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2 S creening

2.1 Algemeen

‘Resultaten uit het verleden bieden geen garanties voor de toekomst.’ Bij de 
employmentscreening geldt echter dat resultaten uit het verleden wel degelijk 
iets zeggen over de toekomst. De enigszins gewijzigde slagzin is het fundament 
onder de in dit boek uitvoerig beschreven methodiek rond employments-
creening. Een methodiek die al vele jaren zijn nut heeft bewezen, mits uitge-
voerd volgens de regels zoals die in dit boek zijn beschreven. 

De employmentscreening kent verschillende niveaus; hoe hoger het screening-
sniveau hoe meer verdieping in de toegepaste methodiek. Verdieping ontstaat 
door het toepassen van verschillende screeningsinstrumenten (hoofdstuk 4). 
Dikwijls wordt de vraag gesteld waarom organisaties überhaupt employments-
creeningen uitvoeren. De redenen daarvoor zijn bijvoorbeeld:
–  vanwege de wettelijke verplichting; 
–  omdat in de functie kwetsbare (vertrouwen- of integriteitgevoelige) elemen-

ten zijn opgenomen waardoor de functie als integriteitkwetsbaar wordt aan-
gemerkt; 

–  omdat men uit ideële of commerciële overwegingen een integer bedrijfsima-
go wil uitstralen en/of zich van de concurrenten wil onderscheiden;

–  omdat het bedrijf recentelijk werd geconfronteerd met laakbaar of deviant 
gedrag van een of meerdere medewerkers en men herhaling koste wat kost 
wil voorkomen.

2.2 Geschiedenis van het screenen

De geschiedenis van de werving en selectie gaat terug tot in de Griekse oud-
heid. Tot 462 had de Areopagus, het hoogste gerechtshof in het oude Athene, 
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de behandeling van de Eisangelia1. De Areopagus had ook een adviserende en 
controlerende taak. 

Zij was belast met het uitvoeren van een Dokimasia, een antecedentenonder-
zoek bij de aanstelling van kandidaten voor politieke functies, en de Euthyna, 
een algemene inspectie van het door de Archont2 gevoerde financiële beleid. De 
Dokimasia was bedoeld om te beoordelen of de kandidaat voldeed aan de voor-
schriften met betrekking tot leeftijd en vermogenspositie die aan het bekleden 
van de functie verbonden waren. Na 462 brachten Ephialtes en Pericles in dit 
systeem drastische veranderingen aan. Een vooruitstrevende stap daarin was 
dat de Dokimasia werd overgeheveld van de Areopagus naar de Raad van 500. 
De Raad van 500 ging aan het einde van de zittingstermijn de antecedenten na 
van de leden van de nieuwe Raad van 500. Waren de bestuurders eenmaal in 
functie, dan werden zij tienmaal per jaar door telkens een wisselende commis-
sie van raadsleden onderworpen aan een tussentijdse Dokimasia. 

In 1622 ontdekte de Italiaanse fysicus Camillo Baldi dat de karaktereigenschap-
pen van mensen konden worden bepaald aan de hand van hun handschrift. De 
wetenschap die zich daarmee bezighield noemde hij grafologie. Aanvankelijk 
kreeg Baldi weinig erkenning voor zijn gedachtegoed, wellicht omdat in die tijd 
nog maar weinig mensen konden schrijven. In 1875 werd de term grafologie of-
ficieel verbonden aan ‘handschriftkunde’. In 1953 werd Frits Böttcher benoemd 
tot de eerste hoogleraar grafologie in Nederland. Onder druk van talloze kriti-
sche psychologen, die zich openlijk tegen deze discipline uitspraken, zegde hij 
het hoogleraarschap in 1958 op. Ondanks alle kritiek hechtte men tot eind vo-
rige eeuw veel waarde aan grafologie. Er zijn nog steeds grafologische bureaus 
die als onderdeel van het selectieproces handschriften analyseren. 

Vanaf de middeleeuwen tot in de achttiende eeuw was de rol van de talloze ‘gil-
den’ bij de keuze van kundige en betrouwbare medewerkers aanzienlijk. De 
toelating tot het gilde was beperkt, onder andere doordat degene die toegela-
ten wilde worden daarvoor vaak aanzienlijke leergelden moest neertellen en 
doordat slechts een klein aantal leerplaatsen door het gilde beschikbaar werd 
gesteld. 

Voordat men tot een gilde werd toegelaten moest men eerst lange tijd ‘in de 
leer’. Die leerperiode werd afgesloten met een proeve van bekwaamheid. De 

1  Processen tegen de van hoogverraad of omkoping beschuldigde Griekse generaals.
2   De functiebenaming van een hoge bestuurder in het oude Griekenland.
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gezel werd niet uitsluitend beoordeeld op zijn (vak)bekwaamheid, maar ook 
werd gekeken of hij het gilde niet op enigerlei wijze in diskrediet zou kunnen 
brengen. Ondanks het feit dat veel ambachtslieden voor hun proeve van be-
kwaamheid waren geslaagd, bleven zij hun leven lang knecht omdat zij om on-
duidelijke redenen niet tot het gilde werden toegelaten. 

Na de achttiende eeuw wierven winkels, bedrijven en organisaties hun mede-
werkers uit de directe omgeving van waar men woonde en waar men iedereen 
kende. Medewerkers werden aangenomen op voordracht van de notabelen 
zoals de arts, notaris, pastoor, dominee of herenboer. Soms, wanneer men dat 
noodzakelijk achtte, ‘vereerde’ men de kandidaat met een huisbezoek als on-
derdeel van de selectieprocedure. Het gebeurde regelmatig dat kandidaten na 
het bezoek, zonder verdere opgaaf van reden, werden afgewezen voor de func-
tie. 

2.3 Definitie screening

Screening is het eenmalig of periodiek op een integere en zakelijke 
wijze verkrijgen en verifiëren van informatie over het verleden van 
een natuurlijke persoon – of rechtspersoon bij het aangaan en/of 
wijzigen van een contractuele overeenkomst (Weusthof, 2005). 

Eenmalig of periodiek
Eenmalig uitsluitend bij instroom van een nieuwe medewerker (als onderdeel 
van de werving- en selectieprocedure) of bij doorstroom (onder andere bij pro- 
of demotie). 
Periodiek wanneer de organisatie tussentijdse screening van een medewerker 
noodzakelijk acht vanwege de kwetsbare functie-elementen in de functie. 

