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Inhoudsopgave

In deze digitale handleiding heeft u de mogelijk snel naar de informatie te gaan die u nodig heeft. Zo komt u door 
te klikken op een van de onderwerpen in de onderstaande inhoudsopgave of op een van de bladwijzers links direct 
op de desbetreffende pagina. Ook vindt u in hoofdstuk 2 diverse links naar gebruiksinformatie over ons digitale 
testsysteem.
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1  Theorie en achtergrond

Donkere persoonlijkheidskenmerken 
In de afgelopen jaren is er zowel in de wetenschap als in het werkveld van de arbeids- en organisatiepsychologie 
steeds meer aandacht gekomen voor donkere persoonlijkheidskenmerken (Guenole, 2014; Harms & Spain, 2015; 
Muris, Merckelbach, Otgaar & Meijer, 2017; Stephan, 2015; Wille, De Fruyt & De Clercq, 2013). De term ‘donker’ ver-
wijst naar de fundamenteel negatieve oriëntatie van bepaalde persoonlijkheidskenmerken, die verband houden 
met disfunctionele uitkomsten. De dark side (donkere kant) is een term die dankzij de Star Wars-films van George 
Lucas in het collectieve westerse geheugen gegrift staat (Griffin & O’Leary-Kelly, 2004), zelfs zodanig dat een 
aantal wetenschappers erdoor werd beïnvloed bij de naamgeving van psychologische kenmerken. Zo gebruikten
Hogan en Hogan (2001) in hun onderzoek naar persoonlijkheidsstoornissen en leiderschap de term dark side, 
evenals Moscoso en Salgado (2004) in hun onderzoek naar persoonlijkheidsstijlen en werkprestaties. Paulhus en 
Williams (2002) spreken van een dark triad in hun onderzoek naar narcisme, machiavellisme en psychopathie, die 
beschouwd kunnen worden als de belangrijkste en best onderzochte donkere persoonlijkheidskenmerken. 

In de recente decennia is de overgrote meerderheid van het toegepaste onderzoek naar persoonlijkheid gebaseerd 
geweest op het vijffactorenmodel (de Big Five), dat betrekking heeft op de ‘lichte’ kant van persoonlijkheid (Kaiser, 
LeBreton & Hogan, 2015). Hierbij wordt gekeken naar persoonlijkheidskenmerken die zich manifesteren als men-
sen hun best doen, zodat hun positieve eigenschappen worden belicht, wat bijvoorbeeld het geval is tijdens een 
sollicitatiegesprek. De meetinstrumenten die worden ingezet voor personeelsselectie zijn dan ook doorgaans 
gericht op het meten van wenselijke eigenschappen (bijv. prestatiemotivatie, intelligentie en capaciteiten). Deze 
focus op positieve oriëntatie leidt tot een beperking van het onderzoek op het gebied van arbeids- en organisatie-
psychologie en daarmee ook de praktische toepassing daarvan, omdat de donkere kant van de persoonlijkheid 
onderbelicht blijft. In een compleet model van factoren die van invloed zijn op werkprestaties moeten ook de 
donkere persoonlijkheidskenmerken worden meegenomen, zodat niet alleen wordt gekeken naar de voorwaarden 
voor effectief functioneren, maar ook een oordeel wordt geveld over de kans op contraproductief werkgedrag 
(Dalal & Nolan, 2009).  

In tegenstelling tot klinische persoonlijkheidsstoornissen, waarvan bij iemand kan worden vastgesteld of hier wel 
of niet sprake van is, zijn persoonlijkheidskenmerken dimensionaal van aard. Ook donkere persoonlijkheidsken-
merken zijn dus dimensionaal en maken deel uit van een normale persoonlijkheid (Spain, Harms & LeBreton, 2014). 
Wanneer er bij mensen sprake is van een hoge mate van donkere persoonlijkheidskenmerken, wordt dikwijls de 
term ‘subklinisch’ gebruikt. Hiermee wordt aangegeven dat de manifestatie van deze persoonlijkheidskenmerken 
niet dermate problematisch is dat het een belemmering vormt voor het dagelijks functioneren, wat in het Hand-
boek voor de classificatie van psychische stoornissen (DSM-5; American Psychiatric Association, 2014) een aanvul-
lend criterium is voor de diagnose van een klinische persoonlijkheidsstoornis. Het uitgangspunt bij assessments 
van subklinische uitingen van persoonlijkheidskenmerken in een arbeidscontext is dan ook dat er niet gescreend 
wordt op persoonlijkheidsstoornissen of klinische kenmerken, wat in de context van personeelsselectie omstre-
den of zelfs verboden is (Wu & LeBreton, 2011), maar op het in kaart brengen van persoonlijkheidskenmerken die 
negatieve implicaties kunnen hebben voor de werkprestaties (Furnham, Richards & Paulhus, 2013; Guenole, 2014). 
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Bij een verhoogde expressie van donkere persoonlijkheidskenmerken spreken we in een arbeidscontext meestal 
over negatieve effecten, wat aansluit op de oorsprong en de beschrijving van deze persoonlijkheidskenmerken. 
Toch worden er ook soms potentiële positieve aspecten aan deze kenmerken toegeschreven, met name in populair-
wetenschappelijke artikelen of opiniestukken. Hier moet echter wel kritisch naar worden gekeken, omdat de infor-
matie hierover vaak anekdotisch van aard is en de populairwetenschappelijke omarming veel verder gaat dan het
serieuze empirische onderzoek dat ernaar gedaan is (Rettenberger, 2015). Hoewel een aantal empirische bevin-
dingen bepaalde positieve aspecten van donkere persoonlijkheidskenmerken bevestigt, blijkt dit uitsluitend van 
toepassing te zijn onder specifieke omstandigheden (Harms, Spain & Hannah, 2011) en in bepaalde contexten 
(Jonason, Wee, Li & Jackson, 2014). Deze complexiteit komt ook naar voren in een meta-analyse van de Hogan 
Development Survey (HDS; Hogan & Hogan, 2009) door Gaddis en Foster (2015), die tegenstrijdige resultaten voor 
de individuele schalen opleverde. Zo kunnen narcistische CEO’s zeer charmant en assertief zijn waardoor zij men-
sen inspireren, klanten binnenhalen en de organisatie laten bloeien, terwijl zij tegelijkertijd leiderschapsgedrag 
vertonen waarbij zij misbruik maken van mensen of meedogenloos zijn voor hun werknemers. De onderzoeks-
resultaten naar donkere persoonlijkheidskenmerken in een werkgerelateerde context zijn dus complex en soms 
zelfs tegenstrijdig (Harms et al., 2011; Kaiser et al., 2015). Niettemin laat een overweldigend aantal wetenschappe-
lijke resultaten zien dat donkere persoonlijkheidskenmerken over het algemeen goede voorspellers zijn van con-
traproductief werkgedrag. Het is daarom van groot belang om uitingen van donkere persoonlijkheidskenmerken 
in een arbeidsomgeving in kaart te brengen. 

