- Kan voorgelegde informatie minder kritisch
beoordelen.
- Gaat uit van de goede bedoelingen van
mensen.
- Denkt dat uiteindelijk alles goed zal komen.
- Kan naïef zijn.

Creativiteit
D. Fantasierijk
Voorstellingsvermogen en fantasie.
9

Mogelijk voorbeeldgedrag scores links:
- Dagdroomt zelden.
- Gebruikt weinig verbeelding.
- Verliest zichzelf zelden in gedachten.
- Heeft moeite zichzelf dingen voor te
stellen.
- Focust op het hier en nu.
- Houdt zich bij het concrete.
- Heeft een praktische kijk op de wereld.

Mogelijk voorbeeldgedrag scores rechts:
- Heeft een levendige fantasie.
- Houdt van dagdromen.
- Is origineel en inventief.
- Kan minder realiteitszin hebben.
- Reflecteert zaken van tijd tot tijd.
- Goed in het verbinden van tot nu toe
onbekende verbanden.
- Heeft een rijke verbeelding.

E. Risico's nemend
Voorkeur voor nieuwe prikkels en sensaties.
6

Mogelijk voorbeeldgedrag scores links:
Mogelijk voorbeeldgedrag scores rechts:
- Zal geen onverwachte dingen doen.
- Houdt van opwinding.
- Houdt niet van harde muziek.
- Zoekt het avontuur.
- Onderneemt geen gevaarlijke of roekeloze
- Houdt van actie.
activiteiten.
- Geniet van roekeloos gedrag.
- Is eerder risicomijdend en voorzichtig.
- Kan zich wild en gek gedragen.
Rapportage HRMForce  Big50 Personality | Simon Sample | 07032019
- Komt liever niet voor verrassingen te staan.
- Wil alles ten minste één keer proberen.
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- Kiest voor de bekende weg.
9 - Zoekt het gevaar.

- Houdt zich bij het concrete.
- Heeft een praktische kijk op de wereld.

onbekende verbanden.
- Heeft een rijke verbeelding.

E. Risico's nemend
Voorkeur voor nieuwe prikkels en sensaties.
6

Mogelijk voorbeeldgedrag scores links:
- Zal geen onverwachte dingen doen.
- Houdt niet van harde muziek.
- Onderneemt geen gevaarlijke of roekeloze
activiteiten.
- Is eerder risicomijdend en voorzichtig.
- Komt liever niet voor verrassingen te staan.
- Kiest voor de bekende weg.
- Heeft weinig behoefte aan opwinding.

Mogelijk voorbeeldgedrag scores rechts:
- Houdt van opwinding.
- Zoekt het avontuur.
- Houdt van actie.
- Geniet van roekeloos gedrag.
- Kan zich wild en gek gedragen.
- Wil alles ten minste één keer proberen.
- Zoekt het gevaar.

F. Veranderingen
Voorkeur voor nieuwe belevingen en ervaringen.
9

Mogelijk voorbeeldgedrag scores links:
- Geeft de voorkeur aan dingen die hij/zij al
kent.
- Blijft graag in zijn/haar comfort zone.
- Verandert niet graag zijn/haar standpunt.
- Houdt van ritme en regelmaat.
- Houdt niet van onbekend eten.
- Gehecht aan conventionele werkwijzen.
- Houdt vaak vast aan de bekende weg.

Mogelijk voorbeeldgedrag scores rechts:
- Geeft de voorkeur aan verandering boven
routine.
- Houdt er van nieuwe plaatsen te bezoeken.
- Staat open voor experimenten en nieuwe
werkwijzen.
- Houdt er van om nieuwe activiteiten op te
starten.
- Kan snel verveeld raken.
- Kan focus bij repeterend werk verliezen.
- Zoekt naar nieuwe invalshoeken voor
problemen.

G. Vindingrijk
Intellectuele/cognitieve nieuwsgierigheid, nieuwe onconventionele ideeën.
10

Mogelijk voorbeeldgedrag scores links:
Mogelijk voorbeeldgedrag scores rechts:
- Houdt van concrete en realistische ideeën.
- Vindt het leuk om complexe problemen op
- Is minder geïnteresseerd in abstracte
te lossen.
ideeën.
- Houdt van het doorgronden van concepten
- Heeft moeite met het begrijpen van
en verbanden.
abstracte ideeën.
- Heeft een rijk vocabulaire.
- Is minder geïnteresseerd in theoretische
- Kan veel informatie verwerken.
discussies.
- Denkt graag diep over dingen na.
- Vermijdt moeilijk
te lezen
teksten.
- Bekijkt
iets van
verschillende kanten.
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- Heeft minder affiniteit met abstracte
Kan
zich
verliezen
in ideeën.
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activiteiten zoals bijvoorbeeld strategie.
10 - Heeft een brede intellectuele

- Zoekt naar nieuwe invalshoeken voor
problemen.

G. Vindingrijk
Intellectuele/cognitieve nieuwsgierigheid, nieuwe onconventionele ideeën.
10

Mogelijk voorbeeldgedrag scores links:
- Houdt van concrete en realistische ideeën.
- Is minder geïnteresseerd in abstracte
ideeën.
- Heeft moeite met het begrijpen van
abstracte ideeën.
- Is minder geïnteresseerd in theoretische
discussies.
- Vermijdt moeilijk te lezen teksten.
- Heeft minder affiniteit met abstracte
activiteiten zoals bijvoorbeeld strategie.
- Kan minder open staan voor uiteenlopende
opvattingen.

