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W
e liegen gemiddeld tien 
keer per dag. Daar is 
onderzoek naar ver-
richt. Ook sollicitanten 
zijn bedreven in het ver-
doezelen, verzwijgen, 

verdraaien of ontkennen van de waarheid. Uit 
een enquête bij Nederlandse studenten blijkt dat 
13% van de ondervraagden af en toe niet eerlijk is 
tijdens een sollicitatiegesprek. Zo’n 17% beweert 
alleen te liegen als daardoor de kans groter wordt 
de baan te krijgen. Sommige jongeren geven toe 
dat ze altijd liegen in een jobinterview.
Niet alleen jongeren doen de waarheid geweld 
aan. Brits onderzoek 
toont aan dat vooral 
mannen ouder dan 
50 jaar en met een 
hoog inkomen liegen 
om een nog beter verdienende topfunctie in de 
wacht te slepen. Dat kan worden verklaard door 
het feit dat deze groep het gevoel heeft extra 
hard te moeten knokken om het pleit te winnen 
van de jongeren. Ze zijn ervan overtuigd echt ge-
schikt te zijn voor de baan en dit ook te kunnen 
bewijzen, als eerst maar het selectieproces met 
succes wordt afgerond.
Ronduit liegen is uiteraard géén goede zaak, maar 
impressiemanagement – het proces waarbij we 
het beeld dat anderen van ons hebben, probe-
ren te beïnvloeden – kan ook voordelen hebben. 
Allereerst draagt het bij tot ons zelfvertrouwen 
en zelfrespect: het relativeren van bepaalde te-
genslagen helpt om die in perspectief te zien. De 
Amerikaanse socioloog Erving Goffman, die de 
basis legde voor het wetenschappelijk onderzoek 
naar het concept van impressiemanagement, de-
finieert het als een “moreel en functioneel proces 
dat een sociale orde creëert.” Kortom, impres-

siemanagement functioneert als een gemeen-
schappelijk ritueel dat ons helpt sociale relaties 
te effenen en te controleren, en genante situaties 
te vermijden.
Ook voor Helga Peeters, die in 2006 aan de 
vakgroep Personeelsbeleid, Arbeids- en Organi-
satiepsychologie van de Universiteit Gent haar 
doctoraat haalde met een onderzoek naar im-
pressiemanagement tijdens assessments, gaat 
het niet noodzakelijk om een negatief gegeven: 
“Het is helemaal niet verkeerd zich op een iets 
positievere manier voor te stellen. Zo toont men 
over die vaardigheid te beschikken, wat voor 
sommige jobs verdomd handig kan zijn. Het kan 

bijvoorbeeld van pas komen in een verkoopfunc-
tie of om beter te functioneren in een team. Het 
spreekt vanzelf dat dit gedrag zijn grenzen heeft: 
wie overdrijft, leunt heel dicht aan bij faking. 
Maar een beetje impressiemanagement kan heel 
nuttig zijn.”

Faken, vleien oF liegen?

“De termen impressiemanagement en faking 
worden wel eens door elkaar gebruikt”, weet 
Helga Peeters, momenteel verbonden aan het 
Securex Research Center. “Daarom heb ik in mijn 
proefschrift een voorbeeld gebruikt om beide ter-
men te definiëren en af te bakenen. Stel dat ik 
solliciteer voor een baan en de interviewer vraagt 
of ik leiderschapsvaardigheden bezit. Wanneer ik 
helemaal niet in staat ben een team te leiden, 
maar ik zeg vol overtuiging dat wel goed te kun-
nen, ben ik aan het faken. Als ik echter toegeef 

die vaardigheden niet te bezitten, maar tegelijk 
enkele tactieken in de strijd werp om dit gegeven 
te relativeren, maak ik gebruik van impressiema-
nagement (IM). Zo kan ik proberen de interviewer 
ervan te overtuigen dat ik de juiste persoon ben 
voor deze functie door te zeggen: Ik denk dat ik 
het managen van een team wel zal aankunnen, 
want ik leer snel (een op mezelf gerichte IM-tac-
tiek, want ik promoot mezelf). Ik kan ook zeggen: 
Ik denk dat de organisatorische cultuur van uw 
bedrijf ervoor zal zorgen dat ik me deze vaardig-
heden snel eigen kan maken (een op anderen 
gerichte IM-tactiek, want ik vlei de organisatie). 
Daarnaast kan ik nog non-verbale technieken ge-

bruiken. Ook wan-
neer ik wel de-
gelijk in staat 
ben een team te 
leiden en er ook 

ervaring mee heb, kan ik dit gegeven nog eens dik 
in de verf zetten met bepaalde IM-technieken.”
Bij faking streeft de sollicitant ernaar zijn per-
soonlijkheid te vervormen en zich voor te doen 
als iemand die hij helemaal niet is. Wie gebruik 
maakt van impressiemanagement liegt niet, maar 
beklemtoont waarin hij goed is. De sollicitant on-
derstreept zijn positieve kanten en probeert zijn 
negatieve eigenschappen te minimaliseren of te 
verdoezelen.
Peeters stelde vast dat de term faking doorgaans 
gebruikt wordt in relatie tot non-cognitieve tes-
ten (zoals persoonlijkheidsvragenlijsten), terwijl 
impressiemanagement vaak geassocieerd wordt 
met situationele en gedragsgerichte interviews. 
“De verklaring daarvoor ligt volgens mij bij het 
type antwoordformat van deze tests en inter-
views. Omdat non-cognitieve testen meestal in 
multiple choice zijn gegoten, moeten sollicitan-
ten die zichzelf beter willen presenteren, bewust 

impressiemanagement en fakende kandidaat-werknemers

Hoe ontmaskert u een liegende 
sollicitant?
Wie solliciteert, zet de waarheid wel eens naar zijn hand. Waar ligt de grens met echt liegen? We verdiepten 
ons in impressiemanagement en faking, gingen de juridische gevolgen na én leggen uit hoe een liegende sol-
licitant te ontmaskeren.

