EPPS Auteursrapportage
Deze auteursrapportage is door Test Dimensions in nauwe samenwerking met de auteur van de Nederlandstalige test, dr. A.S.H. Tjoa opgesteld. Hierbij
zijn de richtlijnen en persoonlijke voorkeuren van de auteur gevolgd voor het rapporteren over deze test.
De EPPS meet een 15-tal drijfveren die kunnen aangeven welke waarden iemand in diens persoonlijke leven of loopbaan nastreeft. Drijfveren zijn diep
in de persoonlijkheid verankerde stabiele waarden, voorkeuren, motieven waar we ons zelden scherp bewust van zijn. Ze liggen vaak ten grondslag
aan onze zienswijzen en ons gedrag. Zij vormen veelal de basis van belangrijke beslissingen en doelen die wij ons stellen en bepalen voor een
belangrijk deel wie we in de kern van onze persoonlijkheid zijn of willen zijn. Drijfveren geven aan waar we belang aan hechten, wat we willen
realiseren en in welke richting we ons goed voelen.
De meetpretenties van de EPPS schalen is als volgt.
Afk. en schaalnaam

Meetpretentie

AMB
Ambitie

Motivatie tot presteren in het werk, zichzelf eisen stellen en zichzelf willen overtreffen, anderzijds ook competitiedrang, dus beter willen
zijn dan anderen. Voorts maatschappelijk willen slagen.

RES
Respect

Behoefte aan goede raad van anderen die geacht kunnen worden het beter te weten. De neiging zich aan te passen. Het zijn/haar
superieuren naar de zin willen maken.

ORD
Ordening

De neiging tot planmatig handelen. Behoefte aan orde en netheid.

ZEV
Zelfvertoon

Het middelpunt willen zijn. Willen opvallen. Geestig en onderhoudend willen zijn. Neiging tot extravert/expressief gedrag.

AUT
Autonomie

Onafhankelijk willen zijn. Volgens eigen opvattingen of inzichten willen handelen. Neiging tot het onconventionele en radicale.

VRI
Vriendschap

De waarde van vriendschap belangrijk vinden en daarvoor tijd en moeite willen investeren. Iets over hebben voor je vrienden. Graag in
harmonie met anderen verkeren.

INL
Inleving

Zich graag verdiepen in de psychologische eigenaardigheden van anderen. Het gedrag van anderen willen begrijpen.

STE
Steunzoeken

Behoefte aan steun en geborgenheid. Graag hulp willen en opbeuring bij tegenslag. Verwend c.q. gekoesterd willen worden.

DOM
Dominantie

Zich willen laten gelden. Graag als leider gezien willen worden. In groepssituaties graag de leiding nemen. Behoefte aan macht.

ZEG
Zelfgeringachting

Neiging tot minderwaarde gevoelens. Zich snel schuldig voelen. Liever toegeven omwille van de lieve vrede dan voor zichzelf opkomen.

LIE
Liefderijke Zorg

Neiging tot medeleven als anderen het moeilijk hebben. Anderen graag willen helpen met hun problemen. Voorts graag in praktisch
opzicht behulpzaam/ hulpvaardig zijn.

VAR
Variatie

Behoefte aan afwisseling en ambulantie. Graag iets nieuws beleven. Graag met nieuwe ideeën of methoden experimenteren.

VOL
Volharding

Graag hard werken. Werkzin. Niet tegen inspanning opzien. Graag iets goed afronden alvorens iets anders aan te vangen.

HET
Heterosex

Belangstelling voor de andere sekse. Gemakkelijk verliefd worden. Gerichtheid op erotische omgang met de andere sekse.

AGR
Agressie

Neiging om van zich af te bijten. Neiging om agressief te reageren, vooral in verbaal opzicht. Willen opkomen tegen ervaren onrecht,
zichzelf of anderen aangedaan.

