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Chapter 10 - Samenvatting

InTRoDuCTIE En onDERBouwInG
Werk speelt een centrale rol  in het leven van veel mensen. Elke week worden behoorlijk wat 
uren op het werk doorgebracht en het soort werk is een belangrijk aspect van iemands sociale 
status. Het is een plek waar mensen samenwerken om een   gemeenschappelijk doel te be-
reiken, maar ook een plek waar mensen soms moeten concurreren om schaarse middelen 
zoals promoties, bonussen en zelfs voor betere werkplekken of apparatuur. Het werken 
binnen een organisatie vereist dus politiek gedrag van werknemers.
In de afgelopen decennia heeft dit gedrag een interessante nieuwe dimensie gekregen. 
Door de toegenomen arbeidsparticipatie van vrouwen, maar ook door immigratie is de 
arbeidsmarkt in Nederland steeds diverser geworden: een trend die zich waarschijnlijk zal 
voortzetten. Het is geen gekke gedachte dat deze diversiteit in situaties waar er sprake is van 
samenwerking en concurrentie, zoals in de werkomgeving, invloed heeft op groepsvoorkeuren. 
De invloeden van diversiteit op het werk op de voorkeur voor de eigen gender en etnische 
groep (ingroup) staan   centraal in dit proefschrift.

Centrale ideeën en drie innovatieve aspecten
Dit proefschrift onderzoekt in hoeverre de zogeheten contacttheorie en dreigingstheorie, 
zoals besproken in hoofdstuk 2, gebruikt kunnen worden om het effect van gender- en etnische 
diversiteit op de voorkeur voor de eigen groep  te kwantificeren. Vanuit de contact- en drei-
gingstheorie kunnen tegengestelde verwachtingen afgeleid worden over deze invloed. 
Tot op heden is dit noch met betrekking tot diversiteit op het werk, noch met betrekking tot 
gender diversiteit gedaan. Dit proefschrift levert een belangrijke bijdrage aan het toetsen van 
de toepasbaarheid van deze theorieën. Ten eerste door na te gaan of en in hoeverre deze 
theorieën van toepassing zijn op de werkomgeving, een omgeving die voor veel mensen van 
aanzienlijk belang is. Ten tweede door te onderzoeken of deze theorieën naast voorkeuren 
op basis van etniciteit ook gendervoorkeuren kunnen verklaren. 

Hoewel de invloed van diversiteit op groepsvoorkeuren centraal staat in dit proefschrift, 
kunnen mensen omgekeerd ook een bepaalde omgeving op basis van de verwachte diversi-
teit selecteren vanwege hun groepsvoorkeuren. Omdat er zoveel andere factoren een rol 
spelen bij de keuze om te solliciteren bij een bepaalde organisatie, is de verwachting dat dit 
mogelijke selectie-effect kleiner is in de werkomgeving dan in andere contexten. In een over-
zichtelijke omgeving zoals een vestiging van een organisatie, is het mogelijk om te testen of 
contact- en dreigingsmechanismen gelijktijdig kunnen werken, en of ze complementair zijn 
in plaats van oppositioneel. Daarnaast wordt in dit proefschrift een subtiel onderscheid ge-
maakt tussen absolute en relatieve grootte van de outgroup (de groep waar men zelf niet 
toe behoort). De verwachting (die ook bevestigd wordt) was dat het percentage werknemers 
op een werkplek dat tot een andere etnische groep behoort, een effect heeft op de voorkeu-
ren van Nederlandse werknemers. Bovendien heeft voor een gegeven vast percentage, ook 
het absolute aantal mensen uit de outgroep een effect, maar tegengesteld. Beide effecten, 
hoewel bescheiden, zijn statistisch significant en worden als ondersteuning gezien voor de 
relevantie voor de dreigingstheorie en de contacttheorie in de werkcontext. Dit omdat een 
toenemend percentage outgroupleden in feite als een bedreiging wordt gezien (die de voor-
keuren voor de eigen groep verhoogt), terwijl als alleen het absolute aantal stijgt, dit de 
voorkeur voor de ingroup verkleint.
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Het meten van groepsvoorkeuren op de werkplek
De voorkeuren voor ingroup worden geoperationaliseerd door te kijken naar twee fasen in 
de werkcyclus, namelijk enerzijds ontslag, en anderzijds werving en selectie. Er wordt, om 
precies te zijn, beoordeeld hoe (1) etnicische diversiteit en (2) gender diversiteit, invloed 
hebben op:
(A) iemands voorkeur om een   outgroup-lid te ontslaan in plaats van een lid van de ingroup;
(B) iemands ondersteuning voor voorkeursbehandeling in het proces van werving en selec-
tie.