Wietske Vos

Situationele testen hebben vrij grote
voorspellende waarde en kosten relatief weinig.
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kiezen voor het andere antwoordalternatief. In 
dat format is het onmogelijk een antwoord toe te 
lichten, te nuanceren of met behulp van IM-tech-
nieken bepaalde vaardigheden extra in de verf 
te zetten. Daarom kiezen sollicitanten die aan 
IM willen doen, bij dit soort testen bewust niet 
voor het antwoord dat het best bij hen past, maar 
voor het alternatief dat hen gunstiger doet lijken. 
Door het format van deze testen komt dit neer 
op liegen. Bij interviews, daarentegen, durven 
sollicitanten de waarheid niet al te veel te vervor-
men, omdat ze bang zijn ontmaskerd te worden 
als de interviewer echt aandringt en voorbeelden 
vraagt. Daarom zullen ze eerder geneigd zijn eer-
lijk te antwoorden, maar dat antwoord zo gunstig 
mogelijk voor te stellen.”

opmars situationele testen

Aanleiding voor het onderzoek van Helga Peeters 
was de opkomst van een nieuwe soort non-cogni-
tieve testen: de situationele testen. Deze worden 
onder meer bij het Belgische toelatingsexamen 

voor tandheelkunde en geneeskunde gebruikt. 
“Kandidaten schriftelijk fictieve, jobgerelateerde 
situaties voorleggen en hen vragen uit een meer-
keuzelijst een antwoord aan te duiden hoe ze op 
die situaties zouden reageren, is een goedkoop 
alternatief voor een job-try-out of een assess-
ment center. Deze testen hebben een vrij grote 
voorspellende waarde, terwijl ze relatief weinig 
kosten en de regie ervan makkelijk in de hand 
te houden is. Sollicitanten reageren bovendien 
meestal positief op dit soort testen, omdat ze 
de test relevant vinden voor de functie waarvoor 
ze solliciteren. Dit in tegenstelling tot de traditio-
nele persoonlijkheidstesten, waarbij de kandidaat 
zichzelf voor bepaalde eigenschappen en karak-
tertrekken moet beoordelen op een schaal van 
één tot zes en die bovendien zeer doorzichtig zijn 
- en dus vatbaar voor faking.”
Kan de sollicitant niet evengoed door situationele 
testen heen kijken? Peeters: “Vooraleer een test 
in de praktijk gebruikt wordt, moet onderzocht 
worden wat de schadelijke effecten kunnen zijn 
van faking en coaching. Er bestaat namelijk een 

hele markt voor sollicitanten die willen slagen 
voor dit soort testen: boeken, gidsen, websites, 
coaches, gespecialiseerde bureaus enzovoort. 
Het is dus zeker zinvol dergelijke ongewenste ef-
fecten van zo’n nieuwe test te onderzoeken vóór 
ze op de markt komt.”

Faking terugdringen

Hoewel er al verschillende methoden voorhan-
den zijn, testte Peeters een nieuwe methode 
uit om faking een halt toe te roepen of op zijn 
minst te reduceren. De traditionele methoden 
hebben immers een aantal belangrijke nadelen. 
Sociale wenselijkheidschalen bestaan uit items 
waarbij kandidaten zichzelf moeten beoordelen 
op basis van de meest onmogelijke stellingen, 
ook binnen de privésfeer, zoals Ik heb nog nooit 
gelogen. Wanneer iemand hoog scoort op zo’n 
schaal, wordt aangenomen dat hij gefaket heeft. 
Deze schalen zijn echter doorzichtig en dus ook 
te faken, en bovendien benadelen ze eventueel 
eerlijke kandidaten die echt hoog scoorden op 
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deze schalen.
Andere manieren zijn de invoering van een tijdsli-
miet voor het invullen van de test – zodat er geen 
tijd is om een gepast fakingplan uit te kienen – of 
de kandidaten van tevoren waarschuwen: Let op, 
er zit een methode in deze test verwerkt die kan 
detecteren of je faket. Die laatste werkwijze krijgt 
de kritiek dat ze wantrouwen en achterdocht in 
de hand werkt en dat eventuele toekomstige 
werknemers al direct negatief benaderd worden.
Bij de nieuwe methode kunnen de kandidaten 
hun multiple choice-antwoord nuanceren en 
toelichten (elaboreren). Sollicitanten zouden hier-
door minder kans hebben om te faken, omdat ela-
boreren de cognitieve belasting doet stijgen. Bo-
vendien krijgen ze minder behoefte om te faken, 