CON
Consistentie

In de test worden 15 paren beweringen een tweede keer aangeboden. Een perfect consistente respondent zou dus 15 keer dezelfde keus
doen. Een lage consistentiescore (8 of lager) is een aanwijzing voor onzorgvuldig testgedrag.
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Kwadrantscores
De 15 drijfveren in de EPPS laten zich grofweg in vier groepen indelen, die twee aan twee tegenover elkaar staan, zoals aangegeven in het schema
hieronder. Linksboven vinden we de drijfveren Ambitie (AMB) en Dominantie (DOM). Rechtsboven treffende we aan Volharding (VOL), Respect (RES)
en Ordening (ORD). Rechtsonder zijn gesitueerd de drijfveren Vriendschap (VRI), Steunzoeken (STE), Liefderijke Zorg (LIE) en tot op zekere hoogte
Inleving (INL). Tenslotte zijn linksonder gerangschikt: Zelfvertoon (ZEV), Autonomie (AUT), Variatie (VAR), Heterosex (HET) en Agressie (AGR).
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De clusters van de variabelen in de 4 kwadranten van de guur laten goed een typering toe. Personen hoog op de 3 variabelen uit het rechtsboven
kwadrant kunnen als conformistisch/conventioneel worden bestempeld. In het linksboven kwadrant vinden wij het executieve/competitieve
type. In het linksonder kwadrant kan men narcistisch / hedonistisch en in het rechtsonder kwadrant de overwegend affectief/af liatief
ingestelde personen vinden.

Overzicht normscore
Toegepaste norm : Totale groep obv opleiding, leeftijd en sexe

Interpretatie van de scores
Zoals elke munt een keerzijde heeft, is aan een EPPS drijfveer een positieve en een negatieve betekenis te onderscheiden. Dit geldt zowel voor een
hoge als een lage score. Er zijn dus bij een EPPS-variabele vier mogelijkheden, als volgt.
- hoge score met positieve interpretaties
- hoge score met negatieve interpretaties
- lage score met positieve interpretaties
- lage score met negatieve interpretaties
De hoog positieve en laag negatieve interpretaties zijn veelal tegenhangers van elkaar. Zo ook de hoog negatieve en laag positieve interpretaties. In
het algemeen geldt dat naarmate de score op een schaal extremer wordt, dus zeer hoog of zeer laag, de waarschijnlijkheid van een negatieve
interpretatie toeneemt. Hieronder voor elke EPPS-variabele een uitwerking van de vier interpretatiemogelijkheden. De van toepassing zijnde
interpretatie is in de onderstaande tekst groen gekleurd. Bij een extremere score is de tekst donkerder groen gekleurd. De niet van toepassing
zijnde tekst is tevens getoond met een grijze achtergrond, bij grensgevallen zou het zo kunnen zijn dat de grijze tekst (al dan niet gedeeltelijk) van
toepassing is.
Ambitie
De kandidaat scoort 5 uit 10 punten. Dit is een lage score.
Interpretatie positief hoge score (>5)
Stelt zichzelf hoge eisen. Blijft zoeken naar verbeteringen. Steeds bezig
zichzelf te overtreffen. Trekt dingen naar zich toe. Legt de lat steeds weer
wat hoger.

Interpretatie negatief (valkuilen) hoge score (>5)
Legt de lat te hoog. Stelt te hoge eisen aan zichzelf. Nooit tevreden met een
resultaat. Wil steeds maar bewijzen dat hij beter is dan anderen.
Overmatig competitief. Perfectionist.

Interpretatie positief lage score (<=5)

Interpretatie negatief (valkuilen) lage score (<=5)
Stelt zichzelf weinig eisen. Tevreden met een doorsnee resultaat of
minder. Zoekt niet naar verbeteringen. Afkeer van competitie. Trekt
dingen niet naar zich toe.

Speelt om het spel, niet om de knikkers. Geen “Struggle for high life”.
Vergelijkt zich niet met anderen. Zet zich in, maar is allergisch voor het
woord presteren.

