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1. De relaties tussen de Big Five persoonlijkheidskenmerken en 

werkgerelateerde uitkomsten (werkprestatie, leiderschap, 
organizational citizenship behavior, en contraproductief 
werkgedrag) lijken vooral verklaard te kunnen worden door de 

algemene persoonlijkheidsfactor in zelfrapportage 
persoonlijkheidsvragenlijsten (dit proefschrift). 
 
2. Mensen die een hogere (versus lagere) sociale 

wenselijkheidsscore behalen in zelfrapportage 
persoonlijkheidsvragenlijsten, rapporteren dagelijks betere sociale 

relaties, minder interpersoonlijke conflicten, en een betere 

achtergelaten indruk op anderen. Deze dagelijkse ervaringen 
hebben op hun beurt een positief verband met het dagelijks 

welbevinden (dit proefschrift). 
 

3. De begripsvaliditeit van de algemene persoonlijkheidsfactor in 
zelfrapportage persoonlijkheidsvragenlijsten wordt nauwelijks 

beïnvloed door de testsituatie (selectie of advies) of het type 
responseschaal (ipsatief of Likertschaal) (dit proefschrift).  
 

4. De score op de algemene persoonlijkheidsfactor van 
sollicitanten lijkt vooral een afspiegeling te zijn van hun sociale 

effectiviteit (dit proefschrift). 
 

5. Emotionele intelligentie is positief gerelateerd aan het geven 
van de gewenste antwoorden op een zelfrapportage 



persoonlijkheidsvragenlijst tijdens selectieprocedures (dit 
proefschrift). 
 
6. Wanneer mensen antwoord geven op een stelling in een 

persoonlijkheidsvragenlijst, dan gedragen ze zich zoals ze dat 
doen tijdens iedere andere sociale interactie: ze proberen een 

positief beeld van zichzelf over te brengen (vrij naar Hogan, 
Barrett, & Hogan, 2007, p. 1282). 

 

7. Een van de definities van sociaal wenselijk antwoorden is 
“zeggen wat je moet zeggen in plaats van zeggen wat je echt wilt 

zeggen”. We hebben hier een woord voor: “beschaving” (vrij naar 
Murphy, zoals geciteerd in Morgeson et al., 2007, p. 712). 

 
8. In plaats van sociaal wenselijk antwoorden te willen verbannen 

uit selectieprocedures, zou men zich moeten inzetten om sociale 
wenselijkheid beter meetbaar te maken. 

 

9. De manier waarop iemand zichzelf wil presenteren zal altijd een 
rol spelen in metingen van persoonlijkheid, ook wanneer deze 

metingen gebaseerd zijn op nieuwe technologische 
ontwikkelingen (bijvoorbeeld gedrag op sociale media, 

tekstanalyse of micro-expressies) binnen het selectie-en 
assessment vak. 

 

10. "... all models are approximations. Essentially, all models are 
wrong, but some are useful" (Box & Draper, 2007, p. 414). 

 
11. Het krijgen van een baby in het laatste jaar van een 

promotietraject is qua tijdsplanning niet aan te bevelen; dit laatste 
jaar blijkt achteraf bezien namelijk het op een na laatste jaar 

geweest te zijn.  


