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Disclaimer
Dit rapport geeft een beschrijving van persoonlijkheidseigenschappen en is geautomatiseerd
tot stand gekomen op basis van de gegeven antwoorden. Hierbij zijn de antwoorden
vergeleken met antwoorden van een grote groep andere mensen. Door het gebruik van
vragenlijsten zijn de resultaten subjectief, waarmee rekening moet worden gehouden bij de
interpretatie. Mede hierdoor kan Jobport niet verantwoordelijkheid worden gehouden voor de
juistheid van de resultaten en beschrijvingen. De geldigheidsduur van deze rapportage is
beperkt, omdat mensen in de loop van de tijd kunnen veranderen.

© 2017 Jobport. Het intellectueel eigendom en copyright van de testen en rapportages berust
bij Jobport. Opdrachtgevers en cliënten mogen deze voor intern gebruik kopiëren.



Inleiding

Je persoonlijkheid in deelgebieden
Via de test hebben we je persoonlijkheid in kaart gebracht. Je vindt je uitslag in
dit rapport. In de test zijn we ervan uitgegaan dat iedereen 5 grote deelgebieden,
oftewel dimensies, in zijn persoonlijkheid heeft. Dit is gebaseerd op de IPIP-NEO
test. Een voorbeeld van zo’n dimensie is extravertheid of openheid. In het
rapport vind je wat je hebt gescoord per dimensie. Het kan zijn dat je gemiddeld
hebt gescoord op een dimensie of juist heel laag of heel hoog.

Hoe we het berekenen
Voor de berekening hebben we jouw scores afgezet tegen een grote groep
Nederlanders die al eerder de test heeft ingevuld. Scoor je meer dan gemiddeld
op bijvoorbeeld zelfdiscipline, dan betekent dit dat je op dat punt hoger hebt
ingevuld dan de meeste Nederlanders. Je score hangt dus af van wat je hebt
ingevuld in vergelijking met andere mensen. Dit heeft absoluut niets te maken
met een goede of foute score.

Je score per dimensie
Hieronder vind je je score per dimensie, oftewel deelgebied in je persoonlijkheid.
Er zijn 5 dimensies. Eerst geven we een korte omschrijving van wat de dimensie
inhoudt. Daaronder vind je een omschrijving van je score op dat gebied. We
hebben dit gebaseerd op je antwoorden. Je ziet ook jouw (stanine) score op elk
deelgebied en de onderliggende facetten. Een hoge of lage score geeft aan of je
ten opzichte van anderen boven- of onder gemiddeld scoort. Hieronder zie je wat
die scores betekenen. Voor de duidelijkheid: het is geen rapportcijfer, er is geen
goede of foute score.

1. Zeer laag
2. Laag
3. Onder gemiddeld
4. Net onder gemiddeld
5. Gemiddeld
6. Net boven gemiddeld
7. Boven gemiddeld
8. Hoog
9. Zeer hoog



Jouw persoonlijkheid

Extravertheid

Extravertheid gaat over de mate waarin interactie met je omgeving belangrijk
voor je is. Bijvoorbeeld of je behoefte hebt aan gezelschap of liever op jezelf
bent. En of je graag avontuur opzoekt of de voorkeur hebt voor een rustige
omgeving. Mensen met een hoge score houden van gezelschap en zijn
avontuurlijk. Mensen met een lage score zijn op zichzelf en vinden een rustige
omgeving fijn. Jij hebt een zeer hoge score op de dimensie extravertheid.

Jouw score
Uit de test blijkt dat je je iets sneller dan gemiddeld op je gemak voelt bij andere
mensen. Hierdoor vind je het ook makkelijker om vrienden te maken dan de
meeste andere Nederlanders. Met grote menigten heb je geen problemen en je
spreekt in groot gezelschap vaak met meerdere mensen. 
Daarnaast blijkt dat je niet heel snel de leiding neemt in een groep, maar wel
sneller dan de meeste andere Nederlanders. Ook neem je sneller het heft in
eigen handen dan je medemens. Je bent bijna altijd druk bezig en doet
vergeleken met andere Nederlanders heel veel in je vrije tijd. Ook doe je vaak
meerdere dingen tegelijkertijd. 
Verder heb je iets meer dan andere mensen behoefte aan uitdaging. Je zoekt je
grenzen regelmatig op en houdt op z'n tijd van spanning en avontuur. Ten slotte
sta je meer dan gemiddeld vrolijk in het leven. Meestal straal je ook plezier uit. 



