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Dagelijks gaan we om met andere mensen. Meer nog, we kunnen 
niet zonder de andere, want we zijn een echt sociaal dier (toch 
met de eigen groepsleden…). Toch krijgen we er op school 
weinig uitleg over1 en leren we - door vallen en opstaan en dankzij 
onze speciale ‘sociale brein’ modules - met de ander omgaan. 
Dit heeft zowel zijn belang in ons dagelijks privéleven als in 
een werkomgeving waar we toch een groot deel van onze tijd 
doorbrengen. Om ons gedrag ten aanzien van anderen in kaart te 
brengen werd onderzoek gedaan dat leidde tot het zogenaamde 
interpersoonlijk circumplex. Bij veel mensen zal ‘de roos van 
Leary’ echter een belletje doen rinkelen! Ik bespreek hierna de 
eigenschappen, geschiedenis en praktisch gebruik in een noten-
dop.

Circumplex?

Veel mensen zullen zich afvragen wat dit moeilijk woord 
betekent. Het circumplex lijkt op een cirkel (zie figuur 1), maar 
behalve de vorm lijkt het circumplex in niets op een dood-
gewone cirkel … (zie verder). Het interpersoonlijk circumplex 
is een visuele weergave in een tweedimensioneel vlak van het 
gedrag dat zich afspeelt tussen één of meerdere personen (van-
daar inter-persoonlijk). De twee assen ‘waarrond’ ons inter-
persoonlijk gedrag zich afspeelt staan haaks op elkaar in een 
hoek van 90°. De verticale as wordt ‘agency’ genoemd, een 
moeilijk te vertalen term die door mij werd vertaald als “het zelf-
motief”. De horizontale as wordt ‘communion’ of verbonden-
heid genoemd. Op die manier toont het circumplex visueel de 
moeilijke evenwichtsoefening die wij allen levenslang moeten 
uitvoeren: de juiste balans vinden tussen het opkomen voor 
jezelf (agency of zelfmotief) en rekening houden en goede relaties 
hebben met de andere(n) (communion of verbondenheid). Twee 
voorbeeldjes moeten dit illustreren.
Wie teveel aan zichzelf denkt en te weinig aan anderen zal 
al gauw niet zo flatterende predicaten krijgen opgekleefd: 
dictatoriaal of autoritair (voor leidinggevenden), zelfzuchtig, 
egocentrisch, arrogant, statusgevoelig …
Wie teveel rekening houdt met anderen en zich nogal gemakkelijk 
laat doen, kan ook minder flatterende adjectieven krijgen 
opgekleefd zoals zwak, slijmerig, volgzaam …

Historiek

In 1957 verschijnt het boek ‘Interpersonal Diagnosis of 
Personality – A Functional Theory and Methodology for 
Personality Evaluation’ van Timothy Leary, toenmalig directeur 
van de onderzoeksgroep psychologie van het Kaiser Foundation 
Hospital in Oakland, Californië. Anders dan dat de titel doet

vermoeden schrijft Leary al in de eerste zin van het 
voorwoord dat het boek “interpersoonlijk gedrag” betreft 
(Leary, 1957, blz. xvii). De 9 psychologen onder leiding 
van Leary bestudeerden meer dan 5000 gevallen bij zowel 
normale mensen als mensen met psychiatrische problemen 
gedurende bijna 10 jaar. Overigens is de ontdekking dat het 
interpersoonlijk gedrag kon worden gevat in een circumplex 
geen verdienste van Leary, maar van één van de andere 
psychologen, Rolfe LaForge (LaForge, beschreven in 1985). 