De dark triad van persoonlijkheid
In 2002 introduceerden Paulhus en Williams de term dark triad als overkoepelend begrip voor drie donkere per-
soonlijkheidskenmerken die los van elkaar in hun klinische vorm al veel langer een begrip waren: narcisme, machia-
vellisme en psychopathie. Alle drie deze persoonlijkheidskenmerken worden beschouwd als negatieve, problema-
tische interpersoonlijke eigenschappen (Lee & Ashton, 2005). Uit een gezamenlijke analyse van deze drie donkere 
persoonlijkheidskenmerken concludeerden Paulhus en Williams (2002) dat, hoewel de drie factoren een inhoude- 
lijke overlap vertonen, deze kenmerken te zeer van elkaar verschillen om te worden beschouwd als één enkel con-
struct en dienen derhalve binnen subklinische populaties als afzonderlijke concepten dienen te worden beschouwd.
Ook wat betreft de structuur van de factoren werd in later onderzoek meer bevestiging gevonden voor hiërar-
chische en drie-factoren-modellen dan voor modellen met slechts één factor (Jonason & Webster, 2010). In recente
jaren zijn er voorstellen gedaan voor verschillende andere factorstructuren, waarbij met name gekeken is naar 
de sterke overlap tussen machiavellisme en psychopathie (Miller, Vize, Crowe & Lynam, 2019). Toch blijft op dit 
moment het meest wijdverbreide standpunt de klassieke benadering: narcisme, machiavellisme en psychopathie 
vertonen inhoudelijke overlap, maar dienen desalniettemin beschouwd te worden als verschillende constructen. 

Narcisme
In tegenstelling tot de narcistische-persoonlijkheidsstoornis, wordt narcisme gezien als een dimensionale persoon-
lijkheidstrek (Raskin & Hall, 1979), die gekarakteriseerd wordt door een sterk opgeblazen gevoel van eigenwaarde 
(Schütz, Marcus & Sellin, 2004). Narcisme kan worden gedefinieerd als “zelfbewondering die wordt gekenmerkt 
door neigingen naar grandioze ideeën, verbeelde talenten, exhibitionisme en defensief reageren op kritiek, waar-
bij interpersoonlijke relaties worden gekenmerkt door het gevoel meer rechten te hebben dan anderen, een nei-
ging tot uitbuiting en een gebrek aan empathie” (Raskin & Terry, 1988, p. 896). De (sub)klinische beschrijvingen 
van narcisme hebben over het algemeen betrekking op de volgende kenmerken: overtuigd zijn te beschikken over 
superieure leiderschapsvaardigheden (met een behoefte aan dominantie en macht), een grandioos zelfbeeld of 
zelfbewondering (met bijbehorend arrogant gedrag), en de excessieve gedachte om overal recht op hebben (waar-
onder de uitbuiting van anderen). In het Handboek voor de classificatie van psychische stoornissen (DSM-5; Ameri-
can Psychiatric Association, 2014) wordt de narcistische-persoonlijkheidsstoornis omschreven als “een diepgaand 
patroon van grootheidsgevoelens (in fantasie of gedrag), behoefte aan bewondering en gebrek aan empathie, 
(…) tot uiting komend in diverse situaties”. Dit manifesteert zich in vijf (of meer) specifieke kenmerken, zoals een 
opgeblazen gevoel van eigen belangrijkheid, het gevoel bijzondere rechten te hebben, excessieve behoefte aan 
bewondering, of het geloof uniek en beter te zijn dan anderen. 
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Het meest gebruikte onderzoeksinstrument voor narcisme als (subklinisch) persoonlijkheidskenmerk is de Narcis-
sistic Personality Inventory (NPI; Raskin & Hall, 1979), een zelfrapportagevragenlijst die uit veertig items bestaat. 
Uit diverse onderzoeken naar het construct narcisme waarbij de NPI als meetinstrument is gebruikt, blijkt dat nar-
cisme samenhangt met grandiositeit (Gabriel, Critelli & Ee, 1994), zelfverheffing (Paulhus, 1998; Raskin, Novacek 
& Hogan, 1991), eigenwaarde (Schütz et al., 2004), dominantie (Emmons, 1984), devaluatie van anderen (Morf & 
Rhodewalt, 1993) en agressie (Bushman & Baumeister, 1998). Sinds de ontwikkeling van de NPI hebben onder-
zoekers echter nooit consensus bereikt over de exacte factorstructuur van dit instrument. Ackerman en collega’s 
(2011) onderzochten verschillende oplossingen en geven de voorkeur aan een model met drie factoren: leiderschap
en autoriteit (het willen uitoefenen van invloed of gezag op anderen), grandioos exhibitionisme (een gevoel van 
superioriteit) en uitbuiting (misbruik maken van anderen). Een aspect van narcisme dat niet als onafhankelijke 
factor is opgenomen in de NPI (en ook niet expliciet vertegenwoordigd wordt door de items) is een gebrek aan 
empathie. In de DSM-5 is dit echter wel een van de kenmerken van de narcistische-persoonlijkheidsstoornis: “niet 
bereid zijn de gevoelens en behoeften van anderen te erkennen of zich ermee te identificeren”. Deze weglating 
wordt bevestigd door het onderzoek van Jonason en Kroll (2015), dat aantoont dat een gebrek aan empathie veel 
minder sterk samenhangt met narcisme dan met machiavellisme en psychopathie. 

