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• Hou jij van feiten en data? 
• Ben jij gek op nieuwe dingen en ervaringen? 
• Kan jij je verliezen in plannen en actie?  
• Ben jij op je best als je met anderen bent?  

 
Met andere woorden, ben je een klaveren, ruiten, schoppen of een harten?  
 
Ontdek het met de snelste, makkelijkste en leukste persoonlijkheidstest! Ontdek jouw sterke kanten, jouw beste 
plek in de organisatie en hoe je het meeste impact kunt maken.  
Je ontdekt ook.. 

- waarom de collega die je het minst leuk vindt, het meest nodig hebt 
- hoe jouw grootste sterkte je ook kan belemmeren in je succes 
- waarom homogene teams efficiënter werken, maar uiteindelijk innovatie belemmeren. 

Lees meer op www.PersonalityPoker.com. Bekijk de video op www.PersonalityPokerVideo.com. Koop extra 
Nederlandstalige kaarten  via https://happyoffice.nl/product/personality-poker/ 

HOE	WERKT	PERSONALITY	POKER	
• Schud de kaarten. 
• Geef iedere speler vijf kaarten. 
• Spelers ordenen de kaarten naar ‘past erg goed bij mij’ naar ‘past niet zo goed bij mij’. 
• Het doel is vijf kaarten te verzamelen die het best jouw persoonlijkheid beschrijven. Belangrijk: orden de 

kaarten op voorkeurs- en natuurlijke eigenschappen, niet op aangeleerde. 
• Ervan uitgaande dat de meeste spelers niet een perfect hand hebben gekregen, volgt er een eerste 

ruilronde. Spelers kunnen onderling ruilen, maar alleen als de ruil voor allebei gunstig is. 
• Na deze ronde hebben de meeste spelers waarschijnlijk nog niet de perfecte hand. Daarom volgt nu een 

twee ruilronde. Daarvoor gooi je de rest van het deck op de grond. Spelers mogen nu kaarten ruilen om hun 
hand te verbeteren.  

• Op het moment dat de spelers het gevoel hebben dat ze vijf kaarten hebben die hun persoonlijkheid goed 
beschrijven, kunnen ze gaan zitten.  

• Als iedereen zit, is het spel afgelopen. Je kan een bepaalde tijd geven voor beide ruilrondes.  
• Zodra iedereen zit, kiest iedereen zijn voorkeurskleur. Als iemand een flush heeft, vijf kaarten van dezelfde 

kleur, dan is dat zijn of haar voorkeurskleur. Als iemand drie of vier van dezelfde kleur heeft, dan is dat ook 
zijn voorkeurskleur. Als iemand twee van dezelfde kleur heeft, laat ze dan die kiezen die het beste past. Het 
is niet ongebruikelijk om meerdere kleuren te hebben. De meeste mensen hebben één voorkeurstijl en 
meerdere secundaire stijlen.  

• Nu is het tijd voor de uitleg.  
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INTERPRETATIE	
Kleuren	–	Jouw	primaire	innovatiestijl	

Jouw innovatie stijl is vooral bepaald door je voorkeurskleur. Er zijn vier kleuren, die elk corresponderen met de 
vier fases van het innovatieproces.  
• Schoppen – Dit zijn de analytici, de data-georiënteerde mensen. Ze houden van feiten en zijn meer ‘denkers’ 

dan de andere kleuren. Ze nemen beslissingen gebaseerd op feiten en staan bekend om hun grote kennis. 
Ingenieurs, filosofen, wetenschappers en professoren zijn typische beroepen voor een schoppen.  

• Klaveren – Dit zijn de mensen die een plan maken dat dan nauwgezet volgen, “plan the work and work the 
plan.” Ze zijn van de structuur en van de actie. Resultaten onder aan de streep, daar gaat het om. Sommige 
klaveren, vooral de hoge, extraverte klaveren, zijn meer competitief en actie-gericht dan de andere kleuren. 
CEO’s van grote bedrijven zijn vaak klaveren. De plannende (lage, introverte) klaveren zijn geweldige 
projectmanagers, producenten en kwaliteitscontroleurs.  

• Harten – Bij harten draait alles om de relatie. Ze nemen beslissingen gebaseerd op de mening van anderen. 
Ze zijn meer empatisch en ondersteunend en kiezen vaak voor HR of Customer Service rollen. Sommige 
harten zijn sociale vlinders en goede netwerkers. Ze zijn ook goede diplomaten en leraren.  

• Ruiten – Dit zijn de creatievelingen. Ze houden van ideeën en ervaringen. Ze nemen beslissingen op wat ze 
leuk vinden. Ontwerpers, acteurs, serie-ondernemers zijn typische ruiten. En hoewel het denkers zijn, 
worden ze ook aangetrokken tot avontuur. Het maakt voor ruiten niet zoveel uit waar ze naartoe gaan, als 
de weg ernaar toe maar leuk is.  