omdat ze zich op een realistischere en meer ge-
nuanceerdere manier kunnen presenteren. Deze 
methode zorgt weliswaar voor minder faking, 
maar ze blijkt een slechte invloed te hebben op 
de voorspellende waarde. Meer onderzoek is dus 

aangewezen.
Wijzen deze resultaten erop dat situationele 
testen niet gebruikt mogen worden? Zeker niet: 
een goede testontwikkeling is volgens Peeters 
nog steeds de beste methode om faking op een 
proactieve manier te voorkomen. “Het komt erop 

aan om verschillende antwoordalternatieven aan 
te bieden die even sociaal wenselijk zijn. Zo moet 
de kandidaat bijvoorbeeld kiezen tussen een 
oplossing waarbij hij zelf zijn target haalt of één 
waar het team in zijn geheel wel bij vaart. Het 
is geen gemakkelijke opdracht dergelijke testen 
(met antwoordalternatieven die even sociaal 
wenselijk zijn) op te stellen. Maar eens ontwik-
keld, heeft zo’n situationele test vele voordelen 
ten opzichte van klassieke testen.”

gestructureerd interview

Gestructureerde interviews zijn duidelijk veel IM-
resistenter dan niet gestructureerde, legt Peeters 
uit. “Ongestructureerde interviews zijn meer los-
se babbels, waarbij op een eerder lukrake manier 
vragen worden gesteld. Op die manier krijgt de 
kandidaat het gevoel dat hij het gesprek zelf in 
een bepaalde richting kan sturen en de onderwer-
pen aansnijden waarop hij kan uitblinken. Bij ge-
structureerde interviews krijgt iedere kandidaat 
dezelfde vragen in een welbepaalde volgorde. Er 
worden vooraf vastgelegde beoordelingsschalen 
gehanteerd, waarbij de interviewer de kandidaat 
direct na het gesprek een score toekent. In de 
praktijk is deze methode echter veel te omslach-
tig, zodat meestal een semi-gestructureerde 
vorm wordt gebruikt: vaste vragen in een vaste 
volgorde, maar er zijn wel bijvragen mogelijk.”
In een apart kader vindt u meer tips om de 
eenvormigheid te vergroten en dus impressie-
management te bannen. We stippen alvast aan 
dat het aangewezen is om alle kandidaten door 
dezelfde persoon (of liever nog door twee perso-
nen) te laten interviewen, aantekeningen te ne-
men tijdens het interview om de kandidaat met 
eventuele contradicties te kunnen confronteren, 
en alert te zijn op non-verbaal gedrag.
Helga Peeters onderzocht of het kandidaten lukt 
een situationeel of een gedragsgericht interview 
(allebei gestructureerde vormen van interviews) 

te beïnvloeden. Eén testgroep van studenten 
kreeg de instructie eerlijk te antwoorden tijdens 
het interview, een andere groep werd gevraagd 
vrank en vrij impressiemanagement toe te pas-
sen. De tweede groep bleek significant meer 
gebruik te maken van allerlei IM-tactieken dan 

Sollicitant mag liegen bij vragen die
privacy aantasten.

stefan nerinkcx (Laga)
“Medisch onderzoek in arbeidsverhoudingen wordt slechts 

in beperkte omstandigheden aanvaard.”
© GF
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de eerste groep. Bovendien werden de gema-
nipuleerde interviews opgenomen op video, die 
werd afgespeeld voor zowel een groep onervaren 
studenten bedrijfspsychologie als voor een groep 
ervaren consultants.
Beide groepen bleken even vatbaar te zijn voor 
impressiemanagement en uitten hun voorkeur 
voor kandidaten uit de tweede groep. Gelukkig 
was de relatieve invloed van impressiemanage-
ment eerder laag ten opzichte van de relatieve 
invloed van jobgerelateerde competentietesten.

waarschuwing helpt

Ondertussen hebben heel wat wetenschappers 
het werk van Erving Goffman, die voor het eerst 
onderzoek deed naar impressiemanagement, 
verder gezet. Vooral Lynn McFarland van de uni-
versiteit van Clemson (VS), geniet renommee ter 
zake. Zij verdiepte zich onder meer in de manier 
waarop waarschuwingen tegen faking de sol-
licitanten beïnvloeden. Uit haar studie blijkt dat  
waarschuwingen wel degelijk werken. Gewaar-
schuwde kandidaten maken minder gebruik van 
faking en impressiemanagement. De gewaar-
schuwde groep had ook een gunstiger perceptie 
van de informatie die met de test werd vergaard. 
De waarschuwing zorgde tevens voor grotere 
verschillen tussen de persoonlijkheidsscores, wat 
de gegevens duidelijker maakte voor besluitvor-
ming en follow-up.
McFarland leert ons ook dat waarschuwingen 
steeds zorgvuldig moeten worden ingepast 
binnen een algemene zorg voor de kandidaat. 
De perceptie van de eerlijkheid van persoonlijk-
heidstesten bleek in verband te staan met de 
fake-intentie: wie persoonlijkheidstesten niet 
beschouwt als een waardevolle en eerlijke ma-
nier om kandidaten te screenen, zal sneller faking 
overwegen. Toelichting over de stappen in een 
selectie- of assessmentproces en over de ma-
nier waarop de informatie zal worden gebruikt, 
gekoppeld aan een waarschuwing tegen faking, 
lijkt de bruikbaarheid en geldigheid van de scores 
te bevorderen.