Machiavellisme
De persoonlijkheidstrek machiavellisme beschrijft de specifieke eigenschappen van mensen die effectief zijn in 
het overheersen van anderen (Christie, 1970b). Het machiavellisme is gebaseerd op de werken Niccolò Machiavelli,
in het bijzonder Il principe, dat geschreven is in 1513 en na de dood van Machiavelli in 1532 gepubliceerd werd 
(Machiavelli, 1988). De kern van dit werk is dat voor machthebbers ‘het doel de middelen heiligt’, waarbij geldt 
dat men bereid moet zijn om te manipuleren, liegen en bedriegen om de macht te behouden (Jones & Paulhus, 
2009). Christie en Geis (1970) formuleerden het model van de ‘manipulator’, die zou worden gekenmerkt door een 
gebrek aan affect in interpersoonlijke relaties, een gebrek aan zorgen om morele juistheid, een afwezigheid van 
uitgesproken psychopathologie, en een lage ideologische betrokkenheid (Cloetta, 1972). Naast het aanwenden van 
interpersoonlijke tactieken voor het bereiken van hun eigen doelen, worden machiavellisten bovenal gekenmerkt 
door een cynisch wereldbeeld en een negatieve beoordeling van anderen (Jones & Paulhus, 2009). Machiavellisten 
hebben echter wel een realistisch beeld van zichzelf en hun eigen vermogens en mogelijkheden (Christie & Geis, 
1970). Daarnaast wordt emotionele kilheid en afstandelijkheid gezien als een belangrijk kenmerk van machiavellis-
me. Dit houdt in dat machiavellisten zich volledig kunnen focussen op de situatie en op de beste strategie voor 
de overwinning, waarbij zij ongevoelig zijn voor emotionele invloeden van buitenaf (Geis & Christie, 1970). 

Een historisch gezien belangrijk onderzoeksinstrument voor het meten van machiavellisme is de Machiavellianism 
Test (Mach-IV; Christie, 1970a), een zelfrapportagevragenlijst waarin drie inhoudsgebieden zijn opgenomen: tac-
tieken (interpersoonlijke gedragsstrategieën als vleierij en bedrog), visie (geloof in de cynische aard van de mens, 
zoals zwakheid en onbetrouwbaarheid) en moraliteit (de aanvaarding van algemene moraliteit, die bij personen 
met uitgesproken machiavellisme verondersteld wordt laag te zijn) (Christie, 1970a). Een model met drie factoren 
is echter nooit bevestigd door factoranalyses, waardoor de Mach-IV In de meeste gevallen gebruikt wordt als een 
instrument met één globale dimensie.

Psychopathie
Binnen de dark triad wordt psychopathie beschouwd als de meest problematische factor (Paulhus, Williams & 
Harms, 2001). Psychopathie heeft betrekking op gedrags- en leefstijlaspecten met emotionele tekortkomingen, 
als ook charmante, zelfbewuste en manipulatieve persoonlijkheidskenmerken (Cooke, Michie & Hart, 2006). Bij 
het ontstaan van psychopathie speelt socialisatie een rol, waarbij iemand met psychopathische persoonlijkheids-
kenmerken die opgroeit in een stabiel gezin en toegang heeft tot positieve sociale en educatieve hulpbronnen 
zich zou kunnen ontwikkelen tot een succesvolle zakenman of politicus, terwijl iemand met dezelfde persoonlijk-
heidskenmerken bij wie deze stabiele basis afwezig is zich kan ontwikkelen tot een gewelddadige crimineel (Hare, 
1999). In het Handboek voor de classificatie van psychische stoornissen (DSM-5; American Psychiatric Association, 
2014) wordt niet expliciet gesproken over psychopathie, maar is wel de antisociale-persoonlijkheidsstoornis opge-
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nomen, die inhoudelijk overlap vertoont met psychopathie. De antisociale-persoonlijkheidsstoornis wordt geken- 
merkt door een patroon van gebrek aan respect voor en schending van de rechten van anderen. Aangenomen 
wordt dat veel (maar niet alle) mensen met een antisociale-persoonlijkheidsstoornis ook psychopathische per-
soonlijkheidstrekken hebben, maar dat veel mensen met psychopathische persoonlijkheidstrekken die in het 
dagelijks leven succesvol zijn geen antisociale-persoonlijkheidsstoornis hebben (Babiak & Hare, 2006). Dit komt 
doordat psychopathie gekenmerkt wordt door een façade van normaliteit, waardoor geen enkel teken van een 
persoonlijkheidsstoornis zichtbaar is. In tegenstelling tot mensen met een antisociale-persoonlijkheidsstoornis, 
die over een relatief lange periode en op doelgerichte wijze regels overtreden en misdaden begaan, ontwikkelen 
mensen met psychopathische persoonlijkheidstrekken zich zelden tot criminelen, tenzij zij hiervoor voldoende 
reden hebben (Cleckley, 1976). Wanneer mensen met psychopathische persoonlijkheidstrekken wel misdaden 
plegen, dan doen zij dit vaak met een nietsontziende en redeloze gewelddadigheid en zonder emotioneel gemo-
tiveerde oorzaak (Hare, 1999). Deze paradox lijkt veroorzaakt te worden worden door een onvermogen tot het 
hebben van emotionele ervaringen en daarmee een onvermogen om door socialisering een functionerend gewe-
ten te ontwikkelen (Patrick, 2006a; Lykken, 2006). 

