
6.1 De rol van persoonlijkheid in Organizational 
Behavior  

We zullen aan de hand van wetenschappelijke evidentie de rol van persoonlijkheid verder uitklaren. We zien 
3 grote perspectieven waarbij persoonlijkheid een rol kan spelen in organisationele settings. Het 
belangrijkste perspectief is daarbij het eerste, dat is het perspectief waarbij persoonlijkheid gezien wordt 
als een predictor, een voorspeller van bv. jobprestaties, loopbaansucces, welzijn tijdens de loopbaan, .. 
het tweede is een perspectief waarbij persoonlijkheid gezien wordt als een moderator, dit betekent dat men 
niet geïnteresseerd is in de hoofdeffecten van persoonlijkheidstrekken, maar gaat kijken naar de effecten 
van andere variabelen. Bv sommige jobs zijn meer stresserend dan andere jobs en persoonlijkheid kan een 
rol spelen in hoe stress een effect heeft op ons welbevinden. Een laatste perspectief is persoonlijkheid als 
outcome, waarbij we nagaan of het zo is dat persoonlijkheid kan veranderen onder invloed van 
werkervaringen. 
Tweede luik: manieren waarop persoonlijkheid gemeten kan worden in werkgerelateerde settings.  

1. De evolutie van persoonlijkheid in OB 

- Organizational Behavior: onderzoeksdiscipline gericht op het begrijpen van attitudes, beslissingsprocessen, 
interpersoonlijke processen, en individueel en groepsgedrag in werk settings. 

- Vóór 1990: Ph een nevenverschijnsel in OB; scepticisme 

De rol van persoonlijkheid in werkgerelateerde context wordt bestudeerd in een onderzoeksdomein dat zich 
bezighoudt met organisational behavior. Daarmee wordt een wetenschapsdiscipline bedoeld, die gericht is 
op het proberen begrijpen van allerlei psychologische processen, teaminteracries, cognities, emoties, 
attitudes, .. in werkgerelateerde settings. Als je kijkt naar de rol van persoonlijkheid binnen dat 
onderzoeksdomein van OB, dan zie je daar een belangrijke shift in, een soort evolutie. 
Voor de jaren 90 was er veel scepticisme rond persoonlijkheid, en men ging ervan uit dat persoonlijkheid 
nauwelijks significante substantiële effecten had in werkgerelateerde settings.  
Een belangrijk artikel uit die periode in een toonaangevend tijdschrift spreekt van een ‘Mirage’, een soort 
fata morgana, een illusie. De toon toen voor de jaren 90, was dat eigenlijk dispositionele effecten of effecten 
te maken met persoonlijkheidstrekken van mensen, dat die 
niets anders zijn dan een illusie. De conclusie van dit 
artikel is duidelijk: we moeten bv. als 
personeelsverantwoordelijke niet geïnteresseerd zijn in de 
persoonlijkheid van mensen, bv. bij selectie, want het 
speelt helemaal geen rol. 

Dispositions are likely to have only limited effects on attitudes and behavior inside organizations (p. 396) 

- Vanaf 1990: toenemende evidentie voor de rol van Ph 
• Meta-analyses: effecten van een veelheid aan trekken clusteren 
• Groeiende consensus omtrent het FFM als raamwerk 
• Toenemende evidentie omtrent de stabiliteit van trekken, hun genetische oorsprong, en neurobiologische basis 
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Vanaf de jaren 90 was er meer en meer evidentie dat persoonlijkheid weldegelijk een grote rol speelt. Drie 
grote factoren:  

1. Ontstaan van meta-analyses: bij een meta-analyse ga je op statistische manier de resultaten van 
individuele studies met elkaar combineren. Je komt dan eerder tot een soort ‘statistische samenvatting’. 
Voor die periode was het zo dat er 100’en individuele studies waren naar individuele trekken, sommige 
deden onderzoek naar empathie, andere naar extraversie, … die meta-analyses laten toe om de 
resultaten van die studies samen te nemen om een meer betrouwbaar beeld te geven van hoe die 
relatie nu in elkaar zit. Die tonen aan dat er wel significante effecten waren van persoonlijkheid.  

2. Een tweede belangrijke reden heeft te maken met de consensus omtrent het 5FM: veel studies werden 
gedaan omtrent individuele trekken, zoals plichtsbewustheid, ordelijkheid, … door het 5FM werd het 
duidelijk dat die individuele trekken geclusterd kunnen worden onder grote, overkoepelende domeinen 
en dat liet toe om op veel makkelijkere manier de resultaten van individuele studies te vergelijken en 
combineren. Er ontstond een soort consensus rond het raamwerk om individuele, fijnmazige trekken te 
categoriseren. 

3. Rond die periode meer en meer evidentie dat persoonlijkheid niet enkel ‘tussen de oren’ zit, maar dat 
het écht is: persoonlijkheid is zeer stabiel, als je persoonlijkheid van kinderen meet kan je belangrijke 
predicties doen omtrent hoe de persoonlijkheid zal zijn jaren later, heeft dus predictieve waarde. 
Daarnaast ook meer evidentie omtrent genetische oorsprong. 

De combinatie van deze 3 zorgde voor toenemende evidentie dat persoonlijkheidstrekken een belangrijke 
rol kunnen spelen in organisationele settings.  

- Barrick & Mount (2005): 
• Personality traits do matter at work (p. 361) 
• Ph werd in verband gebracht met vrijwel elk aspect van OB (job prestaties, werk motivatie, attitudes, 

leiderschap, stress, contraproductief werkgedrag, ongevallen, ...) 

Conclusie van een heel belangrijke studie uit 2005 van Barrick & Mount: ‘personality traits do matter at 
work’, ze spelen een belangrijke rol. De dag van vandaag heeft onderzoek aangetoond dat persoonlijkheid 
kan gerelateerd worden aan vrijwel elk aspect van OB. Persoonlijkheid voorspelt jobprestatie, 
werkmotivatie, allerlei soorten attitudes (jobtevredenheid, leiderschap, stess, contraproductief werken, … ).  

2. Persoonlijkheid als predictor van jobsprestaties 

- Jobprestaties 
• Doel persoonlijkheids assessment: selectie 
• Identificatie van trekken die relevant zijn voor prestatie 

- Loopbaansucces 
• Als er trekken zijn die mensen succesvol maken in hun job, dan moeten trekken ook predictief zijn voor het 

loopbaansucces (financieel en hiërarchisch) dat ze bereiken. 
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- ...the most intensive application of personality research in organizational settings, and arguably the most 
controversial, has been in relation to job performance (Judge et al., 2008). 
• 100en primaire studies; >15 meta-analyses 
• Variatie in sterkte én richting van verbanden 

Zoals gezegd 3 grote perspectieven om naar de rol van persoonlijkheid te kijken. Het eerste perspectief is 
het meest gebruikte, en is persoonlijkheid als predictor van een hele range aan werkgerelateerde 
outcomes, en eventueel een aantal contextvariabelen zoals geslacht die die relatie kunnen beinvloeden. 
Binnen dit perspectief is de vraag: predictor van wat? Wat vinden we een interessante uitkomstvariabele die 
we proberen voorspellen aan de hand van persoonlijkheid?  
Bedrijfspsychologen in de praktijk zijn vaak vooral geïnteresseerd in productiviteit, rendabiliteit van mensen 
en organisaties, … Jobprestatie, geld, .. zijn belangrijke outcomes in organisationele contexten. Kunnen we 
op grond van persoonlijkheid van mensen echt objectieve prestaties verklaren?  

De rol van persoonlijkheid als predictor van jobprestaties: dit domein is zeer controversieel en een intensief 
onderzoekdsomein. Het is zeer intensief omdat er 1000’en studies zijn die de relatie tussen 
persoonlijkheidsaspecten en jobsprestatie hebben onderzocht. Daarnaast is het ook heel controversieel 
omdat de resultaten van die studies niet allemaal in dezelfde richting wijzen. Er is veel variatie in de sterke 
van verbanden die gevonden worden, sommige geven aan dat C zeer belangrijk is, andere studies gaan in 
de richting van zwakke verbanden. Er is ook veel variatie in de richting van verbanden: in sommige studies 
wordt gevonden dat E een positieve predictor is, in andere studies dat het een negatieve predictor is.  

2.1 Globaal overzicht: de secundaire meta-analyse van Barrick, Mount, & Judge  

- Barrick, Mount, & Judge (2001) 
• Objectief: to summarize the cumulative knowledge that has accrued over the past century pertaining personality 

and performance relations 
• Methode: 

Secundaire meta-analyse van 15 voorgaande meta-analyses 
diverse prestatie-criteria (overall, supervisory ratings, objective indicators, training performance, teamwork) 
uitgesplitst naar diverse beroepsgroepen (Sales, Managers, Professionals, Police, Skilled or semi-skilled) 

We gaan de resultaten bekijken van een meta-analyse van meta-analyses (= secundaire meta-analyse), die 
als doel had om te proberen een globaal beeld te geven van de wetenschappelijke literatuur omtrent 
persoonlijkheid en jobprestaties. 
Dit is een grondige studie waarbij men diverse prestatiecriteria bekeken heeft, dus niet alleen algemene 
overall jobperformance maar ook heeft men gekeken naar of persoonlijkheidstrekken nog predictief zijn als 
we enkel kijken naar beoordelingen die door supervisors gegeven worden, wat met objectieve uitkomsten 
zoals het aantal geproduceerde eenheden, … Ook ‘wat met training performance?’ Doorgaans als je in een 
organisationele settings komt ga je opleidingen krijgen waarbij men als organisatiepsycholoog ook 
geïnteresseerd is in het effect van die opleidingen.  
Een laatste outcome is teamwork: hoe presteren mensen in team. 
Daarnaast worden al die outcomes ook uitgesplitst naar verschillende beroepsgroepen, zowel sales, 
managersfuncties, …  
De resultaten van die belangrijke studie staan samengevat in 5 tabellen. Hier kijkt men telkens naar de 
predictieve validiteit van één persoonlijkheidstrek.  
We beginnen met E voor die hele waaier aan werkgerelateerde outcomes. 
Er staat veel informatie in die tabellen, we moeten die niet allemaal kennen, telkens wordt aangegeven wat 
de belangrijkste boodschap is.  
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Eerst heeft men gekeken naar de effecten 
van extraversie. De eerste twee criteria die 
hier staan zijn algemene, overall 
jobperformances. Het verschil tussen non-
independent en independent is voor ons 
niet van belang. Wat we zien is dat E een 
meta-analytische correlatie heeft van 0.15 
met algemene jobprestatie, en die correlatie 
is niet significant. Dus de mate van 
extraversie van mensen blijkt geen 
significante voorspeller te zijn voor 
jobprestaties in het algemeen.  

Meta-analytische correlaties die wél significant waren in dit onderzoek zijn relaties met training 
perfomance (.28), en teamwork (.16). Dat betekent dat mensen die doorgaans hoger scoren op 
extraversie, die beter presteren in allerlei trainingssituaties, en het ook beter in opdrachten met 
teamwork. Dit is vrij evident als we kijken naar de inhoud van de trek E, en als we dit vergelijken 
met wat gevraagd wordt in teamwork is het normaal dat extraversie een troef kan zijn.  
Laatste positieve correlaties werden gevonden voor managerial performance,  
managers met een hoge score op extraversie presteren doorgaans beter. Ook is er een positieve 
significante correlatie met ‘police’: politieagenten of jobs in die sector vragen mensen die iets 
hoger scoren op E. 

De tweede trek, emotionele 
stabilieit: 3 significante effecten. 
Eerst en vooral een significant effect 
met ‘overall jobperformance’: 
algemeen blijkt het zo te zijn dat 
mensen die hoger scoren op 
emotionele stabiliteit (dus mensen 
die neurotisch zijn), dat zij beter 
presteren in hun job. 
Een tweede significante relatie met 
teamwork: mensen die hoger 
scoren op emotionele stabilieit gaan 
ook makkelijker functioneren in 
teams. Ten slotte is er ook een 
correlatie met politie-prestaties: politieagenten moeten rustig kunnen blijven in stresserende 
omstandigheden en hebben dus een bepaalde mate van emotionele stabiliteit nodig.  
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Volgende trek is agreeableness. Slechts één 
significante positieve correlatie met teamwork: 
mensen die hoger scoren op A doen het doorgaans 
beter in teams, dat is ook een vrij duidelijk en 
makkelijk te interpreteren effect. 

