
Solliciteren voor een job? “Computer says no.”  
 
Stel je voor, je bent op zoek naar een job. Na ettelijke uren gespendeerd te hebben aan je cv, 
komen de afwijzingen binnen. “Te weinig ervaring of niet het profiel waar we naar op zoek 
zijn.” Je vraagt je af waarom je niet geschikt bent voor de job en klikt verder. Nu blijkt dat 
een computer dit beslist heeft. Er is dus nooit een mens aan te pas gekomen!  
 
Solliciteren is nooit echt leuk, maar hoe voelen we ons als we worden afgewezen door een 
computer? In dit tijdperk van constante veranderingen en het tekort aan digitale 
vaardigheden is de zoektocht naar het juiste talent uitdagender dan ooit. Door artificiële 
intelligentie te gebruiken kunnen bedrijven topkandidaten gemakkelijker identificeren. 
 
AI, da’s niets voor mij! 
 
Ik hoor je denken: ‘Dat is een ver-van-mijn-bed-show!’. Computers die zelfstandig taken 
kunnen uitvoeren, die een vorm van menselijke intelligentie vereisen. Dat is toch science 
fiction? In de realiteit maken we echter regelmatig gebruik van deze artificiële intelligentie 
(AI). Denk hierbij aan je persoonlijke afspeellijsten op Spotify, sociale netwerken die inspelen 
op jouw voorkeuren en Siri van Apple die bijna op elke vraag een antwoord kan formuleren. 
 
Ook binnen de bedrijfswereld kent artificiële intelligentie een opmars, vooral bij de selectie 
van nieuw talent. Een mens kan een beperkt aantal cv’s per dag doornemen tot de 
aandachtspanne op is. Een computer daarentegen, kan een oneindige hoeveelheid 
informatie scannen en verwerken. Zo kan er ongelofelijk efficiënt een geknipte kandidaat 
geselecteerd worden. Kortom de technologische mogelijkheden zijn voor handen, maar 
voelen sollicitanten zich rechtvaardig behandeld bij zo’n selectieprocedure?  
 
Sollicitant zegt “whatever” 
 
Door onderzoek kon er een blik geworpen worden op het rechtvaardigheidsgevoel. De 
deelnemers kregen allemaal te lezen dat ze niet geschikt waren bevonden voor de job.  
De voorgelegde situaties verschilden in wie of wat de cv had bekeken (mens of computer) en 
wie of wat de eindbeslissing had gemaakt (opnieuw mens of computer). Daarna volgde een 
vragenlijst om het rechtvaardigheidsgevoel per situatie in kaart te kunnen brengen.   
 
Bij aanvang van het onderzoek leek het aanneembaar dat menselijke beslissingen 
rechtvaardiger werden ervaren dan een besluit van een computer. Verrassend genoeg was 
het niet het besluit dat het verschil maakte, maar wel wie of wat de informatie had 
verzameld. Zolang een mens de cv’s had doorgenomen, maakte het niet uit wie of wat de 
eindbeslissing nam. Met andere woorden, de informatieverzameling weegt tijdens het 
wervingsproces sterker door op het rechtvaardigheidsgevoel van de deelnemers dan het 
besluit. 
 
 
 
 
 



Efficiëntie vs. rechtvaardigheid 
 
Momenteel zijn het vooral personeelsmedewerkers die cv’s natrekken om kandidaten te 
zoeken. Vooroordelen en tijdnood zijn hierbij gekende beperkingen. Het gebruik van 
artificiële intelligentie bij een selectieprocedure bevindt zich nog in de kinderschoenen. Toch 
zal deze toepassing steeds vaker ingezet worden om cv’s te screenen. De efficiënte selectie 
van kandidaten door AI, is niet te evenaren door een mens.  
 
Dit onderzoek biedt kansen om opnieuw stil te staan bij het gebruik van artificiële 
intelligentie bij selectieprocedures. Ondanks de grote voordelen voor bedrijven, kan het 
nadelige uitkomsten hebben voor de sollicitant. We staan op het punt menselijke taken door 
te geven aan een computer en de menselijkheid van dit proces te vergeten, namelijk het 
rechtvaardigheidsgevoel van de sollicitant. Op lange termijn kan dit zorgen voor een negatief 
imago voor het bedrijf.  
 
Met een kritische blik naar de toekomst 
 
Hoewel we gretig gebruik zullen maken van deze nieuwe technologieën, is voorzichtigheid 
aan te raden. AI heeft de mogelijkheid om op een efficiëntere manier de juiste kandidaat te 
selecteren. Toch toonde onderzoek aan dat het rechtvaardigheidsgevoel van de sollicitanten 
hoger ligt wanneer een mens dit doet. Een kritische blik is nodig om artificiële intelligentie 
op een correcte manier in te zetten bij werving en selectie. Er dient daarom rekening 
gehouden te worden met de afweging tussen efficiëntie en rechtvaardigheid.  
 
‘By far, the greatest danger of Artificial Intelligence is that people conclude too early that 
they understand it.’ – Eliezer Yudkowsky 
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