Respect
De kandidaat scoort 5 uit 10 punten. Dit is een lage score.
Interpretatie positief hoge score (>5)

Interpretatie negatief (valkuilen) hoge score (>5)

Stelt zichzelf hoge eisen. Blijft zoeken naar verbeteringen. Steeds bezig
Onkritisch. Dweepziek. Kijkt superieuren naar de ogen. Lakei. Neemt over
zichzelf te overtreffen. Trekt dingen naar zich toe. Legt de lat steeds weer het algemeen de meningen van de groep of autoriteit over zonder er zelf bij
wat hoger.
na te denken. Een naprater.
Interpretatie positief lage score (<=5)
Speelt om het spel, niet om de knikkers. Geen “Struggle for high life”.
Vergelijkt zich niet met anderen. Zet zich in, maar is allergisch voor het
woord presteren.

Interpretatie negatief (valkuilen) lage score (<=5)
Aanvaardt geen gezag. Zet zich af. Lastig. Provoceert. Onwillig om goede
raad te vragen. Geneigd steeds bezwaren te maken. Afwijzend t.o.v.
samenwerken.

Ordening
De kandidaat scoort 5 uit 10 punten. Dit is een lage score.
Interpretatie positief hoge score (>5)

Interpretatie negatief (valkuilen) hoge score (>5)

Ordelijk. Methodisch. Zorgvuldig. Precies. Accuraat. Netjes . Planmatig. Oog
voor de voortgang. Oog voor details. Ruimt alles op. Vindt alles vlot terug.
Zorgzaam op zijn spullen.
Interpretatie positief lage score (<=5)
Flexibel. Kan improviseren. heeft geen materiele ordeningsystemen nodig,
want houdt puur mentaal voldoende overzicht. Kan vlot met de aandacht
schakelen.

Dwangmatig precies. Overmatig gesteld op orde en regelmaat. Zeer
behoudend. Probeert alle onzekerheid uit te bannen. Kan de dingen
moeilijk op hun beloop laten. Rigide.
Interpretatie negatief (valkuilen) lage score (<=5)
Sloddervos. Chaotisch. Onzorgvuldig. Inaccuraat. Niet planmatig. Geen
oog voor de voortgang. Geen interesse voor details Ruimt niets op. Is vaak
iets kwijt.

Zelfvertoon
De kandidaat scoort 9 uit 10 punten. Dit is een extreem hoge score. Bij deze zeer hoge score is het waarschijnlijker dat de negatieve interpretatie meer
van toepassing is dan de positieve.
Interpretatie positief hoge score (>5)
Heeft air in optreden. Is onderhoudend en geestig. Middelpunt van het
feest. Expressief. Levendig. Kan het ijs breken. Legt gemakkelijk contact.
Gaat iets van uit.

Interpretatie negatief (valkuilen) hoge score (>5)
IJdel. Wil teveel opvallen. Zet zich t eveel in het middelpunt. Vraagt teveel
de aandacht. Hoort zichzelf te graag praten. Geneigd tot opschepperij.
Klopt zich nogal op de borst.

Interpretatie positief lage score (<=5)
Bescheiden. Klopt zich niet op de borst. Hoeft niet in de schijnwerpers te
staan. Vraagt niet onnodig de aandacht. Stelt de zaak zelf voorop en niet
de eigen persoon.

Interpretatie negatief (valkuilen) lage score (<=5)
Verlegen. Geremd. Te bescheiden. Veel drempelvrees. Kijkt lang de kat uit
de boom. Legt moeilijker contact. Gaat weinig van uit. Weinig air in
optreden.

