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WAT ZOU JE DOEN IN DE  
VOLGENDE SITUATIES?

49% zou niet betalen op het toilet als de 
toilet juffrouw nergens te bekennen is; 

37% zou een tientje te veel teruggekre-
gen wisselgeld niet teruggeven;

5%  zou het geld niet teruggeven als hij ie-
mand op straat een briefje van vijf zag 
verliezen; 

3%  zou niet bellen naar de eigenaar van 
een gevonden portemonnee met 
daarin ongeveer veertig euro, een fa-
miliefoto en contactgegevens.

Te veel teruggekregen wisselgeld houden 
92%  denkt dat mensen in zijn omgeving dit wel-

eens hebben gedaan 
69%  heeft dit zelf weleens (een of meer keren) ge-

daan

Kantoorartikelen (pennen, kladblokken, print-
papier) van het werk meenemen voor eigen ge-
bruik
90%  denkt dat mensen in zijn omgeving dit wel-

eens hebben gedaan
69% heeft dit zelf weleens gedaan

De belastingaangifte niet helemaal naar waar-
heid invullen, bijvoorbeeld door privé-aankopen 
op te geven als aankopen voor werk of studie 
58%  denkt dat mensen in zijn omgeving dit wel-

eens hebben gedaan
17%  heeft dit zelf weleens gedaan

Hoeveel sjoemelen we? 
DE UITKOMSTEN VAN HET PSYCHOLOGIE MAGAZINE-ONDERZOEK

Veel mensen sjoemelen weleens als ze de 
kans krijgen, blijkt uit onderzoek door 
gedrags econonoom Dan Ariely in de Ver-
enigde Staten. Hoe eerlijk zijn wij Neder-
landers eigenlijk? Bijna 750 mensen vulden 
een vragenlijst over eerlijk gedrag in op 
psychologiemagazine.nl: 677 vrouwen en 
69 mannen. 
Om hun de kans te geven zo eerlijk 
 mogelijk te zijn benadrukten we dat de 
antwoorden anoniem zullen blijven. Maar 
omdat mensen hun eigen gesjoemel nu 
eenmaal liever niet aan de grote klok han-
gen, bestaat de kans dat de werkelijke per-
centages nog iets hoger liggen. 

Uit onderzoek door Dan Ariely bleek  
dat we andere mensen als on eerlijker 
 inschatten dan wijzelf. Het geeft ons een 
rechtvaardiging om zelf oneerlijk te zijn, 
zegt de onderzoeker, want anderen doen 
het  immers ook. 

Je ziek melden op het werk terwijl je dat niet 
bent
74%  denkt dat mensen in zijn omgeving dit wel-

eens hebben gedaan
34%  heeft dit zelf weleens gedaan

Onterecht spullen declareren bij de verzekering 
of een te hoge waarde opgeven
56%  denkt dat mensen in zijn omgeving dit wel-

eens hebben gedaan
11%  heeft dit zelf weleens gedaan

WAT HEB JE ZELF WELEENS GEDAAN? 
EN HOE SCHAT JE DAT IN BIJ ANDEREN?
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DE TOP-10
1  Muziek, films of boeken illegaal downloaden/ 

 iemand zwart uitbetalen, zoals de schoonma-
ker of glazenwasser: beide 68% 

2  Je mond houden als de rekening in een café 
of restaurant te laag is: 66% 

3   Sjoemelen op een examen, bijvoorbeeld met 
een spiekbriefje: 40%

4   Willens en wetens namaak-merkartikelen ko-
pen, bijvoorbeeld in het buitenland: 37%

5   Een smoesje verzinnen om onder een boete 
uit te komen, bijvoorbeeld dat je écht verge-
ten was een kaartje te kopen: 34%

6   Zwartrijden in het openbaar vervoer: 28%
7   Je kind onterecht ziek melden op school, bij-

voorbeeld om eerder op vakantie te kunnen: 
14% 

8   Je profiel iets voordeliger maken op een 
dating site: 13%

  Opvallend is dat mannen dat veel vaker doen: 
mannen 21% tegenover vrouwen 12% 

9   Gevonden waardevolle spullen zelf houden in 
plaats van ze naar de politie of gevonden 
voorwerpen te brengen: 12% 

10  Privékosten declareren op je werk of je onkos-
tennota iets opkrikken: 10%

HOE RECHTVAARDIGEN WE 
AL DAT GESJOEMEL VOOR 
ONSZELF? 

De meeste mensen sjoemelen een beetje wan-
neer ze de kans krijgen, blijkt uit onderzoek 
door  gedragseconoom Dan Ariely. Maar ze 
sjoemelen niet zóveel dat ze zichzelf niet meer 
als eerlijk persoon kunnen zien. De meest ge-
bruikte excuses waarmee we oneerlijk gedrag 
goedpraten: 

-  Ze merken het toch niet: 49%
-  Het ging om zo’n laag bedrag: 40%
-  Ze hebben het er zelf naar gemaakt: 37%
-  Anderen doen het ook: 33%
-  Het was niet echt stelen: 30% 
-  Het was zo makkelijk dat ik de verleiding 

niet kon weerstaan: 24% 
-  Ik had het op dat moment nodig, ik zat krap 

bij kas: 16%
-  Ik deed het niet alleen voor mezelf, maar ook 

om een ander te helpen: 13%

WAAR MAKEN WE ONS  
NOG MEER SCHULDIG AAN? 

HOE EERLIJK BEN JE ZELF?
Benieuwd of je net zo vaak sjoemelt 
als andere mensen? Doe de test op 
psychologiemagazine.nl/tests

O N D E R Z O E K :  H O E  E E R L I J K  Z I J N  W E ? 

‘WILT U AFREKENEN? WAT 
VOND U HET WAARD?’

Op de menukaart van lunchroom Trust in 
Amsterdam staan geen prijzen. Klanten be-
palen zelf wat ze het eten waard vonden  
en stoppen het geld in een honesty box op de 
toonbank. Daar mogen ze ook wisselgeld uit  
pakken. ‘De een betaalt zestig euro voor drie 
kopjes koffie met een stukje taart, de ander 
vijf,’ is de ervaring van oprichters Joyce Olivier 
en Mariëlla van Mackelenberg. Angst dat klan-
ten niet genoeg zullen betalen hebben ze zo-
veel mogelijk losgelaten, en dat vertrouwen 
lijkt op zijn plaats. ‘In de twee jaar dat we nu 
bestaan hebben we onze onkosten altijd kun-
nen betalen en alle investeringen zijn er al uit.’ 
Trust lunchroom, Albert Cuypstraat 194, Amsterdam

 