Het moderne begrip psychopathie is aanzienlijk beïnvloed door het werk van Robert Hare en zijn Psychopathy 
Checklist (PCL-R); Hare, 1980, 2003), die wordt gezien als de gouden standaard voor de diagnostiek van psycho-
pathie (Cooke & Michie, 2001; Patrick, 2006b, 2018). De kenmerken die beschreven worden in de PCL-R zijn geba-
seerd op de criteria van psychopathie volgens Cleckley (1976), die aanvankelijk werden aangeduid als egoïstische, 
koude en roekeloze uitbuiting van anderen (primaire psychopathie) en een chronisch onstabiele en antisociale 
levensstijl (secundaire psychopathie) (Harpur, Hakstian & Hare, 1988). Later is er een brede consensus gekomen 
voor een model met vier factoren: interpersoonlijk (sluw, manipulatief, pathologisch liegen), affectief (gebrek aan 
spijt of schuld, ongevoelig, gebrek aan empathie, niet aanvaarden van verantwoordelijkheid), levensstijl (zwakke 
impulscontrole, gebrek aan realistische lange-termijndoelen, onverantwoordelijk gedrag) en antisociaal (vroege 
gedragsproblemen, veelzijdig crimineel gedrag) (Hare, 2003). Over de precieze rol van de laatstgenoemde factor 
zijn onderzoekers het nog niet helemaal eens, omdat sommigen van mening zijn dat antisociaal gedrag een ge-
volg is van de eerste drie factoren (Cooke & Michie, 2001; Cooke, Michie & Skeem, 2007; Skeem & Cooke, 2010). 
Hare en collega’s beschouwen antisociaal gedrag echter nog altijd als een noodzakelijk en bepalend aspect van 
psychopathie. Daarnaast geldt over het algemeen dat het vier-factoren-model meer aandacht krijgt en relevanter 
wordt geacht, met name voor forensische toepassingen (Williams, Paulhus & Hare, 2007). Binnen de TOP ligt de 
focus echter op de subklinische uitingen van psychopathie in een werkgerelateerde context. Voor dit doel is het 
model met drie factoren een beter uitgangspunt, aangezien de criminele consequenties van psychopathie geen 
rol spelen op het werk.

Relaties en verbanden met de dark triad

Onderlinge samenhang
Hoewel narcisme, machiavellisme en psychopathie als afzonderlijke constructen worden beschouwd, blijkt uit 
diverse onderzoeken dat er inhoudelijk grote overlap bestaat tussen deze persoonlijkheidskenmerken. Zo zijn er in 
meta-analyses sterke verbanden vastgesteld tussen machiavellisme en psychopathie (Muris et al., 2017; O’Boyle, 
Forsyth, Banks & McDaniel, 2012), wat verklaard kan worden door het feit dat de meetinstrumenten van beide 
persoonlijkheidskenmerken deels betrekking hebben op dezelfde kenmerken, zoals emotionele hardheid of kilheid 
in het gedrag naar anderen. De samenhang tussen machiavellisme en psychopathie is dermate sterk, dat sommi-
gen van mening zijn dat beide kenmerken feitelijk één persoonlijkheidsconstruct vormen (Miller et al., 2019; Glenn 
& Sellbom, 2015). Een belangrijk inhoudelijk onderscheid tussen psychopathie en machiavellisme wordt echter 
gevormd door de psychopathiefactor ‘levensstijl’ (zoals gedefinieerd door Hare, 2003), die betrekking heeft op 
impulsief gedrag, een tekort aan planning en een gebrekkige beheersing van het eigen gedrag. Deze kenmerken 
behoren in geen enkel opzicht tot machiavellisme, dat juist gekenmerkt wordt door een zeer beheerste en prag-
matische aard. Wanneer we kijken naar de onderlinge samenhang tussen machiavellisme en narcisme, worden
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in diverse onderzoeken vrij zwakke verbanden gevonden (Jonason, Li, Webster & Schmitt, 2009; O’Boyle et al., 
2012; Paulhus & Williams, 2002). Dit kan verklaard worden door het feit dat machiavellisme inhoudelijk overlap 
vertoont met de negatieve aspecten van narcisme (zoals het misbruik maken en uitbuiten van andere mensen) en 
juist niet met de meer adaptieve kanten van narcisme (zoals autonomie en assertiviteit) (McHoskey, 1995). De be-
langrijkste onderscheidende factor tussen beide kenmerken lijkt het praktisch-realistische zelfbeeld van mensen 
met machiavellistische persoonlijkheidstrekken te zijn, dat ver af ligt van het onrealistische zelfbeeld van mensen 
met narcistische persoonlijkheidstrekken. Verder is in de literatuur herhaaldelijk gewezen op de nauwe relatie 
van primaire psychopathie (de egoïstische, koude, roekeloze uitbuiting van anderen) met narcisme (Lynam, 2011; 
O’Boyle et al., 2012; Paulhus & Williams, 2002), terwijl de samenhang van secundaire psychopathie (een chronisch 
instabiele en antisociale levensstijl) met narcisme minder sterk is (Hart & Hare, 1998).

