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Abstract 

Honesty-humility is de recentelijk ontdekte zesde persoonlijkheidstrek en wordt in het 

Nederlands vertaald als integriteit. In de huidige dissertatie is onderzoek gedaan naar de 

praktische en theoretische overwegingen van traditionele zelf-rapportage metingen en spel 

gebaseerde metingen van deze trek. Eén project onderzocht de relevantie van honesty-humility 

voor personen in een machtspositie met behulp van economische spellen. De resultaten van dit 

project laten zien dat macht de relatie tussen honesty-humility en het uitbuiten van anderen 

modereert. Twee andere projecten laten zien dat betrouwbare spel gebaseerde metingen van 

integriteit ontwikkeld kunnen worden. Deze projecten laten ook zien dat deze nieuwe assessment 

methoden ook construct valide zijn en van voorspellende waarde zijn voor relevante uitkomsten. 

Bovendien onderzocht deze dissertatie of honesty-humility daadwerkelijk gelijkgesteld kan 

worden aan integriteit. In dit project zijn verschillende conceptualisaties van integriteit 

geïdentificeerd en bijbehorende operationalisaties zijn gerelateerd aan zelf-gerapporteerde 

persoonlijkheid. De resultaten laten zien dat honesty-humility onderliggend is aan de morele 

conceptualisaties van integriteit (bv. rechtvaardigheid) en dat consciëntieusheid onderliggend is 

aan amorele conceptualisaties (zoals de consistentie tussen worden en daden). Als laatste laat 

deze dissertatie zien dat niet meewerkende deelnemers op basis van een statistische analyse van 

hun antwoorden op zelf-rapportages van persoonlijkheid geïdentificeerd kunnen worden. Door 

de data van deze respondenten uit de dataset te verwijderen kan de datakwaliteit verbeterd 

worden. In het algemeen laat deze dissertatie zien dat honesty-humility een belangrijke trek is 

om in ogenschouw te nemen bij sollicitanten aangezien het een belangrijk onderdeel is van 

integriteit en erg belangrijk is om te meten voor mensen in een machtsposities. Bovendien zijn 

nieuwe spel gebaseerde metingen een veelbelovende methode om honesty-humility te meten. 