Integer
De screening wordt op een Open, Duidelijke en Eerlijke (ODE) wijze uitge-
voerd. ‘ODE’ zijn de drie pijlers waarop het integriteitbeleid in een organisatie 
rust. De screening moet onlosmakelijk verbonden zijn met het organisatiebre-
de integriteitbeleid. 
De selecteur beoordeelt of de integriteit van de kandidaat overeenkomt met de 
integriteitkernwaarden van de medewerkers in de organisatie. Hij beoordeelt 
de integriteit van de kandidaat op basis van concrete feiten en omstandighe-
den. 
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Zakelijk
Tijdens de employmentscreening hanteren de selecteur en de onderzoeker uit-
sluitend functiegerelateerde screeningsinstrumenten. 
Op een zakelijke wijze uitvoeren houdt tevens in dat de selecteur/onderzoeker 
op geen enkele wijze:
–  emotioneel betrokken mag zijn of raken bij het onderzoek;
–  relationeel met de kandidaat in verband kan worden gebracht waardoor de 

schijn kan ontstaan dat het onderzoek niet onafhankelijk/onpartijdig is uit-
gevoerd, maar dat er sprake was van conflicterende belangen. 

Verkrijgen
De informatie die door de kandidaat is ingebracht en informatie waarvoor de 
kandidaat aan de selecteur/onderzoeker toestemming heeft gegeven om die te 
vergaren. 

Verifiëren
De selecteur/onderzoeker gaat na of de van de kandidaat verkregen informa-
tie overeenkomt met wat feitelijk is geconstateerd. Verificatie vindt plaats door 
onderzoek. De selecteur houdt de kandidaat gaande het onderzoek zoveel als 
mogelijk op de hoogte van welke informatie over hem wordt ingewonnen of 
geverifieerd. 

Informatie
Er bestaan honderden verschillende definities van het begrip informatie. Voor 
de employmentscreening relevante Informatie bestaat uit gegevens van ver-
schillende bronnen en kan zowel mondeling als schriftelijk worden verstrekt. 
Informatie is afkomstig van de kandidaat en van andere (in het kader van het 
onderzoek geconsulteerde) personen. Ook de gegevens die zijn verkregen uit 
het raadplegen van overige bronnen, zoals de VOG3, het uittreksel uit het CKI4, 
het internet, databanken en documenten, is in deze context informatie. 

Natuurlijke persoon of rechtspersoon
–  Een natuurlijke persoon is een mens van vlees en bloed met een herleidbare 

identiteit;
–  Een rechtspersoon is een organisatievorm die zelfstandig aan het rechtsver-

keer deelneemt dus bevoegd is om bepaalde rechtshandelingen te verrich-
ten.

3  Verklaring Omtrent het Gedrag.
4  Centraal Krediet Informatiesysteem.

7657_screening.indd   29 11-05-2010   15:24:52



30
P r e  e n  i n e m p l o y m e n t s c r e e n i n g

Verleden
Elke screening beperkt zich uitsluitend tot historische feiten en omstandighe-
den. 

Aangaan of wijzigen van een contractuele overeenkomst
De screening wordt uitgevoerd voordat partijen een nieuwe of herziene over-
eenkomst aangaan. 

2.4 Doel

Elke organisatie streeft voor het uitvoeren van de screening de eigen specifieke 
doelen na. Over het algemeen geldt dat de organisatie:

compliant1. 5 wil of moet zijn;
moet voldoen aan wettelijke eisen;2. 
wil voorkomen dat zij medewerkers in dienst krijgt waarvan gebeurtenissen 3. 
uit het verleden reden kunnen zijn om te twijfelen aan hun integriteit. Bij-
voorbeeld gebeurtenissen die de reputatie van de organisatie kunnen scha-
den en waarvan verwacht kan worden dat die zich onder bepaalde omstan-
digheden zouden kunnen herhalen;
schade wil voorkomen als gevolg van incidenten waarin de integriteit van 4. 
een medewerker ter discussie heeft gestaan; 
zichzelf als organisatie serieus neemt en zich wil verzekeren van aantoon-5. 
baar betrouwbare medewerkers.

2.5 Aversie en beleving

De aversie en beleving rond de employmentscreening hebben alles te maken 
met het aan de kandidaat geven van duidelijkheid over waaruit de screening 
zal bestaan. Het kunnen uitleggen en beargumenteren van de functie- of wer-
krelevantie van de gehanteerde screeningsmethodiek en -instrumenten heeft 
invloed op beleving en eventuele aversie van de kandidaat. Wanneer de organi-
satie de aversie wil wegnemen, zal zij eerst moeten onderzoeken waar die van-
daan komt. Om de oorzaken duidelijk te krijgen is verschil gemaakt tussen de 
aversie bij de selecteur/onderzoeker en bij de kandidaat. 

5  Handelend volgens ‘het boekje’; volgens de regels van toezichthoudende instanties en volgens 
de regels die de organisatie zichzelf oplegt.
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Bij de selecteurs/onderzoekers ontstaat aversie onder andere doordat:
zij dikwijls veel moeite hebben gedaan om een geschikte kandidaat te vin-1. 
den en bij screening bestaat de kans dat die kandidaat na de employments-
creening alsnog afgewezen wordt;
het ontbreekt aan duidelijkheid over de wijze waarop de employments-2. 
creening kan en moet worden uitgevoerd en het doel daarvan;
zij moeite hebben met de gehanteerde methodiek en screeningsinstrumen-3. 
ten;
het hen ontbreekt aan de noodzakelijke gezonde dosis achterdocht;4. 
het hen ontbreekt aan tijd (of budget) om de employmentscreening goed te 5. 
kunnen uitvoeren;
zij soms geen antwoord kunnen of willen geven op lastige vragen van de 6. 
kandidaat, bijvoorbeeld over het hoe en waarom.

Aversie bij de kandidaat kan ontstaan doordat:
deze van mening is dat de employmentscreening buitenproportionele in-1. 
breuk maakt op zijn privacy;
hij zijn informatie heeft opgeleukt en dat zou tijdens de employments-2. 
creening wel eens aan het licht kunnen komen;
hij van mening is dat de selecteur/onderzoeker achterdochtig is en alleen 3. 
maar op zoek is naar negatieve informatie, om daarmee bij zijn leidingge-
vende of opdrachtgever te kunnen scoren;
hij van mening is dat de employmentscreening het opbouwen van een ver-4. 
trouwensrelatie met zijn nieuwe werkgever in de weg staat, al voor hij de 
functie heeft aanvaard; 
hij niet weet wat er met de verzamelde informatie gebeurt nadat de screening 5. 
is afgerond. 