Nog steeds wordt het interpersoonlijk circumplex regelmatig 
gebruikt voor onderzoeksdoeleinden en in psychiatrische- en 
bedrijfscontexten. Het onderzoek zette enkele fouten recht – 
voornamelijk dankzij de betere onderzoeksmethoden en 
krachtiger statistische mogelijkheden (meer gegevens, andere en 
meer betrouwbare statistische technieken). Ondertussen bestaan 
er een hele batterij aan goed gevalideerde psychometrische 
instrumenten (‘psychologische tests’), tal van onderzoeksartikels 
en boeken geschreven door professoren in de psychologie. 
Helaas is er ook een flinke groep mensen die zonder grondige 
studie het circumplex is gaan gebruiken op een foute manier – 
meestal door het rijke menselijk interpersoonlijk gedrag voor te 
stellen als een ‘typologie’ (je bent zus of zo) of door zelfgebouwde
testjes die aan geen enkel betrouwbaarheidsonderzoek werden 
onderworpen. Om persoonlijkheid in kaart te brengen is het Five 
Factor Model van persoonlijkheidstrekken (FFM of Big Five) 
meer aangewezen, hoewel er sterke verbanden zijn tussen de twee 
hoofdfactoren uit het FFM en de twee assen van het circumplex.

Zeg niet zomaar een cirkel!

Om van een circumplex te mogen spreken gelden heel wat 
strenge wetenschappelijke criteria. Om u niet om de oren te 
slaan met de meest complexe ervan2 geef ik u de belangrijkste 
weer in een notendop.
Als men de variabelen (bvb. adjectieven) in het tweedimen-
sioneel vlak onderbrengt (bijvoorbeeld via een statistische 
techniek als MultiDimensional Scaling), dan moet er aan 
volgende minimumcriteria worden voldaan vooraleer sprake 
kan zijn van een circumplex:

l De variabelen (bvb. de 8 schalen bij een opdeling in 8 delen
 van 45°) moeten even ver van het middelpunt liggen 
 (vectorlengte). Zo moeten bijvoorbeeld alle items van de
 schaal ‘zelfzeker’ uit de N-IAS samen een factor (‘zelf-
 zeker’) vormen die middenin de schaal valt en idealerwijs
 45° van het midden van de twee aanliggende schalen 
 verwijderd is (‘vriendelijk’ en ‘dominant’). (zie figuur 2).

1 Op een paar uitzonderingen na zoals de ‘Axenroos’ van de relatiestudio in
 Gent die in sommige lagere scholen facultatief wordt gebruikt.

2  Zoals de ‘Root Mean Square Error of Approximation’ (RMSEA - Brown &
 Cudeck, 1992), de ‘Goodness-of-Fit Index’ (GFI - Jöreskog & Sörbom,
 1986), en de ‘Adjusted Goodness-of-Fit Index’ (AGFI -Jöreskog & Sörbom,
 1986; Maiti & Mukherjee, 1990).
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l Aanliggende schalen moeten met elkaar positief verband
 houden (correleren), terwijl tegenoverliggende schalen 
 statistisch elkaars tegengestelden moeten blijken (negatief
 correleren)3. 
 Zo zullen de schalen ‘zelfzeker’ en ‘dominant’ met elkaar
 ongeveer een correlatie van .50 vertonen, terwijl ‘zelfzeker’ 
 en negatieve correlatie met ‘passief’ van ongeveer -.50 
 vertonen. Daarom spreekt men van een continuüm: het 
 gedrag van de ene schaal gaat geleidelijk over in het gedrag 
 van de volgende schaal. Zie hiervoor figuur 1: de adjectieven
 van de ene schaal lijken op de adjectieven in de volgende
 schaal maar zijn zeker geen synoniem voor elkaar. In de 
 tegenoverliggende schalen vind je inderdaad de tegenpolen.

l De variabelen moeten een gelijke onderlinge afstand 
 hebben (ideaal = 45° bij een opdeling in 8). Anders zou 
 er geen sprake zijn van een ‘continuüm’ en zou men in 
 dit geval het menselijk interpersoonlijk gedrag ook niet 
 mogen voorstellen in een tweedimensionaal beeld.

l Hoe men de cirkel ook draait (roteert), dit mag geen invloed
 hebben op de circumplexstructuur4.