Vriendelijkheid

Vriendelijkheid zegt iets over of je tolerant en hulpvaardig bent ingesteld of juist
competatief. Ook geeft het aan of je bijvoorbeeld coöperatief bent of sneller voet
bij stuk houdt. Mensen met een hoge score zijn tolerant, hulpvaardig en erg
coöperatief. Mensen met een lage score zijn juist competatief en sneller geneigd
bij hun eigen mening te blijven. Jij hebt een net boven gemiddelde score op de
dimensie vriendelijkheid.

Jouw score
Je vertrouwt andere mensen iets sneller dan gemiddeld en gaat meestal uit van
het goede in de mens. Als je iets voor elkaar wilt krijgen, probeer je dat in eerste
instantie op eigen kracht te doen. Ken je mensen die je kunnen helpen, dan
vraag je soms om een gunst. Regels omzeilen om je doel te bereiken, doe je
alleen als dat echt nodig is. 
Uit de vragenlijst komt verder naar voren dat je erg behulpzaam bent en je snel
bekommert om mensen. De meeste mensen voelen zich bij jou op hun gemak.
Ook houd je meestal voet bij stuk als je ruzie hebt. Een compromis sluit je
zelden, zelfs niet als je hiermee een conflict kunt vermijden. Als je geen zin hebt
om iets te doen, dan doe je dat ook niet. Ook niet als iemand je dat vraagt. 
Verder blijkt dat je gemiddeld tevreden bent met jezelf. Je vindt het niet erg om
op de voorgrond te treden, maar zoekt het niet persé op. Je benadert meestal
alles rationeel. Van emoties van een ander ben je doorgaans niet snel onder de
indruk. 



Zorgvuldigheid

Zorgvuldigheid gaat over hoe gestructureerd en doordacht je te werk gaat. Ook
valt hieronder of je volgens de regels werkt of juist intuïtief handelt. Mensen met
een hoge score zijn gestructureerd en denken goed na voor ze met iets
beginnen. Mensen met een lage score zijn juist chaotisch en handelen spontaan
en intuïtief. Jij hebt een zeer hoge score op de dimensie zorgvuldigheid.

Jouw score
Uit de test blijkt dat je niet heel zeker bent over of je je werk goed doet, maar
ook niet heel onzeker. Taken handel je af in gemiddelde snelheid. Je bereidt alles
meer dan gemiddeld goed voor. Plannen is een van je sterke punten. 
Verder kom je je verantwoordelijkheden na en vind je het ook belangrijk dat goed
te doen. Als anderen een taak van je overnemen, heb je daar moeite mee.
Meestal doe je meer dan van je verwacht wordt. Ook ben je gemotiveerd om te
slagen maar niet ten koste van alles. 
Je kan jezelf erg goed motiveren om een lastige klus af te ronden. Als laatste valt
op dat je heel goed alles doordenkt voor je iets beslist. Overhaaste beslissingen
neem je vrijwel nooit. 



Emotionele instabiliteit

Stabilteit of juist instabiliteit geeft de mate aan waarin je op stress en op de
gevoelens van anderen reageert en in hoeverre je van het positieve of juist
negatieve uitgaat. Mensen met een hoge score zijn gevoelig voor stressvolle
situaties. Mensen met een lage score zijn juist kalm laten zich niet snel van de
wijs brengen. Jij hebt een zeer lage score op de dimensie emotionele
instabiliteit.