Mogelijk voorbeeldgedrag scores rechts:
- Vindt het leuk om complexe problemen op
te lossen.
- Houdt van het doorgronden van concepten
en verbanden.
- Heeft een rijk vocabulaire.
- Kan veel informatie verwerken.
- Denkt graag diep over dingen na.
- Bekijkt iets van verschillende kanten.
- Kan zich verliezen in ideeën.
- Heeft een brede intellectuele
nieuwsgierigheid.

Structuur
H. Betrouwbaar
Afspraken nakomen.
6

Mogelijk voorbeeldgedrag scores links:
- Kan flexibel en nonchalant omgaan met
regels en verplichtingen.
- Kan zijn/haar beloften breken.
- Laat anderen de taken opknappen.
- Kan eigenwijs zijn.
- Kan feiten verdraaien (om doel te bereiken).
- Gemakkelijk, neiging tot nonchalance.
- Heeft weinig plichtsbesef.
- Kan onvoorspelbaar zijn in het nakomen
van afspraken.

Mogelijk voorbeeldgedrag scores rechts:
- Probeert de regels te volgen.
- Houdt zich aan beloften en afspraken.
- Betaalt rekeningen op tijd.
- Voelt zich verantwoordelijk voor zijn/haar
activiteiten.
- Luistert naar zijn/haar geweten.
- Kan zich principieel en rechtlijnig opstellen.
- Is plichtsgetrouw.
- Houdt zich aan voornemens, planningen en
werkschema's.

I. Discipline
Bekwaamheid tot zelfmotivatie en weerstand bieden tegen afleiding en verveling.
6

Mogelijk voorbeeldgedrag scores links:
Mogelijk voorbeeldgedrag scores rechts:
- Vindt het moeilijk om aan werk te
- Verricht werkzaamheden direct.
beginnen.
- Is meestal voorbereid.
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- Kan tijd verspillen.
11 - Maakt werk direct af.

- Kan onvoorspelbaar zijn in het nakomen
van afspraken.

- Houdt zich aan voornemens, planningen en
werkschema's.

I. Discipline
Bekwaamheid tot zelfmotivatie en weerstand bieden tegen afleiding en verveling.
6

Mogelijk voorbeeldgedrag scores links:
- Vindt het moeilijk om aan werk te
beginnen.
- Heeft sturing en begeleiding nodig.
- Kan tijd verspillen.
- Heeft een zetje nodig om te beginnen.
- Is geneigd besluiten uit te stellen.
- Is gemakkelijk af te leiden.
- Geeft bij weerstand vrij snel op.
- Geeft de voorkeur aan een ontspannen
leven.
- Kan moeite hebben met het afronden van
taken.

Mogelijk voorbeeldgedrag scores rechts:
- Verricht werkzaamheden direct.
- Is meestal voorbereid.
- Begint direct aan nieuwe taken.
- Maakt werk direct af.
- Voert eigen plannen uit.
- Gefocust op het afronden van taken.
- Is volhardend en wilskrachtig.
- Kan te streng zijn voor zichzelf.
- Kan moeilijk ontspannen.

J. Ordelijk
Structuur en ordening aanbrengen.
6

Mogelijk voorbeeldgedrag scores links:
- Wordt niet gestoord door chaotische
omgeving en mensen .
- Kan slordig werken.
- Laat spullen slingeren.
- Werkt chaotisch en zonder structuur.
- Vergeet vaak dingen op juiste plek terug te
leggen .
- Is flexibel en kan makkelijk improviseren.
- Kan moeite hebben met het stellen van
prioriteiten.
- Kan aan meerdere taken tegelijkertijd
werken.

Mogelijk voorbeeldgedrag scores rechts:
- Werkt geordend.
- Ruimt altijd alles direct op.
- Wil dat alles precies goed verloopt.
- Houdt van regelmaat.
- Werkt planmatig.
- Concentreert zich op 1 taak.
- Heeft meestal een efficiënte
werkorganisatie.
- Werkt nauwkeurig en heeft oog voor
details.
- Kan soms perfectionistisch en dwangmatig
zijn.
- Kan de grote lijn uit het oog verliezen.

Voelen
Emotie
K. Doelmatigheid
Bekwaam voelen en effectief omgaan met de opgaven die het leven stelt.
4
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Mogelijk voorbeeldgedrag scores links: 12 Mogelijk voorbeeldgedrag scores rechts:

werken.

zijn.
- Kan de grote lijn uit het oog verliezen.

Voelen
Emotie
K. Doelmatigheid
Bekwaam voelen en effectief omgaan met de opgaven die het leven stelt.
4

Mogelijk voorbeeldgedrag scores links:
- Weegt succes af tegen inspanning.
- Is onzeker over eigen bijdrage.
- Neigt tot wikken en wegen.
- Kan minder efficient zijn.
- Heeft moeite concrete doelen te stellen.
- Neigt tot compromis.

Mogelijk voorbeeldgedrag scores rechts:
- Wil taken succesvol volbrengen.
- Blinkt graag uit in wat hij/zij doet.
- Handelt taken gemakkelijk af.
- Is doorgaans zeker van zijn/haar zaak.
- Komt met oplossingen.
- Gaat door tot resultaat bereikt is.

