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Abstract 

 

 

Deze studie onderzocht verbaal attributiegebruik in de context van selectie-

interviews. Meer bepaald werd er nagegaan of gestructureerde interviewvormen en 

instructies om een goede indruk te maken een invloed hadden op het gebruik en de 

effectiviteit van verbale attributietactieken. Onderzoek betreffende de relatie tussen 

attributiegebruik en interviewvorm is zeer beperkt. Bovendien ging deze studie na of de 

instructie tot faken een invloed had op het gebruik van verbale attributies. Resultaten 

van 190 kandidaten die gescreend werden voor een trainingsprogramma in 

groepsprocessen en communicatievaardigheden demonstreerden dat de interviewvorm, 

namelijk een gedragsgericht interview of een situationeel interview, een invloed had op 

het soort verbale attributies dat men gebruikte. Het gebruik van deze verbale attributies 

had, op hun beurt, een positieve invloed op de evaluaties van de kandidaten door 

experts. In gedragsgerichte interviews werden er door de kandidaten meer interne en 

persoonlijke verbale attributies gebruikt dan in situationele interviews. Ook externe en 

universele verbale attributies kwamen, tegen de verwachting in, meer voor in 

gedragsgerichte interviews dan in situationele interviews. De instructie tot faking had 

geen significante invloed op het gebruik van verbale attributies door de kandidaten. Tot 

slot is er een significante samenhang tussen het attributiegebruik en de algemene 

evaluatie van de kandidaat door de interviewer, meerbepaald voor specifieke verbale 

atributies en interne verbale attributies. Deze studie heeft dan ook een aantal implicaties 

zowel op theoretisch als op praktisch gebied. 
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Inleiding 

 

Er bestaat geen twijfel over dat het selectie-interview het meest populaire 

instrument is om de juiste persoon voor de juiste job te vinden. Volgens de statistieken 

maken bijna 90% van de bedrijven er gebruik van (Kristof-Brown, Barrick, & Franke, 

2002). 

Steeds meer wordt door die bedrijven het belang van een goede indruk in het 

selectiegesprek benadrukt. Om deze goede indruk te kunnen maken, moeten 

sollicitanten zich bewust zijn van hun rolverwachtingen en moeten ze de juiste 

communicatieve keuzes maken doorheen het interview (Anderson, 1991). 

Deze druk vanuit de bedrijven zorgt ervoor dat de sollicitant zijn beste beentje 

voor wil zetten en mogelijks impressiemanagementtactieken gebruikt. In 

personeelsselectie schept de sociale interactie, inherent aan het interview, een ideale 

situatie hiervoor. (Delery & Kacmar, 1998; Ellis, West, Ryan, & Deshon, 2002; Howard 

& Ferris, 1996; Kristof-Brown, Barrick, & Franke, 2002). 

Een aantal empirische studies toonden dan ook aan dat impressiemanagement 

(IM) frequent in selectiegesprekken opduikt. (Baron, 1986; Bradley & Tech, 2002; 

Delery & Kacmar, 1998; Howard & Ferris, 1996; Kacmar & Carlson, 1999; Stevens & 

Kristof, 1995). 

 Impressiemanagementtactieken zijn gedragingen met de bedoeling om de 

manier waarop anderen ons zien te beïnvloeden. (Leary & Kowalski, 1990). Hoewel 

veel onderzoeken naar impressiemanagement zich focusten op de non-verbale tactieken 

(kleding, gelaatsuitdrukking, oogcontact), is er voldoende bewijs dat er ook verbale 

impressiemanagementtactieken gebruikt worden in selectie-interviews (Anderson, 1991; 

Anderson & Shackleton, 1990; Baron, 1986; Kacmar, Delery, & Ferris, 1992). Ook is er 

voldoende bewijs dat mensen actief verbaal impressiemanagement gebruiken in hun 

dagelijkse interacties (Kacmar & Carlson, 1999; Kipnis & Schmidt, 1988; Stevens & 

Kristof, 1995) en dat de manier waarop individuen gebeurtenissen verklaren een grote 

invloed kan hebben op hun interpersoonlijk gedrag en besluitvorming (Sitkin & Bies, 

1993).  

Een belangrijke manier waarop individuen aan impressiemanagement doen 

tijdens communicatie is via gesproken causale attributies. Vaak proberen personen hun 
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eigen gedrag of dat van anderen te verklaren op een bepaalde manier, dit om een 

positief publiek beeld van hen te bekomen of te behouden (Higgins, Snyder, & Berglas, 

1990). Causale attributies worden bijvoorbeeld gebruikt om gebeurtenissen in het 

verleden te verklaren aan anderen en, in sommige gevallen, om excuses te maken voor 

gebeurtenissen die anders misschien een negatieve indruk zouden achterlaten. 

Wanneer de uitkomst belangrijk is (bvb het krijgen van een job) en wanneer de 

prestatie publiek is in plaats van privé (Koditz & Arkin, 1982), is het misschien niet 

verrassend dat kandidaten gesproken causale attributies gebruiken tijdens het selectie-

interview (Silvester, 1997). Toch is er nog maar weinig aandacht besteed aan die 

attributies in het selectieproces.  

Men spreekt van faking in een selectie-interview wanneer een sollicitant bewust 

zijn antwoorden aanpast om een goede indruk te maken (McFarland & Ryan, 2000). 

Experimentele studies rond faking (Cowles, Darling, & Skanes, 1992; Martin et al., 

2002; Zickar & Robie, 1999) vergelijken antwoorden die verkregen zijn onder 

verschillende instructievormen (eerlijk zijn of zo goed mogelijk voordoen). In dit 

onderzoek zullen we nagaan of het soort attributies die men gebruikt in de faking-

conditie verschillend is van de attributies die gebruikt worden in de controleconditie 

waarin de sollicitanten eerlijk moesten zijn. 

 

De doelstelingen van de huidige studie hebben zowel theoretische als praktische 

relevantie. Theoretisch is het doel van deze studie voort te bouwen op de bestaande 

literatuur (Peeters, 2006) en na te gaan of er een verschil is in het soort attributies dat 

men gebruikt in een gedragsgericht interview of een situationeel interview. Ook zullen 

we de invloed van faking nagaan op het soort attributies dat men gebruikt. Tot slot 

kijken we kort naar de invloed van attributiegebruik op de evaluatie van de kandidaat 

door experts.  

Wat de praktische implicaties betreft, is het belangrijk dat interviewers weten 

welke verbale en non-verbale impressiemanagementtactieken sollicitanten gebruiken en 

welke attributies ze maken. Op die manier kunnen de interviewers in staat gesteld 

worden hun selectieprocedures te optimaliseren, door bijvoorbeeld een bepaald soort 

vragen te vermijden. 
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In deze studie trachten we een antwoord te krijgen op enkele specifieke vragen. 

Ten eerste trachten we de verschillende impressiemanagementtactieken in kaart te 

brengen alsook de verschillende soorten attributies die een sollicitant kan gebruiken 

tijdens een selectiegesprek. Ten tweede, en dat is meteen ook de hoofddoelstelling van 

deze studie, wordt de invloed van de interviewvorm, en de invloed van faking op het 

soort attributies die de sollicitant zal gebruiken onderzocht.  

 

Impressiemanagement, attributies, selectie-interviews en faking vormen de vier 

centrale concepten in deze literatuurstudie. Eerst worden de aspecten 

impressiemanagement en attributies toegelicht, dan bespreken we het selectie-interview. 

Daarna wordt de link tussen attributies en selectie-interviews gelegd. Dan zal het aspect 

‘faking’ van naderbij bekeken worden. Dit concept zal dan eveneens gekoppeld worden 

aan attributies. Tot slot kijken we nog kort naar de invloed van het gebruik van 

attributies op de interview evaluatie. De hypothesen zullen doorheen de tekst 

geformuleerd worden. 

 

Literatuurstudie 

 

Impressiemanagement 

Impressiemanagement (IM) verwijst naar de gedragingen die individuen bewust 

of onbewust stellen om het beeld dat anderen over hen hebben in sociale situaties te 

controleren (Fletcher, 1990; Jones & Pittman, 1982; Schenkler, 1980). Onderzoekers 

hebben verschillende theoretische modellen van impressiemanagement voorgesteld 

(Jones & Pittman, 1982; Kacmar & Carlson, 1999; Stevens & Kristof, 1995).   

In deze studie gebruiken we de indeling van Kacmar en Carlson (1999). Zij 

splitsen de impressiemanagementtactieken op naargelang de focus van de tactiek. Er is 

een focus op zichzelf (self-focused) en focus op het doel (other-focused). Self-focused 

tactieken benadrukken de positieve kwaliteiten die men zelf bezit en eventuele vroegere 

verwezenlijkingen. Enkele voorbeelden zijn: ‘zelfpromotie’ (‘self-promotion’) of het 

beschrijven van de eigen kwaliteiten, ‘aanspraakmakingen’ (‘entitlements’) of eer 

opstrijken voor positieve uitkomsten of gebeurtenissen ook al is de eer onverdiend 



 4

(Schenkler, 1980) en ‘exemplificatie’ (‘exemplification’) of het fungeren als rolmodel 

door voorbeeldige gedragingen te stellen. 

Other-focused tactieken verhogen de interpersoonlijke aantrekking van 

bijvoorbeeld de interviewer voor de sollicitant. Er zijn verschillende vormen van 

tactieken die op de ander gericht zijn. De eerste other-focused tactiek is ‘de ander 

verheffen’ (‘other-enhancement’) of een positieve evaluatie maken van de doelpersoon 

(Wayne & Kacmar, 1991). Een tweede tactiek komt voor wanneer men verbaal aangeeft 

dat men het eens is met de waarden en attitudes van een ander, deze tactiek is  

‘conformiteit van mening’ (‘opinion conformity’) (Jones, 1964). Nog een andere tactiek 

is ‘ingratiatie’ (‘ingratiation’), waarbij men aantrekking gaat oproepen. 