 

Conscientieusheid: positieve en significante 
correlaties over de ganse lijn. Het algemene idee is 
dat C kan beschouw worden als een soort 
universele predictor van jobperformance. Dus over 
verschillende jobs heen maar ook over criteria 
binnen jobs blijkt het zo te zijn dat consciëntieuze 
mensen beter presteren. 

 

De laatste trek, openheid voor ervaringen: slechts 
één positieve correlatie met training performance. 
Dit blijkt nuttig te zijn als het gaat om de mate 
waarin je in staat bent om te leren, in een 
opleiding, … Mensen die hoog scoren op O zijn 
van nature uit redelijk geinteresseerd en meer 
gemotiveerd om nieuwe taken te gaan opnemen.  

Dit was een soort heel algemeen beeld van hoe die 
relatie eruit ziet tussen jobperformance en persoonlijkheidsuitkomst. Tesamen kan je stellen dat C 
een valide predictor is over criteria en beroepsgroepen heen, een soort universele predictor van 
jobperformance. Emotionele stabiliteit is een predictor van algemene jobperformance maar de 
validiteit varieert ook naargelang specifiek criterium en specifieke beroepsgroepen. Extraversie, 
Openness en Agreeableness zijn geen valide predictoren van overall performance maar gaan 
specifieke criteria voorspellen.  
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Merk op dat de meta-analytische correlaties in die studies vrij beperkt zijn in omvang: die variëren 
doorgaans tussen .15 en .25. Als je een primaire studie gaat doen omtrent de rol van 
persoonlijkheid in één specifieke beroepsgroep, stel dat je een groep van 200 klinisch 
psychologen gaat onderzoeken, en persoonlijkheidsmetingen gaat doen en dan kijken hoe zij 
presteren, dan zullen we zien dat A en C significante predictoren zijn en de validiteit zal veel 
hoger liggen.  
In de meta-analyses krijgen we typisch een soort onderschatting van die correlaties, omdat je 
heel verschillende beroepsgroepen met elkaar gaat combineren.  

Samenvattend: 
- C is een valide predictor over criteria en beroepsgroepen heen 
- ES is een predictor van overall work performance,maar de validiteit varieert naargelang specifiek criterium en 

specifieke beroepsgroep 
- E,O,Azijngeenvalidepredictorenvanoverallworkperformance, maar voorspellen wel een aantal specifieke criteria en 

prestaties in specifieke beroepsgroepen 
- Merk op: primaire studies in (a) zeer specifieke beroepsgroepen en (b) gebruik makend van specifieke prestatie 

criteria tonen dikwijls hogere predictieve validiteiten aan. 

2.2 Naar een beter begrip van persoonlijkheids‐prestatie‐associaties: 

- Verfijnen van prestatiecriteria 
- Situationele moderatoren 
- Trek-interacties 
- Recente evoluties 

We hebben nu een algemeen breed beeld van hoe persoonlijkheid aan jobperformance 
gerelateerd is. Nu gaan we dat beeld een beetje proberen verfijnen, door prestatiecriteria onder 
de loep te nemen, situationele moderatoren bekijken, trekinteracties, en een aantal recente 
evoluties. 

1. Het verfijnen van prestatiecriteria 

- Wat is goed presteren op het werk? Vb.: Klinisch psy in ggz: 
• Hoe goed presteert xxx? (slechter dan gemiddeld - gemiddeld - beter dan gemiddeld) 
• Aantal cliënten met gedragsproblemen dat je per trimester kan begeleiden? 
• De mate waarin de cliënten effectief geholpen zijn? 
• De mate waarin je meedraait in andere projecten? 
• De mate waarin je bijdraagt tot een goede sfeer of het werk? 

- Ph als voorspeller: specifieke dimensies of facetten van prestaties 

De vraag is hier: wat verstaan we onder goed functioneren of presteren van mensen? in kaart 
brengen? Een eerste mogelijkheid zou kunnen zijn dat je aan een supervisor of diensthoofd gaat 
vragen om op een schaal van 1 tot 5 te evalueren hoe goed die persoon presteert. Slechter dan 
gemiddeld, gemiddeld, of beter dan gemiddeld?  
Een andere maat om naar prestaties te gaan kijken, een meer objectieve maat, zou kunnen zijn 
om het aantal clienten te tellen die geholpen worden door die persoon. Dit is een soort objectieve 
maat zonder een evaluatie of een persoonlijke inschatting. Het tellen van cliënten is maar één 
kwantitatief criterium, men zou ook kunnen geïnteresseerd zijn in kwaliteit: in welke mate zijn die 
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clienten effectief geholpen? Dan kunnen we daar een follow-up van doen en kijken in welke mate  
zij effectief verder geholpen zijn of niet.  
Nog een andere manier om naar performance te kijken is, in welke mate kan een persoon zich 
goed integreren in een team? Draait hij mee in andere projecten die niet primair zijn 
verantwoordelijkheid zijn, of focust hij zich enkel op zijn eigen werk en trekt hij zich weinig aan 
van de rest?  
Dit zijn allemaal verschillende manieren om naar performance te kijken. Dit is belangrijk omdat 
onderzoek aantoont dat persoonlijkheidstrekken differentieel gerelateerd zijn aan die 
verschillende indicatoren van performance, dus afhankelijk van welk criterium je bekijkt (ben je 
geïnteresseerd in kwantitatieve prestaties, of de mate waarin iemand bijdraagt aan de sfeer op 
het werk, …) gaan die een rol spelen voor elk van die criteria.  

- Overall job performance kan opgesplitst worden in 3 brede dimensies: 
• Taak prestatie: activiteiten die bijdragen tot de kern van een organisatie (Vb.: ggz: helpen/begeleiden van 

mensen); onderverdeeld in kwaliteit en kwantiteit van het werk 
• Contextuele prestatie: activiteiten die bijdragen tot de organizationele, sociale, en psychologische context 

waarin taakprestaties moeten worden geleverd (Vb.: goed overeen komen met collega’s) 
• Contraproductief gedrag: intentioneel gedrag dat de organisatie of de leden ervan schade berrokkent (Vb.: 

diefstal, sabotage, te laat komen,…) 

Vanuit de literatuur weten we dat er 3 grote groepen van criteria kunnen worden gemaakt.  
Een eerste groep is wat men noemt ‘taakprestatie’, of ‘task performance’, dat zijn activiteiten die 
bijdragen tot de kern van de organisatie. Het gaat vooral om de kwaliteit van het werk, en 
kwantiteit - dus hoe veel doe je en hoe goed doe je dat werk.  
Een tweede categorie zijn contextuele prestaties, dit zijn alle zaken die je doet op het werk die 
niet noodzakelijk direct verband houden met de reden waarvoor je bent aangeworven, maar 
zaken die daarbuiten vallen. Draag je bij tot de sfeer? Help je iemand die bv. een week afwezig is 
geweest? … 
Een laatste categorie is contraproductief werkgedrag: gedrag dat negatief is en intentioneel, dus 
doelbewust gedrag met de bedoeling om de organisatie direct of indirect schade te berokkenen. 
Diefstal, sabotage, te laat komen, … 

- Differentiële relaties met persoonlijkheid 
• ES: taak prestaties (+) en contraproductief gedrag (-) 
• E en A: gemengde resultaten voor taak prestaties; contextueel (+) 
• C: taak prestaties (+), contextuele prestaties (+) en contraproductief gedrag (-) 
• Wat met Openness? 

- Adaptive performance: zich effectief en efficiënt kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden 
• Open staan voor verandering en proactief competenties bijschaven (Vb.: nieuwe technologie) 
• Relatie met Openness to experience (+) 

Onderzoek toont aan dat persoonlijkheid differentieel gerelateerd is met die outcomes. We weten 
bijvoorbeeld dat emotionele stabiliteit van mensen vooral positief gerelateerd is met 
taakprestaties, en negatief met contraproductief werkgedrag.  
Extraversie en agreeableness zijn gemengd als het gaat om associaties met taakprestaties, maar 
zijn duidelijk positief geassocieerd met contextueel gedrag: extraverte mensen gaan meer moeite 
doen om bij te dragen aan de sfeer op het werk. 
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Conscientieusheid: duidelijk positief gerelateerd aan taakprestaties, positief gerelateerd aan 
contextuele prestaties, en negatief aan contraproductief werken. Conscientieuze mensen gaan 
minder te laat komen, minder geneigd zijn om te stelen, … 
Wat met openheid voor ervaringen? We zien geen vermelding, is het dan zo dat O totaal niet 
relevant is? De laatste jaren wordt meer aandacht besteed aan een bijkomende categorie van 
jobprestaties, ‘adaptive performance’. Mensen moeten nu onder invloed van allerlei 
technologische evoluties in staat zijn om zich snel aan te passen, snel nieuwe zaken bij te leren. 
Dit zijn allemaal factoren die daaronder vallen. De idee is dat O vooral belangrijk is voor deze 
prestatiecategorie, dus de mate waarin mensen in staat zijn zich aan te passen, bij te leren, …  
Dat was een eerste manier om dat brede inzicht te verfijnen door te uitsplitsen naargelang 
specifiek prestatiecriterium. 

2. Het belang van situationele moderatoren 
- Gedachtenexperiment:  
• Denk aan de ideale klinisch psycholoog 
• Denk nu aan de ideale advocaat 
• ‘Gewenste’ trekken varieren van job tot job (zie bvb. advertenties) 
• Trekken die in de ene job gewenst zijn, zijn dat minder of zelfs destructief in andere (Vb. Compliance bij 

advocaten) 
• Wijst op het belang van situationele moderatoren in relatie tussen Ph en prestaties 
• Vb.1: job autonomie (de mate van vrijheid in de uitoefening van een job) 

Beïnvloedt de sterkte van Ph-prestatie associaties 
Veel autonomie = zwakke situatie ; Weinig autonomie = sterke situatie 
Onderzoek van Barrick en Mount (1993) 

Tweede manier is door situationele moderatoren in kaart te brengen. Ter illustratie een 
gedachtenexperiment: Erik de Soir is een aantal jaren geleden verkozen tot psycholoog van het 
jaar. Hij is ook recent in de media geweest, hij was betrokken als traumapsycholoog bij de 
busramp in Sierre, dus hij wordt beschouwd als een prototypisch voorbeeld van een goed 
functionerend klinisch psycholoog. De vraag is: probeer je de ideale klinisch psycholoog voor te 
stellen. Je kan je laten inspireren door een figuur als Erik de Soir, of een ander figuur, …  
Denk na over de specifieke eigenschappen, kenmerken, competenties, waarover zo’n persoon 
moet kunnen beschikken om goed te kunnen zijn in zijn of haar job. 
Als je daarover nadenkt zou je tot een aantal eigenschappen kunnen komen zoals empathisch 
zijn (je moet je kunnen inleven in de gevoelens en gedachten van clienten), discreet zijn (de 
informatie die je verwerft is vaak gevoelig dus je hangt dat niet aan de grote klok maar je houdt 
die info binnen die relatie), gevoelig zijn (‘voelsprieten’ hebben voor emotionele signalen, door op 
gepaste manier daarmee om te springen) en oprecht zijn (een van de basiscondities voor een 
goed functionerende klinische relatie).  
Dat zijn een aantal kenmerken die opnieuw rechtstreeks te maken hebben met persoonlijkheid. 
Als je denkt aan een ander type job, zoals bv. advocaat, en een aantal eigenschappen daarbij die 
ervoor zorgen dat iemand goed kan functioneren. Je moet ook empathisch kunnen zijn, ook 
discreet zijn, maar daarnaast moet je ook overtuigend zijn. Je moet competitief zijn, en een stukje 
statusgevoelig. 
Voor die twee types verschillende jobs zijn er een aantal kenmerken die toch overlappen, en een 
aantal kenmerken die verschillend zijn. Het verschil in die kenmerken kan je verklaren door die 
situationele moderatoren. Dus de situatie of type job beïnvloeden welke kenmerken relevant zijn 
voor het voorspellen van prestaties.  
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Onderzoek heeft ook aangetoond dat trekken die in de ene job gewenst zijn destructief kunnen 
zijn in een andere job. Oprechtheid bijvoorbeeld, als je echt de behoefte hebt om steeds niet 
anders dan de waarheid te vertellen, dan is het moeilijk om het als advocaat te maken. Als 
advocaat moet je soms een aantal van je principes opzij kunnen schuiven en daarom geen 
leugens vertellen, maar eventueel bepaalde waarheden gewoon achterhouden.  
Een ander type voorbeeld van een situationele moderator is job-autonomy. Dit is de mate van 
vrijheid die je hebt in het functioneren binnen een bepaalde organisatie. Bijvoorbeeld de job van 
docent, dit is typisch een job met veel autonomie: je kan zelf bepalen wanneer je bepaalde zaken 
doet, hoe je de lessen vormgeeft, .. 
Andere types jobs met minder autonomie zijn bv. Bandwerk in een fabriek: de werkorganisatie 
wordt voor jou gedaan. 
Waarom is job autonomie hier een belangrijke variabele als situationele moderator? Hoe meer 
autonomie je hebt, hoe sterker persoonlijkheid een effect kan hebben. 
In de psychologie maakt men vaak een onderscheid tussen sterke situaties en zwakke situaties. 
Zwakke situaties zijn situaties waar heel veel autonomie is, sterke situaties zijn situaties waar 
weinig autonomie is. Denk bijvoorbeeld aan een begrafenis: dit is typisch een voorbeeld van een 
heel sterke situatie, iedereen die al eens naar een begrafenis geweest is, ziet dat iedereen zich 
daar hetzelfde gedraagt. Er zijn duidelijk voorgeschreven normen en procedures die iedereen 
volgt, dus in zo’n sterke situaties heeft persoonlijkheid van mensen nauwelijks effect. 
Wanneer iedereen buitenkomt zie je persoonlijkheid plots een rol spelen. Hetzelfde geldt voor 
werkgerelateerde contexten: hoe sterker de situatie is, hoe minder autonomie, hoe meer regels er 
zijn van buitenaf, hoe minder sterk persoonlijkheid 
een rol speelt.  