Figuur 1: Tweedimensionale MDS oplossing voor 450 
interpersoonlijke adjectieven (voor ontwikkeling van de N-IAS).

Figuur 2: het interpersoonlijk menselijk gedragsrepertoire 
van de gemiddelde Belg zoals blijkt uit de normgegevens van 
de N-IAS (© Rouckhout & Schacht).

3  Dit wordt nagegaan met de zogenaamde “Browne’s Criterion”, waaronder
 GFI, RMSEA, AGFI enz. waarvan sprake in een eerdere voetnoot. 

4 Dit wordt nagegaan met de Minowski Test (MT; Acton, 1999) en/of de   
 Variance Test (VT; Acton, 1999). 

5  Voor een uitgebreid overzicht zie blz. 339 tot 342 in mijn boek ‘Rond 
 Leiderschap’, uitgegeven bij Academia Press.

Deugdelijke theorie

Het interpersoonlijk circumplex wordt door wetenschappers als 
een deugdelijke theorie beschouwd. Belangrijk is ook dat het 
circumplex helemaal niet in tegenspraak is met de belangrijkste 
wetenschappelijke bevindingen over persoonlijkheid (in het 
bijzonder het Five Factor Model) en niet in tegenspraak is met 
de belangrijkste wetenschappelijke takken op het gebied van 
(menselijk) gedrag: de evolutietheorie en de gedragsbiologie. 

Het interpersoonlijk circumplex wordt 
door wetenschappers als een deugdelijke 
theorie beschouwd.

Het zelfmotief kan immers verklaard worden vanuit zowel 
zekerheidsbehoeften als vanuit seksuele selectie. Wie voldoende 
(sociale) status krijgt binnen de groep zal meer zekerheid hebben 
door (grotere) toegang tot bestaansmiddelen en meer steun van 
‘coalitieleden’ en wordt meteen ook een aantrekkelijker partner 
voor het andere geslacht.

Maar ook het verbondenheidmotief is eenvoudig in verband te 
brengen met onze evolutionaire wortels: toen onze voorouders 
nog leefden als jagers-verzamelaars was tot een groep behoren 
een kwestie van overleven. Uit de groep gestoten worden door 
de groepsleider of de groepsleden samen betekende meestal een 
zekere dood doordat men ten prooi viel aan roofdieren of rond-
trekkende vijandige stammen.
Bijna in alle takken van de psychologie, maar ook in de gedrags-
biologie wordt verwezen naar deze twee zogenaamde ‘meta-
motieven’. Soms komen ze voor onder een andere naam, maar 
betekenen ze inhoudelijk vaak helemaal hetzelfde5:

l Agency of zelfmotief: dominantiehiërarchie, competitie, 
 extraversie, ideocentrisme, individualisme, macht, status-
 systeem, …

en hun tegenhangers:

l Communion of verbondheidmotief: samenwerking, 
 altruïsme, aangenaamheid, allocentrisme, collectivisme, 
 relatiesysteem, intimiteit…

Ondertussen weten we wel dat tal van factoren ons interpersoon-
lijk gedrag beïnvloeden en niet enkel onze eigen persoonlijkheid 
zoals de onderzoeksgroep van Leary aanvankelijk dacht. Hoe 
de ander reageert, wat de context is (bvb. een competitieve 
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omgeving stimuleert meer dominant en aanvallend gedrag 
bij ons), hoe moe we zijn, in welke stemming we algemeen 
verkeren … hebben allemaal een invloed op ons uiteindelijk
gedrag.