L. Impulsief
De onmogelijkheid om neigingen en behoeftes te controleren.
7

Mogelijk voorbeeldgedrag scores links:
- Geeft zelden toe aan neigingen.
- Kan verleidingen weerstaan.
- Heeft zijn wensen en behoeftes onder
controle.
- Geeft niet meer uit dan hij/zij kan
veroorloven.
- Kent eigen grenzen.
- Laat zelden zijn/haar gevoelens de vrije
loop.
- Kan indruk maken geremd en passieloos te
zijn.

Mogelijk voorbeeldgedrag scores rechts:
- Handelt veelal uit een opwelling.
- Doet dingen waar hij/zij later spijt van heeft.
- Kan zich verliezen in neigingen zoals
overmatig eten of drinken.
- Behoeftes zijn zo sterk dat ze niet te
stoppen zijn.
- Kan achteraf spijt krijgen van ondoordachte
acties.
- Kan verlangens en impulsen moeilijk
beheersen.

M. Kwetsbaar
De mate waarin iemand gevoelig is voor druk of stress.
7

Mogelijk voorbeeldgedrag scores links:
Mogelijk voorbeeldgedrag scores rechts:
- Blijft kalm onder druk.
- Kan snel in paniek raken.
- Kan complexe problemen goed aan.
- Kan zich laten overweldigen door
- Weet hoe met stressoren om te gaan.
gebeurtenissen.
- Kan teleurstellingen makkelijk overwinnen.
- Voelt zich niet in staat om zaken adequaat
- Blijft kalm, ook in gespannen situaties.
aan te pakken.
- Kan zich minderRapportage
kwetsbaar
voelen
dan Personality
- Kan
moeilijk
HRMForce
 Big50
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Sample |besluiten
07032019 nemen.
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Kan overmand worden door emoties.
- Kan eigen beperkingen onderschatten.
13 - Kan moeilijk omgaan met stress.

- Kan indruk maken geremd en passieloos te
zijn.

beheersen.

M. Kwetsbaar
De mate waarin iemand gevoelig is voor druk of stress.
7

Mogelijk voorbeeldgedrag scores links:
- Blijft kalm onder druk.
- Kan complexe problemen goed aan.
- Weet hoe met stressoren om te gaan.
- Kan teleurstellingen makkelijk overwinnen.
- Blijft kalm, ook in gespannen situaties.
- Kan zich minder kwetsbaar voelen dan
hij/zij daadwerkelijk is.
- Kan eigen beperkingen onderschatten.
- Is minder gevoelig voor signalen die wijzen
op falen of mislukking.

Mogelijk voorbeeldgedrag scores rechts:
- Kan snel in paniek raken.
- Kan zich laten overweldigen door
gebeurtenissen.
- Voelt zich niet in staat om zaken adequaat
aan te pakken.
- Kan moeilijk besluiten nemen.
- Kan overmand worden door emoties.
- Kan moeilijk omgaan met stress.
- Heeft de voorkeur voor duidelijke doelen
waarbij de structuur helder is.
- Voelt zich thuis in voorspelbare en
vertrouwde situaties.

N. Prikkelbaar
De tendens om woede en negatieve emoties te uiten.
4

Mogelijk voorbeeldgedrag scores links:
- Raakt zelden geïrriteerd.
- Kan relativeren.
- Ergert zich zelden.
- Toont zelfbeheersing.
- Klaagt weinig.
- Is verdraagzaam en geduldig.
- Heeft een hoge frustratie tolerantie.
- Kan gevoelens van woede en irritatie
teveel onderdrukken.

Mogelijk voorbeeldgedrag scores rechts:
- Komt gepassioneerd over.
- Raakt snel geïrriteerd
- Is snel van streek.
- Is vaak humeurig.
- Verliest regelmatig zijn/haar
zelfbeheersing.
- Kan opvliegend van aard zijn.
- Vindt het moeilijk om zaken te vergeven en
vergeten.
- Is snel beledigd.
- Voelt zich al vlug aangevallen.

Dynamiek
O. Ambitieus
Hoge doelen stellen en daarop focussen.
6

Mogelijk voorbeeldgedrag scores links:
Mogelijk voorbeeldgedrag scores rechts:
- Is niet gemotiveerd voor succes.
- Gaat direct voor zijn/haar doel.
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- Werkt (mogelijk te) hard.
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volbrengen.
14 - Vertaalt plannen in acties.

- Is snel beledigd.
- Voelt zich al vlug aangevallen.

Dynamiek
O. Ambitieus
Hoge doelen stellen en daarop focussen.
6

Mogelijk voorbeeldgedrag scores links:
- Is niet gemotiveerd voor succes.
- Doet precies voldoende om taak te
volbrengen.
- Stopt weinig tijd en moeite in zijn/haar
werk.
- Geneigd lat laag te leggen.
- Lage verwachtingen van zichzelf en
anderen.
- Stelt geen hoge eisen aan werk.
- Is snel tevreden met minimaal acceptabel
resultaat.

Mogelijk voorbeeldgedrag scores rechts:
- Gaat direct voor zijn/haar doel.
- Werkt (mogelijk te) hard.
- Vertaalt plannen in acties.
- Doet meer dan verwacht wordt.
- Hanteert hoge standaarden voor zichzelf en
anderen.
- Eist kwaliteit.
- Heeft behoefte om als succesvol te
worden gezien.
- Wil zich onderscheiden van de
middenmoot.