Onderzoek heeft dat ook aangetoond. In deze 
studie werd gekeken naar de relatie tussen C en 
job performance. De regressielijn is oplopend, dat 
wil zeggen dat er een positief verband is, maar die 
regressielijn is steiler dus het verband is sterker 
wanneer de autonomie bij jobs hoger is.  

 

Hetzelfde werd ook gevonden voor de relatie 
tussen E en job performance, over het algemeen 
een positieve relatie, maar die regressielijn gaat 
opnieuw steiler, naarmate de autonomie hoger 
was. 
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Omgekeerd effect voor A: in deze studie vond 
men dat A negatief gerelateerd is aan job 
performance, maar opnieuw wijst die steilere 
regressielijn op een sterker negatief effect in dit 
geval, naarmate de situatie of de job meer 
autonomie aanbiedt. 

Dit is een patroon dat altijd terugkeert, hoe meer 
vrijheid je hebt in een job, hoe meer ruimte er is 
voor persoonlijkheid om een effect te hebben.  

• Vb.2: specifieke taakkenmerken: 
ES en A vooral predictief voor prestaties in jobs waar (kortstondig) contact met klanten of publiek centraal 
staat (Vb.: verpleging, politie) 
C en A relevant in jobs waar langetermijn relaties met klanten belangrijk is (Vb.: klantenservice) 
A in jobs/organizaties waar samenwerken belangrijk is (communion striving); E in omgevingen waar 
competitie belangrijker is (achievement striving) 

Een ander type situationele moderatoren zijn de specifieke taakkenmerken. Het voorbeeld van de 
klinisch psycholoog versus de advocaat is een voorbeeld dat gaat over specifieke 
taakkenmerken. 
We weten uit onderzoek dat emotionele stabiliteit en A vooral predictief zijn voor prestaties in jobs 
waar heel veel kortstondig contact met klanten of publiek centraal staat. Bijvoorbeeld in de 
verpleging, of in politiejobs. 
C en A zijn ook belangrijk naar lange termijn relaties met klanten: zoals klantenservice.  
Agreeableness is ook belangrijk in jobs waar samenwerken belangrijk is, omdat daar een soort 
motief onderliggend is: community striving, dit gaat om een motief om met elkaar overeen te 
komen, om goede sociale relatie te hebben met klanten en collega’s… 
E is vooral een predictor in organisaties of jobs waar competitie belangrijk is, zoals sales, met als 
achterliggend motief achievement striving: mensen die hoog scoren op E willen winnen, groeien, 
… 

3. Trek‐interacties 

- ‘Persoonlijkheid’ is een samenspel van verschillende trekken 
- Trekken interageren in hun relaties met (werk) criteria. Vbn.: 
• Conscientiousness X Emotional stability: relatie tussen C en prestatiecriteria is sterker wanneer ES ook hoog is 
• Conscientiousness X Agreeableness: de manier waarop C werknemers succes nastreven hangt af van hun 

score op A: 
When highly conscientious people lack interpersonal competence, dysfunctional outcomes may result (Witt 
et al., 2005). 
(Vb.: klaaggedrag en interpersoonlijke conflicten) 

Een volgende manier om relaties tussen persoonlijkheid en jobperformance te verfijnen. Tot nu 
toe hebben we telkens gesproken over individuele trekken, en hoe die gerelateerd zijn aan 
prestaties en gedrag van mensen, maar natuurlijk is iemands persoonlijkheid steeds een 
samenspel van verschillende persoonlijkheidsdimensies. Het belang daarvan kan niet onderschat 
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worden. We weten bijvoorbeeld dat de effecten van C als universele predictor mee bepaald 
worden door de scores die iemand heeft op andere persoonlijkheidstrekken. Bijvoorbeeld de 
interactie tussen C en A: stelt dat je iemand hebt die heel hoog scoort op C, die de lat hoog legt 
voor zichzelf en voor anderen, en tegelijk laag scoort voor A, dat iemand is iemand waar je 
typisch problemen mee krijgt in organisaties. Die verwacht veel van zichzelf en anderen maar de 
manier waarop die dat probeert te bereiken zal niet zijn door samen te werken maar eerder door 
heel competitief te zijn. De effecten van C zijn dus afhankelijk van scores op andere trekken zoals 
A, maar ook bv. emotionele stabiliteit. Je kan wel heel hoge prestaties willen nastreven, maar als 
je laag scoort op emotionele stabiliteit dan heb je niet de emotionele hulpbronnen om dat te 
bereiken.  
De beste prestaties krijg je wanneer je niet alleen heel C bent maar ook heel ES. 
Interpersoonlijke conficten zijn typisch voor situaties waarin je mensen hebt die heel 
ambitiegericht zijn, maar laag scoren op A. 

4. Recente evoluties: curvilineaire verbanden en maladaptieve trekken 

- Recente evolutie: Curvelineaire verbanden 
• Correlatie: lineaire verbanden (hoe meer van een bepaalde trek, hoe beter). 
• Klopt dit wel? 

Ten slotte een aantal recente tendensen binnen dat vakgebied omtrent persoonlijkheid en 
jobperformance. Hierbij hoort het idee van curvilineaire effecten. We hebben reeds gesproken 
over regressies en correlatiecoëfficiënten, die gaan uitsluitend over lineaire verbanden. Hoe 
hoger je scoort op conscientieusheid, hoe hoger je job-performance zal zijn. De vraag is, zijn die 
verbanden wel lineair? Kan het niet zijn dat je té hoog scoort op een bepaalde trek zoals C? Kan 
het zijn dat vanaf een bepaald punt die positieve relatie gaat afbuigen en omgezet worden in een 
negatieve relatie? Dan hebben we te maken met het idee van curvilineaire verbanden.  

- Conscientiousness en taak prestaties: 
• Hoog C: meer gemotiveerd om goed te presteren en bereiken dit via goede planning, uitdagende doelen, en 

volharding 
• Té hoog C: 

Rigid, inflexibel, compulsief perfectionistisch 
Blijven hangen bij (onbelangrijke) details 
Zijn minder bereid om / hebben minder tijd om nieuwe kennis en vaardigheden op te doen 

• Curvelineair verband 
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Dat is exact wat in deze studie werd 
gevonden. Dit is opnieuw de relatie tussen 
C en taakprestaties, en het onderste 
linkse deel van die relatie bevestigt wat 
we al wisten: hoe hoger de C-score, hoe 
hoger die performance zal zijn. Dat is 
maar tot op een bepaald moment, op een 
bepaald moment gaan hogere C-scores 
geen additieve effecten meer hebben, 
dus ze gaan nauwelijks nog leiden tot 
hogere performance (vlakt helemaal af), 
en wanneer je nog hoger gaat op C, krijg 
je zelfs een ombuiging, dus negatieve 
effecten. Hoe kunnen we dat verklaren? Mensen die té hoog scoren op C, zijn heel moeilijke 
mensen om mee samen te werken. Ze zijn heel rigide, inflexibel, ze zijn zelfs een stuk compulsief 
perfectionistisch, vaak blijven ze hangen bij details, en vooral zijn ze minder bereid om bij te 
leren, ze nemen de tijd niet om nieuwe kennis op te doen of een andere manier te proberen om 
een bepaald probleem op te lossen.  

Wat je verder ziet in deze figuur is dat die curvilineaire relatie gemodereerd wordt, daar zit een 
interactie in met jobcomplexiteit. Het is zo dat hoe complexer de job is, hoe verder dit buigpunt is. 
Bij low complexity zit het buigpunt lager dan bij high complexity. Dit betekent: hoe complexer de 
job, hoe verder de optimale C-score is. Bij heel complexe jobs kan je echt nog heel conscientieus 
zijn. Bij weinig complexe jobs ligt dat buigpunt waarbij een positieve relatie overgaat naar een 
negatieve veel vroeger op die dimensie.  

- Emotional Stability en taak prestaties: 
• Hoog ES: kalm en gefocust blijven onder druk; minder gevoelig voor angst, depressie en boosheid 
• Yerkes-Dodson law (1908): 

Prestaties zijn lager bij extreem hoge en en lage niveaus van emotionaliteit 
Vb. Angst/ongerustheid: te veel —> verlammend; te weinig —> nochalant 
Omgekeerd U-vormig verband 

 

Hetzelfde geldt voor ES: in de psychologie is er zoiets als 
de Yerkes-Dodson law die stelt dat prestaties van mensen 
optimaal zijn bij een gemiddeld niveau van emotionaliteit. 
Als er te weinig emotionaliteit is, dan worden mensen 
nonchalant, als er te veel is gaan mensen blokkeren 
onder stress-situaties. Dat zie je ook in die figuur: opnieuw 
doorgaans een positief effect van ES en tast performance, 
met op een bepaald moment een buigpunt waarna 
hogere scores op ES als effect hebben dat de 
performance gaat dalen.  
Zelfde interactie-effect met task-complexity: hoe 
complexer de job, hoe verder het buigpunt. Dus bij zeer 
complexe jobs heb je ook extreem hoge niveaus van ES nodig.  
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- Recente evolutie: Maladaptieve trekken in de werk context 
• Link met curvelineariteit (Vb.:extreem C —> obsessief compulsief) 
• In Organizational Behavior: focus op Dark Triad: 

Narcissism: strong sense of self-importance; need to be admired; lack of insight into other people’s feelings; 
quest to dominate others 
Machiavellianism: strong belief in the effectiveness of manipulative tactics; cynical view of human nature 
(‘trust nobody!’) 
Psychopathy: lack of guilt or remorse when their actions harm others o 

• Nauwelijks effecten op job performance (behalve CWB!) 

Een andere recente evolutie in dat onderzoeksdomein rond persoonlijkheid en job-performance 
heeft te maken met maladaptieve trekken. Meer en meer is er binnen de literatuur aandacht voor 
donkere trekken, zoals bijvoorbeeld in organisationele settings voor narcistische tendensen. 
Machiavellisme is een andere donkere, maladaptieve trek. Het motto van machiavellisten is ‘doel 
heiligt de middelen’: als je wil vooruit geraken in je job kan je bijna niet anders dan andere 
mensen te manipuleren en beliegen. Ze gaan er ook vanuit dat andere mensen dat doet. 
Een laatste donkere trek is psychopathie: een gebrek aan gevoelens van schaamte of schuld, 
wanneer je bepaalde daden stelt die negatief zijn voor anderen. De laatste jaren is er heel veel 
aandacht voor de effecten van die 3 donkere trekken op job-performance van mensen, maar over 
het algemeen slagen onderzoeken er niet in om echt sterke effecten aan te tonen. Het enige 
effect dat men doorgaans vindt is met contraproductief werkgedrag: mensen die hoger scoren op 
één of meerdere van die donkere trekken hebben een grotere kans om contraproductief 
werkgedrag te stellen. Dat idee van maladaptieve persoonlijkheidstrekken is voor een stuk ook 
gerelateerd aan dat idee van de curvilineaire effecten. Bijvoorbeeld een andere donkere 
persoonlijkheidstrek is obsessief-compulsiviteit, die donkere trek is niets anders dan een extreem 
hoge score op C. We weten al dat extreem hoge scores op C negatieve effecten kunnen hebben.  