Betrap de leugenaars

Dit alles neemt niet weg dat er nog steeds veel 
gelogen wordt tijdens jobinterviews. Paul Ekman, 
professor psychologie aan de universiteit van Ca-
lifornië (San Francisco), doet onderzoek naar non-
verbaal gedrag, en de manifestatie en fysiologie 

van emoties. Volgens hem is het mogelijk met 
behulp van onderzoek, training en oefening een 
vaardigheid te ontwikkelen om oneerlijk gedrag 
te herkennen.
Ekman formuleerde een aantal fundamentele re-
gels voor de werkgever, die door de Amerikaanse 
advocaat Phillip R. Maltin duidelijk werden sa-
mengevat. In Catching Liars in the Workplace 
– Fundamental Skills for Identifying Dishonest 
Behavior somt Maltin basisregels op, die de HR-
manager of werkgever kan toepassen om beter 
en efficiënter te handelen tijdens sollicitatiege-
sprekken. En om sollicitanten te betrappen die de 
waarheid naar hun hand zetten.

 Regel 1: maak onderscheid
 tussen bedrog en nalatigheid

Erken dat een opspoorbare leugen niet per defi-
nitie een fout is. Maak een onderscheid tussen 

bedrog en nalatigheid. Bedrog is intentioneel, na-
latigheid gebeurt per ongeluk en soms onbewust. 
Wie liegt, moet eerst weten dat hij probeert 
iemand verkeerd te informeren. Bij de meeste 
– mentaal gezonde – mensen zorgt dat besef 
meteen voor schuldgevoelens. Wie zijn leugen 
zelf gelooft en zich er niet van bewust is, liegt 
eigenlijk niet.

 Regel 2: herken signalen die op  
 liegen wijzen

Een leugenaar is het meest kwetsbaar als hij zich 
laat verleiden tot high stakes-leugens, waarbij 
de beloning voor succesvol liegen en de straf 
wanneer men betrapt zou worden, recht even-
redig stijgen. Dit soort leugens, waarbij veel op 
het spel staat, kunnen de leugenaar zo angstig 
maken, dat er discrepanties optreden tussen zijn 
gedrag en zijn antwoorden. Deze discrepanties 

HeLga Peeters (securex researcH center)
“Het is niet verkeerd zich op een iets positievere manier voor te stellen.”
© Hendrik De Schrijver
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kunnen aanwijzingen zijn dat de persoon niet de 
waarheid spreekt.
Lichaamstaal die niet overeenkomt met het gege-
ven commentaar, kan op zo’n discrepantie wijzen. 
Een voorbeeld: het ophalen van de schouders is 
typisch wanneer men iets niet weet. Stel dat Bill 
Clinton zijn schouders had opgehaald terwijl hij 
stelde Ik heb geen seksuele relatie gehad met 
deze vrouw, Monica Lewinsky, dan zou dit dui-
delijk op een discrepantie wijzen. Idem dito voor 
vaak herhaalde bewegingen, zoals met de vin-
ger in het gezicht krabben of wrijven, het hoofd 
schudden terwijl het antwoord positief is, over-
vloedig met de ogen knipperen enzovoort. Op een 
bepaald moment tijdens zijn verklaring knipperde 
Clinton 29 keer met zijn ogen in 27 seconden.
Een andere indicator is de stem: luister of de in-
tonatie onverwacht stijgt of daalt. Wanneer de 
persoon nee antwoordt, legt hij 
de klemtoon op de klinkers en 
laat hij zijn stem omhoog gaan op 
het einde?
Ook microscopische veranderin-
gen op het gezicht kunnen een aanwijzing zijn. 
Paul Ekman onderscheidde zeven micro-expres-
sies: blijdschap, verdriet, kwaadheid, minach-
ting, walging, verrassing en angst. Tijdens zijn 
getuigenverklaring omzeilde president Clinton 
een bepaalde vraag, waarop hij prompt een meer 
directe vraag kreeg voorgeschoteld. Terwijl hij 
daarnaar luisterde, maakte hij zijn lippen dun, trok 
even met zijn kaak en kwamen zijn tanden een 
beetje bloot, en dat alles in een halve seconde.

wettelijke aanwijzingen

Clinton werd veroordeeld tot een boete wegens 
minachting van het hof en bovendien werd een 
afzettingsprocedure gestart, die echter niet 
leidde tot zijn ontslag. Kunnen ook liegende sol-
licitanten gestraft worden? Stefan Nerinckx, ad-
vocaat-vennoot bij advocatenkantoor Laga en do-
cent arbeidsrecht aan de Hogeschool-Universiteit 
Brussel (HUB): “De juridische aard van sollicita-
tiegesprekken, persoonlijkheidstesten en andere 
selectie-instrumenten wordt beheerst door het 
spanningsveld tussen het recht op informatie van 
de werkgever en het recht op informationele pri-
vacy van de werknemer. Het is balanceren op een 
dun koord. De balans slaat door naar de ene of de 
andere kant onder invloed van enkele factoren die 
in hun context moeten worden bekeken. Daarom 
moet elk geval op zich worden beoordeeld.”