P. Energiek
Geneigdheid tot een hoog levenstempo.
5

Mogelijk voorbeeldgedrag scores links:
- Doet het graag rustig aan.
- Concentreert zich het liefst op één ding
tegelijk.
- Neemt graag de tijd.
- Houdt van een relaxte levensstijl.
- Laat zaken op hun beloop.
- Niet geneigd om tempo te maken in
zijn/haar bezigheden.
- Is ontspannen.

Mogelijk voorbeeldgedrag scores rechts:
- Is vaak druk.
- Is altijd met iets bezig.
- Doet veel in zijn/haar vrije tijd.
- Kan een behoorlijk werktempo aan.
- Reageert snel.
- Enthousiasmerend.
- Kan onrustige en hectische indruk maken.
- Kan wel eens te hard van stapel lopen.
- Neemt doorgaans te weinig tijd voor
zichzelf en anderen.

Doen
Invloed
Q. Dominant
Mate van invloed willen uitoefenen, de leiding willen nemen.
2
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voorbeeldgedrag scores rechts:
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- Wacht op anderen om de leiding te nemen. 15 - Neemt de leiding.

- Is ontspannen.

- Neemt doorgaans te weinig tijd voor
zichzelf en anderen.

Doen
Invloed
Q. Dominant
Mate van invloed willen uitoefenen, de leiding willen nemen.
2

Mogelijk voorbeeldgedrag scores links:
- Wacht op anderen om de leiding te nemen.
- Blijft op de achtergrond.
- Geeft ruimte aan anderen.
- Heeft niet graag de aandacht op zich
gevestigd.
- Houdt zijn/haar mening voor zich.
- Weinig initiatief bij ongestructureerde
taken.
- Vindt het moeilijk om voor zichzelf op te
komen.
- Wacht liever af dan in te spelen op de
situatie.

Mogelijk voorbeeldgedrag scores rechts:
- Neemt de leiding.
- Zal anderen proberen aan te sturen.
- Kan anderen overtuigen.
- Probeert anderen te beïnvloeden.
- Zal proberen controle over situaties te
krijgen.
- Is (te) sterk aanwezig.
- Heeft behoefte om zich te profileren.
- Kan wel eens overheersend en
bemoeizuchtig overkomen.
- Zal veel aan het woord zijn in discussies.

R. Inschikkelijk
Geneigdheid coöperatief dan wel competitief te zijn.
10

Mogelijk voorbeeldgedrag scores links:
- Kan anderen tegenspreken.
- Houdt van een goede discussie.
- Kan een scherpe onderhandelaar zijn.
- Kan mensen beledigen.
- Kan wrok houden.
- Houdt vast aan eigen veronderstellingen.
- Bij conflicten minder geneigd tot sluiten
compromis.
- Komt voor zichzelf op.
- Kan meer dan anderen betrokken raken in
heftige discussies.

Mogelijk voorbeeldgedrag scores rechts:
- Is snel tevreden te stellen.
- Vriendelijk en gemakkelijk in de omgang.
- Streeft naar samenwerking en harmonie.
- Heeft moeite met conflicten en gaat
confrontaties het liefst uit de weg.
- Drukt niet graag besluiten door.
- Neemt bij discussie snel perspectief van
anderen over.
- Soms weinig oog voor eigen mening.
- Heeft behoefte aan waardering en
acceptatie.
- Raakt zelden betrokken in hoogoplopende
discussies.

Omgang met mensen
S. Positieve emoties
Behoefte om positieve gevoelens te uiten en plezier te maken.
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10

- Raakt zelden betrokken in hoogoplopende
discussies.

Omgang met mensen
S. Positieve emoties
Behoefte om positieve gevoelens te uiten en plezier te maken.
10

Mogelijk voorbeeldgedrag scores links:
- Is ingetogen.
- Komt rustig en beheerst over.
- Heeft moeite om emoties te uiten.
- Zal niet snel enthousiast op iets reageren.
- Maakt weinig grappen.
- Zelden blijmoedig of uitgelaten.

Mogelijk voorbeeldgedrag scores rechts:
- Straalt plezier uit.
- Goedlachs, enthousiast en optimistisch
ingesteld.
- Laat soms een kinderlijke vreugde zien.
- Kan soms loslippig of indiscreet zijn.
- Bekijkt het leven met een positieve blik.
- Amuseert vrienden.
- Kan zaken te luchtig opvatten.
- Kan een enkele keer een onrealistische
indruk maken.
- Kan overmoedig worden en aan scherpte
verliezen.

T. Hartelijk
Enthousiasmerend vermogen en met warmte tegemoet kunnen treden van de omgeving.
10

Mogelijk voorbeeldgedrag scores links:
- Is moeilijk om te leren kennen.
- Voelt zich vaak oncomfortabel bij andere
mensen.
- Vermijdt vaak contact met anderen.
- Komt zakelijk en neutraal over.
- Houdt anderen op afstand.
- Formeel en gereserveerd in de omgang.
- Kan kil overkomen.
- Investeert weinig in een doorleefd
emotioneel contact.
- Deelt minder snel persoonlijke zaken of
emoties.

Mogelijk voorbeeldgedrag scores rechts:
- Maakt makkelijk vrienden.
- Legt gemakkelijk contact met vreemden.
- Voelt zich op zijn/haar gemak bij anderen.
- Kan eigen belang soms vergeten.
- Warm.
- Ruimte voor amicaal gedrag.
- Kan groepen, ondanks spanningen, bij
elkaar houden.
- Kan grotere behoefte hebben aan
goedkeuring en waardering.
- Kan snel overgaan tot informele
omgangsstijl.