Selecteurs en onderzoekers kunnen aversie bij de kandidaat voor een deel weg-
nemen wanneer zij zich houden aan wat zij vooraf met de kandidaat afspre-
ken. Niet- werkrelevante vragen of methodes roepen bij zowel de kandidaat als 
bij de selecteur/onderzoeker aversie op. Een ander belangrijk aspect is dat de 
selecteurs en ook de onderzoekers tegen de kandidaat niet altijd even duide-
lijk zijn over de werkrelevantie van alle gehanteerde screeningsmethodes en 
-instrumenten. De kandidaat moet de overtuiging hebben dat elke stap in het 
screeningsproces gericht is op het naar behoren vervullen van de functie waar-
naar hij heeft gesolliciteerd. Het is aan de selecteur en de onderzoeker om hem 
daarvan te overtuigen. 
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2.6 Wanneer

Op welk moment in het werving- en selectieproces begint de screening van de 
kandidaat? Over het algemeen beperken selecteurs en onderzoekers zich tot het 
screenen van de kandidaat met wie men het traject wil voortzetten. Zij hebben 
eigenlijk al de keuze bepaald maar laten de ondertekening van de arbeidsover-
eenkomst afhangen van de resultaten uit de employmentscreening. 

Het moment waarop wordt begonnen met het screenen kan per organisatie 
verschillen. Zo kan het bijvoorbeeld voorkomen dat de selecteurs uit twee ge-
schikte kandidaten – nog – geen keuze hebben kunnen maken. In die gevallen 
‘koopt’ men tijd en besluit men om beide kandidaten te screenen. Is de employ-
mentscreening afgerond, dan gebruikt men de resultaten daarvan bij het bepa-
len van de keuze. 

Het screenen van contractors gaat in de regel sneller en gemakkelijker. Vanuit 
de organisatie wordt dikwijls druk op de selecteurs uitgeoefend omdat zij de 
contractors snel willen inzetten. Ondanks die druk moeten selecteurs erin per-
sisteren dat de employmentscreening wordt uitgevoerd voordat de contractors 
met hun werkzaamheden beginnen. Het is een voordeel dat men bij de inzet 
van contractors meer flexibiliteit heeft in het bepalen van het moment van em-
ploymentscreening dan bij de werving en selectie van medewerkers die sollici-
teren naar een vast dienstverband. 

2.7 Vormen

In dit boek worden de volgende vormen van employmentscreening behandeld: 
–  pre-employmentscreening; 
–  inemploymentscreening; 
–  periodieke screening. 
Daarnaast is er nog een onofficiële vorm, het aantonen van de eigen betrouw-
baarheid door de kandidaat. Tot slot wordt in deze paragraaf ingegaan op de 
employmentscreening tijdens een bedrijfsovername.
Omdat de afspraken, die de medewerker die het exitgesprek voert, tijdens de 
volgende screening van belang zijn is hieraan eveneens aandacht besteed. 
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2.7.1 Pre-employmentscreening (instroom)

Deze vorm van screenen is, zoals de term al doet vermoeden, onderdeel van 
de werving en selectie bij de instroom van nieuwe medewerkers. Als onderdeel 
van het aannamebeleid heeft het management van de organisatie bepaald dat 
voor de functies waarin kwetsbare elementen zijn opgenomen een employ-
mentscreening gerechtvaardigd is. Rechtvaardiging is afhankelijk van wat de 
organisatie stelt of wat de wetgever eist. In het screeningsbeleid is vastgelegd 
dat een pre-employmentscreening wordt uitgevoerd nadat het selectiegesprek 
is gevoerd en de selecteurs de intentie hebben uitgesproken dat zij de kandidaat 
of kandidaten een arbeidsovereenkomst willen aanbieden. 

Soms ontstaat ook bij een selectiegesprek voor een niet-kwetsbare functie twij-
fel over de integriteit (consciëntieusheid) van de kandidaat. De selecteurs kun-
nen in die situatie beslissen om alsnog een employmentscreening uit te (laten) 
voeren. Dat kan dus zelfs wanneer de vacante functie geen kwetsbare elemen-
ten bevat en de employmentscreening geen vast onderdeel uitmaakt van de 
werving en selectie. 

2.7.2 Inemploymentscreening (doorstroom)

In verschillende organisaties aanvaarden medewerkers soms om de meest uit-
eenlopende redenen een andere functie, bijvoorbeeld vanwege een promotie, 
omdat zij op zoek zijn naar nieuwe uitdagingen en soms gedwongen tijdens een 
reorganisatie. Wanneer de nieuwe functie vanwege de functie-elementen wet-
telijk of beleidsmatig als een integriteitkwetsbare functie wordt aangemerkt, 
kan men beslissen om een inemploymentscreening uit te (laten) voeren. In-
houdelijk wijkt de uitvoering hiervan nauwelijks af van de pre-employments-
creening. Wanneer tijdens deze vorm van employmentscreening informatie 
over de kandidaat (medewerker) aan het licht komt die schadelijk of belastend 
kan zijn voor de organisatie, zal men zich beraden over de positie van de kan-
didaat. De resultaten uit de inemploymentscreening kunnen, behoudens het 
aan het licht komen van strafbare feiten, geen reden zijn om de arbeidsover-
eenkomst met de kandidaat te beëindigen. 

2.7.3 Periodieke screening

Sommige functies zijn zo integriteitgevoelig dat men besluit om periodiek een 
employmentscreening uit te (laten) voeren. Het management van de organisa-
tie bepaalt de frequentie in samenspraak met de medewerker en, indien aan-
wezig, het medezeggenschapsorgaan. De organisatie bepaalt de frequentie aan 
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de hand van de hoeveelheid en aard van de kwetsbare functie-elementen. De 
uitvoering van de periodieke employmentscreening wijkt nauwelijks af van de 
pre- en inemploymentscreening. 

Exitgesprek (uitstroom)

Het lijkt wat vreemd om wanneer gesproken wordt over screenen en werving- 
en selectietrajecten, het ‘exitgesprek’ aan te roeren. Om alle aspecten van het 
screenen te behandelen wordt ook aan de uitdiensttreding aandacht geschon-
ken. De rechtvaardiging daarvoor is dat elk einde een nieuw begin inhoudt. 
Tijdens het exitgesprek krijgt de vertrekkende medewerker nogmaals de moge-
lijkheid om de reden van zijn vertrek kenbaar te maken. Daarmee voorkomen 
partijen kwaadsprekerij over de organisatie, waardoor imagoschade kan ont-
staan. Het exitgesprek benutten partijen tevens om afspraken te maken over 
hoe de organisatie omgaat met het verstrekken van informatie aan organisaties 
en/of nieuwe werkgevers die informatie over de kandidaat willen inwinnen. De 
medewerker die het exitgesprek voert en de medewerker die de organisatie gaat 
verlaten bepalen samen welke informatie bewaard wordt en wat de bewaarter-
mijn is. De vertrekkende medewerker krijgt relevante informatie mee, zoals 
zijn ontslagbrief, een getuigschrift, beoordelingen. Met behulp van die infor-
matie kan hij zijn carrière portfolio (paragraaf 3.2.4) actualiseren. Tijdens het 
exitgesprek zullen tevens de in het verleden – eventueel – door de medewer-
ker ondertekende geheimhoudingsverklaring en/of afspraken met betrekking 
tot een non-concurrentiebeding aan de orde komen. Tijdens het exitgesprek 
maakt de medewerker van organisatie en de vertrekkende medewerker afspra-
ken over welke informatie zij aan derden, bijvoorbeeld in het kader van een 
employmentscreening mag verstrekken. 