Algemene persoonlijkheid 
Er is uitgebreid onderzoek gedaan naar de relatie tussen de dark triad en de domeinen uit algemene persoonlijk-
heidsmodellen, zoals het wereldwijd gebruikte Big Five-model van Costa en McCrae (1992), waarvan de NEO-PI-3 
het meest onderzochte en gebruikte instrument ter wereld is (McCrae & Costa, 2010; Nederlandse bewerking: 
Hoekstra & De Fruyt, 2014). Narcisme, machiavellisme en psychopathie blijken allemaal negatief samen te hangen 
met het persoonlijkheidsdomein Altruïsme (Furnham, Hyde & Trickey, 2014; Paulhus & Williams, 2002). Mensen 
met hoge scores op de dark triad scoren dus doorgaans lager op persoonlijkheidstrekken die betrekking hebben 
op vertrouwen, oprechtheid, zorgzaamheid, inschikkelijkheid, bescheidenheid en medeleven. Het negatieve ver-
band tussen de dark triad en het persoonlijkheidsdomein Altruïsme wordt ook gevonden in onderzoeken met het 
HEXACO-model. Uit deze onderzoeken blijkt tevens dat er een negatieve samenhang bestaat tussen de dark triad 
en de persoonlijkheidsdimensie Eerlijkheid-nederigheid, die betrekking heeft op het construct Integriteit. Dit be-
tekent dat mensen met narcistische, machiavellistische en psychopathische persoonlijkheidstrekken over het alge-
meen minder oprecht, eerlijk, hebzucht vermijdend en bescheiden zijn. Hiermee worden diverse andere onder-
zoeken bevestigd, waarin het negatieve verband tussen de dark triad en het construct Integriteit wordt aange-
toond (Connelly, Lilienfeld & Schmeelk, 2006; Lee & Ashton, 2005; Schlenker, 2008, Schwarzinger, 2009). Verder 
wijzen diverse onderzoeken uit dat er een positief verband bestaat tussen narcisme en het persoonlijkheids-
domein Extraversie, en blijken psychopathie en machiavellisme negatief samen te hangen met het persoonlijk-
heidsdomein Consciëntieusheid (Furnham et al., 2013; Lee & Ashton, 2005; Muris et al., 2017; Paulhus & Williams, 
2002; Vize, Lynam, Collison & Miller, 2018). 

Ook de Duitstalige en Engelstalige versie van de TOP zijn onderzocht op hun relatie met algemene persoonlijk-
heidskenmerken aan de hand van de NEO-FFI-3/NEO-PI-3 en de HEXACO-60 (Schwarzinger & Schuler, 2016, 2019). 
Een aantal bevindingen wordt in alle onderzoeken gerepliceerd met middelgrote effecten en vormt daarmee een 
vrij solide basis om betrouwbare uitspraken te kunnen doen over de relatie tussen algemene persoonlijkheids-
domeinen en de dark triad zoals gemeten met TOP (zie tabel 1 voor een overzicht). Zoals op basis van de eerder ge-
noemde onderzoeken werd verwacht, bestaat er een negatief verband tussen alle drie de dark triad-kenmerken

Tabel 1  Samenhang tussen de TOP-factoren en algemene persoonlijkheidsdomeinen

 TOP-factoren*

Big Five-model HEXACO-model Narcisme1 Machiavellisme2 Psychopathie3

Neuroticisme Emotionaliteit negatief  
Extraversie Extraversie positief  
Openheid Openheid    
Altruïsme Verdraagzaamheid  negatief negatief negatief
Consciëntieusheid Consciëntieusheid   negatief
 Eerlijkheid-nederigheid
 Integriteit 

negatief negatief negatief

* De drie factoren van de dark triad worden in de TOP aangeduid met andere termen: 1 Zelfverzekerde werkhouding, 2 Resultaatgerichte werkinstelling, 3 Non-conformistische werkstijl
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en de persoonlijkheidsdomeinen Altruïsme en Integriteit. De samenhang tussen de TOP-factoren en het persoon-
lijkheidsdomein Integriteit is in Duitsland ook onderzocht met de Persönlichkeitsinventar zur Integritätsabschätzung
(PIA; S&F Personalpsychologie, 2000). Met narcisme blijkt hier het verband zwak te zijn, maar de sterke samen-
hang met machiavellisme en psychopathie wordt wel bevestigd. Verder wordt in de onderzoeken met de Duits-
talige en Engelstalige versie van de TOP een positieve samenhang gevonden tussen narcisme en het persoonlijk-
heidsdomein Extraversie, en blijkt er een structureel negatief verband te zijn tussen het persoonlijkheidsdomein 
Consciëntieusheid en psychopathie. 

Voorspellers van werksucces
Bij de assessments voor personeelselectie worden doorgaans eigenschappen en competenties gemeten die werk-
succes zouden moeten voorspellen, zoals intelligentie en prestatiemotivatie. Er is veelvuldig onderzoek gedaan 
naar de relatie tussen de dark triad en deze voorspellers van werksucces. Uit een meta-analyse blijkt dat er geen 
significant verband bestaat tussen de dark triad-factoren en de prestaties op intelligentietests (O’Boyle, Forsyth, 
Banks & Story, 2013). Wel blijken mensen met narcistische persoonlijkheidstrekken geneigd te zijn om hun eigen 
intelligentie hoger in te schatten dan die van anderen (Gabriel et al., 1994), waardoor de discrepantie met de 
daadwerkelijke score bij een intelligentietest tamelijk groot is (Paulhus et al., 2001). Verder is aangetoond dat het 
nastreven van persoonlijk succes en prestatiemotieven zoals succes en macht vooral sterk samenhangt met nar-
cisme (DuBrin, 2012; Gerstenberg, Imhoff, Banse & Schmitt, 2014; Kajonius, Persson & Jonason, 2015). 