U. Sociaal
De behoefte om in het gezelschap van anderen te verkeren.
9

Mogelijk voorbeeldgedrag scores links:
Mogelijk voorbeeldgedrag scores rechts:
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- Geeft er de voorkeur aan om alleen te zijn.
- Houdt van feesten.
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- Deelt minder snel persoonlijke zaken of
emoties.

- Kan snel overgaan tot informele
omgangsstijl.

U. Sociaal
De behoefte om in het gezelschap van anderen te verkeren.
9

Mogelijk voorbeeldgedrag scores links:
- Geeft er de voorkeur aan om alleen te zijn.
- Kan makkelijk alleen en zelfstandig werken.
- Houdt niet van een drukke omgeving.
- Vermijdt groepen.
- Zoekt de rust.
- Wordt graag aan zichzelf overgelaten.
- Heeft vermoedelijk genoeg aan een kleine
en hechte vriendenkring.
- Geen uitgebreid netwerk.

Mogelijk voorbeeldgedrag scores rechts:
- Houdt van feesten.
- Praat met veel verschillende mensen op
feestjes.
- Vindt het prettig om deel uit te maken van
een groep.
- Betrekt anderen in wat hij/zij doet.
- Heeft sociale contacten nodig om zich
goed te voelen.
- Zoekt veelvuldig situaties op waarin hij/zij
mensen kan ontmoeten.
- Zal strikt individuele activiteiten in werk
willen vermijden.

Empathie
V. Bescheiden
Bescheiden opstellen en op de achtergrond blijven.
10

Mogelijk voorbeeldgedrag scores links:
- Gelooft dat hij/zij beter is dan anderen.
- Overtuigd van eigen kunnen.
- Weet op heel veel vragen een antwoord.
- Kan zichzelf goed verkopen.
- Neigt tot zelfoverschatting.
- Maakt zichzelf tot centrum van de
aandacht.
- Neigt tot arrogantie.
- Heeft behoefte aan applaus.
- Kan eigen successen maximaliseren en
mislukkingen minimaliseren.

Mogelijk voorbeeldgedrag scores rechts:
- Niet graag in het centrum van de aandacht.
- Praat niet graag over zichzelf en eigen
prestaties.
- Beschouwt zichzelf als een gemiddeld
persoon.
- Schept niet op.
- Voelt en gedraagt zich gelijkwaardig aan
anderen.
- Neemt een zelfkritische houding aan.
- Kan zich makkelijk wegcijferen in een
groep.
- Kan moeite hebben met het accepteren
van waardering.

W. Gevoelens
Vermogen om gevoelens te ervaren (van zichzelf en anderen).
10
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Mogelijk voorbeeldgedrag scores rechts:
© HrmForce 2019
- Wordt zelden emotioneel.
18 - Ervaart emoties intens.

- Kan moeite hebben met het accepteren
van waardering.

W. Gevoelens
Vermogen om gevoelens te ervaren (van zichzelf en anderen).
10

Mogelijk voorbeeldgedrag scores links:
- Wordt zelden emotioneel.
- Houdt emoties van anderen op afstand.
- Houdt eigen emoties op afstand.
- Ervaart weinig hoogte- en dieptepunten.
- Begrijpt mensen die emotioneel worden
niet.
- Vindt sfeer minder belangrijk.
- Kan wellicht moeite hebben om zich in te
leven in de belevingswereld van een ander.
- Denkt liever niet na over zaken die het
gevoelsleven kunnen beïnvloeden.

Mogelijk voorbeeldgedrag scores rechts:
- Ervaart emoties intens.
- Voelt emoties van anderen aan.
- Zoekt naar oorzaken van gedrag.
- Houdt ervan zichzelf en het leven te
onderzoeken.
- Ontwikkelt zelfinzicht.
- Breed scala van emotionele ervaringen.
- Vindt sfeer belangrijk.
- Voelt geluk en ongeluk sterker dan een
ander.

X. Medelevend
Sympathie, gevoelens van medeleven naar anderen.
3

Mogelijk voorbeeldgedrag scores links:
- In de eerste plaats nuchter, onsentimenteel
en realistisch.
- Gelooft in de zelfredzaamheid van anderen.
- Gelooft in eigen draagkracht en
verantwoordelijkheid.
- Denkt in mindere mate aan mensen die
hulp nodig hebben.
- Laat zich niet gemakkelijk meeslepen door
emotionele argumenten.
- Neemt beslissingen met name op rationele
gronden, gaat uit van logica en objectiviteit.
- Houdt niet van zachtaardige of zwakke
personen.
- Ziet zichzelf als realist en rationeel.

Mogelijk voorbeeldgedrag scores rechts:
- Voelt sympathie met anderen die het
minder goed getroffen hebben.
- Geneigd om de menselijke kant te
benadrukken bij het nemen van beslissingen.
- Geeft voorkeur aan samenwerking in plaats
van competitie.
- Lijdt onder de zorgen van anderen.
- Mild in oordeel over anderen.
- Kan moeite hebben met het nemen van
harde maatregelen.