Tot zover het stuk over persoonlijkheid als predictor van job-performance. We zijn vertrokken van 
een heel algemeen beeld met die secundaire meta-analyse, dan hebben we dat gradueel verfijnd 
door te kijken naar verschillende prestatiecriteria, trekinteracties, … De belangrijkste boodschap 
is dat er heel veel associaties zijn tussen persoonlijkheid en job-performance van mensen, maar 
je moet telkens in het achterhoofd houden dat prestaties van mensen in een werkcontext iets 
multidimensioneel is. Je kan kijken naar taakprestaties, kwalitatief, kwantitatief, contextueel, … en 
voor elk van die outcomes zijn dikwijls andere trekken relevant, behalve als het gaat om C, want 
dat is de universele predictor van job-performance over beroepsgroepen heen.  

3. Persoonlijkheid als predictor van loopbaansucces 

- Loopbaansucces? 
• = de werkelijke of gepercipieerde verwezenlijkingen die mensen bereikt hebben als resultaat van hun 

werkervaringen 
• Objectief / extrinsiek: salaris, hiërarchisch niveau, promoties 
• Subjectief / intrinsiek: tevredenheid met job / loopbaan 
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Tweede categorie van outcomes: loopbaansucces. De idee daar is dat als er bepaalde trekken 
zijn die predictief zijn voor het goed functioneren van mensen binnen een job, dan gaan die 
trekken ook predictief zijn voor hoever iemand geraakt in zijn loopbaan. 
Loopbaansucces kan je omschrijven als de werkelijke of gepercipieerde verwezenlijkingen die 
mensen bereikt hebben als resultaat van hun werkervaringen. Typisch maakt men een 
onderscheid tussen objectief of extrinsieke indicatoren van loopbaansucces (hoeveel verdienen 
mensen, wat is het hiërarchisch niveau, hoeveel promoties, ;..) en subjectieve of intrinsieke 
indicatoren (tevredenheid, ..). 

Algemeen theoretisch raamwerk om de effecten van persoonlijkheid op loopbaansucces te 
begrijpen (niet te kennen in detail). Belangrijk is dat er 3 routes zijn waarlangs 
persoonlijkheidstrekken een effect kunnen hebben op loopbaansucces. De eerste route is type 
van jobs. Op grond van onze persoonlijkheid gaan we dikwijls een job kiezen die bij onze 
persoonlijkheid past, we weten dat bepaalde jobs of beroepen het makkelijker maken om veel 
geld te verdienen of om hoog op te klimmen, sommige mensen gaan kiezen voor een job als 
klinisch psycholoog, … De keuzes die we maken heeft onmiddellijk al effect op het succes dat we 
kunnen bereiken. 

Een tweede route heeft te maken met het sociaal gedrag dat we stellen binnen die gekozen 
beroepen. Denk aan de effecten van extraversie: extraversie maakt het makkelijker om netwerken 
op te bouwen, en netwerken zijn een heel belangrijke predictor van extrinsiek, tastbaar 
loopbaansucces. Mensen die brede netwerken opbouwen vinden makkelijker werk, kunnen 
makkelijker veranderen of naar hogere niveaus opklimmen.  
Een laatste route is job performance: we weten dat een aantal aspecten van persoonlijkheid 
gerelateerd zijn aan job-performance, en de idee is dat mensen beloond worden op termijn, als je 
goed presteert in je job wordt dat doorgaans erkend, maak je meer kans om te promoveren, enz.  
Dit zijn die drie routes waarlangs persoonlijkheid een effect kan hebben op loopbaansucces.  
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3.1 Resultaten van Judge, Higgins, Thoresen, & Barrick (1999) 

1 studie die vrij overtuigende evidentie biedt voor het belang van persoonlijkheid en de 
voorspelling van loopbaansucces. Hier heeft men persoonlijkheid en intelligentie van mensen in 
de kindertijd gerelateerd aan indicatoren van loopbaansucces tot 30 jaar later.  
 

De resultaten staan samengevat in deze tabel.  
Je hebt de predictoren/Voorspellers, persoonlijkheid werd gemeten in de kindertijd via elk van de 
big five, en ook general mental ability als indicator van intelligentie, ook in de kindertijd gemeten.  
De eerste kolom geeft dan zero order correlaties: correlaties tussen elk van de individuele 
predictoren en extrinsiek loopbaansucces. Extrinsiek loopbaansucces in deze studie was een 
combinatie van het hiërarchisch niveau dat mensen bereiken en het inkomensniveau.  
Wat je ziet is dat N gecorreleerd was met extrinsiek succes, E positief, O positief,  A niet 
significant, en C positief. Het gaat dus om dingen die gemeten werden in de kindertijd als 
predictoren van later loopbaansucces. 
Ook voor intelligentie een sterke, positieve correlatie. 
Wat belangrijker zijn, zijn de resultaten in de tweede kolom, dit zijn regressiecoëfficiënten. Bij 
regressie ga je alle individuele predictoren samennemen in één voorspellend model, waarbij die 
predictoren dan ook voor elkaar een stuk gaan controleren. Die regressiecoëfficiënten geven een 
meer zuiver beeld van de rol van elk van de predictoren.  
N blijft negatief, E blijft positief, O wordt plots geen belangrijke significante predictor meer als je 
controleert voor de andere persoonlijkheidstrekken, A is een negatieve predictor (dus kinderen 
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die heel agreeable zijn, gaan later minder geld verdienen), en ook C en General mental ability zijn 
positieve predictoren.  

Wat verder interessant is zijn de r2 : dit zijn de percentages verklaarde variantie, hoe groot is 
precies het effect van die set van predictoren? De r2  percentage verklaarde variatie horende bij 
de persoonlijkheidstrekken is .29, of met andere woorden ongeveer 30% van de variatie in 
extrinsiek loopbaansucces in de volwassenheid wordt verklaard aan de hand van 
persoonlijkheidsscores in de kindertijd, wat een enorm groot effect is. Hetzelfde geldt voor de r2  

van childhood mental ability: .28, 28% van de variantie in loopbaansucces wordt verklaard door 
mental ability-scores in de kindertijd.  
Een laatste aspect zijn de delta r2  met andere woorden, incrementele validiteit. Als je die twee 
sets van predictoren (intelligentie en persoonlijkheid) met elkaar vergelijkt, wat is de meest 
belangrijke predictor? De delta r2  van childhood personality is .13, dus persoonlijkheid gaat 13% 
bijkomende variantie verklaren bovenop mental ability, en hetzelfde geldt voor intelligentie: de 
delta r2  is .12, dus intelligentie gemeten in de kindertijd gaat 12% additionele variantie verklaren 
bovenop persoonlijkheid gemeten in de kindertijd. 

De conclusies zijn: zowel persoonlijkheid als intelligentie gemeten tijdens de kindertijd zijn enorm 
belangrijke predictoren van later extrinsiek loopbaansucces, en daarnaast zijn het ook unieke 
predictoren: het ene gaat iets toevoegen boven het andere. Als je een maximale voorspelling wil 
doen van iemands extrinsiek loopbaansucces, heb je zowel intelligentie nodig als de 
persoonlijkheidstrekken van mensen nodig.  

3.2 Recente evoluties: persoonlijkheidsdysfunctie en loopbaanuitkomsten 

We kijken specifiek naar de rol van maladaptieve trekken. Binnen de literatuur is er steeds meer 
en meer aandacht voor allerlei vormen van dysfunctie, van maladaptieve persoonlijkheidstrekken.  
Wat is de rol van de dark triad? Moeten we die zien als normale of abnormale trekken? Die dark 
trias en een model die zich situeert tussen normaliteit en abnormaliteit.  
Iemand die hoog scoort op narcisme, zoals gedefinieerd in de dark triad, is daarom niet iemand 
die lijdt aan een narcistische persoonlijkheidsstoornis. Het voorbeeld van Donald Trump: hij is bij 
uitstek iemand die je kan omschrijven aan de hand van de trekken van de dark triad. Hij scoort 
hoog op narcistische aspecten, machiavellistische aspecten, psychopate aspecten vermoedelijk 
ook. Heeft Trump daarom een narcistische persoonlijkheidsstoornis? Dat kunnen we niet zeggen 
op grond van die dark triad, we kunnen geen klinische stoornis stellen op grond van een model 
zoals de dark triad.  

- Recente evoluties: 
• Maladaptieve trekken / persoonlijkheidsdysfunctie en loopbaanuitkomsten 

Personality Disorders (PDs) = pervasive, inflexible and enduring patterns of inner experiences and behavior 
that can lead to clinically significant distress or impairment in social, occupational, or other areas of 
functioning (APA, 2000) 
Veel onderzoek naar effecten op sociaal en emotioneel functioneren 
Relatief weinig geweten omtrent effecten van PDs op loopbaanuitkomsten 
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Het laatste stuk rond loopbaansucces gaat wél over persoonlijkheidsstoornissen, klinische 
personality disorders en hun relatie met loopbaanuitkomsten.  
Een korte introductie: een persoonlijkheidsstoornis word gedefinieerd als een ‘pervasive, inflexible 
and enduring patterns of inner experiences and behavior that can lead to clinically significant 
distress or impairment in social, occupational, or other areas of functioning (APA, 2000)’.  
Wat we weten uit de literatuur is dat er al veel onderzoek gebeurd is naar de effecten van 
klinische persoonlijkheidsstoornissen op bv. het functioneren van mensen in romantische relaties, 
of in sociale relaties, maar er is weinig onderzoek over het functioneren van mensen met een 
bepaalde klinische stoornis in een beroepsmatige context.  
Er is een heel grote markt naar loopbaanbegeleiding voor mensen met een bepaalde klinische 
persoonlijkheidsstoornis. Ook die mensen zijn geschikt voor allerlei jobs, maar de vraag is hoe we 
die het best kunnen oriënteren naar de meest geschikte omgeving.  

- PDs en loopbaanuitkomsten 
• Representatief populatie-sample in U.S. tussen 25 en 64 jaar (N = 28,518) 
• Loopbaanuitkomsten: al dan niet full time tewerkgesteld; langetermijn werkloosheid; ontslag in het voorbije jaar; 

ernstige problemen met supervisor of collega’s 
• Gestructureerd interview (telefonisch) om respondenten te scoren op en classificeren volgens 7 PDs 

(antisociaal, ontwijkend, afhankelijk, obsessief-compulsief, paranoid, schizoid, theatraal) 

We gaan één studie bekijken die de relatie onderzocht heeft tussen klinische 
persoonlijkheidsstoornis en loopbaansucces. Het interessante is dat er een grote steekproef was 
van ongeveer 30 000 mensen, die representatief was voor de populatie, een heel brede waaier 
aan loopbaanuitkomsten werd bekeken zoals: is men full time tewerkgesteld of niet, heeft men 
tijdens de afgelopen carrière een periode gehad van lange termijn werkloosheid, is men 
ontslagen geweest, … 
De manier waarop persoonlijkheidsstoornissen hier werden gemeten was aan gehand van 
klinische gestructureerde interviews, waarbij gekeken werd naar 7 persoonlijkheidsstoornis, dus 
zo werd getracht om uit te maken of iemand voldeed aan de criteria van een klinische 
persoonlijkheidsstoornis. 

-
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Een kort overzicht van de 7 persoonlijkheidsstoornissen (zie les hierrond) die werden bekeken in 
het onderzoek. Men heeft dan gekeken naar welk effect dit soort stoornissen hadden op de 
loopbaanuitkomsten van mensen. 