Hoewel werksucces vaak geassocieerd wordt met individuele taakprestaties die gemeten worden op basis van 
prestatiebeoordelingen of individuele succescriteria (zoals positie, promoties, verantwoordelijkheden en salaris), is 
het een breder, multidimensionaal concept. Werksucces bestaat immers uit de volledige bijdrage die een persoon 
levert aan het succes van een organisatie (Motowidlo, 2003). Een belangrijk onderdeel hiervan is het vertonen van 
constructief en behulpzaam gedrag naar anderen of naar de organisatie. Van mensen met narcistische, machiavel-
listische en psychopathische persoonlijkheidstrekken wordt aangenomen dat ze dit gedrag weinig vertonen, om-
dat zij meestal uit zijn op individueel voordeel, waarbij het hen minder interesseert of anderen of de organisatie 
profiteren (Becker & O’Hair, 2007; Blair, Hoffmann & Helland, 2008; Judge, LePine & Rich, 2006; Zettler & Solga, 
2013). Een gebrek aan werksucces of professioneel falen komt dus niet alleen tot uiting in lage prestaties, maar 
ook in gedrag dat schadelijk is voor collega’s of de organisatie (contraproductief werkgedrag). Zo blijken de dark 
triad-kenmerken samen te hangen met machtsmisbruik door leidinggevenden en ontevredenheid van medewer-
kers (Mathieu & Babiak, 2016; O’Boyle et al., 2012, Scherer, Baysinger, Zolynsky & LeBreton, 2013; Wisse & Sleebos, 
2016). Het effect van de dark triad-factoren op taakprestaties blijkt zeer klein te zijn. Hieruit kan geconcludeerd 
worden dat narcisme, machiavellisme en psychopathie betere voorspellers zijn van contraproductief en onge-
wenst gedrag op het werk dan van positief gedrag en werkprestaties (O’Boyle et al., 2012).

Het meten van de dark triad met de TOP
Uit de vele recente onderzoeken naar de dark triad blijkt dat er een groeiende waardering is voor de relevantie 
van de dark triad binnen de arbeidsdiagnostiek (LeBreton, Shiverdecker & Grimaldi, 2018). Opvallend is echter dat 
de methodologische en theoretische ontwikkeling achterblijft bij de groeiende onderzoeksinteresse (Miller et al., 
2019). Bestaande instrumenten die gericht zijn op het meten van de dark triad zijn meestal niet specifiek ontwik-
keld voor gebruik binnen organisaties. De praktische bruikbaarheid van deze instrumenten is dan ook bij herhaling 
ter discussie gesteld, omdat de formulering van veel items minder geschikt zijn voor toepassing in een werkgerela-
teerde context (Jones & Paulhus, 2014; Spain et al., 2014). Doordat een specifieke relatie met de werksituatie vaak 
ontbreekt, kan de aanvaardbaarheid van deze instrumenten bij de toepassing in organisaties problematisch zijn. 
Hoewel er de laatste tijd in het veld van de arbeids- en organisatiepsychologie dus veel belangstelling is voor de 
dark triad, zijn er tot op heden geen instrumenten beschikbaar die deze persoonlijkheidskenmerken in een werk-
gerelateerde context in kaart brengen, en die daarmee geschikt zijn om in te zetten in organisaties. 
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Met de Dark Triad of Personality at Work (TOP) is er nu een wetenschappelijk onderbouwd instrument dat speci-
fiek gericht is op het in kaart brengen van narcisme, machiavellisme en psychopathie in een werkgerelateerde con-
text. De TOP is daarmee geen representatie van de volledige inhoud van de theoretische constructen van de dark 
triad en heeft ook geen betrekking op de klinische equivalenten van deze persoonlijkheidskenmerken of hieraan 
verwante psychische stoornissen. Met de komst van de TOP wordt tegemoet gekomen aan de behoeften en eisen 
van diverse organisaties en beroepsstandaarden, als ook aan het belang van de kandidaten ten aanzien van een 
zuiver beroepsgerelateerde beoordeling van de dark triad, die alleen relevant is voor het functioneren op het werk. 
Op deze manier beoogt de TOP om een nuttige bijdrage te leveren aan het verdere onderzoek naar de dark triad 
op de werkplek, en de kloof tussen de wetenschap en de praktijk te overbruggen.