Jouw score
Je laat je niet snel van de wijs brengen door iets of iemand. In gespannen
situaties blijf jij kalm. Verder scoor je gemiddeld op ergernis. Je bent wel eens
boos of geïrriteerd maar niet langzamer of sneller dan gemiddeld. Ook ben je
niet opvallend meer of minder ongeduldig dan anderen. 
Ten opzichte van andere Nederlanders ben je veel vrolijker dan gemiddeld. Je
bent zelden somber en meer dan gemiddeld tevreden met wie je bent. Uit je
antwoorden op de vragen blijkt verder dat je veel minder dan gemiddeld
gevoelig bent voor wat anderen van jou vinden. Hierdoor schaam je je niet snel
voor andere mensen. Ook ben je niet snel geïrriteerd. 
Je handelt meestal goed doordacht. Ten slotte laat je je niet snel van je stuk
brengen. Hierdoor kan je goed omgaan met stressvolle stituaties. 



Openheid

Openheid gaat over de mate waarin je openstaat voor nieuwe ideeën en
verandering of meer van routine houdt. Ook zegt het iets over of je fantasierijk of
juist realistisch bent. Mensen met een hoge score houden van verandering en
hebben een levendige fantasie. Mensen met een lage score geven de voorkeur
aan routine en zijn realistisch ingesteld. Jij hebt een lage score op de dimensie
openheid.

Jouw score
Qua fantasie scoor je in vergelijking met andere mensen iets onder gemiddeld. Je
bent dus redelijk praktisch ingesteld en realistisch. Je dagdroomt wel maar
minder vaak dan anderen. Je interesse gaat doorgaans niet uit naar kunst en
kunstgerelateerde zaken zoals poëzie. 
Daarnaast blijkt uit de test dat je in vergelijking met andere mensen niet snel
geëmotioneerd raakt. Je bent ook zelden van slag van iets. Ook sta je meer open
voor verandering en variatie dan andere Nederlanders. Je gaat erg graag op zoek
naar nieuwe ervaringen. Van routine houd je doorgaans niet. 
Je bent meer dan gemiddeld intellectueel ingesteld en houdt meer dan andere
mensen van filosofische discussies en abstracte ideeen. Ten slotte ga je het liefst
om met mensen die dezelfde mening hebben als jij. Normen en waarden en
gemeenschappelijke tradities vind je erg belangrijk. 



Tot slot

In dit rapport staat jouw persoonlijkheid samengevat op papier. In vijf kenmerken
geven we weer hoe jij jezelf ziet. Als het goed is, geeft het een prima benadering
van wie jij bent.

Laten beoordelen door iemand die jou goed kent
Omdat je zelf de vragen hebt ingevuld, kan dat de uitslag in een bepaalde
richting hebben gestuurd. Als je wilt weten of anderen hetzelfde beeld hebben
van jou, dan kun je het rapport door iemand laten lezen die jou goed kent. Laat
diegene aangeven op welke punten hij of zij een andere mening heeft. Je ziet
dan wat de verschillen zijn tussen je zelfbeeld en wat anderen over je denken.

Wie en wat past bij je?
Nu je weet wat je eigenschappen zijn, kun je nagaan in welke baan en omgeving
en bij welke mensen jouw persoonlijkheid het beste tot zijn recht komt. Hoe meer
elementen in je leven bij jouw persoonlijkheid passen, hoe beter jij je voelt en
hoe beter je functioneert. Dit rapport is niet bedoeld om te kijken welke
eigenschappen je moet veranderen. Afgezien van het feit dat eigenschappen
moeilijk tot vrijwel niet te veranderen zijn, zul je je daar ook niet goed bij voelen.
Het is juist bedoeld om te kijken wat het beste bij je past.

Voor iedere eigenschap is een omgeving
Ook is het rapport geen eindoordeel. Het is een samenvatting die we van jou
gemaakt hebben via een set vragen. Heb je bijvoorbeeld een eigenschap die niet
gunstig blijkt te zijn in een bepaalde omgeving, dan is het dus de kunst om een
omgeving op te zoeken waar jouw eigenschap juist heel voordelig is. Die
omgeving is er zeker.

Succes!
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