2.7.4 Aantonen van de eigen betrouwbaarheid 

Steeds vaker stelt een werkgever of opdrachtgever aan de kandidaat of contrac-
tor de vraag of hij, voorafgaand aan het uitvoeren van zijn werkzaamheden, 
zijn betrouwbaarheid wil aantonen. Het aantonen van de eigen betrouwbaar-
heid kan worden gezien als: het instellen van een employmentscreening naar de 
persoon die daartoe zelf de opdracht heeft verstrekt. Uiteraard is er, wanneer een 
opdrachtgever een employmentscreening naar zichzelf laat uitvoeren, sprake 
van conflicterende belangen (‘Wie betaalt bepaalt’). Om de schijn van belan-
genverstrengeling en de twijfel daardoor aan de waarde van de employmen-
tscreening te voorkomen, is het een voorwaarde dat een onafhankelijke derde 
de employmentscreening uitvoert. Deze zal over zijn bevindingen en over de 
wijze waarop deze tot stand zijn gekomen aan zijn opdrachtgever rapporteren.
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2.7.5 Screening tijdens bedrijfsovername

Het kopen of verkopen van een bedrijf, een fusie of het sluiten van een strate-
gische alliantie is voor partijen vaak een tijdrovende en riskante onderneming. 
Vanwege de complexiteit en noodzaak om zorgvuldig te handelen vinden over-
names en fusies gestructureerd plaats, waarbij de organisatie gebruikmaakt 
van uitgebreide draaiboeken. Eén van de acties uit een dergelijk draaiboek is 
het uitvoeren van een due diligence. Het is belangrijk om als ondernemer di-
rect al tijdens de startfase van een bedrijf rekening te houden met een minder 
positief ‘doemscenario’. Due diligence is vooral bedoeld om de overnemende 
partij enige zekerheid te bieden. Due diligence neemt tegenwoordig een steeds 
belangrijker plaats in tijdens onderhandelingen bij overnames. Bij due dili-
gence ligt de nadruk op juridische en fiscale aspecten. Een onderbelicht aspect 
daarin is de integriteit van het personeel en de cultuur in de organisatie. Om 
dat aspect voorafgaand aan de bedrijfsovername duidelijk te krijgen is het uit-
voeren van een integriteitscan een uitstekend instrument. 
Met behulp van een integriteitscan krijgt de overnemende partij een objectief 
beeld over de kwetsbaarheid van de organisatie en de risico’s. De scan helpt bij 
het beoordelen van de weerbaarheid tegen integriteitinbreuken. Integriteitbe-
leid, gedragscodes en een meldpunt integriteitschendingen zijn daarvoor ide-
ale ijkpunten. De employmentscreening van de medewerkers biedt hierop een 
aanvulling. De betrouwbaarheid van een organisatie wordt namelijk bepaald 
door de medewerkers die van die organisatie deel uitmaken. Screening van een 
rechtspersoon, zoals dat tijdens due diligence gebeurt, richt zich tevens op za-
kelijke aspecten, zoals solvabiliteit6, kwaliteit en bedrijfsimago. 

Mogelijk nog belangrijker is het bepalen van de integriteit van de individuele 
‘natuurlijke personen’ (de medewerkers) die van die organisatie deel uitmaken. 
Voor een optimale beoordeling worden niet alleen de verantwoordelijken aan 
de employmentscreening onderworpen. Bij het samenstellen van de lijst ‘te 
screenen personen’ is het van belang om een zo breed mogelijke afspiegeling te 
hanteren van functies binnen alle geledingen van de organisatie. 

Om de integriteitscan uit te kunnen voeren is het noodzakelijk dat men kan 
beschikken over:
–  de personeelsdossiers; 
–  de individueel afgenomen integriteittests van de medewerkers;
–  de vastgelegde interviews met medewerkers uit verschillende geledingen in 

de organisatie. 

6  Verhouding tussen de totale bezittingen en de schulden. 
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Nadat de verzamelde informatie is geanalyseerd, ontstaat een reëel beeld over 
het integriteitniveau. Dat niveau wordt mede beïnvloed door de maatregelen 
die de organisatie heeft getroffen om laakbaar en deviant gedrag tegen te gaan 
en de weerbaarheid tegen integriteitschendingen te verhogen. 

2.8 Wie voeren employmentscreening uit?

Het is niet eenvoudig om aan te geven wie de employmentscreeningen uitvoert. 
Dit hangt nauw samen met het belang dat de organisatie daaraan hecht. Ook 
bij deze keuze geldt dat het afhankelijk is van de grootte en structuur van de 
organisatie wie de employmentscreening uitvoert. Alle mogelijkheden zijn ook 
nog eens afhankelijk van verschillende andere factoren. 

2.8.1 Grote organisaties

Grote organisaties hebben in de regel voldoende mogelijkheden om de employ-
mentscreening in eigen beheer uit te voeren. In grote organisaties is normaliter 
meer personeelsverloop dan in relatief kleine. Mede daardoor zullen de mede-
werkers die zich bezighouden met de werving en selectie daarin een vorm van 
routine opbouwen. Het voordeel daarvan is dat zij de employmentscreeningen 
sneller en efficiënter kunnen uitvoeren. Zij verzamelen tijdens de employmen-
tscreening veel informatie over de kandidaat en kunnen daar vrij over beschik-
ken. Doordat in grote organisaties de afstand tussen de selecteur/onderzoeker 
en de kandidaat groot is, mag worden aangenomen dat al die kennis nauwelijks 
invloed heeft op de onderlinge relatie. 