Meetpretentie 
De TOP is een zelfrapportagevragenlijst die de persoonlijkheidskenmerken van narcisme, machiavellisme en (sub-
klinische) psychopathie in een werkgerelateerde context kaart brengt. De vragenlijst bestaat uit 60 items die 
betrekking hebben op de houding en het gedrag van mensen in werksituaties. Degene die de vragenlijst invult 
geeft bij elk item aan in hoeverre hij/zij het met de beschrijving eens of oneens is. Bij elke stelling kan er uit zeven 
antwoordmogelijkheden worden gekozen: 1) Helemaal oneens, 2) Oneens, 3) Een beetje oneens, 4) Neutraal, 5) Een 
beetje eens, 6) Eens, 7) Helemaal eens. De TOP geeft resultaten op elf schalen, die worden onderverdeeld in drie 
overkoepelende factoren: Zelfverzekerde werkhouding (narcisme), Resultaatgerichte werkinstelling (machiavellis-
me) en Non-conformistische werkstijl (psychopathie). Bij de naamgeving van de factoren en schalen van de TOP 
is bewust gekozen voor niet-klinische termen, om zo de specifieke werkgerelateerde inhoud te benadrukken en 
zodoende een klinische (en daarmee verkeerde) interpretatie van de factoren en schalen te voorkomen. Daarnaast 
kunnen de resultaten op deze manier makkelijker worden gecommuniceerd aan kandidaten, zonder dat dit direct 
negatieve reacties teweeg brengt naar aanleiding van de gebruikte terminologie. Hieronder wordt een beschrij-
ving gegeven van de inhoud van de drie factoren. De meetpretentie van de elf schalen met voorbeelditems wor-
den weergegeven in tabel 2.

Zelfverzekerde werkhouding 
De factor Zelfverzekerde werkhouding heeft betrekking op subklinische uitingen van narcisme in een werkgere-
lateerde context. Het is een globale maat die in kaart brengt in welke mate mensen geneigd zijn om op het werk 
gedrag te vertonen dat door anderen mogelijk als arrogant of egocentrisch wordt gezien. Dit kan er op duiden dat 
iemand voornamelijk op zichzelf gericht is of dat iemand gevoelens van superioriteit heeft ten opzichte van ande-
ren wanneer het gaat om zijn/haar eigen prestaties of vaardigheden. Het kan ook betekenen dat iemand graag 
gezag uitoefent over anderen en geneigd is om leiding te geven binnen een team. De factor Zelfverzekerde werk-
houding is een samenvattende maat van vijf schalen: Aanspraak op leiderschap (7 items), Sociale invloed (9 items), 
Dominantie (4 items), Risicobereidheid (3 items) en Gevoel van superioriteit (8 items). 

Resultaatgerichte werkinstelling 
De factor Resultaatgerichte werkinstelling heeft betrekking op machiavellistische gedragingen in een werkgere-
lateerde context. Het is een globale maat die in kaart brengt in welke mate mensen op het werk blijk geven van 
gebrek aan empathie en emotionele hardheid, en een wantrouwende houding hebben ten opzichte van collega’s. 
Dit kan veroorzaakt worden door het grote vertrouwen dat iemand heeft in zijn/haar eigen vermogen om te pres-
teren, en het geloof dat een zekere gedrevenheid en assertiviteit noodzakelijk is om op het werk bepaalde doelen 
te bereiken. De factor Resultaatgerichte werkinstelling is een samenvattende maat van drie schalen: Ongevoelig-
heid (5 items), Gedrevenheid (7 items) en Scepticisme (5 items).

Non-conformistische werkstijl
De factor Non-conformistische werkstijl meet subklinische uitingen van psychopathie in een werkgerelateerde 
context, die betrekking hebben op de derde factor van psychopathie die Hare (2003) onderscheidt. Het is een glo-
bale maat die betrekking heeft op de mate waarin mensen een ongestructureerde werkstijl laten zien, die mogelijk
verband houdt met onbetrouwbaar en overhaast handelen. Ook laat deze factor zien in hoeverre iemand bereid 
is om regels te negeren of de waarheid te verzwijgen om professionele doelen te bereiken. De factor Non-confor-
mistische werkstijl is een samenvattende maat van drie schalen: Flexibiliteit (5 items), Emotionele ongeremdheid 
(3 items) en Raffinement (4 items).
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Tabel 2  Meetpretenties van de schalen van de TOP met voorbeelditems

Schaal Meetpretentie Voorbeelditem

Zelfverzekerde werkhouding  
 Aanspraak op leiderschap Overtuigd zijn te beschikken over voortreffelijke “Ik heb uitstekende leiderschapsvaardigheden.”
  leiderschapskwaliteiten 

 Sociale invloed Overtuigd zijn een grote positieve invloed op “Ik kan collega’s snel voor mij winnen met mijn
  collega’s te hebben charisma.”

 Dominantie Graag gezag willen uitoefenen over collega’s “Het geeft mij veel voldoening om anderen te 
   vertellen wat zij moeten doen.”

 Risicobereidheid Een voorkeur hebben voor risicovolle taken “Ik houd ervan om risico’s te nemen op het werk.”

 Gevoel van superioriteit Overtuigd zijn dat de eigen prestaties superieur “Er is niemand op mijn werk die aan mijn niveau
  zijn ten opzichte van collega’s voldoet.”

Resultaatgerichte werkinstelling  
 Ongevoeligheid Gebrek aan empathie in een werkgerelateerde “Werk is niet de plek voor sterke gevoelens.”
  context 

 Gedrevenheid Overtuigd zijn dat emotionele hardheid nodig is “Je krijgt geen dingen voor elkaar op het werk als
  om doelen te bereiken je te soft bent.”

 Scepticisme Wantrouwende houding ten opzichte van de “Je kunt je collega’s maar beter niet vertrouwen.”
  intenties van collega’s 

Non-conformistische werkstijl  
 Flexibiliteit Spontaniteit en gebrek aan planning bij het “Zelfs op het werk handel ik het liefst zoals ik mij
  uitvoeren van taken op dat moment voel.”

 Emotionele ongeremdheid Gebrek aan frustratietolerantie bij tegenslagen “Ik kan uit mijn vel springen als er iets misgaat op 
   het werk.”

 Raffinement Bereid zijn om te liegen of iets te verzwijgen “In je werk is het prima om leugentjes om bestwil
  om voordeel te behalen te vertellen.”