Autonomie
De kandidaat scoort 2 uit 10 punten. Dit is een extreem lage score. Bij deze zeer lage score is het waarschijnlijker dat de negatieve interpretatie meer
van toepassing is dan de positieve.
Interpretatie positief hoge score (>5)

Interpretatie negatief (valkuilen) hoge score (>5)

Zelfstandig. Kritisch Vaart een eigen koers. Komt voor zijn mening uit.
Vormt zich een oordeel op eigen kracht. Neemt onafhankelijke en
duidelijk geformuleerde standpunten in.
Interpretatie positief lage score (<=5)

Zet zich af tegen autoriteits guren. Wil of kan zich niet aanpassen.
Voortdurend in verzet. Opstandig. Onttrekt zich aan verplichtingen en
verantwoordelijkheden.
Interpretatie negatief (valkuilen) lage score (<=5)

Past zich graag aan. Voelt zich goed op zijn plaats in hiërarchische
organisaties. Neemt op vanzelfsprekende wijze plichten en
verantwoordelijkheden op zich.

Onzelfstandig. Onkritisch. Vaart geen eigen koers. Neemt over het
algemeen de meningen van de groep of autoriteit over zonder er veel bij na
te denken.

Vriendschap
De kandidaat scoort 4 uit 10 punten. Dit is een lage score.
Interpretatie positief hoge score (>5)

Interpretatie negatief (valkuilen) hoge score (>5)

Vriendelijk. Hartelijk. Sociabel. Heeft iets over voor zijn vrienden.
Trouw in vriendschappen. Warmvoelend. Collegiaal. Heeft teamgeest.
Bereid anderen tegemoet te komen.
Interpretatie positief lage score (<=5)
Goed bestand tegen con icten. Kan emotioneel afstand nemen. Kan als
het moet voldoende hard zijn. Bekijkt de dingen op een nuchter-zakelijke
manier.

Kan slecht tegen con icten. Neemt moeilijk emotioneel distantie. Kan niet
hard zijn als het moet. Kan moeilijk nee zeggen. Geneigd om affectie te
kopen.
Interpretatie negatief (valkuilen) lage score (<=5)
Onvriendelijk. Onhartelijk. Weinig sociabel. Weinig trouw in
vriendschappen. Kil. Oncollegiaal. Weinig teamgeest. Niet bereid anderen
tegemoet te komen.

Inleving
De kandidaat scoort 5 uit 10 punten. Dit is een lage score.
Interpretatie positief hoge score (>5)

Interpretatie negatief (valkuilen) hoge score (>5)

Geeft zich rekenschap hoe anderen zijn. Verdiept zich in de psychologie
van anderen en denkt er over na. Gaat niet alleen op uiterlijkheden af.

Heeft weinig intuïtieve mensenkennis of durft er niet op vertrouwen.
Psychologiseert teveel. Weinig spontaan. Afstandelijk. Blijft toeschouwer.

Interpretatie positief lage score (<=5)
Interpretatie negatief (valkuilen) lage score (<=5)
Heeft intuïtieve mensenkennis en durft daarop te vertrouwen. Praktische Geeft zich weinig rekenschap hoe anderen zijn. Onnadenkend. Vormt zich
en nuchtere kijk op mensen. Geen neiging tot psychologiseren.
op impulsieve wijze een oordeel over anderen klaar. Gaat op uiterlijkheden
af.

Steunzoeken
De kandidaat scoort 5 uit 10 punten. Dit is een lage score.
Interpretatie positief hoge score (>5)

Interpretatie negatief (valkuilen) hoge score (>5)

Komt uit voor behoefte aan emotionele steun, warmte en affectie. Toont
spontaan diens behoefte aan geborgenheid en vraagt zo nodig
herhaaldelijk om affectie.

Kan zichzelf niet onder druk zetten of houden. Zelfverwennend. Kan niet
incasseren. Niet ink. Reageert zeer emotioneel op verlies van affectie.
Neiging tot zelfmedelijden.

Interpretatie positief lage score (<=5)
Heeft geen prijzende of opbeurende woorden nodig. Kan zichzelf goed
onder druk zetten en houden. Flink. Kan tegen een stootje. Niet
zelfverwennend.

Interpretatie negatief (valkuilen) lage score (<=5)
Onderdrukt of negeert behoefte aan emotionele steun, warmte en affectie.
Laat geen gevoelens van afhankelijkheid toe. Wil onkwetsbaar zijn.