2.8.2 Kleine organisaties

In kleinere organisaties ligt dat anders. Soms ziet men elkaar dagelijks en er is 
een gerede kans dat men nauw met elkaar samenwerkt; er is sprake van korte 
lijnen en hiërarchie. Dan kan de ingewonnen informatie invloed hebben op de 
relatie tussen selecteur/onderzoeker en de kandidaat. Het – laten – uitvoeren 
van de employmentscreening door een externe partij (paragraaf 2.9) geniet in 
deze situatie verreweg de voorkeur. 
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2.8.3 Afdelingen binnen de eigen organisatie

De detaillist die een nieuwe caissière wil aannemen hanteert andere selectiecri-
teria dan de recruiter7 van een callcenter8 die op zoek is naar telemarketeers9. 
Ook de eigenaar van een winkelketen die besloten heeft om het wat rustiger 
aan te doen en een directeur voor zijn keten wil aanstellen, hanteert andere 
aanstellingscriteria dan de medewerker van de HRM-afdeling in een bedrijf 
dat archieven voor de overheid vernietigt. Bij de ene organisatie zal de direc-
teur of eigenaar zelf het onderzoek uitvoeren, terwijl in de andere organisatie 
de taak is neergelegd bij een afdeling HRM, personeels- of veiligheidszaken (zie 
tevens ‘Inbedding in de organisatie’, paragraaf 2.11.5).

Medewerkers Human Resources
In de meeste organisaties voeren de medewerkers van Human Resources Ma-
nagement, Human Resources Development, Personeel en Organisatie of Per-
soneelszaken de employmentscreening uit. Zij zijn verantwoordelijk voor de 
werving en selectie, bewaken het werving- en selectieproces, zijn van oudsher 
bekend met het benaderen van referenten, het inwinnen van referenties en het 
beheren van de personeelsdossiers.

De medewerkers van die afdelingen treden in de regel zelf op als referent, wan-
neer andere organisaties informatie over voormalige werknemers natrekken. 
Zij bewaken in dit kader de privacy van de ex-werknemer. 

Medewerkers afdeling veiligheid of veiligheidszaken
Organisaties die over een interne afdeling Veiligheid of afdeling Veiligheids-
zaken beschikken hebben een deel van de employmentscreening bij die afde-
lingen ondergebracht. De werkzaamheden bestaan vaak uit het benaderen van 
referenten en het verrichten van veldonderzoek10. 

Afdelingsmanagers
Er zijn organisaties waar de directeur/eigenaar of een afdelingsmanager de 
employmentscreening uitvoert. De ervaring leert dat kandidaten bij die perso-

7  De medewerker die belast is met de werving en selectie in een organisatie.
8  Een organisatie (of een organisatieonderdeel) die belast is met de afhandeling van alle telefoni-

sche contacten met klanten.
9  Medewerker van een callcenter.
10  Het persoonlijk benaderen van referenties, het onderzoeken van lidmaatschappen van vereni-

gingen en businessclubs, het benaderen van social networks, verifiëren van de overige door de 
kandidaat verschafte informatie. 
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nen niet snel ‘het achterste van hun tong’ laten zien. Hierdoor blijft informatie 
onbesproken, waardoor de persoon die de employmentscreening uitvoert zich 
onvoldoende een totaalbeeld van de kandidaat kan vormen. Een bijkomstig 
probleem is dat eigenaren van bedrijven of managers niet bedreven zijn in het 
uitvoeren van de employmentscreening. De over de kandidaat bekend gewor-
den informatie kan voor aanzienlijke dilemma’s zorgen tijdens eventuele be-
oordelings- en functioneringsgesprekken. 

Samenwerking tussen verschillende afdelingen
Organisaties gaan er steeds vaker toe over om de employmentscreening in sa-
menwerking tussen medewerkers van verschillende afdelingen te laten uitvoe-
ren. Een voorbeeld: Human Resources voert de gesprekken met de kandidaat 
of is daar direct bij betrokken. De afdeling Veiligheid of Veiligheidszaken be-
nadert de referenten, doet eventueel veldonderzoek en voert een bronnenon-
derzoek uit. De afdeling Legal11 bewaakt het proces. Gezamenlijk analyseren 
de uitvoerende medewerkers de gegevens, waarna de medewerker van Legal de 
eindconclusie rapporteert. 

2.8.4 Employmentscreening door externen

Veel organisaties besteden het uitvoeren van een employmentscreening uit aan 
een extern bureau, meestal een particulier onderzoeksbureau of een recherche-
bureau, of aan een in het screenen van kandidaten gespecialiseerd bureau. De 
reden is dat de medewerkers van die bureaus in het uitvoeren van de employ-
mentscreening ervaring en routine hebben opgebouwd. Daarbij komt dat de 
eigen medewerkers, in tegenstelling tot de medewerkers van externe bureaus, 
over het algemeen niet (of on)voldoende op de hoogte zijn van wat zij wel en 
wat zij nu juist niet mogen onderzoeken. Onzekerheid of men met de aanwe-
zige kennis het beoogde resultaat behaalt, laat organisaties dikwijls besluiten 
om de employmentscreening aan een externe partij uit te besteden. Een andere 
belangrijke factor is die van tijd. Het uitvoeren van een employmentscreening 
kost, althans dat is de gedachte, veel tijd. Tijd die men liever investeert in dat-
gene waarvan men zeker is dat men het goed kan. 

De kosten die kleven aan het uitvoeren van een employmentscreening door een 
externe partij mogen niet worden onderschat. Deze variëren aanzienlijk en zijn 
uiteraard afhankelijk van de wens van de klant en de tijd die de medewerkers 
van het externe bureau aan de employmentscreening spenderen. Uiteraard is 

11  Juridische afdeling.

7657_screening.indd   38 11-05-2010   15:24:54



39
S c r e e n i n g

het belangrijk om vooraf over de werkzaamheden die men uitvoert in relatie 
tot de kosten afspraken te maken en die in een Service Level Agreement vast te 
leggen. 

Financiële instellingen laten de employmentscreening over het algemeen uit-
voeren door een aan de financiële wereld gerelateerde stichting. Financiële in-
stellingen kunnen zich, wanneer zij voldoen aan de daaraan gestelde eisen als 
deelnemer12 (of geassocieerd deelnemer13) laten registreren. 

2.8.5 Algemene Inspectie- en Veiligheidsdienst

De Algemene Inspectie- en Veiligheidsdienst (AIVD) voert veiligheidsonder-
zoeken uit naar kandidaten in vertrouwensfuncties14 zoals dat is voorgeschre-
ven in de Wet veiligheidsonderzoeken15. De veiligheidsonderzoeken lijken in 
veel opzichten op die van een employmentscreening, met dien verstande dat de 
AIVD over meerdere informatiebronnen kan beschikken dan andere organi-
saties die de employmentscreening uitvoeren. Uitgebreide informatie over het 
uitvoeren van veiligheidsonderzoeken is opgenomen in hoofdstuk 16. 