Stevens en Kristof (1995) geven een gelijkaardige indeling van de 

impressiemanagementtactieken. Bij hen wordt er een onderscheid gemaakt tussen 

verbale en non-verbale impressiemanagementtactieken.  

De verbale tactieken worden onderverdeeld in assertieve en defensieve verbale 

tactieken. De assertieve verbale tactieken zijn pogingen om op een pro-actieve manier 

het gewenste imago te bekomen. Defensieve verbale tactieken daarentegen worden 

vooral gebruikt wanneer men zijn imago wil herstellen na schade door eigen gedrag of 

door informatie die tijdens het gesprek naar boven komt (Ellis et al., 2002; Higgins, 

Snyder, & Berglas, 1990; Schenkler, 1980; Stevens en Kristof, 1995). In Bijlage 1 

(Tabel 1) kan men een tabel vinden met de indeling van de verbale 

impessiemanagementtactieken van enerzijds Stevens en Kristof (1995) en anderzijds 

Kacmar en Carlson (1999).  

 Enkele voorbeelden van non-verbale impressiemanagementtactieken zijn lachen, 

wegkijken, oogcontact houden, bewegingen van de benen, bewegingen van de handen 

en bewegingen van het hoofd. Ook de algemene lichaamshouding, de fysieke 

aantrekkelijkheid en het voorkomen behoren tot deze categorie (Stevens en Kristof, 

1995). In het verdere onderzoek zullen we voornamelijk gebruik maken van de verbale 

tactieken van impressiemanagement. 

 

Attributies 

 Het begrip attributie vindt etymologisch zijn oorsprong in het Latijnse 

werkwoord ad-tribuere, wat toeschrijven aan betekend. Mensen zijn er op gericht om 
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hun eigen gedrag of handelingen, alsook het gedrag van anderen te verklaren op een 

bepaalde manier, dit om een positief publiek beeld van hen te bekomen of te behouden 

(Higgins & Snyder, 1989; Higgins, Snyder, & Berglas, 1990; Snyder & Higgins, 1988). 

Men tracht deze gedragingen aan bepaalde oorzaken te koppelen. Dit proces noemen we 

attributie, een theorie die dit proces tracht bloot te leggen, een attributietheorie. (Brehm, 

Kassin, Fein, & Mervielde, 2000). Dé attributietheorie bestaat niet. Er zijn verschillende 

auteurs die elk op zich een benadering hebben onwikkeld om de oorzaken van eigen 

gedrag en dat van anderen te achterhalen. Eén van deze benaderingen is deze van Kelley 

(1967). Hij definieert het begrip attributietheorie als een algemene term voor een reeks 

theorieën die beschrijven hoe personen gedrag causaal verklaren, hoe mensen pogen een 

antwoord te vinden op vragen die beginnen met ‘waarom’.  

 Gebaseerd op het werk van zijn voorgangers (Heider, 1958) stelt Kelley (1967) 

dat een bepaald gedrag wordt toegeschreven aan een oorzaak die aanwezig is wanneer 

het gedrag aanwezig is en afwezig is wanneer het gedrag afwezig is.  

 Ook in de context van het selectie-interview komen attributies regelmatig voor. 

Verschillende auteurs hebben reeds onderzoek gedaan naar attributies in selectie-

interviews (Arvey & Campion, 1982; Silvester, 1994). Kandidaten proberen zich tijdens 

het selectie-interview zo positief mogelijk voor te stellen. Eén manier waarop ze dit 

doen is door verklaringen te geven voor bepaalde gedragingen in het verleden. De 

kandidaat zal causale attributies gebruiken als reactie op een bepaalde vraag van de 

interviewer (Waarom denk je dat je lagere scores behaalde op wiskunde?). Ook maken 

ze attributies om uit te leggen waarom juist zij de job zouden moeten krijgen (Ik werk 

goed samen met mensen, daarom zoek ik een klant-gerichte carrière.).  

Volgens de definities van het Leeds Attributional Coding System (LACS) 

kunnen de oorzaken waaraan men gedragingen via attributie gaat koppelen ingedeeld 

worden in vijf verschillende dimensies (Stratton, Munton, Hank, Heard, & Davidson, 

1988). In de volgende paragraaf worden de vijf dimensies besproken. 

De eerste dimensie is de dimensie: stabiel-onstabiel. Een oorzaak is stabiel als 

ze relatief permanent en onveranderbaar is, ze heeft daarom ook een invloed op 

toekomstige uitkomsten (vb: ‘Ik heb altijd al interesse gehad voor bedrijfspsychologie. 

Daarom heb ik ook die richting gekozen.’). Een onstabiele oorzaak is veranderbaar en 

niet permanent (vb: ‘Mijn professoren konden het niet geloven. Het lag niet in mijn aard 
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om niet te slagen op het examen.’). De tweede dimensie, globaal-specifiek, codeert 

oorzaken volgens hun relatief belang. Een oorzaak is globaal wanneer het een groot 

aantal uitkomsten beïnvloedt (vb: Mijn vader en moeder zijn al oud. Dus eigenlijk zorg 

ik voor de familie.’).  Een specifieke oorzaak is er één die maar een minimale impact 

heeft, en slecht weinig uitkomsten beïnvloedt (vb: ‘Ik was niet zo teleurgesteld met mijn 

cijfer. Het speelde uiteindelijk toch geen grote rol in of ik wel of niet rechten 

studeerde.’). Intern-extern is de derde dimensie. Een interne oorzaak verwijst naar iets 

in de persoon zelf. De oorzaak ligt bijvoorbeeld in zijn persoonlijkheid of gedrag (vb: 

‘Ik denk dat in Brussel wonen bij me past. Want ik heb dat soort persoonlijkheid.’). 

Omstandigheden of het gedrag van een andere persoon zijn voorbeelden van externe 

oorzaken, ze vinden hun oorsprong buiten de persoon (vb: Het was zwaar om in Londen 

te studeren. Alles is daar zo duur.’). De vierde dimensie is de dimensie persoonlijk-

universeel. Universele oorzaken zijn typisch voor elke persoon in de referentiegroep van 

de spreker (bvb studenten) (vb: ‘Ik denk dat, wanneer je jong bent, je niet aan de 

gevolgen denkt.’).  Persoonlijke oorzaken zijn uniek voor een bepaalde persoon (vb: ‘Je 

moet heel toegewijd zijn en ik ben dat. Daardoor ben ik ook gekomen tot waar ik nu 

ben.’). De vijfde, en laatste dimensie, controleerbaar-oncontroleerbaar, maakt 

onderscheid tussen oorzaken waarbij de spreker de uitkomst kan beïnvloeden (vb: ‘Ik 

ben gezakt voor dat examen, omdat ik niet genoeg gestudeerd had.’), en die waarbij de 

spreker geen invloed heeft op de uitkomst (vb: ‘Mijn leraar is halverwege het jaar 

vertrokken. Dit maakte de dingen een beetje moeilijker.’). 

 

Selectie-interviews 

Interviews zijn een speciaal geval van informatie overbrengen in 

interpersoonlijke situaties (Anderson, 1991). Selectie-interviews zijn formele 

communicatieve episodes tussen twee participanten (Argyle, 1972).  Ze hebben als doel 

de toekomstige jobprestatie van iemand te voorspellen aan de hand van mondelinge 

antwoorden op mondeling gestelde vragen (McDaniel, Whetzel, Schmidt, & Maurer, 

1994). 

 Men kan selectie-interviews opdelen naargelang de vorm of de inhoud. Beiden 

worden in de volgende paragrafen besproken. 
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Wat betreft de vorm kunnen we de interviews onderverdelen in twee types: 

gestructureerde en ongestructureerde interviews. Bij een ongestructureerd interview zijn 

er geen vooraf opgestelde vragen of scoreschalen (Pennock et al., 1999). De conversatie 

kan alle richtingen uitgaan. De interviewer probeert het gesprek niet te leiden, maar 

schept een klimaat waarin hij de geïnterviewde toelaat gemakkelijk over zijn attitudes 

en gevoelens te spreken (Lievens & De Paepe, 2003). Hoewel het ongestructureerde 

interview beter beoordeeld worden door sollicitanten, hebben ze zowel wat betreft 

betrouwbaarheid, predictieve validiteit en billijkheid een slechtere score dan 

gestructureerde interviews (McDaniel et al., 1994). 

Het gestructureerde interview heeft systematische en vooraf vastgelegde regels 

voor observatie en de evaluatie wordt op dezelfde manier toegepast voor alle 

sollicitanten voor eenzelfde positie (Motowidlo & Burnett, 1995). Deze evaluatie 

gebeurt op basis van behaviorally anchored rating scales (BARS), waarbij er bepaalde 

scores aan bepaalde antwoorden worden gekoppeld (Bijlage 2, Tabel 2). 

Wanneer men spreekt over de inhoud zijn er twee soorten gestructureerde 

interviews te onderscheiden. Ten eerste is er het situationele interview, gebaseerd op 

een grondige jobanalyse. Ten tweede is er het jobgerelateerde interview, dit soort is 

gedragsbeschrijvend en eveneens gebaseerd op een grondige jobanalyse.   

 

Het situationele interview (Latham & Saari, 1984) vraagt naar de toekomst. De 

sollicitant krijgt hypothetische situaties voorgeschoteld per competentie. Ze moeten dan 

per situatie aangeven wat ze zouden doen. Deze hypothetische situaties noemt men 

kritische incidenten. Ze bevatten, indien goed opgesteld, een soort van dilemma 

(Latham & Sua-Chan, 1999) en beginnen meestal met “Wat zou je doen als...?”. De 

kritische incidenten worden onderverdeeld naargelang de gedragscomponent die het 

meet. Bijvoorbeeld voor de gedragsdimensie ‘priorteiten bepalen’ zou men kunnen 

vragen: “Wat zou je doen indien je man op zakenreis is en je kind is ziek. Jij wordt 

daarentegen op het werk verwacht.” Om de antwoorden te evalueren werden 

standaardantwoorden ontwikkeld, meestal in de vorm van een puntenschaal 

(benchmarks) of gedragsverankerde schalen (BARS, zie ook bijlage 2). Een antwoord 

zoals “Ik zou thuisblijven bij mijn kind” krijgt een lagere score als “Ik zou de 
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buurvrouw vragen om op te passen”. De onderliggende assumptie van het situationele 

interview is dat deze intenties toekomstig gedrag voorspellen (Locke, 1968). 

