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MINI BIG FIVE 
Geef hieronder aan welke term het best bij jou past. Van het meest linker vakje voor de linkerterm, tot 
het meest rechter vakje voor de rechter term. Als beide termen even sterk opgaan, kies dan het 
middelste vakje. 
Na het invullen kan je op de volgende pagina uw score berekenen. 
 

   5 4 3 2 1   

A Onrustig        Kalm 
          B Graag bij anderen        Graag alleen 
          C Een dromer        No-nonsense 
          D Beleefd        Kortaf 
          E Netjes        Rommelig 

   5 4 3 2 1   
          F Voorzichtig        Zeker van zichzelf 
          G Optimistisch        Pessimistisch 
          H Theoretisch        Praktisch 
          I Gul        Egoïstisch 
          J Besluitvaardig        Opties open latend 

   5 4 3 2 1   

          K Snel ontmoedigd        Vrolijk 
          L 'Open boek'        Gesloten 
          

M 
Creativiteit als 

leidraad 
       

Autoriteit als leidraad 

          N Warm        Koud 
          O Doelgericht        Makkelijk af te leiden 
             5 4 3 2 1   

P Snel verlegen        'Lak aan de wereld' 
          Q Vlot in omgang        Gereserveerd 
          R Zoekt het nieuwe        Zoekt het bekende 
          S Teamspeler        Onafhankelijk 
          

T Houdt van orde 
       Op zijn gemak bij 

wanorde 
             5 4 3 2 1   

U Snel van slag        Onverstoorbaar 
          V Een prater        Een denker 
          W Vaagheid is OK        Verkiest duidelijkheid 
          X Vol vertrouwen        Sceptisch 
          Y Altijd op tijd        Stelt zaken uit 

De gebruikte terminologie is afkomstig van Picompany 
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SCORE MINI BIG FIVE 
 
Tel de corresponderende getallen (5 t/m 1) van de ingevulde vakjes op. De letters geven aan van 
welke rijen: 
 
Negatieve 
emotionaliteit: 

 
A + F + K + P + U  

 
= 

 
Extraversie: 

 
B + G + L + Q + V  

 
= 

 
Openstaan: 

 
C + H + M + R + W  

 
= 

 
Altruïsme: 

 
D + I + N + S + X  

 
= 

 
Consciëntieus: 

 
E + J + O + T + Y  

 
= 

 
Een uitleg van de behaalde scores vind je op de volgende pagina. 
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UITLEG SCORE MINI BIG FIVE 
 
Negatieve emotionaliteit  
5 t/m 13:  Veerkrachtig:  Reageert kalm op stress-situaties. Kan gezien worden als koel, nuchter of 
onverstoorbaar. 
14 t/m 16: Ontvankelijk: Normaal gesproken kalm maar druk of tegenslag kunnen af en toe tot stress 

reacties leiden. 
17 t/m 25: Reactief:  Reageert op situaties op alerte, sensitieve wijze. Soms gezien als gespannen, 

rusteloos, gevoelig, sentimenteel. 
Extraversie 
5 t/m 13: Introvert:  Voorkeur voor alleen werken. Soms gezien als stug, gesloten,een loner. 

Graag in situaties met weinig prikkels. 
14 t/m 18: Ambivert:  Wisselt makkelijk van samen naar alleen werken. Te weinig afwisseling is 

vervelend. Lage prikkeldrempel. 
19 t/m 25: Extravert:  Voorkeur voor sociale situaties. Prater, spontaan, open, leider. Soms gezien 

als agressief of oppervlakkig. Kan veel prikkels aan. 
Openstaan 
5 t/m 13: Behouder:  Heeft vaak expertkennis, praktisch, efficiënt, kan routinematig werken. Soms 

gezien als rigide, conservatief, met oogkleppen. 
14 t/m 16: Gematigd:  Praktisch maar probeert soms iets nieuws als er voldoende bewijs is. Niet 

nieuwschierig of creatief maar af en toe verrassend. 
17 t/m 25: Verkenner:  Veel interesses en benieuwd naar onbekende. Snel verveeld. Fantasievol, 

creatief, theoretisch. Wordt soms gezien als dromer. 
Altruïsme 
5 t/m 16: Uitdager: Sceptisch t.o.v. autoriteit. Volhardend, competitief, onafhankelijk. Soms gezien 

als vijandig, vechter en egoïstisch. 
17 t/m 20: Onderhandelaar: Goed in competitie en samenwerking. Noch extreem afhankelijk, noch 

onafhankelijk. Kan goed alleen en samen werken. 
21 t/m 25: Aanpasser: Accepteert autoriteit. Vriendelijk, behulpzaam, een teamspeler. Soms gezien 

als naïef, conflict vermijdend, afhankelijk, onderdanig. 
Consciëntieus 
5 t/m 14: Flexibel: Heeft veel doelen. Stelt uit. Met veel dingen tegelijk bezig. Soms gezien als 

onverantwoordelijk, niet productief en ongeorganiseerd. 
15 t/m 19: In balans:  Houdt taakeisen en persoonlijke behoeften in goede balans. Is ambitieus èn 

kan ontspannen. Doelmatig èn spontaan. 
20 t/m 25: In focus: Vol discipline gericht op een doel. Prestatiegericht. Werkt hard. Soms gezien 

als workaholic, dwangmatig, arrogant, pietluttig. 
 
Zie voor meer uitleg over de relatie tussen gelukkig werken en de persoonlijkheid hoofdstuk 2 van het 
boek Gelukkig Werken. 
 
Deze demo is gemaakt om een idee te krijgen van een Big5 test. Deze demo is geen vervanger voor 
de echte test. Je krijgt slechts een indruk van wat zo'n Big5 test je biedt. Gebruik voor een 
nauwkeuriger beeld betrouwbare instrumenten zoals de NEO PI-R. Zie online ook www.jezelf.nl (mini 
Big 5 Nederlandstalig) & www.jezelf.com (uitgebreide Big 5 Engelstalig). 