2.9 De voor- en nadelen van zelf screenen en uitbesteden

2.9.1 Zelf screenen 

Voordelen:
–  Wanneer een organisatie zelf screent, kan zij het volledige proces zelf inrich-

ten;
–  Er is meer betrokkenheid bij de medewerkers die de employmentscreening 

uitvoeren; 
–  Er is meer toezicht op het uitvoeren van de employmentscreening volgens 

de norm die de organisatie daaraan stelt; 

12  Organisaties die zijn opgenomen in het Deelnemersregister.
13  Organisatie die medewerkers detacheert bij een Deelnemer.
14  Een functie bij de overheid of bedrijfsleven waarvan de functionaris in de gelegenheid is om de 

veiligheid of andere belangen van de staat te schaden. De functionaris werkt met vertrouwelijke 
tot geheim gekwalificeerde informatie. Openbaarmaking daarvan kan grote gevolgen hebben 
voor de veiligheid van de staat en kan de maatschappij voor korte of langere tijd ontregelen.

15  WET van 10 oktober 1996, houdende regelen inzake het verrichten van veiligheidsonderzoeken 
(Wet veiligheidsonderzoeken). Geraadpleegd is de tekst die geldt op 27 juli 2008.
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–  Er is minder snel sprake van wantrouwen door de kandidaten naar de me-
dewerkers die de employmentscreening uitvoeren; 

–  Referenten worden niet gebeld door onderzoekers die zich kenbaar maken 
als medewerkers van een onderzoeks- of recherchebureau;

–  Wanneer de selecteur nog vragen heeft, dan is de kandidaat eerder bereid 
die te beantwoorden, omdat de kandidaat de relatie met zijn nieuwe collega 
goed wil houden. 

Nadelen:
–  De informatie over de kandidaat kan bij zijn collega’s bekend worden;
–  Het uitvoeren van de employmentscreening brengt, zeker in het begin, voor 

de verantwoordelijke medewerkers extra werk met zich mee. De doorloop-
tijd kan door onervarenheid aanzienlijk toenemen;

–  De kans op belangenverstrengeling is reëel aanwezig. 

2.9.2 Uitbesteden

Voordelen:
–  De onderzoekers die de employmentscreening uitvoeren hebben veel erva-

ring, waardoor de doorlooptijd korter is;
–  Men beschikt over meer mogelijkheden om informatie over de kandidaat te 

vergaren en om de door de kandidaat verschafte informatie te verifiëren; 
–  Men heeft ervaring en routine in het achterhalen van feiten;
–  Onderzoekers hebben geen binding met de kandidaat; voor hen geldt slechts 

één waarheid; 
–  Er is meer aandacht voor mogelijke verstrengeling van belangen. 

Nadelen:
–  De organisatie/opdrachtgever blijft verantwoordelijk voor zowel de kandi-

daat als de employmentscreening. Uitbesteden verandert daar niets in;
–  De organisatie wordt afhankelijk van medewerkers van een externe partij 

die vanuit hun achtergrond soms zelf de informatie interpreteren en ‘ge-
kleurd’ rapporteren; 

–  Onderzoekers melden zich in de regel met de naam van hun organisatie. Dit 
roept ongewild vragen op bij de referenten; 

–  Kandidaten hebben vaak aversie tegen de wijze van screenen door externe 
organisaties; 

–  Het gaat opdrachtgevers om een ‘go or no go’. De door de onderzoekers ver-
zamelde informatie wordt soms ongezien bij het personeelsdossier (PD) van 
de kandidaat gevoegd. 
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Om achteraf teleurstellingen en frustraties te voorkomen zal de opdrachtgever 
bij het uitbesteden duidelijke kaders scheppen en richtlijnen geven waaraan hij 
wil dat de employmentscreening voldoet. Het uitspreken (en vastleggen) van 
de wederzijdse verwachting is daarin essentieel. 

Bij het bepalen van de keuze tussen zelf screenen of uitbesteden vindt een ge-
degen afweging plaats tussen de voor- en de nadelen, waarbij ook aandacht is 
voor:
–  Kosten:   Hoe verhouden de kosten van het in eigen beheer screenen 

zich ten opzichte van het uitbesteden?
–  Draagvlak:  De wens van de eigen medewerkers.
–  Vertrouwen:   Hoe wil de organisatie zich naar nieuwe medewerkers profile-

ren? 

Een tussenoplossing is dat de organisatie enkele onderdelen uit de employmen-
tscreening aan een externe partij uitbesteedt, zoals het bronnenonderzoek en 
de verificatie van de authenticiteit van diploma’s en getuigschriften.

Behalve de doorlooptijd verschilt de duur van de employmentscreening, wan-
neer ervaren eigen medewerkers die uitvoeren of wanneer die wordt uitbe-
steed, nauwelijks van elkaar. 

Tabel 1 Tijdstabel screening 

1 Zelf uitvoeren Door derden Termijn

Verificatie informatie idem

8 dagen

2 Opleidingen idem

3 Vorige werkgevers idem

4 Overige referenten idem

5 Onderzoek open bronnen idem

6 Analyse idem

7 Terugkoppeling naar de kandidaat idem

8 Inlichten opdrachtgever 1 dag

Totaal 9 dagen

Wat verschilt, is dat een externe organisatie een mondelinge terugkoppeling 
geeft aan de kandidaat en opdrachtgever. Daarna wordt een rapportage opge-
maakt met daarin de resultaten. 

1 Rapportage (extern onderzoeksbureau) 10 dagen
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2.10 Basisvaardigheden voor de screener

Het screenen vraagt nogal wat van de vaardigheden van de onderzoeker. Naast 
het kunnen en durven communiceren, het durven aangaan van de confronta-
tie, doortastendheid en een gezonde achterdocht, zijn theoretische en prakti-
sche kennis onontbeerlijk. De ervaren onderzoeker zal zich tijdens de employ-
mentscreening voortdurend afvragen of het onderzoek noodzakelijk en zinvol 
is, of hij de employmentscreening zorgvuldig en proportioneel uitvoert en of 
de kandidaat op de hoogte is van zijn verrichtingen. De onderzoeker zal zich 
er voortdurend van vergewissen dat hij tijdens het onderzoek de beschikking 
heeft over de juiste informatie en dat alles wat hij later zal rapporteren op feiten 
is gebaseerd. Hij kan elke vraag beantwoorden en elke constatering weerleg-
gen. 