In cao 38 over werving en selectie vinden we 
de basisrechten en -plichten van werkgever en 
kandidaat-werknemer. Ook enkele andere wet-
ten spelen een rol, zoals de wet van 8 decem-
ber 1992 op de bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer ten opzichte van de verwerking van 
persoonsgegevens, en de antidiscriminatiewet-
ten van 2007.

werkgever moét 
onderzoeken

Aan de ene kant staat de werkgever, die recht 
heeft op informatie. “Het is logisch dat de mana-
ger van een bedrijf wil weten wie hij aanwerft. Hij 
heeft niet alleen recht op informatie, hij is zelfs 
gebonden aan een onderzoeksplicht”, merkt Ne-
rinckx op. “De werkgever is immers verplicht te 

proberen om kandidaten, die zich op een sollici-
tatie per definitie van hun betere kant laten zien, 
te doorzien en de correcte informatie over hen te 
achterhalen. Hij mag zich niet om de tuin laten 
leiden. Die onderzoeksplicht heeft te maken met 
het feit dat elke arbeidsovereenkomst in ons land 
intuitu personae wordt aangegaan: men kiest een 
welbepaalde persoon voor een functie. Anders is 
het bijvoorbeeld met een dienst: wie op de bus 
stapt, wil gewoon van A naar B worden vervoerd, 
en dan doet het er niet toe wie er aan het stuur 
zit. Voor de werkgever is ook de persoonlijkheid 
van de werknemer belangrijk. Denk maar aan 
het belang van teamwerk. Om een goed team te 
hebben, is het echter nodig dat de leden van het 
team goed met elkaar kunnen opschieten. Hun 
karakters moeten met elkaar te verenigen zijn.”
De onderzoeksplicht houdt in dat de werkgever 
de informatie die de kandidaat heeft verstrekt, 
in twijfel mag trekken en mag checken. “Als de 
kandidaat een referentie opgeeft, mag de werk-
gever die checken. Wel is het verstandig en cor-
rect om de kandidaat ook te zeggen dat men die 
gegevens zal checken. Hetzelfde geldt voor het 
controleren van het diploma, als de onderwijs-
instelling tenminste bereid is die informatie te 
geven. Men mag de kandidaat in elk geval vragen 
een kopie van het diploma voor te leggen. Cao 38 
staat dit uitdrukkelijk toe.”
In zijn onderzoeksplicht hoeft de werkgever even-

wel niet te ver te gaan. “In de Angelsaksische 
landen bestaat er een trend in de richting van 
negligent hiring, waarbij als het ware privédetec-
tives worden ingehuurd om kandidaten door te 
lichten. Bij ons gaat het niet zo ver. Dat is ook 
niet nodig. Er is geen rechtspraak bekend over 
werkgevers die zijn veroordeeld omdat ze hun 
huiswerk niet hadden gedaan en kandidaten niet 
diepgaand hadden doorgelicht.”

liegen toegestaan

De sollicitant heeft de plicht om te goeder trouw 
aan de selectieprocedure mee te werken en alle 
noodzakelijke gegevens over het beroeps- en 
studieverleden te verschaffen. Dat staat in artikel 
13 van cao 38. Nerinckx wijst op een belangrijke 
toevoeging: “Wanneer deze gegevens betrekking 

hebben op de aard en de uit-
oefeningsvoorwaarden van 
de functie.”
Als de gevraagde gegevens 
volgens de sollicitant niets 

te maken hebben met de functie, kan hij zich be-
roepen op zijn recht op privacy. Als hij bepaalde 
informatie niet wil geven omdat ze tot de per-
soonlijke levenssfeer behoort, hoeft hij dat niet 
te doen. Al zal zo’n weigering de kansen van de 
kandidaat allicht niet verhogen… “Daarom laat 
de rechtsleer toe dat de kandidaat op derge-
lijke vragen een verkeerd antwoord geeft en dus 
liegt”, merkt Nerinckx op.
Nerinckx wijst ook op artikel 2 bis van cao 38: 
“Volgens dat artikel mag een werkgever de 
kandidaten niet selecteren op basis van leef-
tijd, geslacht, burgerlijke stand, ziekteverleden, 
ras, huidskleur, afkomst of nationale of etnische 
afstamming, politieke of religieuze overtuiging, 
lidmaatschap van een vakbond of andere orga-
nisatie, seksuele geaardheid of handicap. Hieruit 
kan worden afgeleid dat de werkgever niet naar 
dergelijke gegevens mag vragen, behalve wan-
neer de aard van de onderneming dit vereist. 
Hierbij kan men denken aan vakbonden, politieke 
partijen, ziekenfondsen enzovoort. Deze organi-
saties worden juist gekenmerkt door het feit dat 
een bepaalde overtuiging (religieus, politiek of 
syndicaal) aan de basis van hun werking ligt.”

aidstest toegestaan?

Een sollicitant heeft ook spreekplicht: bepaalde 
zaken moet hij wel degelijk zeggen. Nerinckx: 

staffing

Genetisch onderzoek of aidstest voor 
nieuwe werknemers is verboden.
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1. Zorg voor een uitgebreide jobanalyse: op basis hiervan kunt u 
gemakkelijker jobgerelateerde vragen bedenken voor het sollicitatie-
interview.