Soorten circumplex en tests

Het eenvoudigste circumplex is het circumplex van inter-
persoonlijk gedrag (zie figuur 2). Daarnaast bestaan ook nog 
circumplexen over emoties6, persoonlijkheid, beroepsvoor-
keuren, persoonlijkheidsstoornissen en tenslotte leiderschap.
De belangrijkste bestaande wetenschappelijk ontwikkelde tests 
over het interpersoonlijk gedrag zijn de volgende:

l IAS-R (Wiggins, Trapnell, & Phillips, 1988), in Nederland
 en Vlaanderen ontworpen en genormeerd door Danny 
 Rouckhout en Rik Schacht (N-IAS en N-IHS – voor een 
 uitgebreide bespreking zie www.behaviortestplatform.com
 bij N-IAS). Deze brengt het alledaags interpersoonlijk 
 gedrag in kaart via adjectieven of beschrijvingen van 
 handelingen (N-IHS). Deze test wordt zowel gebruikt in 
 bedrijfscontexten (bvb. bij vaardigheidstrainingen) als in 
 de klinische wereld (bvb. als diagnostische test om psycho-
 logische problemen op te sporen). De test wordt meestal 
 gebruikt als een zogenaamd 360° instrument (officieel: 
 multirater feedback) waarbij men mensen bevraagt uit de
 omgeving van de testpersoon.

l IMIC of ‘Impact Message Inventory Circumplex’ (Kiesler
 & Schmidt,2006) brengt de innerlijke reacties en gevoelens
 in kaart bij interacties tussen twee personen (Engels: ‘dyad’)
 en wordt hoofdzakelijk in een klinische context gebruikt.

l IIP of ‘Inventory of Interpersonal Problems’ (Horowitz, 
 Rosenberg, Baer, Ureño, & Villaseñor, 1988) wordt in een
 klinische context gebruikt om problematisch interpersoon-
 lijk gedrag in kaart te brengen. Een kortere en meer accurate
 versie is de IIP-C (IIP-C; Alden, Wiggins, & Pincus, 1990).

l De CLS360 of ‘Circumplex Leadership Scan 360°’ (versie
 3: Redeker, De Vries, Rouckhout, Vermeren en de Fruyt,
 2009) brengt iemands leiderschapsgedrag in kaart zoals de
 persoon dit zelf ziet, zoals diens leidinggevende(n), mede-
 werkers en collega’s dit ervaren.

Praktisch gebruik

Het praktisch gebruik van het interpersoonlijk circumplex 
is velerlei. Eerst en vooral is het voor veel mensen heel 
verhelderend te ontdekken dat ons interpersoonlijk gedrag 
hoofdzakelijk wordt gestuurd door het evenwicht tussen 
zichzelf en de ander. Die aansturing heeft duidelijk erfelijke 
gronden maar daar ga ik in dit artikel niet op in. Dit inzicht 
verklaart vaak waarom mensen problemen ervaren in het 

bereiken van hun doelen of hun relaties met anderen. Als hun 
gedrag te fel afwijkt van de gemiddelde populatie (in de cultuur 
waarin zij leven), dan komen de mensen vaker in problemen 
en hebben ze meer conflicten en ervaren ze dus ook stress en 
andere onaangename emoties. Mensen stellen ook vast dat zij 
naargelang de context of situatie heel ander gedrag vertonen. In 
een conflict met pakweg je vader, je lievelingsbroer, je gehate 

6  Bijvoorbeeld het boek ‘Circumplex Models of Personality and Emotions’
 van Plutchik & Conte, uitgegeven bij American Psychological Association.

En dat is maar goed ook want dankzij ons 
aanpassingsvermogen op velerlei vlakken 
is de mens zo succesvol.

buur, je baas, je baas zijn baas, de collega waar je misschien 
een boon voor hebt, reageer je telkens … verschillend! En dat 
is maar goed ook want dankzij ons aanpassingsvermogen op 
velerlei vlakken is de mens zo succesvol. Dit aanpassings-
vermogen is ook belangrijk in het ‘interpersoonlijk verkeer’.