 

DE	KLEUREN	ROOD	EN	ZWART		–Denkstijlen	

De kleuren rood en zwart zijn handig om achter je denkstijl te komen. Er zijn grofweg twee primaire denkstijlen.  

• Rationeel/Analytisch. De zwarte kaarten, schoppen en klaveren staan voor de analytische, rationele stijl. 
Men zegt ook wel dat deze mensen een voorkeur hebben voor gebruik van de linkerhersenhelft.  Zij zijn 
degenen die ‘no’ in innovatie vertegenwoordigen. Soms zijn ze sceptisch. Ze willen bewijs, hebben een 
sterke focus op data en resultaten. Kennis en expertise zijn de hoekstenen van deze denkstijl.  

• Relationeel/Creatief. Deze mensen hebben een voorkeur voor de rechterhersenhelft, en kiezen voor rode 
kaarten, harten en ruiten. Zij zijn degenen die de ‘fun’ in disfunctioneel vertegenwoordigen. Hun 
leiderschapsstijl wordt door medewerkers gewaardeerd. Maar als een rood persoon de baas is, kan de 
business ook zomaar eindigen in het rood. Relationele en creatieve mensen zijn niet zo bezig met de bottom 
line, met wat er onder aan de streep staat. Alles wat nieuw en sexy oogt, trekt hun aandacht en leidt de 
energie af van de taak waar ze mee bezig zijn. Ervaringen en relaties (tussen ideeën en tussen mensen) zijn 
de hoekstenen van deze denkstijl.  

	

DE	GETALLEN	–	Energiestijlen	
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Tot slot, ook de getallen hebben een betekenis. Zij geven aan waar je je energie vandaan haalt: oftewel, ben je 
van nature meer solitair/individualistisch, of meer extern, ervaringsgericht.  

• Niet-productieve energie (getallen 2 – 4): Deze kaarten geven niet perse een energiestijl aan. Ze zijn de 
negatieve bijeffecten van onze sterkte kanten, dat wat er gebeurt als we doorschieten in onze sterke 
kanten.  

• Intern gerichte energie (getallen 5 – 9): Deze getallen geven meer individualistische eigenschappen aan. 
Mensen met deze getalen zijn betere solo-werkers. Deze mensen geven er de voorkeur aan om tijd te 
hebben om na te denken om op te laden.  

• Extern gerichte energie (10, boer, vrouw, heer, aas): Mensen met 10-en, boeren, vrouwen, koningen en 
azen zijn over het algemeen betere leiders. Hun stijl is meer naar buiten gericht. Ze werken goed met of 
boven teams. Ze laden op van actie, eerder dan van reflectie. Het is zelfs zo dat als ze niet bezig zijn, hun 
energielevel en motivatie afneemt.  

 
Het verschil in stijl tussen intern gericht en extern gericht kan groot zijn. Bijvoorbeeld, extern gerichte (hoge) 
klaveren kunnen extreem gericht zijn op actie, terwijl intern gerichte (lage) klaveren meer gericht zijn op het 
proces en de manier waarop.  

DE	VERSCHILLENDE	STIJLEN	EN	INNOVATIE	
Personality Poker is oorspronkelijk ontwikkeld op basis van de vier fases van het innovatieproces.  

• FASE 1: Definieer de uitdaging (hier presteren schoppen het best) 
• FASE 2: Oplossingen bedenken (hier zijn ruiten op hun best) 
• FASE 3: Planen & uitvoeren (klaveren zijn hier erg goed in) 
• FASE 4: Betrekken en draagvlak creëren (hier heb je de harten nodig)  

SECUNDAIRE	STIJLEN	
De meeste mensen hebben een secundaire stijl die past bij hun primaire stijl. Ruiten bijvoorbeeld hebben vaak 
schoppen en harten als hun secundaire stijl, maar zelden klaveren. Deze aanpak kan helpen als mensen 
verschillende stijlen in hun hand hebben, om hun voorkeurstijl te vinden.  

AANVULLENDE	(TEGENOVERLIGGENDE)	STIJLEN	
De ‘aanvullende’ stijl is de tegenoverliggende. Dus, klaveren zijn de tegengestelden van ruiten, en schoppen de 
tegengestelden van harten. De tegenoverliggende geeft die stijl aan die jij het minst leuk vindt, maar die je het 
meest nodig hebt. Of, zoals we ook wel zeggen: de collega die je het minst leuk vind, heb je het hardste nodig. 
Sommige persoonlijkheidstesten noemen deze tegenoverliggende stijl je zwakte.  
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Deze afbeelding geeft de acht stijlen weer, gebaseerd op de combinatie van kleur, rood/zwart en getallen.  

 