2. Laat de interviews uitvoeren door twee personen: bij voorkeur 
telkens door hetzelfde duo. Dat verhoogt de objectiviteit.

3. Stel ook gedragsgerichte of situationele vragen: gedragsgerich-
te vragen focussen op het verleden van de kandidaat. Bijvoorbeeld: 
“Denk eens aan een situatie uit uw verleden waarbij u een conflict 
had met uw chef. Hoe hebt u dat aangepakt?” Situationele vragen 
peilen naar hoe de kandidaat zou reageren in bepaalde situaties. Bij-
voorbeeld: “Stel dat u een conflict hebt met uw chef. Hoe zou u dat 
aanpakken?” Deze twee soorten vragen zijn gebaseerd op het prin-
cipe van gedragsconsistentie: iemands gedrag kan worden voorspeld 
op basis van zijn gedrag in het verleden of van zijn intenties.

4. Stel aan alle kandidaten dezelfde vragen: zo wordt iedereen gelijk 
behandeld. Bovendien krijgen de sollicitanten minder kans om de con-
trole over te nemen en het gesprek in een richting te duwen waarin ze 
indruk kunnen maken.

5. Stel veel vragen en maak het gesprek niet te kort: zo vermijdt u 
dat een beslissing op een minimum aan informatie is gebaseerd en 
is de kans groter dat eerste indrukken omgebogen worden tot een 
genuanceerder beeld van de kandidaat.

6. Gebruik geen aanvullende informatie tijdens het interview: in-
formatie zoals testscores of vroegere interviewverslagen moeten als 

aparte voorspellers worden gezien.
7. Geef de kandidaat pas na het gesprek de kans om vragen te 

stellen: zo vermijdt u dat er te veel afgeweken wordt of dat de sol-
licitant de controle over het interview overneemt.

8. Evalueer elk antwoord met behulp van een beoordelingsschaal: 
bijvoorbeeld een puntenschaal van 1 (zeer slecht) tot 7 (zeer goed). 
Duid de score meteen aan nadat de persoon antwoord gaf. Als u 
wacht tot na het gesprek, zou het kunnen dat u een zeer positieve of 
een zeer negatieve eigenschap van de kandidaat gaat veralgemenen 
naar de hele persoon (halo- en horneffect).

9. Stel gedragsankers op bij de beoordelingsschaal: zoek op voor-
hand concrete voorbeelden van wat er wordt verstaan onder zeer 
slecht of zeer goed gedrag. In de praktijk gebruiken sommige inter-
viewers de volledige schaal, terwijl anderen nooit de extremen 1 en 
7 invullen. Door gedragsankers op te stellen, is de kans groter dat de 
rekruteerders de schalen op dezelfde manier gebruiken.

10. Neem gedetailleerde aantekeningen: zo vermijdt u dat er te veel 
gewicht wordt gegeven aan informatie die in het begin of op het 
einde aan bod komt (primacy- en recency-effect). Overdrijf hier ook 
niet mee: anders raakt de communicatie verstoord.

11. Bereid u goed voor, maar overdrijf niet: verdiep u niet al te zeer in 
het cv van de kandidaat. Wanneer een element daaruit overeenstemt 
met uw eigen persoonlijke ervaring, kan de persoon van tevoren al 
overgewaardeerd worden (similar-to-me-effect).

11 TIPS VOOR EEN FOUTLOOS INTERVIEW

“Wanneer bijvoorbeeld een kandidaat zich aan-
meldt voor de job van vrachtwagenchauffeur en 
hij verzwijgt dat hij kampt met een alcoholpro-
bleem, dan overtreedt hij het eerder aangehaalde 
artikel 13. Want die informatie heeft wel degelijk 
betrekking op de uitoefeningsvoorwaarden van 
de functie.”
Een ander voorbeeld: is het verantwoord om 
nieuwe medewerkers een genetisch onderzoek 
of een aidstest op te leggen? “Nee, dit is ethisch 
niet verantwoord en juridisch verboden”, aldus 
Nerinckx. “Algemeen wordt medisch onderzoek 
in arbeidsverhoudingen slechts in beperkte om-
standigheden aanvaard. Er zijn echter uitzonde-
ringen, bijvoorbeeld voor een aidstest: wanneer 
de functie van die aard is, dat er een reële kans 
bestaat dat het bloed van die persoon in contact 
komt met zijn omgeving. Dit is bijvoorbeeld het 
geval bij personen die in ziekenhuizen en labora-
toria werken. Dan is zo’n test wel verantwoord, 
omdat ze relevant is voor de uitoefening van de 
functie. De Welzijnswet legt bovendien voor be-
paalde functies een geneeskundig onderzoek op. 
Dit gebeurt door een arbeidsgeneesheer die ge-

bonden is aan zijn beroepsgeheim, maar de werk-
gever wel een getuigschrift kan afleveren waarop 
hij verklaart dat de persoon geschikt is om die job 
uit te oefenen.”