- Resultaten Ettner et al. (2001): 
• 18% vd mannen en 16% vd vrouwen voldeed aan de criteria van minstens 1 PD (implicatie voor grote 

organisaties!) 
• Comorbiditeit: 6% meer dan 1 PD 
• Meest frequent: Obsessief-compulsief (9%) 
• Minst frequent: Afhankelijk (< 1%) 
• Algemeen: Mensen met (minstens 1) PD hadden een grotere kans op negatieve loopbaanuitkomsten 
• Met name Paranoide, Antisociale, en Obsessief-Compulsieve stoornissen waren gerelateerd aan negatieve 

uitkomsten zoals: 
Ontslag 
Langdurige werkloosheid 
Problematische relaties met collega’s en/of supervisors 

• Effecten van PDs op loopbaanuitkomsten variëren ngl geslacht 
• Problemen met collega’s: Obsessief-Compulsief > Antisociaal 

De belangrijkste resultaten: een heel substantiële proportie van die steekproef bleek aan de 
criteria te voldoen van minstens één persoonlijkheidsstoornis. 18% mannen en 16% van de 
vrouwen bleek aan de criteria te voldoen, althans aan de hand van dat telefonisch gestructureerd 
interview. Dat heeft een belangrijke implicatie voor  grote organisaties: in elke grote organisatie 
zitten er wel een aantal mensen die aan de criteria voldoen, desnoods niet allemaal, maar toch al 
een paar. De kans dat je te maken hebt met iemand die kenmerken vertoond van een 
persoonlijkheidsstoornis, is heel groot. 
Comorbiditeit: 6% van die mensen bleek aan de criteria van meerdere 
persoonlijkheidsstoornissen te voldoen, de meest frequente bleek de obsessief compulsieve 
stoornis te zijn, en de minst frequente de afhankelijke persoonlijkheidsstoornis. 
In termen van relaties met loopbaanuitkomsten: over het algemeen was het zo dat mensen met 
minstens één personality disorder een grotere kans hadden op negatieve. loopbaanuitkomsten, 
met name paranoïde, antisociale en obsessief-compulsieve waren gerelateerd aan negatieve 
uitkomsten zoals ontslagen geweest zijn, langdurige werkloosheid, en een problematische relatie 
met collega’s of supervisor. Het bleek ook zo te zijn dat de effecten van een 
persoonlijkheidsstoornis gemodereerd werden door geslacht: de effecten van een paranoïde 
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persoonlijkheidsstoornis op loopbaanuitkomsten waren anders voor mannen dan voor vrouwen. 
Er is weinig geweten waarom dit precies zo 
is. 
Interessant is om te zien dat als het gaat over 
het hebben van ernstige problemen met 
collega’s, dan bleek niet de AS de 
belangrijkste voorspeller te zijn, maar wel de 
obsessief compulsieve stoornis.  
Als je samenwerkt met mensen die 
rigide, inflexibel en perfectionistisch zijn, dan leidt dat zeer snel tot conflicten.  

3.3 Persoonlijkheid als predictor van burn‐out 

- Emotionele uitputting 
- Depersonalisatie 
- Verminderde persoonlijke bekwaamheid  
• (Maslach & Jackson, 1986) 

- =/= depressie 

- Belgisch nationaal onderzoek (Securex, 2013) toont aan dat 64% van de werknemers last hebben van stress op het 
werk. Sinds 2010: + 18% . Deze verhouding: 
• is dezelfde voor mannen en vrouwen; 
• verschilt nauwelijks naargelang leeftijdsgroep; 
• komt voor in alle sectoren en alle beroepen. 

- In periode 2007-2012 steeg het aantal patiënten dat met een burnout langer dan een jaar afwezig is van 3.500 naar 
5.750 

- Ziekenhuispersoneel (Federale Overheidsdienst Volksgezondheid) 
• Artsen: 5.4% kampt met burnout en 17.8% bevindt zich in de risicozone 
• Verpleegkundigen: 6.9% en 12.4% 

- Koplopers in de gezondheidszorg zijn huisartsen (41% in risicozone), psychiaters (22% ), maatschappelijk werkers 
(17%) en psychotherapeuten (15%). 

Tot nu toe hebben we gekeken naar aspecten van job-performance of loopbaansucces, maar er 
is meer dan dat. Meer en meer zien we ook dat er aandacht is naar aspecten rond welzijn van 
mensen.  
Er is enorm veel aandacht voor alles wat te maken heeft met stress op het werk en burn-out 
gerelateerde problemen. Ook vanuit een persoonlijkheidsstandpunt is daar meer en meer 
aandacht voor. Kunnen we op grond van persoonlijkheidsscores van mensen wie gevoelig is voor 
burn out en wie niet? 
Wat is burn out precies? Volgens de traditionele definitie zijn er 3 componenten centraal in een 
burn out.  
De eerste is emotionele uitputting. De mensen die hiermee te maken hebben zijn opgebrand, 
burn out wordt vaak omschreven als een energie-ziekte waarbij er totaal geen emotionele energie 
meer is. 
Burn out blijkt vooral voor te komen bij verplegend, verzorgend personeel, en die hebben dan 
vaak te kampen met depersonalisatie. Dit is het aannemen van een soort cynische houding ten 
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opzichte van de patiënten waarmee je werkt. Je gaat die mensen niet langer als mensen zien 
maar eerder als objecten. 
Een laatste aspect is verminderderde persoonlijke bekwaamheid: je voelt jezelf niet meer 
competent om te doen wat je moet doen in je job.  
Het is niet altijd eenvoudig, en het is ook geen uitgemaakte zaak in hoeverre burn out gelijk is of 
verschillend is van depressie, mensen zeggen dat het iets verschillend is proberen aan te geven 
dat mensen met een burn out zich neerslachtig voelen en geen energie meer hebben, vooral als 
het gaat om werkgerelateerde zaken, maar buiten de werkcontext zouden die mensen wel nog 
normaal kunnen functioneren. 

We focussen ons hier op de relatie tussen persoonlijkheid en burn-out: dit is een meta-analyse die 
de relatie tussen die 3 factoren van burn out heeft onderzocht in relatie tot de big five.  
Wat belangrijk is zijn niet zozeer de meta-analytische correlatiecoëfficiënten, maar daar zijn een 
aantal globale trends in.  

De eerste is als je kijkt naar die correlatiecoëfficiënten, dan zie je dat daar een aantal heel hoge 
inzitten: met andere woorden, persoonlijkheid is opnieuw zeer substantieel gerelateerd aan burn 
out symptomen van mensen. Als je dan kijkt naar de totale r2, het totale percentage verklaarde 
variantie in burn-outsymptomen door big five persoonlijkheidstrekken, dan zie je die varieert van 
46% tot 57%. Ongeveer de helft of meer wordt verklaard op grond van persoonlijkheidsscores 
van mensen, dat is dus een enorm groot effect. 

Een tweede aspect is dat persoonlijkheid zowel een risicofactor als een protectieve factor kan 
zijn. Bijvoorbeeld extraversie, daarvoor zie je negatieve correlaties, dus mensen die extraverter 
zijn hebben minder kans om emotionele die aspecten te rapporteren.  
Extraversie kan je zien als een soort beschermende factor. 
N: positieve correlaties met symptomen, dus een duidelijke risicofactor. 
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4. Persoonlijkheid als moderator van de relatie tussen werk‐familie conflict en welzijn 

- Hoofdeffect versus interactie effect 
• Vorige: hoofdeffect: Ph als predictor van prestaties, succes,… 
• Alternatief: interactie/modererend effect: persoonlijkheid als bufferende of versterkende factor 
• Voorbeeld: Moeilijke / veeleisende werkomstandigheden en het ontstaan van stress-problemen: Persoonlijkheid 

kan bufferend effect hebben (protectieve factor) 

Bij een tweede perspectief gaan we persoonlijkheid niet meer beschouwen als predictor, maar als 
moderator, waarbij je bepaalde contextvariabelen hebt, bijvoorbeeld de hoeveelheid 
werkbelasting in een bepaalde job. Die predictor is van work outcomes, bv. welzijn: men kan 
ervan uitgaan dat hoe meer werkbelasting er is, hoe meer stresserend een bepaalde job is, hoe 
lager het welzijn zal zijn. Dan wordt gekeken naar de rol van persoonlijkheid als moderator: 
persoonlijkheid gaat een effect hebben op hoe we objectieve elementen uit de omgeving 
interpreteren, en hoe we daarmee omgaan.  
Voordien hebben we gekeken naar hoofdeffecten van persoonlijkheid, en nu kijken we naar 
interactie-effecten of modererende effecten, waarbij persoonlijkheid een bufferende of een 
versterkende factor kan zijn.  
 

Een studie die uitgelicht wordt, is een 
studie naar het effect van work-family 
conflict op wellbeing, en de 
modererende rol van persoonlijkheid. 

Kinnunen, Vermulst, Gerris, Mäkikangas (2003) 
- Methode: 
• 296 full-time werkende vaders 

(Nederland) 
• Work interference with family (WIF) 
• Well-being: 

Job exhaustion: mentale/emotionele uitputting door het werk 
Depressie 

• Persoonlijkheid: ES, E, O, A, C 
• Controlevariabelen: leeftijd, opleidingsniveau, aantal kinderen, werkuren/week 

- Resultaten: 
• Job exhaustion: WIF (+) en ES (-) 
• Depressie: WIF (+), ES (-) en A (-) 
• Voor beide outcomes: interactie-effect tussen WIF en ES! 

Men heeft gekeken naar ongeveer 300 full-time werkende vaders in Nederland, men heeft daarbij. 
Work interference with family (WIF) gemeten, dus de mate waarin werk ervoor zorgt dat je minder 
tijd kan besteden aan je gezin. De outcome-variabele was wellbeing, met hierbij twee indicatoren. 
De eerste was job exhaustion, de mate waarin je echt mentaal uitgeput bent door je werk, en 
bepaalde indicatoren van depressie.  
De resultaten:  
je ziet grosso modo dat hoge maten van WIF (spanningsveld tussen verplichtingen op het werk 
en verplichtingen thuis, als daar heel veel conflict tussen zit ga je hoger niveaus rapporteren van 
emotionele uitputting, en ga je doorgaans ook hogere niveaus rapporteren voor depressie. 
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De vorm van die relatie wordt beïnvloed door emotionele stabiliteit. Als we kijken naar de eerste 
figuur, dan gaan vooral mensen die laag scoren op emotionele stabiliteit last hebben van WIF, 
voor die mensen gaat dat spanningsveld echt leiden tot job exhaustion, en ook vooral mensen die 
laag scoren op ES gaan meer depressie rapporteren onder invloed van WIF. 
Met andere woorden, als je voldoende hoog scoort op ES, dan beschik je over de resources om 
met stressvolle omstandigheden om et gaan, als je laag scoort ga je bepaalde conflicten sneller 
als problematisch ervaren en daar negatieve gevolgen van dragen.  

Dit is de centrale boodschap van het luik ‘persoonlijkheid als moderator’: de manier waarop we 
omgaan met een bepaalde werkelijkheid, wordt voor een groot stuk mee beïnvloed door onze 
persoonlijkheid.  
 

5. Persoonlijkheid als outcome: persoonlijkheid als afhankelijke variabele 

Hier zien we persoonlijkheid als uitkomstvariabele.  
De idee is hier dat persoonlijkheid eerst en vooral predictief is voor de type jobs die we doen, hoe 
we presteren in die jobs, en het succes dat we halen uit die jobs, maar op hun beurt zijn die 
outcomes een predictor van persoonlijkheid of persoonlijkheidsverandering. Al dan niet succesvol 
zijn in een loopbaan, goed presteren, of het type beroep waarin we zitten, heeft een effect op het 
verloop van persoonlijkheidsontwikkeling van mensen. 
Dit is een vrij nieuw perspectief, waar nu ook meer aandacht voor is.  
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- Ph als predictor van werkomgevingen: ASA-cyclus (Schneider, 1987): 
• Attractie: mensen voelen zich aangetrokken tot beroepsomgevingen die compatibel zijn met 

persoonskenmerken 
• Selectie: mensen met geschikte persoonskenmerken worden geselecteerd (aangeworven) in bepaalde 

beroepsomgevingen 
• Attritie: mensen die in ongepaste (incongruente) omgevingen komen, verlaten deze omgeving na verloop van 

tijd 

Het eerste luik: als je geïnteresseerd bent in predictieve effecten, persoonlijkheid als predictor, 
dan vertrekt men doorgaans van 3 theoretische processen, het ASA-luik. De eerste A staat voor 
attractie, mensen voelen zich aangetrokken tot bepaalde beroepsomgevingen die compatibel zijn 
met persoonlijkheid, S voor selectie: op grond van een persoonlijkheid worden mensen 
geselecteerrd, en de laatste A staat voor attritie of drop-out,  mensen die in een bepaalde 
omgeving terechtkomen en het blijkt dat ze daar niet compatibel zijn, dan zegt theorie dat 
mensen die omgeving gaan verlaten.  
Die drie processen spelen een rol in de verklaring van persoonlijkheid als predictor van bepaalde 
outcomes. 

