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Wat is het wetenschappelijke nut van de testen en praktijken die bij allerlei 
personeelstrainingen en -evaluaties worden gebruikt? Wat valt er wel en vooral wat valt 
er niet te meten? Een kritisch-wetenschappelijke en ontluisterende doorlichting van de 
meest gebruikte testen. 
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Enkele commentaren op het boek  
  
“(…) Patrick Vermeren is erin geslaagd op een enthousiaste en overtuigende manier aan te tonen dat 
nogal wat HR-managers schaamteloos in de kleren van de keizer rondlopen. Populaire theorieën zoals die 
van Maslow, Meyers-Briggs, Berne en Hermann en veelgebruikte methodes zoals de Transactionele 
Analyse, het Neurolinguistisch Programmeren (NLP) en het werken met typologieën worden resoluut naar 
de prullenmand verwezen. (…)” 
François Dumoulin, docent psychologie in het hoger onderwijs 
  
“De academische wereld hield reeds een pleidooi voor ‘Back to Basics’ (Lievens, 2006) en een evidence-
based Human Resources praktijk. Vermeren deelt deze bekommernis als HR-professional en analyseert en 
evalueert in De HR-ballon een aantal frequent gebruikte HR-tools op hun wetenschappelijke onderbouw 
en assumpties. Unsafe HR? Het oordeel is aan de lezer.” 
Filip De Fruyt, Universiteit Gent 
 
“ (…) Een knuppel in het hoenderhok waarop reeds lang werd gewacht.” 
Danny Rouckhout, UIA 
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