Wat er kan gebeuren wanneer een onderzoeker zich laat meeslepen door tal 
van secundaire, nietrelevante factoren werd duidelijk in de eerste casus op pa-
gina 20. Niet elke onderzoeker beschikt over de noodzakelijke vaardigheden of 
weet deze op de juiste wijze in te zetten. Het maakt daarbij niet uit of de onder-
zoeker een medewerker is van een afdeling Human Resources, een directiese-
cretaresse, een bedrijfsrechercheur of medewerker van de AIVD. Het instellen 
van employmentscreeningen is een specialisme dat uitsluitend door breed ge-
oriënteerde mensen wordt uitgevoerd.

2.11 Screeningsbeleid

2.11.1 Totstandkoming

Organisaties die overgaan tot het opstellen en implementeren van screenings-
beleid hebben daarvoor een reden. Heeft de organisatie daartoe een wettelijk 
plicht, dan zal het beleid al gauw ‘top down’ worden opgelegd. In bedrijven die 
de employmentscreening vanuit hun ambitie willen invoeren geldt veel meer 
een ‘bottom up’ benadering. 

2.11.2 Draagvlak

Bij het invoeren van employmentscreeningen spelen het algemene gevoel van 
weerstand tegen verandering en draagvlak in de organisatie een belangrijke 
rol. Draagvlak is voor het management het toverwoord om hun doelen te be-
reiken. 
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Wanneer zij verwachten dat onder de medewerkers geen draagvlak is voor 
screeningsbeleid, plaatsen zij het al snel in de koelkast zonder zich te reali-
seren dat het juist daar slechts beperkt houdbaar is. Wet- en regelgeving zijn 
voortdurend aan verandering onderhevig. De medewerkers die dagelijks met 
de employmentscreening werken, hebben voor die veranderingen voortdurend 
aandacht en doen aanbevelingen om het up-to-date te houden. Houdt men het 
beleid niet actueel en is er geen toezicht op de naleving, dan verwordt het tot 
een papieren tijger en is de investering in het samenstellen ervan een ‘waste of 
money’. Wat wel bereikt is, is dat het management kan zeggen dat het heeft vol-
daan aan de compliance-eis, en daar ging het uiteindelijk toch om? Hoe het 
organisaties vergaat die zo met hun beleid (en hun medewerkers) omspringen, 
valt buiten de ‘scope’ van dit boek. 

Er is nog een andere reden om uitvoerig aandacht te schenken aan het creëren 
van draagvlak voor screeningsbeleid. Elke organisatie is afhankelijk van hoe 
de medewerkers invulling geven aan beleid, dus ook screeningsbeleid. De wijze 
waarop zij het screeningsbeleid hanteren is in sterke mate bepalend voor het 
uiteindelijke resultaat en het tijdsbestek waarin dat resultaat wordt behaald. 

Draagvlak hangt nauw samen met de wijze waarop het management de mede-
werkers informeert. De argumenten die sommige medewerkers gebruiken om 
geen invulling te geven aan het beleid zijn bijvoorbeeld:
–  ‘Wij hebben nu al weinig tijd voor de dagelijkse werkzaamheden, laat staan 

dat er tijd is voor employmentscreening’;
–  ‘Het is erg moeilijk om gekwalificeerde medewerkers in dienst te krijgen; 

met een employmentscreening ontstaat er alleen nog maar meer kans dat 
goede kandidaten worden afgewezen.’

Het is voor het management zaak om juist aan deze medewerkers en aan hun 
redenen aandacht te schenken. Dat kan bijvoorbeeld door hen met behulp van 
trainingen en cursussen zodanig toe te rusten dat zij juist de positieve kanten 
van het screenen voor de organisatie gaan inzien. 

2.11.3 Implementatie

De implementatie van het screeningsbeleid valt onder de verantwoordelijkheid 
van de directie. Over het algemeen zal de verantwoordelijkheid voor de uitvoe-
ring worden overgelaten aan de betrokken afdelingsmanagers. 

7657_screening.indd   43 11-05-2010   15:24:55



44
P r e  e n  i n e m p l o y m e n t s c r e e n i n g

Ook de verantwoordelijkheid voor de implementatie van het screeningsbeleid 
zal door de directie aan het management worden overgelaten. 

Voordat het screeningsbeleid geïmplementeerd wordt, moet het voldoen aan 
een aantal basisvoorwaarden, zoals: 
–  helder geformuleerde, duidelijke en consistente doelen nastreven;
–  baseren op duidelijke en onweerlegbare theoretische kaders (zoals wetge-

ving, intentieverklaringen, citaten en publicaties);
–  voor de medewerkers herkenbaar beschrijven van de belangrijkste factoren 

die invloed hebben op het doel, de reden en de oorzaken voor de implemen-
tatie van het screeningsbeleid; 

–  bieden van voldoende handvatten om daarmee binnen de doelgroepen aan 
de slag te gaan; 

–  bieden van voldoende faciliteiten en structuur, waardoor de kans van slagen 
zo goed mogelijk wordt gerealiseerd. De medewerkers worden daarbij door 
de organisatie in zowel materiële als financiële zin ondersteund en krijgen 
voldoende verantwoordelijkheden en bevoegdheden;

–  het verantwoordelijke management laten beschikken over voldoende in-
vloed in de organisatie om de doelstellingen van het beleid te kunnen reali-
seren;

–  bieden van ondersteuning aan de samenstellers tijdens het implementatie-
proces; 

–  ervoor waken dat het screeningsbeleid niet al tijdens de implementatie 
wordt achterhaald door nieuw en mogelijk conflicterend beleid.

2.11.4 Implementatie in relatie tot de ‘WOR’

De wetgever heeft bij de totstandkoming van de Wet op de Ondernemingsra-
den (WOR) al onderkend dat een regeling op het gebied van het aanstellings-, 
ontslag- of bevorderingsbeleid (artikel 27 lid 1 onder e WOR) aanzienlijke im-
pact heeft op de welzijnsgevoelens van de medewerkers. Om die reden is in-
stemming van het medezeggenschapsorgaan noodzakelijk. Draagvlak onder 
de medewerkers wordt vergroot door een zo breed mogelijke afvaardiging van 
de organisatie te betrekken bij de totstandkoming van het screeningsbeleid en 
er gezamenlijk naar toe te werken dat de leden van het medezeggenschapsor-
gaan daaraan unaniem hun instemming verlenen. 
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2.11.5 Inbedding in de organisatie

Het screenen is een lijnverantwoordelijkheid. De lijnmanager is proceseige-
naar16 en in zijn hoedanigheid als manager verantwoordelijk voor de werving 
en selectie van medewerkers voor zijn afdeling. Hij kan daarbij ondersteund 
worden door medewerkers van:
–  Human Resources Management (HRM); 
–  Human Resources Development (HRD); 
–  Personeel en Organisatie (P&O);
–  Personeelszaken (PZ). 