 

Het gedragsgerichte interview (Janz, 1982) is gebaseerd op het verleden. Per 

competentie wordt er naar functiegerelateerde ervaringen gevraagd.  Voorbeelden van 

vragen zijn: “Kan je een situatie beschrijven waarin je...?” en “Wat was daarin je taak 

en wat was het resultaat?”. Bij dit type van interview gaat men ervan uit dat gedrag in 

het verleden de beste predictor is van toekomstig gedrag (Janz, 1982). Wanneer men 

terugkomt op de situatie waarbij er een ziek kind is, zal er nu gevraagd worden: “Vertel 

eens over een situatie waarbij je moest thuisblijven van het werk. Wat was de oorzaak? 

Wat heb je toen gedaan?” Het scoren van het antwoord zal eveneens gebaseerd worden 

op benchmarkantwoorden. Een antwoord zoals: “ik bleef thuis bij mijn ziek kind want ik 

kon niet anders” krijgt een lagere evaluatie. 

 

Situationele en gedragsgerichte interviews zijn al dikwijls met elkaar vergeleken 

(Huffcutt, Weekley, Weisner, DeGroot, & Jones, 2001; Judge et al., 2000; Latham & 

Sue-Chan, 1999; DeGroot & Motowidlo, 1999; Pennock et al., 1999; Posthuma et al., 

2002; Pulakos & Schmitt, 1995; Taylor & Small, 2000).  Het situationeel en 

gedragsgerichte interview hebben een aantal gemeenschappelijke kenmerken. Ten 

eerste zijn ze beiden gebaseerd op een kritische incidentenanalyse. Dit zijn situaties die 

zich voordoen tijdens de uitoefening van de job. Ze zijn kritisch omdat ze de 

mogelijkheid bieden om onderscheid te maken tussen goede en minder goede 

kandidaten door de verschillende manieren waarop zij zullen reageren in deze situaties. 

Kritische incidenten worden verzameld via interviews met jobexperten (Weekley & 

Gier, 1987). Een tweede gelijkenis tussen situationele en gedragsgerichte interviews is 

het gebruik van een scoringssleutel of gedragsverankerde schalen (BARS) bij de 

evaluatie. Een derde, en laatste overeenkomst is dat ze beiden een sterke 

interbeoordelaarsbetrouwbaarheid hebben (Pulakos & Schmitt, 1995). 

Toch mag men, zelfs indien ze dezelfde competenties meten, beide 

interviewvormen niet als gelijk beschouwen (Huffcutt et al., 2001). Het situationele 

interview is immers gericht op de toekomst, terwijl het gedragsgerichte interview op het 

verleden gericht is. Ook kan men stellen dat, hoe groter de kennis en ervaring van de 
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kandidaten binnen een specifieke job, hoe positiever ze zullen reageren op het 

gedragsgerichte interview. Dit omdat ze beter uitgerust zijn om dit type vragen te 

beantwoorden dan kandidaten met minder of geen ervaring (Lievens & De Paepe, 2003; 

Moscoso, 2000; Pulakos & Schmitt, 1995). Een derde verschil is de sociale 

wenselijkheid. Aangezien het in een gedragsinterview om hypothetische situaties gaat, 

is er een grotere kans dat de kandidaat een sociaal wenselijk antwoord zal geven 

(Lievens et al., 2003). En tot slot zal er ook een verschil zijn naargelang het soort 

impressiemanagementtactiek, en het soort attributies die men gebruikt. Hierop komen 

we terug verderop in deze studie. 

 

Attributies en Selectie-interviews 

 In de context van een selectie-interview wordt er van de kandidaten verwacht dat 

zij attributies gebruiken. Hiervoor zijn er twee redenen. Een eerste reden is dat het 

gebruik van attributies in het selectie-interview het gevolg is van de vraag van de 

interviewer om vroeger gedrag te verklaren (vb: ‘Waarom denk je dat je minder goed 

was in wiskunde?’). Ten tweede voelt de kandidaat zich genoodzaakt om in de verf te 

zetten waarom zij geselecteerd moeten worden (vb: ‘Ik werk goed met mensen, dus ik 

ben op zoek naar een klantgerichte carrière.’) (Silvester, 1997). Snyder en Higgins 

(1988) zeggen dat het gebruik van attributies de spreker en luisteraar helpt te 

onderhandelen in een gedeelde realiteit, dit door ervoor te zorgen dat beide partijen 

elkaars perspectieven beter begrijpen. Deze verbale attributies zullen dus een centrale 

rol spelen in de zelf-presentatie van de kandidaat (Silvester, 1997). 

Sollicitanten proberen een beeld van zichzelf te geven dat conform is met de 

cues die ze ontvangen in de vraagstelling (Ellis et al., 2002). Ervaringsgebaseerde 

vragen, zoals ze gesteld worden in gedragsgerichte interviews, geven sollicitanten cues 

om op te scheppen over hun competenties. Het kan dus verwacht worden dat 

sollicitanten meer interne attributies en persoonlijke attributies zullen gebruiken in 

gedragsgerichte interviews dan in situtionele interviews. 

 Gedragsgerichte vragen verwachten van de geïnterviewde dat hij een situatie 

naar keuze beschrijft. Hierdoor heeft de persoon de mogelijkheid om een situatie te 

kiezen waarmee hij zijn positieve punten zo goed mogelijk in de verf zet (Janz, 1982). 
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Bij interne attributies gaat men een positieve gebeurtenis aan zichzelf 

toeschrijven (Stratton, Munton, Hank, Heard, & Davidson, 1988). Ook persoonlijke 

attributies verwijzen naar een oorzaak die uniek is aan de sollicitant (Stratton, Munton, 

Hank, Heard, & Davidson, 1988). We kunnen veronderstellen dat de sollicitant hiermee 

een positievere indruk zal bekomen. De volgende hypothesen kunnen we hieruit 

afleiden: 

 

Hypothese 1a: Sollicitanten zullen meer interne  attributies gebruiken in een 

gedragsgericht  interview dan in een situationeel interview. 

 

Hypothese 1b: Sollicitanten zullen meer persoonlijke  attributies gebruiken in een 

gedragsgericht  interview dan in een situationeel interview. 

 

De cues tot opscheppen komen niet voor in de situationele interviews (Ellis et al., 

2002). Men verwacht hier dan ook dat men hier op een andere manier een positief beeld 

van zichzelf probeert te bekomen, dit kan door negatieve gebeurtenissen aan externe 

ooraken toe te schrijven. Bij externe attributies en universele attributies ligt de oorzaak 

voor het gedrag buiten de persoon zelf (Stratton, Munton, Hank, Heard, & Davidson, 

1988). We kunnen hieruit afleiden: 

 

Hypothese 1c: Sollicitanten zullen meer externe attributies gebruiken in een situationeel 

interview dan in een gedragsgericht interview. 

 

Hypothese 1d: Sollicitanten zullen meer universele attributies gebruiken in een 

situationeel interview dan in een gedragsgericht interview. 

 

Faking 

Impressiemanagement (IM) verwijst naar de gedragingen die individuen bewust 

of onbewust stellen om het beeld dat anderen over hen hebben in sociale situaties te 

controleren (Fletcher, 1990; Jones & Pittman, 1982; Schenkler, 1980). Personen 

proberen, bewust of onbewust, informatie die ze aan anderen geven, vooral informatie 

over zichzelf, te reguleren en controleren (Schlenker & Weigold, 1992). 
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 Faking verwijst daarentegen naar het doelgericht aanpassen van antwoorden, en 

dit om zijn kans op het krijgen van de job te vergroten. Het is dus gericht naar een doel, 

namelijk de kans verhogen om geselecteerd te worden voor een bepaalde job (Law, 

Mobley, & Wong, 2002). 

Men spreekt dus van faking in een selectie-interview wanneer een sollicitant 

bewust zijn antwoorden aanpast om een goede indruk te maken (McFarland & Ryan, 

2000). De literatuur over faking kan ingedeeld worden in verschillende stromingen 

(Viswesvaran & Ones, 1999).    

Een eerste stroming bevat experimentele studies (Cowles, Darling, & Skanes, 

1992; Martin et al., 2002; Zickar & Robie, 1999). In deze studies worden de 

antwoorden vergeleken die bekomen zijn onder verschillende instructiecondities (eerlijk 

zijn of zo goed mogelijk voordoen). Dit soort onderzoeken vinden plaats in laboratoria 

en zijn ertoe ontworpen om de maximale faking capaciteit te bepalen. Het vergelijken 

van de antwoorden onder de verschillende condities staat dus toe om te bepalen in 

hoeverre men zijn antwoorden door faking kan aanpassen om een goede indruk te 

bekomen (Viswesvaran & Ones, 1999). Deze experimentele studies gebruiken of een 

binnen-subjecten, of een tussen-subjecten opzet (Furnham, 1986). Beiden hebben zijn 

voor- en nadelen (Cook & Campbell, 1979). In de literatuur bestaat er consensus dat 

sollicitanten hun antwoorden kunnen vervormen bij noncognitieve metingen en hun 

scores kunnen verhogen door faking als ze hiertoe de instructie kregen. De meta-

analyses van Ones, Viswesvaran en Korbin (1995) rapporteerden dat faking de scores 

met bijna een halve standaarddeviatie kan verbeteren. Dit implementeert echter niet dat 

sollicitanten ook in echte situaties faken (Hough & Schneider, 1996; Rosse, Stechner, 

Levin, & Miller, 1998). 