5.1 Het ASTMA‐model 

-  Ph als outcome van werkomgevingen: ASTMA-model (Roberts, 2006): ASA + 
• Manipulatie: mensen passen hun beroepsomgevingen aan ifv persoonskenmerken 
• Transformatie: mensen veranderen onder invloed van werkomgeving 
• Neosocioanalytisch perspectief op Phontwikkeling:  

Als je geïnteresseerd bent in persoonlijkheid als outcome moet je daar dynamische processen 
aan toevoegen, dan heb je geen ASA cyclus maar wel een ASTMA model.  
Bijkomende mechanismen van manipulatie en transformatie.  
M staat voor een dynamisch proces waarbij mensen doorheen de loopbaan de omgeving waarin 
ze zich bevinden gaan aanpassen, ze gaan die manipuleren, op zo’n manier dat die omgeving 
nog beter gaat passen bij hun persoonlijkheid. Bv. je kan pas afstuderen en je eerste job kan 
klinisch psycholoog zijn in een GGC, en na verloop van tijd besluit je dat dat niet iets is wat 
helemaal bij je past, en je besluit om diensthoofd te worden van dat centrum. Dit is een voorbeeld 
van manipulatie: je probeert je loopbaan vorm te geven op grond van je persoonlijkheid.  
T is het omgekeerde dynamische proces waarbij de omgeving een invloed heeft op het verloop 
van de persoonlijkheidsontwikkeling. Als je pas afstudeert zal het zo zijn dat het type werk dat je 
doet als klinisch psycholoog een invloed heeft op het verloop van je persoonlijkheidsontwikkeling.  
Transformatie-effecten passen bij een neo-socio-analytisch perspectief op 
persoonlijkheidsontwikkeling, waarbij persoonlijkheid en levenservaring met elkaar in interactie 
staan, dus elkaar wederzijds gaan beïnvloeden.  
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5.2 Wederkerige relaties tussen persoonlijkheid en werkervaringen 

- Voorbeeld 1: persoonlijkheid <—> werkervaringen (Roberts, Caspi, & Moffitt, 2001) 

Er zijn een aantal studies die dit wederkerige effect al hebben aangetoond. Zij hebben gekeken 
naar het effect van persoonlijkheidsdisposities op 18 jaar, op work experiences 8 jaar later, en ook 
naar wederkerige effecten.  
- Resultaten 
• Persoonlijkheid voorspelt later werkervaringen 

Zij vonden dat trekken als zelfcontrole positief geassocieerd bleken te zijn aan latere niveaus van 
occupational status, dus mensen met veel zelfcontrole op 18-jarige leeftijd kwamen terecht in 
beroepen die hoger aangeschreven stonden in termen van status, rapporteren ook meer 
betrokkenheid in hun werk en rapporteren reeds meer financiële zekerheid. Dat zijn de 
predictieve effecten van persoonlijkheid die men eigenlijk al min of meer kende. Daarnaast waren 
er ook wederkerige effecten. Kenmerken van onze beroepsomgeving hebben effect op het 
verloop van een aantal dispositionele kenmerken.  

• Werkervaringen en persoonlijkheidsveranderingen 

Bijvoorbeeld, mensen die in beroepen zaten met een hogere status (advocaat, …) kenden een 
sterkere stijging in geluk, zelfvertrouwen, daling in angstniveaus en stressgevoeligheid tussen die 
periode van 18 en 26. Hier zien we dat beroepskenmerken een effect hebben op een aantal 
persoonlijkheidsgerelateerde disposities.  
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Als je op 26 jaar al meer financiële zekerheid had, was dat geassocieerd aan een daling van 
vervreemding (zich afzetten tegenover de maatschappij), een daling van stressgevoeligheid en 
een stijging van sociale verbondenheid (het hebben van een rijk sociaal netwerk en veel belang 
hechten aan de kwaliteit van dat sociaal netwerk). 

Dus financiële zekerheid leidt tot een daling van stressgevoeligheid, daar mee kan je de vraag 
gedeeltelijk beantwoorden ‘maakt geld gelukkig?’. Volgens deze auteurs is het zo dat de 
gevoeligheid vanuit de persoonlijkheid om stress te hebben vermindert.  
Dus het hebben van een hoger inkomen zorgt over het algemeen voor een soort mindere 
gevoeligheid voor stress vanuit onze persoonlijkheid.  

5.3 Wederkerige relaties tussen persoonlijkheid en beroepstype 

- Voorbeeld 2: persoonlijkheid <—> beroepstype (Wille & De Fruyt, 2014) 
- Evidentie voor Selectie, Manipulatie en Transformatie 
• Aan het begin van de loopbaan kiezen mensen voor een type beroep (artistiek–ondernemend– 

sociaal…)datpastbijhunpersoonlijkheid. 
• Na verloop van tijd passen mensen hun beroep verder aan (via job verandering of job crafting) zodat dit nog 

beter aansluit bij persoonlijke kenmerken. 
• Persoonlijke karakteristieken van mensen veranderen ook mee in functie van de eisen die een bepaalde 

beroepsomgeving stelt. 

Tweede voorbeeld van die wederkerige effecten: een grote groep mensen (afstudeerders) 
gevolgd over een periode van 15 jaar. Er werd gekeken naar persoonlijkheid van die mensen, 
vlak voor afstuderen, een jaar later zijn die mensen voor het eerst bevraagd geweest: welk type 
van beroep doen zij nu?  
Dan 15 jaar waarin niets gebeurd is, en na 15 jaar werden die opnieuw gecontacteerd, werd 
dezelfde persoonlijkheidsmeting uitgevoerd, en werd gekeken naar het type beroep van die 
mensen en werden beroepstransities van die mensen in kaart gebracht. 
Dit soort design, met een herhaalde meting van zowel persoonlijkheid als beroepskenmerken laat 
toe die wederkerige relaties te bekijken. Specifiek werden 3 aspecten onderzocht: 
1. Selectie-effecten: is het zo dat het eerste beroep van mensen aansluit bij hun persoonlijkheid? 
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2. Dynamische aspecten zoals manipulatie: gaan mensen op grond van hun persoonlijkheid 
overheen die 15 jaar hun beroepskenmerken aanpassen, zodanig dat hun beroep nog meer 
aangepast is aan hun persoonlijkheid?  

3. Transformatie-effecten: gaat het beroep van mensen een invloed hebben op het verloop (delta 
PH) over een periode van 15 jaar.  

Kort door de bocht: er werd evidentie gevonden voor elk van die 3 processen. Het is inderdaad 
zo dat mensen aan het begin van hun loopbaan vaak een beroep kiezen dat perfect aansluit bij 
hun eigen persoonlijkheid. Bijvoorbeeld mensen die hoger scoren op O, hebben een grotere kans 
om in meer artistieke beroepen terecht te komen. Mensen die hoger scoren op E hebben een 
grotere kans om in meer ondernemende beroepen terecht te komen. Mensen die hoog scoren op 
A hebben een grotere kans om in meer sociale beroepen terecht te komen, zoals klinisch 
psychologen. 
Daarnaast was het ook zo dat er manipulatie was: na verloop van tijd gaan mensen hun beroep 
verder aanpassen, via jobverandering, mensen gaan ook aan job crafting doen: ze doen nog 
steeds dezelfde job maar gaan daar kleine aspecten van veranderen. Je kan bv. Leraar worden 
maar kiezen om ook meer aan mentoring te doen. Je zit binnen dezelfde job maar gaat je taken 
zodanig kiezen dat ze meer aansluiten bij je persoonlijkheid. 
Een laatste effect gevonden is dat persoonlijke kenmerken van mensen veranderen in functie van 
de eisen van een specifiek beroep, dus dat is een  transformatie-effect, waarbij mensen zelf 
veranderen onder invloed van de werkomgeving. 

Dit is een voorbeeld van zo’n transformatie-effect: wat we zien over een periode van 15 jaar: 
mensen gaan gemiddeld genomen stijgen in A, dat is een normatieve 
ontwikkelingspsychologische trend. Wat je ziet, waarschijnlijk zit daar opnieuw een soort daling 
in, maar in die leeftijdsfase is er vooral stijging in A, en dit wordt gemodereerd door het type 
beroepsomgeving. Mensen die in een beroep zitten waar ondernemende eigenschappen weinig 
relevant zijn, zijn vooral de mensen die stijgen in A, en mensen die in een sterk ondernemende 
beroepsomgeving zitten, hebben een veel vlakker patroon in verandering van A.  
Dat is een typisch voorbeeld van hoe het type beroep waarin we zitten een effect heeft op 
persoonlijkheidsontwikkeling.  
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6. Persoonlijkheid in OB: conclusies 

- Ph voorspelt aard en kwaliteit van werkgerelateerde ervaringen 
- Ph bepaalt mee hoe mensen werkaspecten ervaren (vb. ES als buffer voor werkstressoren) 
- Toenemende evidentie dat werkgerelateerde ervaringen een invloed hebben op ontwikkeling van Ph 

6.2 Persoonlijkheidsassessment in organisationele 
settings 

- Nood aan betrouwbare en valide instrumenten om persoonlijkheid te meten en deze info aan te wenden in het kader 
van: 
• Selectie 
• Coaching & Development 
• Outplacement 
• Loopbaanbegeleiding 
• … 

We weten nu dat persoonlijkheid voor allerlei zaken een belangrijke rol speelt, een belangrijke 
zaak is: hoe kunnen we nu als HR-manager, … omgaan met die kennis, hoe kunnen we aan 
assessment doen in organisationele settings?  
Een aantal van die settings waarin persoonlijkheidsassessment relevant is: 
In eerste instantie selectie, bedrijven waarin bv. een vacature is voor een salesmanager, op grond 
van welke persoonlijkheidskenmerken moeten we zo iemand selecteren? 
Coaching en development: persoonlijkheid kan positief maar ook negatief gerelateerd zijn, het 
kan een objectief zijn van personeelsfunctionarissen om een aantal zwaktes te identificeren in een 
werknemer en daarmee dan aan de slag te gaan. 

1. Voorbeeld 1: De Myers‐Briggs Type Indicator (MBTI): uitgangspunten en problemen 

- Vb.1 : Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) 
- Veruit meest gebruikte Ph-instrument in Amerikaanse bedrijven (>3 miljoen per jaar) 
- Gebaseerd op Jung’s werk over Persoonlijkheidstypen 
- 8 voorkeuren beschreven op 4o nafhankelijke dimensies: 
• Extraverted – Introverted 
• Sensing – Intuitive 
• Thinking – Feeling 
• Judging – Perceiving 
•

Er zijn een aantal instrumenten om aan persoonlijkheidsassessment te doen. 
Het eerste is de MBTI: dit is een heel populair instrument in de VS. Het belangrijkste dat we 
moeten weten, als we ooit geconfronteerd worden met de MBTI, is dat de wetenschappelijke 
waarde ervan heel sterk wordt bekritiseerd. De MBTI is gebaseerd op de oorspronkelijke theorie 
van Jung over de verschillende persoonlijkheidstypes, waarbij 8 voorkeuren worden beschreven 
op 4 onafhankelijke dimensies. Een eerste dimensie is extraversie versus introversie en die komt 
vrij goed overeen met die dimensie volgens het VFM. Mensen die vooral langs de extraverte kant 
zitten halen vooral hun energie uit het uitwendige, interacties met andere mensen, houden van 
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actie en activiteit, terwijl mensen die eerder aan de 
introverte kant zitten meer bezig zijn met het inwendige. 
Een tweede dimensie is sensing vs. Intuition: de mensen 
die eerder aan de kant van sensing zitten hechten veel 
belang en geloof aan alles wat ze kunnen waarnemen 
met hun eigen zintuigen, mensen die langs de kant van 
intuition zitten hechten ook veel belang aan hun 
‘buikgevoel’.  
Thinking vs. feeling: mensen langs de kant van thinking 
hebben vooral nood aan logica, organisatie, duidelijke 
structuren in hun leven, feeling gaat eerder over het belang 
dat men hecht aan persoonsgeorienteerde informatie. 
Judging vs. Perceiving: judging mensen verkiezen ervoor om 
in een goed gestructureerde omgeving te gaan leven, vooral 
gecontroleerde omgevingen, bv. het krijgen van kinderen is 
voor die mensen een ramp omdat ze plots afhankelijk worden 
van iemand anders en te maken krijgen met onvoorspelbare 
omstandigheden. 
Bij perceiving gaat het om mensen die liever spontaan leven, 
momentane beslissingen nemen. 