In kleinere organisaties voeren leidinggevende medewerkers van andere afde-
lingen dan waar de functie vacant is de ondersteunende werkzaamheden tij-
dens de employmentscreening uit, bijvoorbeeld een afdelingschef of voorman. 
Voorwaarde is wel dat deze medewerker deskundig is op het gebied van scree-
nen. 

Een duidelijke positionering in de organisatie van de employmentscreening 
heeft een aantal voordelen:
–  De lijnmanager is op de hoogte van wie uiteindelijk zijn afdeling zal gaan 

versterken, hij zal de nieuwe medewerker immers gaan aansturen;
–  De specialistische kennis van ondersteunende afdelingen wordt optimaal 

benut;
–  De mogelijke toename in werkzaamheden als gevolg van de employment-

screening, wordt over verschillende afdelingen verdeeld;
–  De procesbewaking blijft onder verantwoordelijkheid van afdelingen als 

HRM, HRD, P&O of PZ. 

Het management zal de mogelijke formatie-uitbreiding of verhoging van afde-
lingsbudgetten sneller accepteren en accorderen omdat taken en verantwoor-
delijkheden over verschillende afdelingen zijn verdeeld. De hiervoor beschre-
ven aanpak slaagt echter alleen wanneer een gedegen afstemming tussen de 
verschillende afdelingen plaatsvindt. 

16  De eindverantwoordelijke in een werkproces.
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2.12 De koppeling met integriteit

2.12.1 Algemeen

De aandacht voor integriteit in het maatschappelijk verkeer is de laatste jaren 
sterk toegenomen en heeft geresulteerd in aangescherpte wetgeving en de ont-
wikkeling van tal van integriteitinstrumenten zoals gedragscodes, klokkenlui-
derregelingen en integriteitaudits. De aanzet tot meer aandacht voor integri-
teit is gegeven door mevrouw Ien Dales17, die tijdens een bijeenkomst van de 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten in 1992 een inleiding hield met daarin 
de dikwijls geciteerde woorden: ‘een beetje integer bestaat niet’. Zij vestigde 
daarmee de aandacht op integriteit. Incidenten die voor die tijd als luttel en 
niet-relevant waren betiteld, werden plotseling breed in de media uitgemeten. 
Een uitstekend voorbeeld daarvan is de aandacht voor de bouwfraude in 2001, 
gevolgd door een parlementaire enquête waarvan de eindrapportage op 12 de-
cember 2002 door Marijke Vos18 werd gepresenteerd. 

Het begrip integriteit is afkomstig van het Latijnse ‘in’ (niet) en ‘tangere’ (aan-
raken). Integriteit betekent onder andere dat mensen zich het belang realiseren 
van normen en waarden en dat ze de belangen van anderen respecteren. Lange 
tijd beweerde men dat een integere werknemerspopulatie de enige voorwaarde 
was voor een integere organisatie. In de loop van de tijd is duidelijk geworden 
dat voor het bereiken van een integere organisatie meer nodig is. Integriteit is 
weliswaar gekoppeld aan goed werknemerschap (artikel 7:611 uit het Burger-
lijk Wetboek), maar ook de rol van de werkgever mag daarin niet worden on-
derschat. Die rol bestaat eruit dat de werkgever voldoende voorwaarden schept 
waardoor de werknemer zich integer kan en zal gedragen. 

De werkgever is verantwoordelijk voor een samenhangend en evenwichtig in-
tegriteitbeleid. Van hem mag verwacht worden dat hij alles (wat binnen zijn 
vermogen ligt en redelijkerwijs van hem kan worden verwacht) zal doen om 
laakbaar19 en deviant20 gedrag in de organisatie tegen te gaan. Wanneer een 
nieuwe medewerker een functie met kwetsbare functie-elementen gaat vervul-
len, zal zijn werkgever zich ervan overtuigen dat diens integriteit, in relatie tot 
de te vervullen functie, nooit ter discussie heeft gestaan. Het uitgangspunt voor 

17  Minister van Binnenlandse Zaken van 7 november 1989 tot aan haar overlijden op 10 januari 
1994. 

18  Van 1994 tot 2006 Lid van de Tweede Kamer voor de fractie van GroenLinks.
19  Afkeurenswaardig.
20  Van de norm afwijkend.
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de werkgever is: de juiste man op de juiste plaats. Dit gezegde kan worden geïn-
terpreteerd als: de integere man op de integriteitkwetsbare functie. Soms wor-
den functies op basis van gerechtvaardigde gronden vanuit een voorkeurs- of 
voorrangspositie aan een kandidaat toegekend. Het is de taak van het manage-
ment om erop toe te zien dat vacatures niet worden vervuld op basis van fami-
liebanden of vriendschapsrelaties. 

Het is hun taak en verantwoordelijkheid om elke schijn van belangenverstren-
geling te voorkomen. Geen enkele organisatie kan zich veroorloven om vanuit 
een bevoordelingspositie een arbeidsovereenkomst aan de kandidaat aan te 
bieden. 

Doordat elk individu een geheel eigen beleving heeft van integriteit, de ‘mo-
rele competentie’, kunnen tussen waarden en sociaal geaccepteerde morele 
standaarden aanzienlijke verschillen optreden. Het is aan de selecteur(s) om te 
beoordelen of de morele standaarden van de kandidaat overeenkomen met de 
standaarden die de organisatie hanteert. Tijdens de werving en selectie toetsen 
de selecteurs dat op verschillende momenten en manieren, bijvoorbeeld tijdens 
het oriënterend gesprek, selectiegesprek en/of screeningsinterview. Onderdeel 
van de selectieprocedure kan zijn dat de selecteurs de kandidaat vragen om 
mee te werken aan een integriteittest ofwel een betrouwbaarheidsmeting (pa-
ragraaf 4.2). 

2.12.2 Integriteitbeleid

Integriteit en employmentscreening hebben een innige relatie; beide zijn on-
losmakelijk met elkaar verbonden. Door te screenen geeft de organisatie aan 
de kandidaat en medewerkers (inemploymentscreening) het signaal af dat zij 
integriteit serieus neemt en daaraan een hoge prioriteit toekent als onderdeel 
van het organisatiebeleid. De organisatie neemt daarmee integriteit als organi-
satie-eigenschap serieus. De organisatie vermeldt in het integriteitbeleid welke 
kernwaarden het nastreeft en bepaalt op basis van die kernwaarden aan welke 
eigenschappen de (nieuwe) medewerkers moeten voldoen. Die eigenschappen 
maken onderdeel uit van de functieanalyse en zullen worden meegewogen in 
de samenstelling van de selectiecode (hoofdstuk 5). 
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