Een tweede stroming, de veldstudies (Smith & Ellingson, 2002), vergelijken 

antwoorden van verschillende groepen (studenten, sollicitanten, e.a.). Deze studies 

willen nagaan welke typische vormen van faking er zijn, en wanneer men ze gebruikt.  

Een derde en laatste stroming focust zich op het beter begrijpen van de essentie 

van het faking gedrag van de sollicitant (McFarland & Ryan, 2000; Snell, Sydell, & 

Lueke, 1999). Hiervoor zijn er modellen van faking gedrag ontwikkeld, die de 

antecedenten en moderators (situationele fatoren en persoonlijkheidstrekken) van faking 
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beschrijven. Andere onderzoekers gebruiken de item-respons theorie om de 

onderliggende processen van faking te verklaren (Zickar & Robie, 1999). 

Omdat het in ons onderzoek om een experimenteel opzet gaat, zullen we niet 

verder ingaan op de andere twee stromingen. 

 

Faking en Attributies 

 Sollicitanten zijn er in een selectie-interview op gericht om een positief beeld 

van zichzelf te bekomen. Men kan dit doen door attributies te gebruiken (Higgins & 

Snyder, 1989; Higgins, Snyder, & Berglas, 1990; Snyder & Higgins, 1988). Ook bij 

faking gaat men zijn antwoorden aanpassen om een goede indruk te bekomen 

(Viswesvaran & Ones, 1999). 

 Wanneer een sollicitant de instructie krijgt om goed te faken, zal hij 

waarschijnlijk beter scoren dan de controleconditie die de instructie kregen om eerlijk te 

zijn (Ones, Viswesvaran en Korbin (1995). Attributies kunnen ook een positief effect 

hebben op de beoordeling van de interviewer (Snyder, & Berglas, 1990). Men zou dus 

kunnen stellen dat de sollicitanten in de faking-conditie meer attributies gaan gebruiken 

dan de solllicitanten in de controleconditie.  

 

Hypothese 2a: Sollicitanten die de instructie kregen tot faking zullen meer 

verbale attributies gebruiken dan de sollicitanten in de controleconditie.  

 

Wanneer een sollicitant de instructie krijgt om zich zo goed mogelijk voor te 

doen, zal hij waarschijnlijk meer interne attributies gebruiken. Bij interne attributies 

gaat men een positieve gebeurtenis aan zichzelf toeschrijven (Stratton, Munton, Hank, 

Heard, & Davidson, 1988). Ook persoonlijke attributies verwijzen naar een oorzaak die 

uniek is aan de sollicitant (Stratton, Munton, Hank, Heard, & Davidson, 1988). We 

kunnen veronderstellen dat de sollicitant hiermee een positievere indruk zal bekomen 

dan met het gebruiken van externe attributies en universele attributies, aangezien deze 

attributies een oorzaak voor het gedrag geven die buiten de persoon zelf ligt (Stratton, 

Munton, Hank, Heard, & Davidson, 1988). De volgende hypothesen kunnen we hieruit 

afleiden: 
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Hypothese 2b: Sollicitanten die de instructie kregen tot faking zullen meer 

interne attributies gebruiken dan de sollicitanten in de controleconditie. 

 

Hypothese 2c: Sollicitanten die de instructie kregen tot faking zullen minder 

externe attributies gebruiken dan de sollicitanten in de controleconditie. 

 

Hypothese 2d: Sollicitanten die de instructie kregen tot faking zullen meer 

persoonlijke attributies gebruiken dan de sollicitanten in de controleconditie. 

 

Hypothese 2e: Sollicitanten die de instructie kregen tot faking zullen minder 

universele attributies gebruiken dan de sollicitanten in de controleconditie. 

 

 Wanneer een sollicitant een goede indruk wil maken, kan men veronderstellen 

dat hij meer stabiele attributies gaat maken. Men kan veronderstellen dat stabiliteit een 

veel gezochte karaktertrek is in sommige jobs. Het is mogelijk dat wanneer de 

sollicitant stabiele attributies gebruikt, de interviewer een positiever beeld gaat krijgen 

van hem, omdat hij op zoek is naar een stabiele persoon. De sollicitant zal daarom 

misschien meer stabiele attributies gebruiken in de faking-conditie, en omgekeerd, 

minder onstabiele attributies.  

 

Hypothese 2f: Sollicitanten die de instructie kregen tot faking zullen meer 

stabiele attributies gebruiken dan de sollicitanten in de controleconditie. 

 

Hypothese 2g: Sollicitanten die de instructie kregen tot faking zullen minder 

onstabiele attributies gebruiken dan de sollicitanten in de controleconditie. 

 

In de faking-conditie wil men zich nog beter voor doen dan men is, en daarom 

kan het slim zijn om over te komen alsof je zelf controle had over het gestelde gedrag. 

Bij controleerbare attributies is dit het geval (Stratton, Munton, Hank, Heard, & 

Davidson, 1988). Oncontroleerbare attributies zullen waarschijnlijk minder gebruikt 

worden. Hier komt men namelijk over als iemand die geen controle heeft over zijn 

gedrag (Stratton, Munton, Hank, Heard, & Davidson, 1988), en dit is iets minder 
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positief in het licht van een toekomstige job. Uit deze veronderstellingen kan men 

volgende hypothesen afleiden:  

  

Hypothese 2h: Sollicitanten die de instructie kregen tot faking zullen meer 

controleerbare attributies gebruiken dan de sollicitanten in de controleconditie. 

 

Hypothese 2i: Sollicitanten die de instructie kregen tot faking zullen minder 

oncontroleerbare attributies gebruiken dan de sollicitanten in de 

controleconditie. 

 

 Tot slot kan men stellen dat self zowel globale als specifieke attributies meer 

zullen voorkomen in de faking-conditie. Dit omdat deze beide attributievormen een 

positief beeld geven doordat ze het belang van het gedrag van de sollicitant 

benadrukken (Stratton, Munton, Hank, Heard, & Davidson, 1988). Dit positieve beeld is 

tevens wat men moet bereiken volgens de instructies van de faking-conditie 

(Viswesvaran & Ones, 1999). Men kan het volgende stellen:  

 

Hypothese 2j: Sollicitanten die de instructie kregen tot faking zullen meer 

globale attributies gebruiken dan de sollicitanten in de controleconditie.. 

 

Hypothese 2k: Sollicitanten die de instructie kregen tot faking zullen meer 

specifieke attributies gebruiken dan de sollicitanten in de controleconditie. 

 

Interview Evaluaties 

 Mensen zijn er op gericht om hun eigen gedrag of handelingen, alsook het 

gedrag van anderen te verklaren op een bepaalde manier, dit om een positief publiek 

beeld van hen te bekomen of te behouden (Higgins & Snyder, 1989; Higgins, Snyder, & 

Berglas, 1990; Snyder & Higgins, 1988). We kunnen hieruit afleiden dat kandidaten die 

attributies gebruiken tijdens een selectie-interview, een positievere evaluatie zullen 

bekomen dan kandidaten die dit niet doen. 
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Hypothese 3: Sollicitanten die verbale attributies gebruiken zullen positievere 

interview evaluaties bekomen dan sollicitanten die geen verbale attributies 

gebruiken. 

 

 Elk van deze hypothesen zal in mijn onderzoek aan bod komen. We proberen 

dus een antwoord te vinden op de volgende vragen. Welke verschillende attributies 

worden er gemaakt en in welke interviewvorm (1)? Is er een verschil in het soort 

attributies die de sollicitant maakt, dit in combinatie met faken (2)? Heeft het gebruik 

van verbale attributies een invloed op de beoordeling van de kandidaat door experts (3)? 

 

Huidig Onderzoek 

 Hieronder volgt een beknopte samenvatting van de huidige studie (zie Figuur 1). 

Ten eerste zullen we de verschillende vormen van impressiemanagement nagaan. 

Daarna bespreken we de verschillende attributievormen. Dan wordt er onderzocht of het 

gebruik van attributies verschillend is naargelang het soort selectie-interview. Dit 

voornamelijk omdat onderzoek hieromtrent nagenoeg onbestaande is. Wel is de 

combinatie van verschillende impressiemanagementtactieken en de inerviewvormen al 

onderzocht (Peeters, 2006). Vervolgens zullen we de centrale hypothese uit het 

onderzoek toetsen, namelijk of faking een invloed heeft op het soort attributies die men 

gebruikt en tot slot zullen we kijken of faking een invloed heeft op de beoordeling van 

de kandidaat door experts. 

 

Samengevat zal in dit onderzoek worden gekeken naar de verschillende soorten 

attributies die gebruikt worden (1). Deze zullen gecombineerd worden aan de 

verschillende interviewvormen (2), dan wordt de relatie nagegaan tussen de instructie 

tot faken en het soort attributies dat men gebruikt (3). Tot slot zal nog kort gekeken 

worden naar de invloed van het attributiegebruik op de evaluatie van de sollicitant (4). 
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Figuur 1. Voorstelling van het onderzoeksmodel. 
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Methode 

 

Steekproef 

 Een totaal van 190 studenten van de Universiteit van Gent (64% vrouwen; 

gemiddelde leeftijd = 23; SD = 3.08 jaar) werden gescreend voor een 

trainingsprogramma in groepsprocessen en communicatievaardigheden. Deze cursus 

werd elk jaar georganiseerd voor studenten ingenieurswetenschappen en informatica, 

psychologie en geneeskunde. De studenten in deze studie zijn als volgt verdeeld: 

ingenieurswetenschappen en informatica (60%), psychologie (33%) en geneeskunde 

(7%).    

 

Procedure 

Twee laatstejaarsstudentes bedrijfspsychologie hebben de video’s gecodeerd 

volgens de soorten verbale attributies die gebruikt worden. Dit aan de hand van het 

Leeds Attributional Coding System (LACS) (Stratton, Munton, Hank, Heard, & 

Davidson, 1988).  

