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Amsterdamse startup leest uw persoonlijkheid van uw 
gezicht! 
In minder dan zes minuten uw gedrag analyseren, accurater dan de oude methoden? 
Clearwater Skyfields BV, een startup uit Amsterdam, brengt via een kort video-interview 
uw persoonlijkheid, karakter en hoe u communiceert met anderen in kaart.  

De methode analyseert microbewegingen in uw gezicht met behulp van wetenschappelijk 
verantwoorde biomedische technologie. Op basis van die techniek kunnen we u vertellen 
hoe u handelt en wat daarvan de voordelen en risico’s zijn. Bovendien wordt uw interactie 
met andere personen geanalyseerd. Dat wordt gedetailleerd beschreven in een zogeheten 
Personal Behaviour Analysis-report (PBA). 

“In coaching, recruitment en human resource management was er tot nu toe nog geen 
betrouwbaar middel waarmee iemand echt op een relatief eenvoudige wijze wordt 
geanalyseerd. Onderzoeken wijzen bijvoorbeeld uit dat in vragenlijsten van recruiting en 
assessmentbureaus wel tachtig procent wordt gelogen”, zegt Ghita Ramdhiansing, een van 
de oprichters van Clearwater Skyfields BV. In verschillende landen is al interesse getoond 
voor deze innovatie, vooral in de assessment, recruiting en veiligheidssector. Nu wil deze 
Amsterdamse startup de eigen Nederlandse markt op. 

De eerste trendwatchers en techbloggers hebben de techniek al ontdekt en getest en 
reageerden enthousiast over de resultaten.  

Oscar Mager, Oprichter en Talent Acquisition Specialist Recruiting Essentials “Eng om te 
zien hoe accuraat het is” 

Fiona Stoop, auteur en personal branding expert “Eenvoudig en erg goed bruikbaar” 

Bas van de Haterd, expert op de invloed van technologie op werk: "mijn profiel klopte 
perfect" 

Ramdhiansing: “De eerste versies van deze technologie hebben we al kunnen testen bij 
bedrijven in recruitment en coaching en we verwachten dat dit aantal in 2016 aanzienlijk 
zal stijgen, wanneer we de eerste volledig geautomatiseerde versie van de PBA 
introduceren.” 

Clearwater Skyfields BV is ontwikkelaar van de PBA-report, ’s werelds meest accurate 
persoonlijkheidstest gebaseerd op microbewegingen in het gezicht. Doel van het bedrijf is 
om de in de komende paar jaren de huidige traditionele en minder betrouwbare 
vragenlijsten te vervangen met een accuraat systeem. 

Een beperkt aantal PBA’s zijn beschikbaar voor de pers.  
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