relevantie

Voorgaande voorbeelden hebben betrekking op het 
relevantiebeginsel, dat bepaalt waar de grens tus-
sen de rechten en plichten van werkgever en sollici-
tant wordt getrokken. “Vragen over het privéleven 
zijn slechts verantwoord indien ze relevant zijn we-
gens de aard en de uitoefeningsvoorwaarden van 
de functie”, zegt artikel 11 van cao 38. “Bepaalde 
vragen mogen in bepaalde omstandigheden dus 
wel worden gesteld. Die omstandigheden hebben 
te maken met de aard van de functie, de aard van 
de onderneming en de uitoefeningsmodaliteiten 
van de functie. Zo mogen bepaalde functies niet 
door zwangere vrouwen worden uitgevoerd en is 
het dus ook in het belang van de kandidate eerlijk 
te zijn daarover”, licht Nerinckx toe.
Sollicitanten die echt liegen en bijvoorbeeld he-
lemaal niet het diploma hebben gehaald dat ze 

beweren op zak te hebben, overtreden artikel 13 
van cao 38. “In beginsel kan dit leiden tot een ver-
nietiging van hun arbeidscontract wegens bedrog, 
maar in de praktijk komt dit weinig voor. Bedrog 
moet immers aan een aantal strenge voorwaarden 
voldoen: men moet te kwader trouw zijn, er moet 
een kunstgreep aan te pas zijn gekomen (bijvoor-
beeld een vervalsing van een document) en het 
moet vaststaan dat men de persoon geen contract 
had gegeven als men op de hoogte was geweest. 
Bovendien kan het liegen en bedriegen ook aan-
leiding zijn voor een ontslag wegens dringende 
reden, omdat het vertrouwen dat in de werknemer 
is gesteld definitief verdwenen is.”
Die juridische basisprincipes gelden niet alleen 
voor jobinterviews, maar ook voor vragenlijsten, 
testen en opdrachten die tijdens assessments 
worden gebruikt. Bovendien stelt het commentaar 
bij artikel 11 van cao 38 uitdrukkelijk dat niet alleen 
de werkgever, maar ook alle personen die namens 
de werkgever deelnemen aan de selectiewerk-
zaamheden – zoals psychologen en geneesheren 
– de privacy van de kandidaten moeten eerbiedi-
gen.

Een case vindt u op blz. 34-35 >
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Jorgen Vranken, manager people staffing bij 
Axa, kreeg al te maken met impressiemanage-
ment. Zijn advies? “De ontwikkeling van een 
zo waterdicht mogelijke selectieprocedure is 
de beste controle, die veel beter werkt dan re-
pressieve methoden.”

Jorgen Vranken relativeert: “Natuurlijk laat ie-
dereen zich op een sollicitatie van zijn beste kant 
zien. Wie is echt compleet en helemaal eerlijk 
tijdens een jobinterview?” Toch trekt de mana-
ger people staffing bij Axa een duidelijke grens: 
“Wanneer bijvoorbeeld een sollicitant steeds 
keurig in kostuum op de verschillende gesprek-
ken en tests verschijnt, geeft dat de indruk dat 
hij zich goed voelt in die kledij. Het kan echter 
gebeuren dat die persoon een hekel heeft aan 
maatpakken en later altijd casual gekleed komt 
werken. Daar kijk je even van op, maar dat is niet 
echt een probleem. Leugens over werkervaring, 
diploma’s, hiaten in cv’s en redenen voor ontslag 
zijn wél een probleem.”
Een frappant voorbeeld van faking maakte Vran-

ken mee toen Axa op zoek was naar een IT-busi-
nessanalist. “Uit een groep kandidaten hadden 
we na een aantal testen en gesprekken onze 
keuze laten vallen op een bepaalde persoon, die 
we een contract aanboden. Bij die gelegenheid 
zei hij het contract niet te kunnen ondertekenen. 
Hij was een journalist, die undercover werkte aan 
een verhaal over de waarde van assessments. 
Op het moment zelf was ik daar verontwaardigd 
over, ik voelde me belachelijk gemaakt. Uitein-
delijk hebben we daarna niet echt iets aan onze 
procedure veranderd of bepaalde maatregelen 
genomen. Onze selectieprocedure was al fair en 
correct. We hadden onszelf niets te verwijten. 
Die persoon had zich zeer goed voorbereid en 
was naar ons toegekomen met de bedoeling ons 
te misleiden. Daar is weinig tegen te beginnen.”

discriminatie
Dergelijke voorvallen doen de discussie over de 
controversiële praktijktests opnieuw oplaaien. 
Vranken is daar geen tegenstander van. Hij ver-
bindt er wel een belangrijke voorwaarde aan: 

“Zo’n praktijktest, waarbij twee kandidaten – de 
ene behorend tot een minderheidsgroep, de an-
dere niet – elkaar imiteren en op die manier een 
bedrijf testen op het al dan niet discrimineren van 
de kandidaat uit de minderheidsgroep, is faking in 
de meest zuivere vorm. Het verschil is dat het hier 
gaat om faking voor het goede doel en daar ben ik 
niet tegen. Wie niets te verbergen heeft, zal daar 
ook geen problemen van ondervinden. Wel is het 
absoluut noodzakelijk dat de praktijktests door 
één en dezelfde, onafhankelijke instantie – van 
de overheid of niet – worden opgesteld en uitge-
voerd, en dat men dit controleert. Dit alles moet 
in de wet voorgeschreven worden. Het ontwer-
pen van zo’n wettelijk kader is geen eenvoudige 
opdracht, maar wel noodzakelijk: anders ontstaat 
een wildgroei aan processen van kandidaten en 
werkgevers die elkaar voor de rechter slepen. Het 
feit dat zo’n wettelijk kader er nog niet is, vind 
ik het grootste hiaat in de wetgeving. Maar het 
principe van de praktijktest vind ik nuttig, zeker bij 
bedrijven waarvan men vermoedt dat er gediscri-
mineerd wordt.”
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Jorgen Vranken (axa)