Y. Zorgzaam
Bereidheid anderen te helpen en voor ze te zorgen.
10

Mogelijk voorbeeldgedrag scores links:
Mogelijk voorbeeldgedrag scores rechts:
- Helpt anderen op verzoek in plaats van
- Zorgt ervoor dat mensen zich op hun
spontaan.
gemak
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- Kan ongevoelig zijn voor de gevoelens van
Anticipeert
op de behoeften van anderen.
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personen.
- Ziet zichzelf als realist en rationeel.

Y. Zorgzaam
Bereidheid anderen te helpen en voor ze te zorgen.
10

Mogelijk voorbeeldgedrag scores links:
- Helpt anderen op verzoek in plaats van
spontaan.
- Kan ongevoelig zijn voor de gevoelens van
anderen.
- Reageert reactief als anderen hulp
behoeven.
- Maakt beperkt tijd voor anderen.
- Selectief in het bieden van hulp en het
geven van ondersteuning.
- Minder gericht op behoeften en belangen
van anderen, vaak met uitzondering van
zijn/haar vertrouwenskring.

Mogelijk voorbeeldgedrag scores rechts:
- Zorgt ervoor dat mensen zich op hun
gemak voelen.
- Anticipeert op de behoeften van anderen.
- Houdt ervan om anderen te helpen.
- Gericht op klanttevredenheid.
- Maakt zich zorgen over anderen.
- Heeft voor iedereen een goed woord over.
- Kan de ander belangrijker vinden dan
zichzelf.

E. COMPETENTIEOVERZICHT
Een competentie beschrijft een combinatie van kennis, vaardigheden en gedrag die belangrijk is
om met succes op een bepaald gebied resultaten te behalen. Op basis van scores op de factoren
kan voor iedere competentie worden aangegeven hoe gemakkelijk iemand met een bepaald
persoonlijkheidsprofiel deze competentie kan laten zien of kan ontwikkelen.
Er worden vijf categorieën gehanteerd:
- Zeer hoog
(Scores 9 – 10)
- Hoog
(Scores 7 – 8)
- Gemiddeld
(Scores 5 – 6)
- Laag
(Scores 3 – 4)
- Zeer laag
(Scores 1 – 2)
De scores op de competenties geven niet aan of u de betreﬀende competentie wel of niet
beheerst. Wel geven zij aan of deze competentie past bij uw persoonlijkheidsprofiel.
Een competentie die goed past bij uw persoonlijkheidsproﬁel zal door u gemakkelijk te
ontwikkelen zijn. Een competentie daarentegen die niet goed past bij uw persoonlijkheidsproﬁel
zal moeilijker te ontwikkelen zijn.
Het is hierbij belangrijk dat u nagaat in hoeverre u een moeilijk ontwikkelbare competentie
wellicht toch heeft leren beheersen, dan wel of u een gemakkelijk ontwikkelbare competentie of
een competentie die enige inspanning kost, nog moet ontwikkelen. Bedenk u dat het altijd meer
energie en aandacht zal kosten om een competentie te laten zien die niet goed bij uw
persoonlijkheid past, dan om een competentie te laten zien die wel goed bij uw persoonlijkheid
past. Ook al heeft u deze competentie wel leren beheersen.
De scores op de factoren in de persoonlijkheidsvragenlijst worden gebruikt om een voorspelling
te doen over de mate waarin u succesvol gedrag zult laten zien op de geselecteerde
competenties. De voorspelling van de competenties wordt weergegeven op een 10-punt schaal,
die de kans op succesvol gedrag aangeeft.
Naam van het competentieprofiel:Consultant (Professional)

Ondernemen
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8. Klantgerichtheid

9

van anderen, vaak met uitzondering van
zijn/haar vertrouwenskring.

E. COMPETENTIEOVERZICHT
Een competentie beschrijft een combinatie van kennis, vaardigheden en gedrag die belangrijk is
om met succes op een bepaald gebied resultaten te behalen. Op basis van scores op de factoren
kan voor iedere competentie worden aangegeven hoe gemakkelijk iemand met een bepaald
persoonlijkheidsprofiel deze competentie kan laten zien of kan ontwikkelen.
Er worden vijf categorieën gehanteerd:
- Zeer hoog
(Scores 9 – 10)
- Hoog
(Scores 7 – 8)
- Gemiddeld
(Scores 5 – 6)
- Laag
(Scores 3 – 4)
- Zeer laag
(Scores 1 – 2)
De scores op de competenties geven niet aan of u de betreﬀende competentie wel of niet
beheerst. Wel geven zij aan of deze competentie past bij uw persoonlijkheidsprofiel.
Een competentie die goed past bij uw persoonlijkheidsproﬁel zal door u gemakkelijk te
ontwikkelen zijn. Een competentie daarentegen die niet goed past bij uw persoonlijkheidsproﬁel
zal moeilijker te ontwikkelen zijn.
Het is hierbij belangrijk dat u nagaat in hoeverre u een moeilijk ontwikkelbare competentie
wellicht toch heeft leren beheersen, dan wel of u een gemakkelijk ontwikkelbare competentie of
een competentie die enige inspanning kost, nog moet ontwikkelen. Bedenk u dat het altijd meer
energie en aandacht zal kosten om een competentie te laten zien die niet goed bij uw
persoonlijkheid past, dan om een competentie te laten zien die wel goed bij uw persoonlijkheid
past. Ook al heeft u deze competentie wel leren beheersen.
De scores op de factoren in de persoonlijkheidsvragenlijst worden gebruikt om een voorspelling
te doen over de mate waarin u succesvol gedrag zult laten zien op de geselecteerde
competenties. De voorspelling van de competenties wordt weergegeven op een 10-punt schaal,
die de kans op succesvol gedrag aangeeft.
Naam van het competentieprofiel:Consultant (Professional)

