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Wat is Facet5?

Beschikbaar in     24 
talen

Invultijd +/- 20 
minuten

Resultaten direct 
beschikbaar

Centrale database

> Facet5 is de sterkste en helderste online 
persoonlijkheidsvragenlijst van dit moment

> Facet5 geeft managers en P&O professionals snel 
inzicht in hoe mensen verschillen in hun gedrag, 
motivatie, houding en ambitie

> Facet5 is uniek, omdat het wetenschappelijk 
grondig is onderbouwd én klare taal spreekt

> www.facet5.com

Is er een vragenlijst die ik kan gebruiken bij selectie, coaching, 
ontwikkeling en teambuilding, die klare taal spreekt en 
wetenschappelijk is onderbouwd?



Facet5 – vragenlijst

> 106 vragen

> Beschikbaar in 24 talen Engels German

Grieks

Chinees

Russisch



Individueel profiel

> Eenvoudige opzet: vijf duidelijk 
verschillende begrippen vormen 
de basis: Wilskracht, Energie, 
Beheersing, Affectie, 
Emotionaliteit

> Beschrijving van competenties in 
kwaliteiten en valkuilen

> ‘Handleiding’ voor de manager

> Familieportret: persoonlijkheid in 
één woord



Individueel profiel – toelichting 1/2 

> Omschrijving in factoren en 
subfactoren

> Overzicht van sterke kanten 
en ontwikkelgebieden

> Handleiding voor de manager

> Passende en niet-passende 
functie-elementen

Familietype:

> Beschrijving in één woord

> Rol in het team

> Als leidinggevende

> In de communicatie

> Om leiding aan te geven



Individueel profiel – toelichting 2/2

Uitdaging

Allergie Valkuil

Kwaliteit



Teamdynamiek 1/3

> Verschillen en overeenkomsten in 
één oogopslag

> Stijlen van conflicthantering 
worden snel inzichtelijk gemaakt

> Start van een dialoog: wat missen 
wij in ons team? Waar hebben wij 
teveel van?

> Selectie: past deze persoon wel in 
ons team?



Teamdynamiek 2/3

“Ik krijg die backoffice niet vooruit.”

“Dat salesteam werkt niet.”

“Denken we genoeg na over het strategisch inzetten van onze mensen?”

“Heb ik voldoende zicht op de kracht van onze medewerkers?”

> Maak het concreet met het ‘One Page Team Plan’
> Welke kwaliteiten hebben we in ons team?
> Welke competenties moeten worden aangetrokken of ontwikkeld?
> Welke SMART-doelen willen we binnen nu en drie jaar bereiken?
> Wat zijn dan de top-3 prioriteiten voor 2010?



Teamdynamiek 3/3

> Verschillen en 
overeenkomsten in één 
oogopslag

> Stijlen van conflicthantering 
worden snel inzichtelijk 
gemaakt

> Start van een dialoog: wat 
missen wij in ons team? 
Waar hebben wij teveel van?

> Selectie: past deze persoon 
wel in ons team?

Wilskracht

Energie

Affectie

Beheersing



Teamdynamiek – fasen in het werkproces



Teamdynamiek – case study 1/2

> Een global HR-team van een internationaal opererende organisatie

> Met teamleden van verschillende nationaliteiten: Australië, Duitsland, Groot-
Brittannië, Denemarken, India en Nederland

> Kernvraag is hoe een global HR-strategie lokaal moet worden 
geïmplementeerd

> Samenwerking verloopt redelijk, maar de businessresultaten blijven achter

> Opvolging van gemaakte afspraken loopt spaak, de ‘waan van de dag’ wint

Vraag van de klant: help ons om een betere samenwerking tot stand te brengen



Teamdynamiek – case study 2/2

> Met behulp van Facet5 worden verschillen in individuele voorkeur en 
aanpak zichtbaar en concreet

> Het helpt teamleden om elkaar vragen te stellen als:
> Wat heb jij van mij nodig om succesvol te zijn in dit team?
> Hoe kunnen wij dingen anders aanpakken, zodat jij beter uit de verf komt?
> Kun jij mij helpen om niet in mijn valkuilen te stappen?

> Opmerkingen van de klant:
> “Voor het eerst komen zaken naar boven waar we in de samenwerking al 

jaren last van hebben.”
> “Ik zie nu pas hoe ik met mijn gedrag die ander in de weg zat.”
> “Eindelijk begrijp ik waarom die collega zich zo vreemd gedraagt.”



Match met een voorbeeldfunctie

> Stel een eigen functieprofiel op

> Rangorde: bekijk snel wie het beste 
past

> Kwaliteit: hoe goed is de match?

> Interviewhandleiding met 
voorbeeldvragen over de 
belangrijkste thema’s



Toepassingsgebieden

Teamdynamiek Instroom Doorstroom

> Inzicht in werkvoorkeuren, 
kwaliteiten en valkuilen 
van teamleden

> Raakvlakken en spanning 
in de samenwerking

> Maken van concrete team-
ontwikkelafspraken

> Opstellen van 
voorbeeldprofielen, 
nadenken over “Wie 
zoeken we nu eigenlijk?”

> Borging van objectiviteit 
en kwaliteit in 
selectieproces

> Inzicht in kwaliteiten en 
valkuilen van kandidaten

> Talent herkennen en 
ontwikkelen

> Focus op specifieke 
leerdoelen en 
aandachtsgebieden

> Loopbaanontwikkeling

> Input voor 
beoordelingsgesprek



De voordelen van Facet5

> Gemakkelijk toegang, met gebruik van email en 
internet

> Zelfstandig gebruik, geen externe adviseurs nodig

> Abstracte materie van persoonlijkheid en drijfveren 
wordt een concreet gespreksonderwerp

> Geen licentiekosten, maar betalen per afname 

> Als de informatie is verzameld, zijn alle 
vervolghandelingen gratis en ongelimiteerd

> Mogelijkheid om Facet5 de eigen ‘look and feel’ mee 
te geven – unieke branding met eigen logo



De geloofwaardigheid

> Facet5 is 20 jaar geleden ontwikkeld op basis van de wereldwijd 
geaccepteerde ‘Big five’ theorie in gedragspsychologie

> Facet5 heeft een grondige, wetenschappelijke onderbouwing 
(betrouwbaar, valide), maar spreekt duidelijke taal

> Facet5 is het enige instrument dat alle onderstaande mogelijkheden 
biedt:
> Individueel profiel (kwaliteiten en valkuilen)
> Teamdynamiek
> Match met voorbeeldfuncties



Hoe gaat Facet5 in zijn werk?

> Q-Assessments traint nieuwe gebruikers op locatie of inhouse

> Iedere gebruiker ontvangt een eigen inlog op de online Facet5 
portal

> Uitnodigen, rapporten uitdraaien, profielen samenstellen; 
gebruikers zijn vrij om Facet5 te gebruiken, zoals zij dat willen

> Q-Assesments blijft helpdesk



088-8832188
www.Q-Assessments.nl

Vragen?