Een ander verhelderend inzicht betreft de reacties die bepaalde 
gedragingen meestal uitlokken. Zo zal bijvoorbeeld zich 
dominant opstellen in meer dan 80% van de gevallen leiden tot 
ofwel similair gedrag (de ander reageert ook dominant) of vals 
complementair gedrag (de ander klapt dicht – dit gebeurt vooral 
wanneer we de ander als sterker of machtiger inschatten). Zulke 
inzichten worden meestal klassikaal in vaardigheidstrainingen 
overgebracht. De gevolgen kennen van een bepaald gedrag kan 
motiveren om de grote inspanning te leveren om zijn gedrag 
meer bewust onder controle te houden.

Het interpersoonlijk circumplex kan daarnaast heel praktisch 
gebruikt worden om het interpersoonlijk gedrag van iemand in 
kaart te brengen, bijvoorbeeld door gebruik te maken van de 
N-IHS en CLS360, beiden hoofdzakelijk ontwikkeld voor en 
gebruikt in een werkcontext. Dit kan dan als basis dienen om 
mensen gericht te laten deelnemen aan trainingen of persoonlijk 
begeleid te worden in coaching of zelfs in psychotherapie. Met 
de N-IAS of de N-IHS kan men bijvoorbeeld in kaart brengen 
hoe assertief iemand is volgens zijn/haar omgeving (gepast, 
teveel, te weinig…) en of diens gedragsrepertoire volledig is, 
sterk afwijkt van het gemiddelde van de bevolking enz.

In 2006 kwamen Belgen op het idee dat leiderschap ook wel 
eens een interpersoonlijke circumplexstructuur zou kunnen 
hebben. Je kunt toch geen leiding geven zonder met de andere 
te interageren? Belgisch en Nederlands onderzoek wees 
dit inderdaad uit en het leidde tot de ontwikkeling van 
het leiderschapscircumplex en een leiderschapsvragenlijst, 
de CLS360.
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Figuur 3: het leiderschapscircumplex dat als basis dient voor de 
CLS360. © Performance Coaching

Deze CLS360 wordt uitsluitend in een werkcontext gebruikt. 
Het gebruik heeft twee doelen: (1) in kaart brengen hoe iemand 
de diverse leiderschapsstijlen gebruikt in vergelijking met de 
‘gemiddelde’ leidinggevende en (2) leidinggevenden waar 
nodig te begeleiden naar beter gebruik van de meeste effectieve 
stijlen (inspirerend, coachend en participatief) door middel van 
individuele coaching of groepsopleidingen. 

Het model is zo rijk en zo degelijk onderzocht, dat het daarom 
doodjammer is dat ‘de roos’ ook zo vaak verkeerd wordt 
gebruikt (als typologie, als ‘intuïtief’ model, met verkeerde 
theoretische uitleg, met onbewezen en zelfgebouwde testen ...) 
dat ik u als lezer van dit artikel hier extra wil voor waarschuwen! 
Zeker als u uitspraken wil over uw persoonlijkheid en gedrag 
doet u er goed aan te kiezen voor wetenschappelijk ontwikkelde 
tests omdat u in ieder geval invloed zal ondervinden van de 
resultaten van de test. De resultaten van psychologische tests 
kunnen in het slechtste geval uw zelfbeeld danig ondermijnen, 
daarom hebt u recht op een zo accuraat mogelijke uitspraak op 
basis van goed onderzochte tests!

Patrick Vermeren

Patrick Vermeren is een HR-professional 
die voluit de kaart van Evidence Based HR trekt. 

Hij is gespecialiseerd in leiderschap,
 individuele coaching en het faciliteren van groepen.

Verder lezen?

- www.behaviortestplatform.com: klik op het icoon van de N-IAS en
 u vindt een link naar de gratis Nederlandstalige handleiding van de
 N-IAS met heel wat informatie over de historiek en de onderzoeks-
 methoden.

- www.vcu.edu/sitar/: hier vindt u informatie over het circumplex-
 onderzoek in het algemeen en een aantal Engelstalige tests.

- www.cls360.com: u vindt hier info over de leiderschapstest.

- ‘Rond Leiderschap’ (tweede druk), Patrick Vermeren, uitgegeven
 bij Academia Press, 550 blz.
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