Ondernemen
8. Klantgerichtheid

9

15. Omgevingsbewustzijn
16. Oordeelsvorming
19. Probleemanalyse

9

Intellectueel
10
9

Communicatie
9

24. Luisteren
27. Overtuigingskracht

8

Motivatie
45. Kwaliteitsgerichtheid
47. Resultaatgerichtheid

8
5

Benchmark : Zakelijke dienstverlening
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Motivatie
45. Kwaliteitsgerichtheid
47. Resultaatgerichtheid

8
5

Benchmark : Zakelijke dienstverlening

Hieronder wordt per competentie de deﬁnitie van de competentie, de score op de competentie
en de bijbehorende ontwikkelcategorie vermeld. Daarna wordt aangegeven welke vier meest
HRMForce  Big50
| Simon Sample
| 07032019 beïnvloeden. Een ++ of
dominante factoren de Rapportage
ontwikkelbaarheid
vanPersonality
de betreffende
competentie
©
HrmForce
2019
+ factor versterkt de competentie, een - - of - verzwakt deze. Een = factor is neutraal en versterkt
22
noch verzwakt de competentie. Iedere factor heeft
een speciﬁek gewicht in de totstandkoming

Hieronder wordt per competentie de deﬁnitie van de competentie, de score op de competentie
en de bijbehorende ontwikkelcategorie vermeld. Daarna wordt aangegeven welke vier meest
dominante factoren de ontwikkelbaarheid van de betreffende competentie beïnvloeden. Een ++ of
+ factor versterkt de competentie, een - - of - verzwakt deze. Een = factor is neutraal en versterkt
noch verzwakt de competentie. Iedere factor heeft een speciﬁek gewicht in de totstandkoming
van de totaalscore op de competentie. Sommige factoren tellen bij de berekening van de
competentie dus zwaarder mee dan andere factoren. Een lage factor score resulteert niet per
deﬁnitie in een - -. Soms draagt een lage score juist bij aan een competentie en resulteert dit in
een ++. Hoge factor scores leiden dus ook niet automatisch tot een ++.

Ondernemen
8. Klantgerichtheid
Onderzoeken van wensen en behoeften van de klant en
hiernaar handelen. Hoge prioriteit geven aan
servicebereidheid en klanttevredenheid, rekening
houdend met de kosten en baten voor de eigen
organisatie.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

9

10

De vier meest dominante
factoren voor deze competentie
zijn:
B
Direct
10 ++
T
Hartelijk
10 ++
U
Sociaal
9 ++
Y
Zorgzaam
10 ++

De mate waarin u op basis van uw persoonlijkheid de kans heeft om
het gedrag behorende bij deze competentie te vertonen en deze
competentie (verder) te ontwikkelen:

Zeer hoog

Intellectueel
15. Omgevingsbewustzijn
Laten blijken goed geïnformeerd te zijn over
maatschappelijke, politieke en economische
ontwikkelingen en trends. Deze kennis effectief benutten
ten behoeve van de organisatie.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

9

10

De vier meest dominante
factoren voor deze competentie
zijn:
D
Fantasierijk
9 ++
F
Veranderingen
9 ++
G
Vindingrijk
10 ++
P
Energiek
5 =

De mate waarin u op basis van uw persoonlijkheid de kans heeft om
het gedrag behorende bij deze competentie te vertonen en deze
competentie (verder) te ontwikkelen:

Zeer hoog

16. Oordeelsvorming

De vier meest dominante
factoren voor deze
Op basis van beschikbare informatie en heldere criteria juiste
competentie zijn:
en realistische conclusies trekken.
A Bedachtzaam
5
G Vindingrijk
10
1
2
3
4
5Rapportage
6
7
8 9Big5010
HRMForce
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J
Ordelijk
6
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L
Impulsief
7
23

10

=
++
=
-

Zeer hoog

het gedrag behorende bij deze competentie te vertonen en deze
competentie (verder) te ontwikkelen:

16. Oordeelsvorming
Op basis van beschikbare informatie en heldere criteria juiste
en realistische conclusies trekken.
1

2

3

4

5

6

7

9

8

10

10

De vier meest dominante
factoren voor deze
competentie zijn:
A Bedachtzaam
5
G Vindingrijk
10
J
Ordelijk
6
L
Impulsief
7

De mate waarin u op basis van uw persoonlijkheid de kans heeft om
het gedrag behorende bij deze competentie te vertonen en deze
competentie (verder) te ontwikkelen:

=
++
=
-

Zeer hoog

19. Probleemanalyse
Signaleren van problemen; herkennen van belangrijke
informatie; relevante gegevens zoeken en hiertussen
verbanden leggen. Opsporen van mogelijke oorzaken van
problemen.
1

2

3

4

5

6

7

9

8

9

10

De vier meest dominante
factoren voor deze competentie
zijn:
A
Bedachtzaam
5 =
G
Vindingrijk
10 ++
J
Ordelijk
6 =
W
Gevoelens
10 ++