Dominantie
De kandidaat scoort 9 uit 10 punten. Dit is een extreem hoge score. Bij deze zeer hoge score is het waarschijnlijker dat de negatieve interpretatie meer
van toepassing is dan de positieve.
Interpretatie positief hoge score (>5)

Interpretatie negatief (valkuilen) hoge score (>5)

Neemt heft in handen. Sturend. Krachtig leider. Heeft overwicht. Laat zich
vanzelfsprekend gelden. Heeft invloed. Heeft overtuigingskracht.
Assertief. Stevig.
Interpretatie positief lage score (<=5)

Kan zichzelf niet onder druk zetten of houden. Zelfverwennend. Kan niet
incasseren. Niet ink. Reageert zeer emotioneel op verlies van affectie.
Neiging tot zelfmedelijden.
Interpretatie negatief (valkuilen) lage score (<=5)
Neemt heft niet in handen. Weinig sturend. Geen krachtig leider. Geen
overwicht. Laat zich onvoldoende gelden. Weinig invloed. Weinig
overtuigingskracht.

Hoeft zich als leider niet te bewijzen. Niet bazig. Geen overcompensatie
van "mannelijke" onzekerheid. Geen macho. Eerder procesmatige
leiderschapstijl.

Zelfgeringachting
De kandidaat scoort 4 uit 10 punten. Dit is een lage score.
Interpretatie positief hoge score (>5)
Staat open voor kritiek. Steekt hand in eigen boezem. Trekt lering uit
fouten. Kan de mindere zijn. Relativeert eigen inbreng. Bereid anderen
de eer te laten.
Interpretatie positief lage score (<=5)

Interpretatie negatief (valkuilen) hoge score (>5)
Zelfdepreciatie. Gaat gebukt onder schuldgevoel. Zwaar op de hand. Somber.
Onzeker. Twijfelt aan eigen kunnen. Gebrek aan assertiviteit.
Minderwaardegevoelens.
Interpretatie negatief (valkuilen) lage score (<=5)

Zeker van zichzelf. Weerbaar. Opgewekt. Heeft zelfvertrouwen. Assert
ief. Geen twijfel aan eigen kunnen. Vrij van schuldgevoelens.

Overschat zichzelf. Staat niet open voor kritiek. Denkt alles te kunnen.
Steekt hand niet in eigen boezem. Trekt geen lering uit fouten. Kan niet de
mindere zijn.

Liefderijke zorg
De kandidaat scoort 4 uit 10 punten. Dit is een lage score.
Interpretatie positief hoge score (>5)
Hulpvaardig en meelevend. Warmvoelend. Vindt het niet erg als anderen
van zijn tijd, energie of eigendommen gebruik maken. Geeft hulp en steun
aan wie dat maar nodig heeft.
Interpretatie positief lage score (<=5)

Interpretatie negatief (valkuilen) hoge score (>5)
Overmatig bezorgd voor het welzijn van anderen. Verstikt anderen met
zorg. Op een goedbedoelende manier dwingend. Knuffelt iemand dood.
Interpretatie negatief (valkuilen) lage score (<=5)

Bekijkt de dingen zakelijk. Laat de feiten spreken. Kan emotioneel afstand Egocentrisch. Geen medegevoel. Laat anderen aan hun lot over. Vindt het
houden als op hem een beroep wordt gedaan. Hard naar anderen indien onaangenaam als anderen van zijn tijd, energie of eigendommen gebruik
noodzakelijk.
maken.