Door gebruik te maken van een aanwezig/afwezig schema, werd de 

interbeoordelaarsbetrouwbaarheid berekend tussen de twee codeurs voor de codering 

van de verbale attributies. Deze interbeoordelaarsbetrouwbaarheid was zeer 

bevredigend (κ = .83). In geval van codeerverschillen heeft er een discussie 

plaatsgenomen tussen beide codeurs tot een consensus bereikt was.  

De finale data set bevatte 175 kandidaten omdat 15 kandidaten om verschillende 

redenen niet in het onderzoek werden opgenomen (geen videotapes, geen audio). 

 Er werd voor de interviews een 2x2 tussen-subjecten design gebruikt. Er waren 

dus 2 interviewvormen en 2 instructies. De eerste factor bestond uit twee levels: een 

interview met gedragsgerichte vragen en een interview met situationele vragen. De helft 

van de kandidaten kreeg de instructie om de vragen zo eerlijk en juist mogelijk te 

beantwoorden, mits toch iedereen toegang zou krijgen tot het trainingsprogramma. De 

andere helft kreeg de instructie om een zo goed mogelijke indruk te maken. Hen werd 

verteld dat enkel de beste kandidaat een beloning zou ontvangen tijdens de debriefing. 

 Achttien Belgische, professionele interviewers (consultants), waaronder tien 

mannen en acht vrouwen (gemiddelde leeftijd = 33,50; SD = 5,34) werden betaald om 
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de kandidaten op de video’s te evalueren. Gemiddeld hadden deze consultants 8,78 jaar 

ervaring in het afnemen van selectie-interviews. Ze gaven aan vertouwd te zijn met 

zowel gedragsgerichte als situationele vragen. Elke consultant evalueerde 15-30 

kandidaten,  zowel gedragsgerichte als situationele interviews. 

 

Resultaten 

 

Hieronder volgt een weergave van de resultaten. Bijkomende bemerkingen en 

mogelijke verklaringen worden pas later besproken. 

 

Descriptieve Statistieken 

 De gemiddelden, standaardafwijkingen en intercorrelaties van alle 

studievariabelen over alle condities zijn weergegeven in Tabel 3.  

Uit de gemiddelde scores en standaarddeviaties van de  verschillende 

attributievormen kunnen we afleiden dat de kandidaten gemiddeld  het grootst aantal 

keer gebruik maken van controleerbare verbale attributies (M = 2.72, SD = .72).   

Wanneer we de correlaties van naderbij bekijken valt op dat er een significante, 

matig positieve correlatie is tussen de interviewvorm en het aantal controleerbare 

verbale attributies die een kandidaat gebruikt (r = .28). Ook vinden we voor de 

interviewvorm enkele significante negatieve correlaties terug met stabiele verbale 

attributies (r = -.20), onstabiele verbale atributies (r = -.26), specifieke verbale 

attributies (r = -.42), interne verbale attributies (r = -.67), externe verbale attributies (r = 

-.83), persoonlijke verbale attributies (r = -.23) en tot slot oncontroleerbare verbale 

attributies (r = -.23).  

Tevens zien we dat er een licht negatieve correlatie is tussen de 

instructieconditie en het gebruik van onstabiele verbale attributies (r = -.15).  

Als laatste zien we dat de algemene evaluatie van de kandidaat door experts 

significant negatief gecorreleerd is met de interviewvorm (r = -.23). 

 

Deze correlaties tussen de verschillende studievariabelen geven al een 

basisindicatie van de relaties die van belang zijn in deze studie. Er werden echter 

verdere analyses uitgevoerd om een meer correcte interpretatie te kunnen geven. 
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Tabel 3. Gemiddelden, standaardafwijkingen en intercorrelaties tussen alle studievariabelen over alle condities (N = 175). 

 M SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1.   Stabiele attributies 0.17 0.42 1.00             

2.   Onstabiele attributies 0.08 0.31 .12 1.00            

3.   Globale attributies 0.02 0.18 .18* -.03 1.00           

4.   Specifieke attributies 0.18 0.43 .19* -.02 .02 1.00          

5.   Interne attributies 0.53 0.79 .22** .08 .19* .50** 1.00         

6.   Externe attributies 0.99 1.19 .08 .17* .13 .44** .58** 1.00        

7.   Persoonlijke      

      attributies 
0.71 0.92 .23** .26** .00 .10 .13 .18* 1.00       

8.   Universele  

      attributies 
0.10 0.38 .04 .03 -.03 -.07 .15* .09 .01 1.00      

9.   Controleerbare 

      attributies 
2.72 0.72 -.11 

 

-.20** 

 

-.21** .05 -.04 -.12 -.10 -.26** 1.00     

10. Oncontroleerbare 

      attributies 
0.05 0.22 -.03 .11 -.03 .21** .14 .35** .13 -.06 .09 1.00    

11. Algemene evaluatie 4.17 1.10 .01 -.06 -0.5 .16* .15* .15 .02 .14 -.06 .02 1.00   

12. Interviewvorm° 0.50 0.50 -.20** -.26** -.12 -.42** -.67** -.83** -.23** -.13 .28** -.23** -.17* 1.00  

13. Instructieconditie°° 0.50 0.50 .01 -.15* -.06 .09 .06 .05 .08 .01 .14 -.03 .19* .02 1.00 

Noot : Absolute attributiefrequenties zijn gebruikt. 

p< .05, ** p< .01. 

°Interviewvorm werd dummy gecodeerd : 0 = gedragsgericht interview ; 1 = situationeel interview 

°°Instructieconditie werd dummy gecodeerd : 0 = niet faking (eerlijk) ; 1 = faking 
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Hypothesetoetsing 

 We zullen eerst nagaan welke verschillende soorten attributies er door 

sollicitanten gebruikt worden, en dit voor de verschillende interviewvormen. Daarna 

wordt de relatie nagegaan tussen de instructie tot faken en het soort verbale attributies 

dat men gebruikt. Tot slot zal nog kort gekeken worden naar de invloed van het 

attributiegebruik op de evaluatie van de sollicitant. 

 Vooraleer we de hypothesen uit het onderzoek zullen toetsen is het belangrijk 

hier te vermelden dat in Tabel 3 de absolute attributiefrequenties gebruikt werden. Een 

probleem kan hier zijn dat, als we de absolute attributiefrquenties gebruiken, het 

gevonden effect misschien het gevolg is van de duur van het interview.  

Wanneer we een ANOVA uitvoeren met instucties (faken/niet faken) en 

interviewvorm als fixed factors en interviewduur als afhankelijke variabele, zien we dat 

er een hoofdeffect is van de interviewvorm (p< .001, d = 1.26). Dit is cosistent met 

vroeger onderzoek (Pulakos & Schmitt, 1995), gedragsgerichte interviews hebben een 

significant langere duur (M = 351.18 seconden, SD = 93.65) dan situationele interviews 

(M = 224.59 seconden, SD = 58.47). Daarom hebben we in ons onderzoek de absolute 

attributiefrequenties gedeeld door de interviewduur (in minuten) om te verzekeren dat 

we de invloed van de antecedenten uit het onderzoek (interviewvorm, instructies) 

onderzochten, en niet die van de interviewduur. Verder in het onderzoek zullen we 

enkel de relatieve attributiefrequenties gebruiken. 

Tabel 4 (Bijlage 3) toont de relatieve gemiddelden en standaardafwijkingen van 

de attributiefrequenties over beide instructievormen heen, gebroken door de 

interviewvorm (cf. Hypothese 1) en Tabel 5 (Bijlage 4) toont de relatieve gemiddelden 

en standaardafwijkingen van de attributiefrequenties over beide interviewvormen heen, 

gebroken door de instructiecondities (cf. Hypothese 2). 

 

Invloed van de interviewvorm. De eerste hypothesen gaan over de invloed van 

de interviewvorm op het gebruik van verschillende attributies bij de kandidaten (zie 

Tabel 4, Bijlage 3).  

We voerden een MANOVA uit met interviewvorm als fixed factor en de 

verschillende attributievormen als een set van tien afhankelijke variabelen. Merk op dat 

we in de analyse de relatieve attributiehoeveelheden hebben gebruikt (per minuut). Deze 
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MANOVA toont ons dat er een significant hoofdeffect is van de interviewvorm, F(10, 

164) = 67.06, p<.001, Wilks’s λ = .20 (partial η² = .80). De univariate analyses tonen 

ons dat het hoofdeffect van de interviewvorm significant en groot was voor de 

specifieke attributies (partial η² = .16), de interne attributies (partial η² = .44), de externe 

attributies (partial η² = .60) en de controleerbare attributies (partial η² = .47) maar niet 

voor de stabiele attributies (partial η² = .01), de onstabiele attributies (partial η² = .06), 

de globale attributies (partial η² = .02), de persoonlijke attributies (partial η² = .01), de 

universele attributies (partial η² = .01) en de oncontroleerbare attributies (partial η² = 

.05).  

Over het algemeen ondersteunen deze resultaten Hypothese 1a, die ons zegt dat 

sollicitanten meer interne attributies gebruiken in een gedragsgericht interview dan in 

een situationeel interview. Een “Independent sample t-test” toont ons dat men in 

gedragsgerichte interviews meer interne attributies gebruikt (M = .18, SD = .14) dan in 

de situationele interviews (M = .00, SD = .00). Er werden geen interne verbale 

attributies genoteerd door de codeurs in situationele interviews, vandaar dat het 

gemiddelde en de standaarddeviatie hier gelijk zijn aan nul. Dit geldt ook voor de 

onstabiele, globale, specifieke, externe en oncontroleerbare verbale attributies. Vandaar 

dat ook deze gemiddelden gelijk zijn aan nul (Tabel 4, Bijlage 3). 

Hypothese 1b, die stelt dat kandidaten meer persoonlijke attributies gaan 

gebruiken in gedragsgerichte interviews dan in situationele interviews, wordt ook 

ondersteund. Uit de “Independent sample t-test” blijkt dat kandidaten meer persoonlijke 

attributies bebruiken in gedragsgerichte interviews (M = .16, SD = .16) dan in 

situationele interviews (M = .12, SD = .22).  