Belangrijk bij die MBTI theorie en instrument, is dat men 
uitgaat van persoonlijkheidstypes. Introversie en extraversie 
zijn geen 2 types, maar is een soort onderliggend continuüm, 
en mensen kunnen daar om het even welke positie op 
innemen. Volgens de MBTI ben je ofwel introvert ofwel extravert.  
Op grond van al die combinaties krijg je dan 16 persoonlijkheidstypes. Bijvoorbeeld het type 
‘ESTP’: extravert, sensing, thinking en perceiving. Op grond van die combinaties heb je 16 
mogelijkheden. Het type wordt dan door deze theorie gezien als het ‘ultieme leiderschapstype’. 

- MBTI: Problemen 
• Persoonlijkheid als bimodale distributie (zie volgende slide) 
• Cut-off = Mediaan; Probleem: groot N mensen situeert zich in het midden 

Lage test-hertestbetrouwbaarheid (hertest na 5 weken � 50% wordt anders geclassificeerd (McCarley & 
Clarskadon, 1983) 
Verschillen binnen een type dikwijls groter dan tussen types (vb.: gelijkenis tussen een introvert die 1 punt 
onder de mediaan scoort en een extravert die 1 punt hoger dan de mediaan scoort) 

•  Weinig evidentie mbt predictieve en incrementele validiteit (Gardner& Martinko, 1996) 
• Convergente validiteit met Big Five: N afwezig 
• …and many more 

“Goodbye to MBTI, the Fad That Won't Die” (Adam Grant) 
• MBTI-business (Bvb: MBTI-certificaten, MBTI-trainers...) 
• “aha-moment” (idemhoroscopen) —> vragen rond betrouwbaarheid en validiteit terzijde 

Het belangrijkste probleem hiermee is dat men persoonlijkheid gaat zien als een bimodale 
distributie.  
Men gaat ervan uit dat je twee types van mensen hebt, als het gaat over die eerste dimensie: 
introverte mensen en extraverte. Dat is problematisch omdat we weten dat persoonlijkheid in 
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realiteit in de populatie op een andere manier verdeeld is, 
namelijk via een unimodale normaalverdeling. Het is niet zo 
dat je twee polen hebt, je hebt mensen die hoog scoren op 
die dimensie en mensen die laag scoren, het grootste deel 
van de mensen zit in het midden, met een gematigde 
score. Dat idee van die bimodale distributie is 
problematisch omdat je dan eigenlijk door minieme 
verschillen plots als een ander type kan worden 
omgeschreven. Wat men hier gaat doen is de cut-off tussen introvert en extravert plaatsen op de 
mediaanscore, dus de score waarvoor geldt dat 50% van de populatie hoger/lager scoort. Door 
dat op zo’n manier te doen krijg je typisch een lage test-hertest betrouwaarheid. 
Als we de MBTI afnemen en na 5 weken opnieuw zien we dat ongeveer de helft een ander type 
is, terwijl we weten uit de literatuur dat persoonlijkheid iets stabiel is. Dus die verschuivingen in 
persoonlijkheidstypes zijn gewoon een artefact van de manier waarop het gemeten wordt.  
Daarnaast ook het feit dat verschillen binnen een type dikwijls ook groter zijn dan verschillen 
tussen types. Stel dat bij ons de MBTI wordt afgenomen, en de helft wordt gekarakteriseerd als 
introvert en de andere als extravert, dan zal er een grote groep zijn die sterk op elkaar lijken in 
functie van introversie-extraversie, maar die toch tot een verschillend type behoren. Wat je gaat 
zien is dat de verschillen binnen de groep groot zijn, en dat de verschillen tussen die groepen vrij 
klein zijn. Dit is problematisch want je gaat ervan uit dat als je categorieën maakt, dat die groep 
heel homogeen is, en dat die sterk verschillend is van een ander type, in de realiteit is dat niet het 
geval.  

Andere problemen met de MBTI is dat er weinig evidentie is voor predictieve en incrementele 
validiteit. Denk aan luik 1 over de associaties tussen het VFM en jobprestaties, … dit zijn allerlei 
zaken die goed empirisch onderbouwd zijn, maar dit materiaal ontbreekt voor de MBTI. Er zijn 
nauwelijks studies die aantonen dat die MBTI persoonlijkheidsdimensies echt predictief zijn voor 
het functioneren van mensen. 

Een laatste probleem: als je kijkt 
naar convergente validiteit en big 
five, dus als je de 
persoonlijkheidsaspecten van de 
MBTI relateert aan de big five krijg 
je deze tabel: extraversie gemeten 
binnen het VFM overlapt goed met 
het aspect introversie binnen de 
MBTI, ook voor openness is er een 
relatie, etc. Voor neuroticisme zien 
we nauwelijks correlaties: dit soort 
onderzoek naar convergente validiteit geeft aan dat de persoonlijkheidstrek neuroticisme 
nauwelijks vertegenwoordigd is binnen de MBTI. Dit is problematisch aangezien N of ES een heel 
belangrijke factor is in werkgerelateerde prestaties van mensen, en deze factor blijkbaar niet echt 
vertegenwoordigd is in de MBTI.  
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Meer voorname onderzoekers zoals Adam Grant zeggen dat het tijd wordt om afscheid te nemen 
van de MBTI, hij beschrijft het als een soort ‘hype’ die maar niet wil verdwijnen. De reden dat de 
MBTI nog steeds populair is heeft vooral te maken met marketing. Als je in Vlaanderen ook MBTI’s 
wil afnemen moet je eerst een bepaalde opleiding volgen, heel veel geld hiervoor betalen, allerlei 
certificaten behalen, ... de idee ontstaat dan snel bij mensen dat ze hiervoor zeer veel hebben 
moeten investeren, dus het zal dan ook wel goed zijn. Terwijl we weten uit academisch onderzoek 
dat de psychometrische kwaliteit veel minder is. 
Een andere factor is het Aha-moment: als je de MBTI invult en je krijg dat rapport herken je jezelf 
vaak in die beschrijving, dus het zal wel juist zijn. Dat Aha-moment zorgt ervoor dat alle kritische 
noten rond betrouwbaarheid en validiteit minder relevant worden geacht. 

2. Voorbeeld 2: De NEO PI‐R 

- Vb.2 : NEO PI-R: Handleiding: 
• Uitspraken doen over de individuele Ph 
• Info gebruiken bij beslissingen aangaande de persoon 
• Selectie 
• Loopbaanbegeleiding 
• Reïntegratie 
• Klinische diagnostiek 

 
- Vb.1 : NEO PI-R in organizationele settings: Evaluatie 
• (+) zeer brede meting van Ph 
• (+) betrouwbaar én valide 
• (+) binnen wetenschappelijk gevalideerd Vijf 

Factoren Model 
• (-) 240 items! 
• (-) items ver van de werkcontext (‘ik eet mezelf wel 

eens misselijk’) 
• (-) algemene Ph; dus niet gecontextualiseerd 

(competitiviteit in werk vs. privé) 

Oplossingen of alternatieven zijn er ook: denk aan de NEO, dit is een instrument dat primair 
academisch is, dus veel onderzoek is geïnspireerd op data gegenereerd met NEO-assessments. 
Naast een academisch instrument is het ook zeer toepasbaar voor allerlei praktische 
toepassingen: screening en selectie, loopbaanbegeleiding, reintegratie (bv. na een burn out), 
klinische diagnostieken, … 
Achtergrond over die NEO: is een hiërarchisch instrument, je hebt een meting aan de hand van 
240 items, die elk van de big five persoonlijkheidstrekken meten, en onder elk van de big five 
persoonlijkheidstrekken worden nog eens 6 onderliggende facetten meten. Dat zorgt in totaal 
voor de meting van 30 specifieke facetten.  
Je hebt een heel brede, genuanceerde meting van persoonlijkheid.  
Een aantal voordelen van die voordelen (opgelijst op de slides).  
Een nadeel vooral van belang van toepassing in de werkcontext: er zitten heel wat items in die ver 
af staan van een werkcontext. Zeker als je die info gaat gebruiken in een selectiecontext en je 
gaat managers testen en die krijgen items als ‘ik eet mezelf wel een misselijk’, dan gaan zij daar 
vaak raar op reageren.  
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Een ander nadeel is dat het gaat om algemene persoonlijkheid, dus niet gecontextualiseerd: hoe 
iemand scoort bv. op vlak van competitiviteit kan variëren over verschillende sociale rollen: je kan 
op het werk heel competitief zijn maar thuis niet of omgekeerd.  Wat je gaat doen bij de NEO-
persoonlijkheidsitems is items aanbieden die niet gecontextualiseerd zijn. Mensen kunnen zich 
afvragen: moet ik antwoorden vanuit hoe ik mij thuis doorgaans gedraag, of vanop het werk? 

3. Gecontextualiseerde persoonlijkheid: 

- Gecontextualiseerde persoonlijkheid 
- Idee: Manifestatie van Ph kan variëren over sociale rollen 
- “Consider a mother who changes diapers in the morning and runs a hi-tech company in the afternoon. The warm, 

caring ,and loving person at home may be substantially different from the analytical, assertive, confident, ambitious, 
and intellectual person at work.” 

- Assessment: invullers voorzien van de juiste frame-of-reference 
• Instructies: “Beschrijf uzelf zoals u zich het afgelopen jaar doorgaans heeft gedragen in een werksituatie.” 
• Items: 

“Ik besteed veel aandacht aan details” 
“Ik besteed veel aandacht aan details in mijn werk” 

• Voordelen: 
Predictieve validiteit stijgt 
Face validiteit stijgt 

Als we als persoonlijkheidspsycholoog geïnteresseerd zijn in een maximale predictie van hoe 
iemand zich in een werkgerelateerde setting gaat gedragen in de toekomst is het ook belangrijk 
dat we vragen stellen over zijn werkgerelateerd, gedrag, dat we met andere woorden onze 
persoonlijkheidsassessment contextualiseren aan een werksetting. 
 
Een voorbeeld: denk aan de moeder die thuis luiers vervangt en overdag een high tech Company 
moet runnen als manager. De manier waarop je persoonlijkheid gebruikt in die verschillende 
contexten kan heel sterk variëren. (Consider a mother who changes diapers in the morning and 
runs a hi-tech company in the afternoon. The warm, caring ,and loving person at home may be 
substantially different from the analytical, assertive, confident, ambitious, and intellectual person 
at work).  

 Hoe moeten we beginnen aan dat contextualiseren? Er zijn 2 grote manieren waarop we 
persoonlijkheidsassessment kunnen contextualiseren.  
Een eerste manier die vaak gebruikt wordt is door de instructies van een 
persoonlijkheidsinstrument te voorzien van een duidelijk ‘frame of reference’. Je kan expliciet 
vragen aan mensen die een vragenlijst invullen om zichzelf te beoordelen of beschrijven zoals ze 
zich gedragen in het afgelopen jaar in een werkgerelateerde situatie. 
Een tweede manier is door de items aan te passen: bv. besteed je veel aandacht aan details vs. 
besteed je veel aandacht aan details in je werk? Mensen kunnen variëren in het antwoord dat ze 
geven op die twee types vragen. 
De voordelen zouden moeten zijn: 
- predictieve validiteit: je bent beter in staat om een voorspelling te doen omtrent jobprestaties 

van mensen 
- Face validity: bv. denk aan de manager die een antwoord moet geven op de vraag ‘eet je 

jezelf wel eens misselijk’, dat is een item dat voor die persoon een lage face validity zal 
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hebben, je gaat zelf niet zien hoe dit item relevant is voor de functie waarvoor die wordt 
geselecteerd. 