“waterdichte
procedure

is beste controle”

Jorgen Vranken (axa)
“Heel wat fakende kandidaten vallen tijdens de gestructureerde interviews door de 

mand, omdat ze zichzelf tegenspreken.”
© HDS
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Anno 2007 zijn er veel middelen om talent te zoeken. Zo kan u gebruik maken 

van de klassieke rekruteringskanalen of een selectiebureau. Daarbij is het echter niet 

zeker dat u dat talent effectief zal vínden. Daarom gaat u best in zee met 

een team dat ervoor zorgt dat het juiste talent ù vindt: Bakker & Partners. 

Want als erkende jobbrokers beschikken we over een veel ruimere pool 

gescreende kandidaten dan een gewoon selectiebureau. Professionals 

die geknipt zijn voor de job, hoewel ze soms niet meteen in de 

oorspronkelijke functieomschrijving pasten. En dat is onze kracht: Bakker & Partners brengt u 

in contact met de kandidaten

die u anders nooit ontmoet

zou hebben.

www.bakker.be

Uw profi el 
past Peter 
perfect.

U wordt de 
eerste werkgever 
die hij spreekt.

Controle
Wat wordt er wel gedaan bij Axa om faking en 
impressiemanagement tot een minimum te her-
leiden? “Op het gebeid van controle gebeurt er bij 
ons weinig”, aldus Vranken. “We vragen wel een 
kopie van het diploma, maar pas nadat de persoon 
is aangenomen: hem wordt gevraagd dat mee te 
brengen op de eerste werkdag. Referenties wor-
den niet vaak gecheckt, alleen wanneer er twijfel 
is of als het om een echte topfunctie gaat. Een 
persoon googelen doen we nooit, niet vooraf en 
ook niet achteraf. In Nederland bestaan er onaf-
hankelijke bureaus die voor hun klanten bepaalde 
kandidaten voor financiële topfuncties helemaal 
doorlichten. Aan dergelijke praktijken doen we 
niet mee.”
De beste controle is het selectieproces zelf, stelt 
Vranken. “Tijdens de rekruteringsprocedure moet 
de kandidaat heel wat opdrachten doorlopen. 
Sowieso zijn daar al twee persoonlijke gesprek-
ken bij, in veel gevallen zelfs nog een derde. Men 
moet dus drie keer na elkaar op precies dezelfde 
manier faken, anders valt het op. Daarnaast moet 

de kandidaat een assessment afleggen met een 
rollenspel, postbakopdracht of groepsdiscussie. 
Ten derde moet hij een persoonlijkheidsvragenlijst 
invullen waarin een consistentietest verwerkt zit.”

waterdicht
Tijdens de sollicitatiegesprekken wordt een 
gedragsgerichte, gestructureerde interview-
techniek gehanteerd, waarbij de rekruteerders 
met tussenpozen steeds dieper doorvragen op 
hetzelfde onderwerp. “Heel wat kandidaten die 
faken, vallen dan door de mand, omdat ze zich-
zelf beginnen tegen te spreken. Wie daardoor wil 
geraken, moet echt al heel goed onderlegd en 
voorbereid zijn.”
De ontwikkeling van een zo waterdicht mogelijke 
en correcte selectieprocedure is de beste con-
trole, die veel beter werkt dan repressieve me-
thoden, aldus Vranken. “Het is ook een kwestie 
van vertrouwen. Wanneer je als kandidaat te 
weten komt dat je hele cv en alle referenties 
zijn gecheckt, heb je niet echt gevoel dat men 
je met open vizier tegemoet treedt en is je zin 

om bij dat bedrijf te werken, al heel wat minder 
geworden.”

Cultuurneutraal
Van grote structurele maatregelen tegen 
faking is bij Axa dus geen sprake, wel blijft 
men werken aan manieren om de selectiepro-
cedure zo sluitend mogelijk te maken. In dat 
kader onderzoekt het bedrijf nu de mogelijk-
heden om cultuurneutrale testen in te voeren. 
“De vragenlijsten en testen die bij ons gang-
baar zijn, hebben onvermijdelijk een culturele 
lading: ze zijn gericht op de westerse cultuur”, 
legt Vranken uit. “Zonder dat we het beseffen, 
zijn die testen zó opgesteld, dat kandidaten uit 
onze westerse cultuur ze sneller begrijpen en 
gemakkelijker kunnen invullen dan kandidaten 
uit een andere cultuur. Dat maakt de testen 
ook vatbaarder voor faking door westerse kan-
didaten, die dus per definitie al een voorsprong 
hebben. We zijn nu aan het onderzoeken of en 
hoe we in de toekomst cultuurneutrale testen 
kunnen gebruiken.”  WV 