Hypothese 1c die stelt dat kandidaten meer externe attributies zullen gebruiken 

in situationele interviews dan in gedragsgerichte interviews, en Hypothese 1d, waarin 

men stelt dat kandidaten meer universele attributies zullen gebruiken in situationele 

interviews dan in gedragsgerichte interviews, worden niet ondersteund. Dit blijkt ook 

uit de “Independent sample t-test”. Kandidaten gebruiken niet significant meer externe 

attributies in situationele (M = .00, SD = .03) dan in gedragsgerichte interviews (M = 

.36, SD = .20), dit effect is omgekeerd aan de verwachtingen. Ook zal men niet 

significant meer universele attributies gebruiken in situationele interviews (M = .01, SD 
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= .05) dan in gedragsgerichte interviews (M = .02, SD = .08). Deze resultaten kan men 

afleiden uit Tabel 4 (Bijlage 3).  

 

Invloed van de instructieconditie. Hypothesen 2a-2k handelen over de invloed 

van de instructieconditie (faking/niet-faking) op het aantal en het soort verbale 

attributies dat de kandidaat gebruikt.  

We voerden een MANOVA uit met instructieconditie als fixed factor en de 

verschillende attributievormen als een set van tien afhankelijke variabelen. Merk op dat 

we in de analyse de relatieve attributiehoeveelheden hebben gebruikt (per minuut). Deze 

MANOVA toont ons dat er geen significant hoofdeffect is van de instructieconditie, 

F(10, 164) = 1.17, p = .32, Wilks’s λ = .93 (Hypothese 2a). Aangezien de multivariate 

toets niet significant was, wordt de univariate toets niet verder behandeld. Bijgevolg 

worden Hypothesen 2b-2k, die handelen over effecten van de instructieconditie  op het 

soort verbale attributies die de kandidaat gebruikt, niet bevestigd.  

 

Effectiviteit van attributiegebruik. De laatste hypothese (Hypothese 3) gaat 

over de mogelijke samenhang tussen verbaal attributiegebruik en de algemene evaluatie 

van de kandidaten door expert beoordelaars. In de volgende analyse gebruiken we de 

absolute attributiefrequenties omdat de interviewers geconfronteerd werden met de 

complete interviews, en dus met de complete hoeveelheid attributietactieken. We 

berekenden de intercorrelaties tussen de absolute attributiefrequenties en de gemiddelde 

algemene interviewerevaluatie. Uit Tabel 6 kunnen we afleiden dat er een significant 

positieve correlatie is van specifieke attributies (r = .16, p < .05) en interne attributies (r 

= .15, p < .05) met de gemiddelde algemene interviewerevaluatie. Hypothese 3 wordt 

dus deels bevestigd. Enkel voor de specifieke atributies en de interne attributies vinden 

we een significante samenhang tussen het attributiegebruik en de algemene evaluatie 

van de kandidaat door de interviewer. 

 

Samengevat kunnen we stellen dat er een verschil is tussen de hoeveelheid en 

het soort verbale attributies die kandidaten gebruiken in een gedragsgericht interview en 

een situationeel interview (Hypothesen 1a-1d). Er is echter geen significant verschil in 

verbaal attributiegebruik tussen de faking conditie en de niet-faking conditie 
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(Hypothesen 2a-2k). En tot slot werd er een effect gevonden van verbaal 

attributiegebruik op de gemiddelde algemene interviewerevaluatie van de kandidaten.  

 

 

Tabel 6. Correlaties tussen gebruikte attributietaktieken (absolute frequenties) en 

gemiddelde algemene interviewerevaluaties, over de alle condities (N = 175). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noot : Absolute attributiefrequenties zijn gebruikt. 

* p< .05, ** p< .01. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 r 

 

Attributievorm 

Over beide 

interviewvormen 

(n=175) 

Stabiele attributies .01 

Onstabiele attributies -.06 

Globale attributies -.05 

Specifieke attributies .16* 

Interne attributies .15* 

Externe attributies .15 

Persoonlijke attributies .02 

Universele attributies .14 

Controleerbare attributies -.06 

Oncontroleerbare attributies .02 
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Discussie 

 

In deze sectie is het de bedoeling om een aantal bemerkingen, mogelijke 

verklaringen, kritische punten en beperkingen betreffende deze studie aan te halen. 

Eerst worden de resultaten van deze studie behandeld, met een aantal mogelijke 

verklaringen voor de gevonden resultaten. Vervolgens worden de theoretische en 

praktische bijdrage van de studie besproken. Daarna worden kort de beperkingen van 

het inderzoek besproken. Tot slot worden aanbevelingen gedaan voor toekomstig 

onderzoek.  

 

Voorgaand onderzoek rond impressiemanagement heeft reeds de verschillende 

antecedenten van verbaal en non-verbaal impressiemanagement onderzocht. Ook de 

invloed van verschillende interviewvormen op het gebruik van 

impressiemanagementtaktieken zijn al besproken. Een belangrijke manier waarop 

individuen aan impressiemanagement doen tijdens communicatie is via gesproken 

causale attributies (Higgins, Snyder, & Berglas, 1990). Verschillende auteurs hebben 

reeds onderzoek gedaan naar attributies in selectie-interviews (Arvey & Campion, 1982; 

Silvester, 1994). 

 

Het doel van de huidige studie was te onderzoeken welke verschillende verbale 

attributievormen er worden gebruikt, en dit in combinatie met zowel gedragsgerichte 

selectie-interviews als situationele selectie-interviews. Ook  de invloed van de instructie 

tot faking op het gebruik van verschillende verbale attributievormen werd onderzocht. 

Tot slot werd ook nagegaan of er een invloed is van attributiegebruik op de beoordeling 

van de kandidaat door experts. Deze studie resulteerde in een aantal substantieve en 

methodologische bijdragen. 

 

Bespreking van de Resultaten 

 De eerste doelstelling van deze studie was te onderzoeken of het gebruik 

van attributies verschillend is naargelang het soort selectie-interview dat men ondergaat. 

Verschillende auteurs hebben reeds onderzoek gedaan naar attributies in selectie-

interviews (Arvey & Campion, 1982; Silvester, 1994). Onderzoek omtrent verbale 
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attributies in combinatie met gestructureerde interviewvormen (gedragsgericht/ 

situationeel) is nagenoeg onbestaande. Wel is de combinatie van verschillende 

impressiemanagementtactieken en de inerviewvormen al onderzocht (Peeters, 2006).  

Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat enkele hypothesen omtrent het 

soort attributies in combinatie met de interviewvorm, worden bevestigd.  

Zo zullen kandidaten in een gedragsgerichte interview meer interne en 

persoonlijke attributies gebruiken. Sollicitanten proberen een beeld van zichzelf te 

geven dat conform is met de cues die ze ontvangen in de vraagstelling (Ellis et al., 

2002). Ervaringsgebaseerde vragen, zoals ze gesteld worden in een gedragsgericht 

interview, geven sollicitanten cues om op te scheppen over hun competenties. Het kan 

dus verwacht worden dat sollicitanten meer interne attributies en persoonlijke attributies 

zullen gebruiken in gedragsgerichte interviews dan in situtionele interviews, waarin 

deze cues tot opscheppen niet voorkomen. Dit is een eerste mogelijke verklaring voor 

deze resultaten.  

Een tweede mogelijke verklaring is dat gedragsgerichte vragen verwachten van 

de geïnterviewde dat hij een situatie naar keuze beschrijft. In een situationeel interview 

daarentegen, wordt er een situatie geschetst en moet men aangeven hoe men zou 

reageren. In een gedragsgericht inteview heeft de kandidaat dus de mogelijkheid om een 

situatie te kiezen waarmee hij zijn positieve punten zo goed mogelijk in de verf zet 

(Janz, 1982). Aangezien het in een gedragsinterview om hypothetische situaties gaat, is 

er een grotere kans dat de kandidaat een sociaal wenselijk antwoord zal geven (Lievens 

et al., 2003). Bij interne attributies gaat men een positieve gebeurtenis aan zichzelf 

toeschrijven (Stratton, Munton, Hank, Heard, & Davidson, 1988). Ook persoonlijke 

attributies verwijzen naar een oorzaak die uniek is aan de sollicitant (Stratton, Munton, 

Hank, Heard, & Davidson, 1988). Wanneer de kandidaat tijdens een gedragsgericht 

interview een situatie kiest waarin hij zichzelf zo positief mogelijk weergeeft, zal hij dus 

bij de beschrijving mogelijks gebruik maken van interne en persoonlijke verbale 

attributies. 

 

Een volgende bevinding is dat kandidaten meer externe attributies gebruiken in 

gedragsgerichte interviews dan in situationele interviews, dit effect is omgekeerd aan de 

verwachtingen. Een reden hiervoor kan zijn dat de kandidaat in een gedragsgericht 
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interview een situatie gaat beschrijven waarin hij zichzelf op een positieve manier gaat 

voorstellen (Janz, 1982), en dit door elke negatieve gebeurtenis aan iets of iemand 

anders toe te schrijven, door gebruik te maken van externe attributies. In een 

gedragsgericht interview kan men de situatie immers vrij kiezen, terwijl men in een 

situationeel interview een situatie geschetst krijgt van de interviewer.  

Een tweede mogelijke reden hiervoor is de suggestiviteit van de vragen. 

Wanneer men de vraag stelt “Heeft u al eens een situatie meegemaakt waarin iemand 

zijn verantwoordelijkheid niet goed opnam,  waardoor u meer moest doen dan van u 

verwacht werd?” kan men verwachten dat de kandidaat een situatie beschrijft waarin hij 

de oorzaak van een negatieve gebeurtenis (men moest meer doen dan een ander) gaat 

toeschrijven aan een ander (diegene die zijn verantwoordelijkheid niet opnam), en dus 

een externe attributie gaat maken. 

