
 

 

 
Hoe krijg je in selectie- en loopbaanvraagstukken een goed en gedegen in zicht in de 

persoonlijkheid van een kandidaat? Hoe bepaal je of een functie of rol een goede fit zou 

zijn of dat er problemen op de loer liggen? Hoe kun je bij functieselectie en carrièrekeuzes 

het afbreukrisico voor alle partijen zoveel mogelijk beperken?  

Talent-Proof Big5 Persoonlijkheid 
 

Het is voor iedereen belangrijk om op de juiste plek in de organisatie terecht te komen. Daarvoor 

is het belangrijk om een goed beeld te hebben van hoe de betreffende persoon in elkaar zitten. 

Hoe beter het inzicht, des te beter kunnen we inschatten wat de succeskansen voor een specifiek 

functie, of een beoogd carrièrepad zijn.  

 

De Talent-Proof Big5 Persoonlijkheidsscan biedt inzicht in de volgende 5 hoofdkenmerken (met 

elk 6 subfacetten) van de persoonlijkheid:  

  

• Extraversie 

• Openheid 

• Emotionele stabiliteit 

• Aanpassen 

• Zorgvuldig 

Zoals de naam al zegt is de Talent-Proof Big5 Persoonlijkheidscan gebaseerd op het Big5-

model, de wereldwijde de facto standaard voor persoonlijkheidsonderzoek. Het model is 

uitermate goed onderzocht en levert erg betrouwbare resultaten. De uitkomsten van de 

Talent-Proof persoonlijkheidsscan vormen dan ook een uitstekend uitgangspunt voor 

selectie en loopbaanbeslissingen.  

 
De heldere Talent-Proof rapportage van zowel de hoofdkenmerken, als de subfacetten zorgt voor 

een goed en gedetailleerd inzicht in de persoonlijkheid van de kandidaat  en geeft waardevolle 

informatie voor een selectiegesprek, of een loopbaanbegeleiding.  

 



 

 

 

De Talent-Proof Big5 Persoonlijkheidsscan kan worden gecombineerd met een Talent-Proof 

Vacatureprofiel of kan onderdeel zijn van een Talent-Proof Vacaturematch. In die gevallen vindt 

er een nog specifiekere selectie plaats op de specifieke eisen en wensen rondom de betreffende 

vacature om  de kwaliteit van de selectie te optimaliseren en het afbreukrisico waar mogelijk te 

beperken.  

 

De Talent-Proof Big5 Persoonlijkheidsscan heeft onder meer de volgende kenmerken: 

• Meet de persoonlijkheid op 5 hoofdkenmerken, met elk 6 subfacetten 

• Wereldwijd de de facto standaard in werving en selectie 

• Uitgebreid gevalideerd 

• Geeft inzicht in geschiktheid voor functies 

• Geeft inzicht in eigen persoonlijkheid 

• Geeft een goede basis voor verdere persoonlijke ontwikkeling en carrièreplanning.  

• Kan worden gecombineerd met het Talent-Proof Vacatureprofiel 

• Kan als onderdeel van de Talent-Proof Vacaturematch worden ingezet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