3.1 Meta‐analyse van Shaffer & Postlethwaite (2012) 

- Conclusie meta-analyse: 
• Gecontextualiseerde persoonlijkheidsinstrumenten laten betere predicties toe in vergelijking met niet-

gecontextualiseerde maten. (= Frame-of-reference effect) 
- Implicaties meta-analyse: 
• Simply adding « at work » to existing personality scales may be an efficient way to increase their validity 
• When contextualized, a trait like Openness to Experience may be more useful for predicting job performance 

than was previously believed 
 

Het belang van contextualisatie wordt aangetoond in deze MA, waarin predictieve validiteit van 
persoonlijkheidstrekken voor jobprestaties worden vergeleken tussen vragenlijsten die wel of niet 
gecontextualiseerd zijn. De resultaten zijn heel duidelijk en ook vrij spectaculair. De zwarte balkjes 
zijn de predictieve validiteiten van de big five persoonlijkheidsscores voor supervisory ratings op 
overall job performances. Wat je ziet is dat de grijze balkjes (die de resultaten geven voor 
gecontextualiseerde persoonlijkheidsitems) telkens veel hoger zijn dan de zwarte balkjes. Met 
andere woorden, de predictieve validiteit van persoonlijkheidsassessment die het juiste 
referentiekader biedt is telkens veel hoger dan algemene niet gecontextualiseerde 
persoonlijkheidsvragenlijsten. 
Wat je ook ziet is dat de predictieve validiteit voor een trek als openness (die doorgaans lage 
correlaties heeft met allerlei aspecten van job-performance) wanneer gecontextualiseerd ook 
plots een vrij goede predictieve validiteit krijgt, dus het verschil tussen gecontextualiseerd en niet 
gecontextualiseerd is het grootst voor de trek O.  
 Dus gecontextualiseerde instrumenten laten betere predicties toe, wat men in de literatuur het 
‘frame of reference effect’ noemt. Als je in de praktijk aan de slag gaat met 
persoonlijkheidsassessment dan kan je door gewoon iets toe te voegen aan je instructies of 
vragen de predicatieve validiteit al sterk kunnen opdrijven.  
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3.2 Voorbeelden: HPI en PfPI 

- Gecontextualiseerde persoonlijkheid 
• Voorbeeld1: Hogan Personality Inventory (HPI) 

Gecontextualiseerde, werk-gerelateerde Phvragenlijst 
Geënt op VFM van Ph 
Zeer uitvoerig empirisch gevalideerd 

• Voorbeeld 2: PfPI (De Fruyt,F., Rolland,J.P., 2009) 
21 werkgerelateerde trekken 
Big Five als werkgerelateerde hogere orde domeinen 

 

Dit zijn een aantal voorbeelden van gecontextualiseerde persoonlijkheidsvragenlijsten. In de VS 
heb je bijvoorbeeld HPI. In een Vlaamse context hebben we de PfPI die een hele brede range van 
21 werkgerelateerde trekken gaat meten op een gecontextualiseerde manier.  
Je ziet dat de inhoud van die items een duidelijk referentiekader heeft: het gaat niet over hoe 
mensen zich algemeen gedragen, het gaat erom hoe mensen zich gedragen tijdens specifieke 
situaties op het werk. Door dit soort vragen te stellen ga je de hoogste predictieve validiteit 
bekomen.  

4. Validiteit van observer en zelfbeoordelingen: meta‐analyse 

- Probleem met zelfrapportering: response distortion (faking): 
• Impression management: 

Wanneer de belangen groot zijn, gaan mensen zich moedwillig beter proberen voorstellen dan ze werkelijk 
zijn 

• Self deception: 
Mensen kunnen ook zichzelf een verkeerde spiegel voorhouden, en onopzettelijk zichzelf positiever 
beoordelen op sociaal wenselijke trekken. 

• Beide vormen van distortie kunnen nefast zijn voor de predictieve validiteit van zelfrapporteringen 

PP les 6  !  33



Naast contextualisatie is ook iets anders heel relevant bij meting aan persoonlijkheid: gaan we 
aan mensen vragen zichzelf te beschrijven op grond van een aantal persoonlijkheidskenmerken, 
of gaan we aan andere mensen vragen om dat te doen? Het idee is dat wanneer je aan mensen 
vraagt om een zelfrapportering te geven, dat mensen hun eigen persoonlijkheid niet altijd kunnen 
of willen rapporteren. Er is dus sprake van response distortion, en dit kan op een intentionele of 
niet intentionele manier. 
Impression management is wanneer mensen intentioneel proberen om zichzelf iets beter voor te 
stellen dan ze werkelijk zijn.  
Self deception is dan weer onbewust, wanneer mensen zichzelf eigenlijk een verkeerde spiegel 
voorhouden en zichzelf meer positief gaan beoordelen op een aantal sociaal wenselijke trekken. 
Dat is een soort onbewust defensiemechanisme, om zichzelf iets rooskleuriger te zien dan ze 
werkelijk zijn. 
Het probleem met die response distortions is dat ze nefast kunnen zijn voor de predictieve 
validiteit van zelfrapportering.  
Er is een alternatief: je kan observer ratings gebruiken, je kan bv. vragen aan goede collega’s om 
iemands persoonlijkheid te beoordelen. De vraag is, die assessment gegenereerd door observer 
ratings, is die even valide of meer valide dan een gebiasde zelfrapportering? Het antwoord hierop 
is ‘JA’.  
 

- Doelstellingen meta-analyse: 
• Zijn observer ratings van FFM-trekken valide voorspellers van overall job performance? 
• Kunnen observer ratings van FFM-trekken additionele variantie verklaren bovenop self-ratings? 

- Conclusies meta-analyse: 
• Validiteiten van Observer ratings zijn substantieel hoger in vergelijking met die van self-ratings 
• Kleinste verschil voor Emotionele Stabiliteit (interne gevoelens die minder duidelijk observeerbaar zijn?) 
• Validiteit neemt ook toe naarmate het aantal observatoren toeneemt 
• Observer ratings voegen iets toe in de verklaring van job performance bovenop self-ratings; omgekeerd is dit 

niet het geval. 

- Implicaties meta-analyse: 
• Hoe observer ratings van Ph gebruiken bij selectie? 
• Aan wie moeten we observer ratings vragen? 
• Is impression management daar geen probleem? 
• Mogen we dat überhaupt wel doen (wettelijke beperkingen)? 
• ... 

Een meta-analyse om dit aan te tonen. Twee doelstellingen van deze MA:  
1. Kunnen we observer ratings van de big five gebruiken als valide voorspeller van overall job-

performance 
2. Hoe zit het met additionele variantie? Als we OR en self ratings met elkaar vergelijken, gaat 

het één iets toevoegen bovenop de predictie van het andere?  
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In deze figuur zie je de resultaten: de validiteit 
van big five voor job-performance, waarbij 
blauwe balkjes self ratings zijn, en zwart en grijze 
balkjes zijn metingen gebaseerd op OR, waarbij 
men dit dan aan een collega (of meerdere, en 
dan heeft men het gemiddelde genoemen) heeft 
gevraagd. 
Wat je ziet is dat predictieve validiteit van die OR 
telkens hoger is, in vergelijking voor self reports. Dit toont aan dat er allerlei biases spelen bij self 
reports die ervoor zorgen dat die correlatie met job-performance laag is. Wat je verder ziet is dat 
hoe meer collega’s je gebruikt, hoe hoger de predictieve validiteit zal zijn. 

Een laatste aspect: het verschil tussen self report en observer reports is het kleinste voor de trek 
ES. Je ziet dat er telkens een vrij groot verschil is tussen de validiteit van zelfrapporteringen en de 
validiteit op grond van OR, en dit verschil is het kleinst voor de trek ES.  
Emotionele stabiliteit gaat over interne gevoelens, gedachten van mensen, zaken die typisch veel 
moeilijker observeerbaar zijn in vergelijking met de andere.  
Dus de meerwaarde om Observers te gaan gebruiken hiervoor is het kleinst.  
 
Deze tabel gaat over de incrementele 
validiteit, dus hier zie je in welke mate 
zelfbeoordelingen additionele variantie 
verklaren in job-performance bovenop 
Observer reports, en die percentages of r 
kwadraat zijn ongeveer 0: zelfrapporteringen 
voegen nauwelijks iets toe.  
Je ziet ook de OR bovenop self reports, en die 
percentages qua variantie zijn niet 0: we 
hebben zelfs bijna 7 procent additionele 
variantie voor de meting van C. 
Je ziet dat OR weldegelijk iets toevoegen, maar niet omgekeerd. 
De conclusies zijn duidelijk: de validiteit van OR zijn substantieel hoger, ivm self ratings, een 
kleinste verschil met ES omdat het gaat over interne gevoelens die moeilijker observeerbaar zijn, 
validiteit neemt toe naarmate meer observatoren worden gebruikt, en OR voegen iets toe 
bovenop self ratings maar niet omgekeerd.  

Hoe gaan we daarmee aan de slag? We weten dat die OR zo belangrijk zijn voor predicties, de 
vraag is, kunnen we dat gebruiken in de praktijk? Als je gaat solliciteren en men wil een 
persoonlijkheidsassessment doen, hoe kunnen we in zo’n setting gebruik maken van OR? Moet je 
dan naar echtgenoot, vriend(in), … bellen? Aan wie moeten we dat vragen? Aan collega’s of 
familie en wat is het verschil daartussen? Is impression management daar dan geen probleem 
(als je dat vraagt aan ouders, gaan zij dat dan niet doen?)? Hier zien we een grote discrepantie 
tussen wat we weten vanuit academisch onderzoek en anderzijds hoe we dit moeten toepassen 
in de praktijk. Waar dit wel gebruikt wordt is om beslissingen te maken voor promoties van 
mensen. Is er bv. in een bedrijf een interne vacature voor een nieuwe manager, dan gaat men 
dikwijls wel vragen aan collega’s om een persoonlijkheidsbeschrijving te maken.  
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—> wat ze wel vragen is een referentie: typisch gaat men vragen naar tevredenheid van de 
vorige werkgever over de sollicitant.  

5. Personality at work: conclusies  

- Personality matters! 
- Persoonlijkheid is multidimensioneel; werk is dat ook! 
- Meer/minder van een bepaalde trek is niet noodzakelijk beter! 
- Validiteit van predicties zijn afhankelijk van de validiteit van het gebruikte instrument! 
- Persoonlijkheid geeft vorm aan werkervaringen, maar wordt hier ook door gevormd! 

Algemene slotconclusies: 
- Persoonlijkheid speelt op veel verschillende manieren een rol op het werk 
- Nuance: persoonlijkheid is iets multidimensioneel. Er is het VFM met die big five, daaronder 

heb je facetten, je hebt adaptieve en maladaptieve persoonlijkheid, de dark triad, … Maar ook 
werk is multidimensioneel: afhankelijk van welk criterium je wil bekijken of voorspellen ga je 
andere trekken nodig hebben. 

- Meer of minder van een bepaalde trek is niet noodzakelijk beter: C is een universele predictor, 
maar je kan ook té consciëntieus zijn voor een bepaalde job 

- De validiteit van predicties zijn in belangrijke mate afhankelijk van de kwaliteit van je 
instrument, er zijn heel veel slechte persoonlijkheidsinstrumenten op de markt 

- Persoonlijkheid geeft niet alleen vorm aan hoe we ons gedragen op ons werk, maar ook 
omgekeerd, dus als je kijkt naar de loopbaan die mensen gaan opbouwen, is het effect 
daarvan op persoonlijkheid niet te onderschatten.  

6. Voorbeeldvraag examen 

Een belangrijke beperking bij het gebruik van de MBTI in werkgerelateerde contexten is dat: 

1. Ph geconceptualiseerd wordt als bimodale distributie, wat niet overeenstemt met hoe trekken 
in realiteit verdeeld zijn binnen de populatie 

2. De verschillen tussen persoonlijkheidstypes groter zijn dan de verschillen binnen een type 
3. Empirisch onderzoek mbt. de predictieve en incrementele validiteit van dit instrument beperkt 

is. 
4. Neuroticisme onvoldoende gerepresenteerd is binnen deze taxonomie van trekken. 

A. Enkel 3 en 4 zijn waar  
B. Enkel1, 2 en 3 zijn waar  
C. Enkel 1, 3 en 4 zijn waar  
D. 1, 2, 3 en 4 zijn waar 
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