De mate waarin u op basis van uw persoonlijkheid de kans heeft om
het gedrag behorende bij deze competentie te vertonen en deze
competentie (verder) te ontwikkelen:

Zeer hoog

Communicatie
24. Luisteren
Tonen belangrijke informatie op te pikken uit verbale en nonverbale boodschappen. Doorvragen; ingaan op reacties.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

9

De vier meest dominante
factoren voor deze
competentie zijn:
B
Direct
10 ++
W Gevoelens
10 ++
X
Medelevend
3 Y
Zorgzaam
10 ++

De mate waarin u op basis van uw persoonlijkheid de kans heeft om
het gedrag behorende bij deze competentie te vertonen en deze
competentie (verder) te ontwikkelen:

Zeer hoog

27. Overtuigingskracht
De vier meest dominante
factoren voor deze
competentie zijn:
A
Bedachtzaam
5 =
K
Doelmatigheid
4 P
Energiek
5 =
5
6
7
8
9
10
S
Positieve
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Proberen anderen te overtuigen van bepaalde standpunten
of ideeën, draagvlak creeren en trachten instemming te
verkrijgen door gebruik te maken van de juiste argumenten
en methode.
1

2

3

4

24

8

het gedrag behorende bij deze competentie te vertonen en deze
competentie (verder) te ontwikkelen:

Zeer hoog

27. Overtuigingskracht
Proberen anderen te overtuigen van bepaalde standpunten
of ideeën, draagvlak creeren en trachten instemming te
verkrijgen door gebruik te maken van de juiste argumenten
en methode.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

8

De vier meest dominante
factoren voor deze
competentie zijn:
A
Bedachtzaam
5 =
K
Doelmatigheid
4 P
Energiek
5 =
S
Positieve
10 ++
emoties

De mate waarin u op basis van uw persoonlijkheid de kans heeft om
het gedrag behorende bij deze competentie te vertonen en deze
competentie (verder) te ontwikkelen:

Hoog

Motivatie
45. Kwaliteitsgerichtheid
Hoge eisen stellen aan kwaliteit van producten en diensten
en daarnaar handelen. Voortdurend streven naar verbetering
en borging kwaliteit.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

8

De vier meest dominante
factoren voor deze
competentie zijn:
A
Bedachtzaam
5 =
G
Vindingrijk
10 ++
J
Ordelijk
6 =
K
Doelmatigheid
4 -

De mate waarin u op basis van uw persoonlijkheid de kans heeft om
het gedrag behorende bij deze competentie te vertonen en deze
competentie (verder) te ontwikkelen:

Hoog

47. Resultaatgerichtheid
Het actief gericht zijn op het behalen of overstijgen van
resultaten en doelstellingen en de bereidheid om in te
grijpen bij tegenvallende resultaten.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

5

De vier meest dominante
factoren voor deze
competentie zijn:
H
Betrouwbaar
6 =
I
Discipline
6 =
J
Ordelijk
6 =
K
Doelmatigheid
4 -

De mate waarin u op basis van uw persoonlijkheid de kans heeft om
het gedrag behorende bij deze competentie te vertonen en deze
competentie (verder) te ontwikkelen:

Gemiddeld

F. DISCLAIMER
Dit rapport is gegenereerd met behulp van een online systeem van HrmForce. Het bevat
informatie naar aanleiding van een vragenlijst over persoonlijkheid. Dit rapport is zo ontworpen dat
het door de respondent(en) zelf gebruikt kan worden.
Het rapport is gegenereerd
vanuit
de resultaten
van de
vragenlijsten
die door de respondent(en)
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werd(en) ingevuld en is een weergave van
de gegeven
antwoorden. De subjectieve aard van
beoordelingen gebaseerd op vragenlijsten moet25bij de interpretatie van de data in beschouwing

het gedrag behorende bij deze competentie te vertonen en deze
competentie (verder) te ontwikkelen:

Gemiddeld

F. DISCLAIMER
Dit rapport is gegenereerd met behulp van een online systeem van HrmForce. Het bevat
informatie naar aanleiding van een vragenlijst over persoonlijkheid. Dit rapport is zo ontworpen dat
het door de respondent(en) zelf gebruikt kan worden.
Het rapport is gegenereerd vanuit de resultaten van de vragenlijsten die door de respondent(en)
werd(en) ingevuld en is een weergave van de gegeven antwoorden. De subjectieve aard van
beoordelingen gebaseerd op vragenlijsten moet bij de interpretatie van de data in beschouwing
worden genomen.
Dit rapport werd elektronisch gegenereerd - de gebruiker van de software kan wijzigingen en
aanvullingen maken op de tekst van het rapport.
HrmForce en associates kunnen niet garanderen dat de inhoud van dit rapport de onveranderde
weergave is van het computersysteem. Wij accepteren geen aansprakelijkheid voor de gevolgen
van het gebruik van dit rapport en geen aansprakelijkheid onder geen enkele vorm (inclusief
onachtzaamheid) voor de inhoud en het gebruik ervan.
HrmForce is lid van het ITC (International Test Commission).
© HrmForce 2017. Alle rechten voorbehouden.
Dit rapport werd gegenereerd door HrmForce en bevat het intellectuele eigendom van
HrmForce. Zodoende staat HrmForce de klant toe dit rapport enkel te reproduceren; verdelen of
aan te passen voor interne en niet-commerciële doeleinden. Alle overige rechten zijn
voorbehouden aan HrmForce.
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