 

Een derde bevinding is dat het gebruik van universele attributies niet meer 

voorkomt in situationele interviews dan in gedragsgerichte interviews. Bij universele 

attributies ligt de oorzaak voor het gedrag buiten de persoon zelf (Stratton, Munton, 

Hank, Heard, & Davidson, 1988). In een interpersoonlijke of publieke context, zoals 

een selectie-interview, geven universele attributies de impressie dat men 

verantwoordelijkheid ontwijkt (Phares, 1979). Daarom zullen kandidaten die deze 

attributievorm gebruiken benadeeld zijn vanwege twee redenen. Eerst en vooral, door 

de oorzaak van bepaalde gebeurtenissen toe te schrijven aan een externe, 

oncontroleerbare en onstabiele oorzaak, falen ze om de impressie te geven dat ze 

geleerd hebben uit de situatie en dat ze in de toekomst anders zullen handelen. Een 

gevolg daarvan is dat de interviewer het idee krijgt dat deze kandidaten minder effectief 

en minder gemotiveerd zijn dan andere kandidaten die de oorzaak toeschreven aan iets 

dat ze zelf konden beïnvloeden (Weiner, 1986). Een tweede reden is dat interviewers 

geloven dat kandidaten die universele attributies gebruiken eerder geneigd zijn om 

verantwoordelijkheid van zich af te schuiven als er iets verkeerd gaat op de werkplek. 

Een strategie als deze zal zeer onpopulair zijn bij collega’s en zal tevens rampzalig voor 

klantenrelaties (Wang & Anderson, 1994). Deze negatieve perceptie van het gebruik 

van universele attributies is mogelijks de oorzaak van het beperkte gebruik van deze 

attributievorm, zowel in gedragsgerichte interviews als in situationele interviews. 
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De tweede doelstelling van het onderzoek was om na te gaan of faking een invloed heeft 

op het soort attributies dat men gebruikt. We vonden dat er geen significante invloed is 

van de instructie tot faking op het soort en het aantal verbale attributies die de kandidaat 

gebruikt.  

Faking verwijst naar het doelgericht aanpassen van antwoorden, en dit om zijn 

kans op het krijgen van de job te vergroten. Het is dus gericht naar een doel, namelijk 

het verhogen van de kans om geselecteerd te worden voor een bepaalde job (Law, 

Mobley, & Wong, 2002). 

In de context van een selectie-interview wordt er van de kandidaten verwacht dat 

zij attributies gebruiken. Hiervoor zijn er twee redenen. Een eerste reden is dat het 

gebruik van attributies in het selectie-interview het gevolg is van de vraag van de 

interviewer om vroeger gedrag te verklaren (vb: ‘Waarom denk je dat je minder goed 

was in wiskunde?’). Ten tweede voelt de kandidaat zich genoodzaakt om in de verf te 

zetten waarom zij geselecteerd moeten worden (vb: ‘Ik werk goed met mensen, dus ik 

ben op zoek naar een klantgerichte carrière.’) (Silvester, 1997). Snyder en Higgins 

(1988) zeggen dat het gebruik van attributies de spreker en luisteraar helpt te 

onderhandelen in een gedeelde realiteit, dit door ervoor te zorgen dat beide partijen 

elkaars perspectieven beter begrijpen. Deze verbale attributies zullen dus een centrale 

rol spelen in de zelf-presentatie van de kandidaat (Silvester, 1997). 

 Een mogelijke reden waarom er geen significant effect is gevonden van de 

instructie tot faking op het gebruik van verbale attributietechnieken zou kunnen zijn dat, 

wanneer een kandidaat een selecie-interview ondergaat, hij sowieso van plan is zijn 

beste beentje voor te zetten om de job te krijgen, ongeacht of hij de instructie heeft 

gekregen om te faken of niet. De instructie haalt dus niks uit, aangezien de kandidaten 

reeds gemotiveerd zijn om te ‘slagen’ voor het interview. 

 

Tot slot draagt deze studie bij tot een groter begrip van de effectiviteit van het 

gebruik van verbale attributietaktieken. Er is nagegaan of het gebruik van attributies een 

invloed heeft op de beoordeling van de kandidaat door experts. Voor de specifieke 

verbale atributies en de interne verbale attributies vonden we een significante 
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samenhang tussen het verbaal attributiegebruik en de algemene evaluatie van de 

kandidaat door de experts.  

Een specifieke oorzaak is er één die maar een minimale impact heeft, en slecht 

weinig uitkomsten beïnvloedt. De dimensie, globaal-specifiek, codeert oorzaken 

volgens hun relatief belang. Door specifieke verbale attributies te gebruiken geeft men 

de interviewer dus mogelijks de indruk te weten wat belangrijk en minder belangrijk is. 

Dit zou tevens een indicatie kunnen zijn voor het stellen van prioriteiten op de 

werkvloer. Het is dus mogelijk dat kandidaten die deze attributievorm gebruiken, juist 

om die reden positief beoordeeld werden door experts. 

Een interne oorzaak is een oorzaak die kan gevonden worden bij de kandidaat 

zelf. De kandidaat geeft de interviewer hier de impressie dat ze geleerd hebben uit de 

situatie en dat ze in de toekomst anders zullen handelen. Een gevolg daarvan is dat de 

interviewer het idee krijgt dat deze kandidaten effectiever en gemotiveerder zijn dan 

andere kandidaten die de oorzaak toeschreven aan iets dat ze zelf niet konden 

beïnvloeden (Weiner, 1986). 

 

Theoretische en Praktische Implicatie 

De resultaten van dit onderzoek hebben een aantal implicaties, zowel op 

theoretisch als op praktisch vlak. 

Theoretisch was het doel van deze studie voort te bouwen op de bestaande 

literatuur rond impressiemanagement en attributies in het kader van selecties (Peeters, 

2006) en na te gaan of er een verschil is in het soort attributies dat men gebruikt in een 

gedragsgericht interview of een situationeel interview. Met andere woorden, er werd 

onderzocht of men in een gedragsgericht interview, waarin men zelf een situatie moet 

beschrijven, andere attributievormen gaat gebruiken dan in situationele interviews, waar 

men een situatie voorgeschoteld krijgt. Ook werd de invloed van de instructie tot faking 

nagegaan op het soort attributies dat men gebruikt. Tot slot werd ook gekeken naar de 

invloed van attributiegebruik op de beoordeling van de kandidaat door experts.  

 

Wat de praktische implicaties betreft, is het allereerst belangrijk dat interviewers 

weten welke verbale attributies sollicitanten zullen maken. Op die manier kunnen de 
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interviewers in staat gesteld worden hun selectieprocedures te optimaliseren, door 

bijvoorbeeld een bepaald soort vragen te vermijden. 

Een tweede praktische implicatie van het onderzoek is het gebruik van de 

relatieve interviewduur (de absolute attributiefrequenties gedeeld door de 

interviewduur). Na de interviews bleek dat de gedragsgerichte interviews gemiddeld 

langer duurden dan de situationele interviews in het onderzoek.  Ook in Pulakos & 

Schmitt (1995) was de gemiddelde duur van een situationeel interview korter (ongeveer 

45 minuten) dan een gedragsgericht interview (gemiddeld 60 minuten).  

Om zeker te zijn dat de gevonden effecten in het onderzoek niet veroorzaakt 

werden door de interviewduur hebben we de relatieve attributiefrequenties gebruikt 

(aantal gemaakte verbale attributies per minuut) in plaats van de absolute 

attributiefrequenties. 

Het is dus belangrijk voor toekomstige onderzoekers te weten dat zij de 

variabele interviewduur in rekening moeten brengen bij hun onderzoek rond 

attributiegebruik in de selectiecontext. Ook selectieverantwoordelijken in bedrijven 

kunnen, bij de beoordeling van hun kandidaat, eventueel rekening houden met het soort 

interview dat de kandidaat onderging. Dit omdat de vorm en de duur van het interview 

wel eens een invloed zou kunnen hebben op de scores van de kandidaten. 

 

Beperkingen van het Onderzoek 

Een aantal beperkingen van deze studie vereisen aandacht bij de interpretatie van 

de resultaten.  

Een eerste beperking van het onderzoek is gerelateerd aan de 

generaliseerbaarheid van deze resultaten naar de werkelijke context van aanwerving. De 

kandidaten solliciteerden niet voor een echte toelating tot de training, aangezien de 

training een onderwijsondersteunende functie had. Ook konden de kandidaten zich niet 

voorbereiden op het interview, zoals ze wellicht onder normale omstandigheden wel 

zouden doen .Er werd echter zo goed mogelijk geprobeerd om de externe validiteit te 

verzekeren en de studie realistisch te houden door echte kandidaten in een operationele 

setting te onderzoeken. 

Een tweede beperking is dat, hoewel men geprobeerd heeft om realisme te 

garanderen, het feit dat de experts interviews op video beoordeelden en geen face-to-
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face contact hadden met de kandidaten, misschien een effect had op de resultaten. Van 

Iddekinge, Raymark & Roth (2003) hebben aangetoond dat beoordelingen van 

interviews op video resistenter waren voor vertekening van antwoorden door de 

kandidaat, wat aangeeft dat men voorzichtig moet zijn bij het generaliseren van deze 

resultaten naar de reële context van aanwerving. 

 Een laaste beperking van het onderzoek is gerelateerd aan het type interview dat 

gebruikt werd. Beide interviews waar wij op gefocust hebben, gedragsgerichte 

interviews en situationele interviews, hebben een korte interiewduur ( ongeveer drie tot 

zes minuten) in ons onderzoek. In deze korte interviews hebben interviewers misschien 

te weinig informatie over de kandidaat. Hierdoor zijn ze genoodzaakt zich toe te spitsen 

op de eerste indruk die ze van een kandidaat hadden. In toekomstig onderzoek zou men 

langere interviews moeten gebruiken, zodat de interviewer meer informatie bekomt over 

de kandidaat en zo een weloverwogen beslissing kan nemen. 

