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Trends 

• Behoefte aan een efficiënter selectieproces

• Organisaties zijn meer gericht op competenties

• Behoefte aan flexibel testen: online en thuis

• Noodzaak om kandidaten en medewerkers te vergelijken

• Medewerkers willen proactief werken aan hun persoonlijke
ontwikkeling
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Waarom Reflector Big Five Personality?

• Brengt de juiste functie voor (potentiële) medewerkers in kaart: 
wat past het beste bij de persoonlijkheid en in welke functie wordt
het bijbehorende gedrag geoptimaliseerd

• Schetst het potentieel van een medewerker of sollicitant

• Verhoogt het zelfbewustzijn op sterktes en zwaktes

• Verhoogt de effectiviteit en prestaties van personen en teams
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Voordelen voor uw organisatie

• Reductie van selectiekosten
• Snel inzichtelijk wie de beste kandidaten voor een functie zijn

• Potentieel van een medewerker kan volledig worden benut
• Gedetailleerd inzicht beschikbaar van de persoonlijkheid en het vermogen

om bepaalde competenties te ontwikkelen

• Identificeert de juiste functie voor medewerkers om de ambitie van 
de organisatie te realiseren

• 10-18% stijging ROI 
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ROI voorbeeld

• Gemiddelde kosten voor werving is 1,2-1,3 keer het salaris

• Gemiddelde waarde van een gemiddelde medewerker is twee keer 
zijn salaris

• Verschil in waarde tussen een gemiddelde performer (50th 
percentiel) en een top performer (85th percentiel) ligt tussen      
40-70% van het salaris (gemiddeld= 55%)

• Onderzoek toont aan dat de kwaliteit van de geselecteerde 
kandidaten stijgt met een toename van de validiteit
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Waardestijging
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Persoonlijkheidstest

• Gemiddeld salaris: 50.000

• Validiteit test: 0.40

• Gem. waarde: 55% van salaris

50.000 x .40 x 55% = 

€ 11.000 waardestijging/contract 

Persoonlijkheids- en capaciteitentest

• Gemiddeld salaris: 50.000

• Validiteit combinatie tests: 0.67

• Gem. waarde: 55% van salaris

50.000 x .67 x 55% = 

€ 18.425 waardestijging/contract



Waardestijging
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Persoonlijkheidstest Persoonlijkheids- en 
capaciteitentest



Productkenmerken

Flexibiliteit

• Online: altijd en overal beschikbaar

• Mogelijkheid om eigen competentietaal te gebruiken

• Beschikbaar in 23 talen

Kwaliteit

• Verzamelde managementinformatie en groepsoverzichten

• Goedgekeurd door European Federation of Psychologists’ Associations 
(EFPA): getest op betrouwbaarheid en validiteit
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Productkenmerken

Gebruiksgemak

• Standaard en maatwerk competentieprofielen in een paar klikken
beschikbaar

• Helder rapport voor kandidaten en managers

• Resultaten direct beschikbaar per email

Uniek

• Mogelijkheid tot het combineren met Reflector 360 voor een
Performance Improvement Plan 
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Performance Improvement Plan (PIP)

• Uniek en helder overzicht van competenties om in te investeren om
de ambities van de organisatie te behalen

• Verschaft informatie over de match tussen de persoonlijkheid van 
de kandidaat en de competenties die nodig zijn voor de functie

• Geeft inzicht in specifieke competenties en talenten van iedere
medewerker

• Biedt inzicht in hoe een medewerker zijn prestaties in de huidige
positie kan verhogen en hoe hij/zij zich verder professioneel kan
ontwikkelen

• Combinatie van twee instrumenten:
• Reflector Big Five Personality - talenten
• Reflector 360 – gedrag
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Performance Improvement Plan 

12

12 m
aart 2021



Business Case 1

• Talent Management Oplossing

• Opdrachtgever: financiële dienstverlener

• Organisaties en ambities veranderen - om succesvol te blijven
moeten medewerkers zich aan veranderingen aan kunnen passen

• Meer focus op coaching en ontwikkeling en tevens de 
bewustwording van medewerkers van hun sterktes en zwaktes

• PiCompany oplossing:
1. Reflector Big Five Personality
2. Reflector 360
3. Training management en HR voor effectieve coaching
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Business Case 1 - Results

• Kostenbesparing van € 1 mio (verlaging van personeelskosten)

• 30-35% vrijwillige uitstroom

• Inzicht in het potentieel van de medewerkers

• Belangrijke managementinformatie
• Helder overzicht van competenties benodigd voor specifieke

functieprofielen
• Inzicht in persoonlijkheid en gedrag per functieprofiel
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Business Case 2
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• Oplossing voor effectief selecteren

• Opdrachtgever: energieleverancier

• Ieder jaar selecteert de opdrachtgever 12 managementtrainees
voor zijn programma uit minimaal 300 sollicitaties

• Behoefte aan het zo efficiënt en effectief mogelijk organiseren van 
het selectieproces

• PiCompany oplossing:
1. Connector Ability test
2. Reflector Big Five Personality
3. Training STAR interview
4. Assessment door PiCompany



Business Case 2 - Resultaten

• Door instrumenten te gebruiken met een hoge voorspellende
waarde, zoals een vaardighedentest gecombineerd met een
persoonlijkheidstest, kan de opdrachtgever de kandidaten met het 
meeste potentieel selecteren

• Kwaliteit van de kandidaten is substantieel verhoogd

• Selectieproces is efficiënter en kost minder tijd

• Kosten- en tijdsbesparing
• Eerst 4 uur per kandidaat - nu nog maar 1,5 uur met bijbehorende

kostenbesparing

16

12 m
aart 2021



Reflector Big Five Personality

Rapportage
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Hoe ziet het rapport er uit?

• Deel A Persoonlijkheidsfactoren
• Factoren
• Facetten bij de factoren
• Totaaloverzicht van alle factoren en facetten

• Deel B Competentierapportage
• Scores op de competenties behorende bij het geselecteerde

competentieprofiel
• Verdieping op de geselecteerde competenties
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Deel A: Factoren
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Deel A: Facetten bij een factor



21

12 m
aart 2021

Deel A: Totaaloverzicht
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Deel B:  Competentierapportage



Deel B: Verdieping per competentie
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Groepsoverzicht
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