Variatie
De kandidaat scoort 3 uit 10 punten. Dit is een lage score.
Interpretatie positief hoge score (>5)

Interpretatie negatief (valkuilen) hoge score (>5)

Rusteloos. Ongedurig. Sensatiezoeker. Geen zitvlees. Vluchtig. Snel
Levendig. Onderzoekend. Ondernemend. Staat open voor nieuwe dingen.
afgeleid. Snel verveeld. Slecht bestand tegen monotonie. Volgt elke nieuwe
Nieuwsgierig. Avontuurlijk. Durft risico's te nemen. Experimenteert graag.
rage.
Interpretatie positief lage score (<=5)
Interpretatie negatief (valkuilen) lage score (<=5)
Goed bestand tegen monotonie. Verveelt zich niet snel. Heeft zitvlees. Kan Saai. Niet onderzoekend. Niet ondernemend. Staat niet open voor iets
zich goed concentreren. Kalm. Ongevoelig voor de waan van de nieuwste nieuws. Volgt de platgetreden paden. Weinig durf. Sterk risicomijdend.
mode.

Volharding
De kandidaat scoort 6 uit 10 punten. Dit is een hoge score.
Interpretatie positief hoge score (>5)
Volhardend. Gedisciplineerd. Rondt taken goed af hoeveel moeite dat ook
kost. Laat zich niet a eiden. Gedisciplineerd. Harde werker. Ziet niet tegen
inspanningen op.
Interpretatie positief lage score (<=5)

Interpretatie negatief (valkuilen) hoge score (>5)
Kan maar een ding tegelijk. Spreidt de aandacht moeilijk. Schakelt de
aandacht moeilijk om. Heeft rustige omgeving nodig om geconcentreerd
te kunnen werken.
Interpretatie negatief (valkuilen) lage score (<=5)

Flexibel. Kan de aandacht vlot omschakelen. Doet graag meerdere dingen Maakt niets af. Versnippert zijn aandacht. Doet teveel tegelijk. Geen
tegelijk of snel na elkaar. Niet snel van slag bij onverwachte
doorzetter. Weinig vasthoudend. Weinig vitaal. Geeft gemakkelijk op. Laat
veranderingen.
zich snel a eiden.

Heterosex
De kandidaat scoort 6 uit 10 punten. Dit is een hoge score.
Interpretatie positief hoge score (>5)
Gericht op zintuiglijke prikkels. Sterk libido. Leeft sterk zintuiglijk. Staat
vrij ten opzicht van de neiging tot geven van mogelijk sociaal
onwenselijke antwoorden.

Interpretatie negatief (valkuilen) hoge score (>5)
Overmatig erotisch gepreoccupeerd. Onaangepast. Opzettelijk sociaal
onwenselijk gedrag. Onverzadigbare honger naar uiteenlopende
zintuiglijke prikkels.

Interpretatie positief lage score (<=5)
Staat met mate open voor zintuiglijke prikkels. Bezadigd. De waarde van
erotiek neemt een relatief ondergeschikte plaats in.

Interpretatie negatief (valkuilen) lage score (<=5)
Ontkent of onderdrukt de waarde van erotiek. Overmatig preuts. Afkeer
van zintuiglijke prikkels. Overtrokken neiging tot sociaal wenselijk
antwoorden.

Agressie
De kandidaat scoort 5 uit 10 punten. Dit is een lage score.
Interpretatie positief hoge score (>5)

Interpretatie negatief (valkuilen) hoge score (>5)

Gericht op zintuiglijke prikkels. Sterk libido. Leeft sterk zintuiglijk. Staat vrij Snel aangebrand. Overtrokken gevoel voor rechtvaardigheid. Reageert
ten opzicht van de neiging tot geven van mogelijk sociaal onwenselijke
onnodig scherp. Snel verongelijkt. Ruziezoeker. Opvliegerig. Laat niets
antwoorden.
over zijn kant gaan.
Interpretatie positief lage score (<=5)
Slagvaardig. Niet om een weerwoord verlegen. Sterk
rechtvaardigheidsgevoel. Assertief. Kan anderen aftroeven als het moet.
Laat niet met zich spotten.

Einde van de rapportage
Deze rapportage is copyright Test Dimensions Publishers 2019.

Interpretatie negatief (valkuilen) lage score (<=5)
Weinig weerwoord. Laat zich aftroeven. Laat zich afbluffen. Laat teveel
over zijn kant gaan. Komt niet voor zichzelf op. Slikt verontwaardiging
in.