Doel en doelgroep 
Het doel van de TOP is om een indicatie te krijgen in hoeverre iemand een bovengemiddelde mate van dark triad-
persoonlijkheidskenmerken heeft, wat kan leiden tot contraproductief werkgedrag en verminderde werkprestaties.
De resultaten bieden handvatten voor de juiste adviezen en vervolgstappen in een selectie- of ontwikkeltraject. 
Het is hierbij van belang om te benadrukken dat de factoren en schalen van de TOP alleen betrekking hebben op 
persoonlijkheidsaspecten die relevant zijn en tot uiting komen in een werkgerelateerde context. Bij het inzetten 
van de TOP kan geen aanspraak worden gemaakt op het in kaart brengen van de volledige theoretische inhoud 
van de dark triad-persoonlijkheidskenmerken, het toepassen van de resultaten in andere (niet-werkgerelateerde) 
contexten, of het gebruik als klinisch diagnostisch instrument.

De doelgroep van de TOP bestaat uit werkende volwassenen met een afgeronde hbo- of wo-opleiding. Alle nor-
merings- en validatieonderzoeken zijn uitgevoerd met de antwoordgegevens van personen uit de Nederlandse 
beroepsbevolking die minimaal twee dagen per week werken. De TOP kan zowel worden afgenomen bij managers
en mensen met een leidinggevende functie, als bij mensen die geen leidinggevende functie hebben en een ge-
specialiseerde, uitvoerende, administratief ondersteunende of faciliterende positie hebben. De resultaten van 
kandidaten worden vergeleken met de antwoorden van mensen uit de Nederlandse beroepsbevolking, waarbij 
een onderscheid kan worden gemaakt tussen mensen met een leidinggevende functie en mensen zonder een 
leidinggevende functie.
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De TOP is ook in andere talen beschikbaar, waardoor het mogelijk is om de vragenlijst in te zetten in organisaties 
waarin medewerkers met verschillende nationaliteiten werkzaam zijn. Op dit moment is de TOP verkrijgbaar in 
Duitsland, Finland, Italië, Tsjechië, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Binnenkort zal de TOP worden 
gepubliceerd in Brazilië, Denemarken, Frankrijk, Noorwegen, Portugal, Spanje en Zweden.

Toepassingen
De TOP kan gebruikt worden voor diverse toepassingen die gericht zijn op het in kaart brengen van donkere per-
soonlijkheidskenmerken. De TOP kan dus bijvoorbeeld worden ingezet in het kader van personeelsselectie, zowel 
bij een voorselectie op groepsniveau (voorafgaand aan sollicitatiegesprekken) als bij individuele selectie- en plaat-
singsbeslissingen. Mede op basis van de resultaten kan een inschatting worden gemaakt in hoeverre een persoon 
een potentieel risico vormt voor de organisatie. De TOP vormt hiermee een waardevolle aanvulling op de gebruike-
lijke assessments naar vaardigheden of geschiktheid, die meestal betrekking hebben op algemene (niet-donkere) 
persoonlijkheidskenmerken, prestatiemotivatie, cognitieve capaciteiten en specifieke competenties. Daarnaast 
is de TOP geschikt voor personeels- en adviesdoeleinden, waarbij de ontwikkelingstrajecten vaak gericht zijn op 
het trainen van medewerkers voor persoonlijke, sociale en cognitieve competenties die passen bij hun functie. 
In dit kader kunnen de resultaten van de TOP dienen als startpunt voor individuele begeleiding, trainingen of 
coachingstrajecten.

Bij alle toepassingsgebieden kunnen de resultaten van de TOP gebruikt worden als basis voor het geven van indi-
viduele feedback, die idealiter plaatsvindt in een persoonlijk gesprek. De gebruiker die feedback geeft dient een 
goede kennis te hebben van de concepten die met de TOP gemeten worden, zodat de inhoud van de factoren en 
schalen transparant aan de testnemer kunnen worden uitgelegd, als ook de reden waarom het belangrijk is om 
zicht op te hebben op deze kenmerken. Het kandidatenrapport kan hierbij een belangrijk hulpmiddel zijn, mede 
ook voor de acceptatie van de resultaten. Het is belangrijk dat de gebruiker bewust is van het feit dat donkere 
persoonlijkheidskenmerken (zoals de dark triad) over het algemeen een negatieve connotatie hebben. Het feed-
backgesprek moet daarom positief zijn en mag geen bedreiging vormen voor het zelfbeeld van de testnemers. 
Een persoon mag bijvoorbeeld nooit gekwalificeerd worden als ‘narcistisch’, zelfs niet wanneer zijn/haar score op 
de factor Zelfverzekerde werkhouding in het (zeer) hoge bereik valt. Een dergelijke interpretatie zou immers niet 
juist zijn, aangezien de TOP alleen werkgerelateerde houdingen en gedragingen in kaart brengt. In plaats daarvan 
moet de classificatie van de testresultaten worden besproken met betrekking tot mogelijke implicaties voor 
werksituaties. 
 
Tot slot dienen bij de interpretatie de scores van de testnemer geplaatst te worden binnen de context van de 
functie van de testnemer binnen de organisatie. Mensen met een leidinggevende rol worden over het algemeen 
meer gekenmerkt door een sterk gevoel van zelfvertrouwen, hebben het vermogen om de mensen om hen heen 
te overtuigen, en zijn emotioneel in staat om impopulaire beslissingen te nemen. Het is daarom belangrijk om de 
keuze voor de normgroep bewust te maken, zodat de scores van de testnemer vergeleken worden met de ant-
woorden van de referentiegroep die het meest geschikt is voor het doel van de afname.
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