Het is nog onduidelijk of een korter interview een overschatting of een 

onderschatting van de kandidaat in de hand werkt. Wel weten we al dat het gebruik van 

impressiemanagement het meest effetief is in een korte tijdspanne, dus als de 

interviewer snel een beslissing moet nemen, met een minimum aan informatie (Gilmore 

& Ferris, 1989). Aan de andere kant heeft de kandidaat in een langer interview meer 

kans om impressiemanagement, of attributietactieken, te gebruiken om een positief 

beeld van zichzelf te bekomen. Dus, toekomstig onderzoek zou de generaliseerbaarheid 

van de resultaten naar langere interviews moeten nagaan en/of de modererende rol van 

interviewduur op het gebruik en de effectiviteit van de verschillende 

attributietechnieken moeten nagaan. 

 

Aanbevelingen voor Toekomstig Onderzoek 

De bespreking van de resultaten, de methodologie en de implicaties voor theorie 

en praktijk heeft duidelijk gemaakt dat er nood is aan verder onderzoek hieromtrent, dit 

zowel vanuit inhoudelijk als vanuit een methodologisch onderzoek. 

Op inhoudelijk vlak kan toekomstig onderzoek gericht zijn op twee zaken, 

enerzijds op een replicatie van het bestaande onderzoek en anderzijds op een uitbreiding 

ervan. 
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Zoals we reeds vermeld hebben, zijn er veel verschillende manieren om een 

interview te structureren. Toekomstig onderzoek zou moeten onderzoeken hoe de 

resultaten zich repliceren over andere interviewvormen. Ook zou het interessant zijn om 

te onderzoeken of de inhoud van het interview (de constructen die gemeten worden) en 

de procedures (dezelfde vragen stellen,..) gerelateerd is aan het soort attributies dat men 

gebruikt. Geen enkele studie heeft dit reeds onderzocht. Het is bijvoorbeeld mogelijk 

dat de inhoud van het interview belangrijker is dan de structuur. 

In deze studie hebben we enkel het gebruik van verbale attributies onderzocht. 

Het zou het interessant zijn om in toekomstig onderzoek ook de nonverbale 

attributietaktieken te betrekken om na te gaan of ook deze een invloed hebben op 

bijvoorbeeld de evaluatie van de kandidaat. 

Tot slot zou het interessant zijn om de individuele-verschil variabelen, zoals 

ervaring van de interviewer en de persoonlijkheid van de interviewer te betrekken in het 

onderzoek. Dit kan immers beïnvloeden hoeveel relatief belang de interviewers hechten 

aan attributietactieken.  

Ook de individuele-verschil variabelen van kandidaten, zoals bijvoorbeeld hun 

motivatie of persoonlijkheid, kunnen interessant zijn om te betrekken in toekomstig 

onderzoek rond attributietactieken in selectie-interviews. Voor 

impressiemanagementtactieken is dit reeds gedaan (Peeters, 2006). 

 

Op het vlak van methodologie kunnen er evenzeer enkele voorstellen voor 

toekomstig onderzoek geformuleerd worden. 

Eerst en vooral kan men in de toekomst onderzoeken of de gevonden resultaten 

generaliseerbaar zijn naar de werkelijke context van aanwerving.  

Zoals reeds gezegd is het ook interessant om het onderzoek uit te breiden naar 

langere interviews. Aangezien ons onderzoek beperkt is tot een gemiddelde 

interviewduur van 4,8 minuten. Een ‘echt’ selectie-interview zal immers heel wat langer 

duren. 

 Ook kan nagegaan worden in hoeverre onderzoek dat werd uitgevoerd met 

studenten kan worden gerepliceerd met andere steekproeven. Men moet immers 

voorzichtig zijn met het generaliseren naar andere steekproeven toe. Om problemen met 

betrekking tot representativiteit te vermijden, kan toekomstig onderzoek andere 
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steekproeven gaan hanteren zoals bijvoorbeeld een random steekproef van 

werkzoekenden in het algemeen. Men kan dan vergelijken tussen bijvoorbeeld jongeren 

en ouderen.  

 Als laatste suggestie zou het ook interessant zijn het onderzoek uit te breiden 

naar interviewers uit andere culturen. Dit dan vooral in combinatie met onderzoek naar 

nonverbale attributietaktieken, omdat vooral deze cultuurgebonden zijn en dus voor 

interpretatie vatbaar zijn. 

 

Conclusie 

In deze studie zijn we nagegaan welke verschillende soorten verbale attributies 

er door sollicitanten gebruikt worden, en dit voor verschillende gestructureerde 

interviewvormen, meer bepaald het gedagsgericht interview en het situationeel 

interview. Daarna werd de invloed nagegaan van de instructie tot faken op het aantal en 

het soort verbale attributies dat men gebruikt. Tot slot is nog kort gekeken naar de 

invloed van het verbaal attributiegebruik op de evaluatie van de sollicitant door 

expertbeoordelaars. 

Hoewel impressiemanagement en attributies een lange onderzoekstraditie 

kennen, zijn er nog verschillende onopgeloste vragen rond het gebruik en effectiviteit 

van de verschillende attributievormen.  Toekomstig onderzoek zal hier een antwoord 

kunnen bieden. 

 

Samengevat kunnen we stellen dat er een verschil is tussen de hoeveelheid 

verbale attributies die kandidaten gebruiken in een gedragsgericht interview en een 

situationeel interview. Er is echter geen significant verschil tussen conditie waarin 

kandidaten de instructie kregen tot faking en de niet-faking conditie. Tot slot werd er 

een effect gevonden van attributiegebruik op de gemiddelde algemene 

interviewerevaluatie van de kandidaten door expertbeoordelaars.  
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Bijlagen 

 

Bijlage 1 

Tabel 1. Indeling van verbaal IM volgens Stevens en Kristof (1995) en Kacmar en 

Carlson (1999). 

______________________________________________________________________ 

Assertief Impressiemanagement                               Assertief Impressiemanagement 

______________________________________________________________________ 

Ingratiatie                                                                       Other-focused IM 

- De ander verheffen                                              -        De ander verheffen 

- Conformiteit van mening                                     -        Conformiteit van mening 

- Attitude gelijk aan die van de organisatie           -        Ingratiatie 

______________________________________________________________________ 

Zelfpromotie                                                                   Self-focused IM 

-          Aanspraakmakingen                                            -       Zelfpromotie         

-          Overdrijvingen                                                    -       Aanspraakmakingen 

-          Hindernissen overbruggen                                  -       Exemplificatie 

______________________________________________________________________ 

Defensief Impressiemanagement 

______________________________________________________________________ 

-          Excuses 

-          Justifications 

-          Apologies 

______________________________________________________________________ 
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Bijlage 2 

Tabel 2. Voorbeeld van een behaviorally anchored rating scale (BARS) (Motowidlo & 

Burnett, 1995). 

______________________________________________________________________ 

Vraag:                               Je hebt het enorm moeilijk in je eerste jaar van je eerste job.    

                                          De opdrachten die je krijgt zijn lastig en veeleisend en je hebt  

                                          het gevoel dat je niet goed genoeg presteert. Wat zou je doen  

                                          in een dergelijke situatie?  

______________________________________________________________________ 

 

Bars:                                  Score: 7              Praten met je collega’s en je chef. Je gaat  

                                                                      na of er Trainingsprogramma’s of  

                                                                      workshops georganiseerd worden die je  

                                                                      kunt volgen. Je bent er zeker van dat je een  

                                                                      manier zult vinden om bij te blijven, te  

                                                                      verbeteren, want een goede                                

                                                                      prestatiebeoordeling is belangrijk voor jou. 

                   

                                          Score: 4              Je doet enorm je best, je probeert bij te  

                                                                      leren, en je probeert je er niet teveel zorgen  

                                                                     over te maken. 

 

                                          Score: 1               Je legt je erbij neer dat je tot de middelmaat  

                                                                      behoort. 

 

______________________________________________________________________ 
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Bijlage 3 

Tabel 4. Relatieve gemiddelden en standaardafwijkingen van de attributiefrequenties 

over beide instructiecondities heen, gebroken door de interviewvorm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noot : De gebruikte meeteenheid is het aantal gebruikte attributies per minuut (de 

absolute attributiefrequenties zijn gedeeld door de interviewduur in minuten). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gedragsgericht 

interview 

(n = 88) 

Situationeel 

interview 

(n = 87) 

 

Attributievorm 

 

M            SD 

 

M            SD 

Stabiele attributies .04         .08 .02         .08 

Onstabiele attributies .03         .07 .00         .00 

Globale attributies .01         .05 .00         .00 

Specifieke attributies .06         .10 .00         .00 

Interne attributies .18         .14 .00         .00 

Externe attributies .36         .20 .00         .03 

Persoonlijke attributies .16         .16 .12         .22 

Universele attributies .02         .08 .01         .05 

Controleerbare attributies .45         .17 .83         .24 

Oncontroleerbare attributies .02         .06 .00         .00 
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Bijlage 4 

Tabel 5. Relatieve gemiddelden en standaardafwijkingen van de attributiefrequenties 

over beide interviewvormen heen, gebroken door de instuctie condities. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noot : De gebruikte meeteenheid is het aantal gebruikte attributies per minuut (de 

absolute attributiefrequenties zijn gedeeld door de interviewduur in minuten). 

 

 

 

 Eerlijk 

(n = 87) 

Faking 

(n = 88) 

 

Attributievorm 

 

M            SD 

 

M            SD 

Stabiele attributies .03          .08 .03         .08 

Onstabiele attributies .02          .07 .01         .03 

Globale attributies .01          .05 .00         .02 

Specifieke attributies .03          .07 .04         .10 

Interne attributies .09          .15 .10         .13 

Externe attributies .18          .21 .19         .25 

Persoonlijke attributies .13          .17 .16         .21 

Universele attributies .02          .06 .02         .07 

Controleerbare attributies .61          .25 .67         .31 

Oncontroleerbare attributies .01          .04 .01         .04 

   