Op basis  van deze twee onderverdelingen zijn vier empirische studies verricht: 

Voorkeuren rondom ontslag (hoofdstukken 4 en 6) worden gemeten door middel van een 
vignettenstudie, opinies rondom voorkeursbeleid ( hoofdstuk 5 en 7) worden in kaart ge-
bracht door directe vragen te stellen aan respondenten.
De dataset die aan dit proefschrift ten grondslag ligt, is afkomstig uit een enquête onder 
medewerkers van verschillende organisaties. Hoofdstuk 3 legt uit welk deel van deze data-
set is geselecteerd. De 1007 in dit proefschrift betrokken respondenten hebben allemaal een
Nederlandse achtergrond. Hiervoor is gekozen omdat er onvoldoende gegevens beschikbaar 
waren om de ingroup-voorkeuren van Nederlanders met een migratie-achtergrond op een 
betrouwbare manier te onderzoeken. In de twee hoofdstukken rondom gendervoorkeuren 
is het wel mogelijk om zowel het perspectief van  mannen als vrouwen te belichten.

Etnische en gender voorkeuren bij ontslag
De invloeden van diversiteit op het werk op gender en etnische voorkeuren in ontslagsitua-
ties worden geoperationaliseerd door middel van een vignettenonderzoek. Elk van de 1007 
respondenten kreeg zeven paren even goed presterende (fictieve) werknemers voorgelegd. 
De respondent gaf daarbij telkens aan welke werknemer van het koppel hij het snelste zou 
ontslaan (in een noodsituatie). Van elke medewerker werden alleen de volgende vier ken-
merken gepresenteerd:
(a) geslacht (man of vrouw)
(b) etniciteit (Nederlands of Pools of Marokkaans)
(c) kinderen (geen of twee)
(d) soort baan (financiën of laboratorium)

Alleen de 216 paar van de in totaal 576 (24x24) mogelijke paren, die verschilden in ten 
minste twee van de kenmerken (a, b, c, d) werden voorgelegd aan de respondenten. Dit 
vermindert de kans op sociaal wenselijke antwoorden.

                                                               1 etniciteit                                   2 gender

               A ontslag                                              Hoofdstuk 4                  Hoofdstuk 6

               B voorkeursbeleid                             Hoofdstuk 5                   Hoofdstuk 7
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Het vaker ontslaan van een   medewerker uit de outgroup wordt beschouwd als een indicator 
voor een voorkeur voor de eigen groep. Gemiddeld gaven de respondenten in 58% van de 
vignettenparen waarin een keuze was tussen een Poolse of Marokkaanse werknemer en 
een Nederlandse werknemer aan dat ze de  Pools/ Marokkaanse werknemer zouden ontslaan. 
Een hoger percentage Poolse en / of Marokkaanse collega’s verhoogde deze kans, terwijl de 
respondenten met een hoger absoluut aantal Poolse en / of Marokkaanse collega’s een lagere 
voorkeur voor de ingroup vertoonden (en dus relatief vaker de Nederlands werknemer ont-
sloegen). Meer details zijn te vinden in hoofdstuk 4.

Voor de  gemiddelde ontslagkans maakte het niet uit of de werknemer in de vignette man 
of vrouw was. Echter, tussen respondenten zijn de  verschillen in voorkeur substantieel. 
Deze verschillen kunnen gedeeltelijk worden verklaard door de volgende factoren: de res-
pondent is een zogeheten gendertoken (de respondent was de enige man of vrouw op de 
vestiging); door de statuslegitimiteit (hoe wordt de arbeidsmarktpositie van man en vrouw 
gepercipieerd); door genderidentificatie; en door ideeën over de rolverdeling tussen mannen 
en vrouwen. Het effect van in een token positie zitten is niet significant (weinig responden-
ten zaten in deze positie). Echter, de grootte van het effect is aanzienlijk. Zoals verwacht 
hadden token mannen juist sterkere voorkeuren voor de eigen ingroup in vergelijking met 
andere mannen, terwijl tegenovergestelde effecten werden gevonden voor token vrouwen. 
Op basis van de  hogere status op de arbeidsmarkt van mannen was de verwachting (en deze
werd bevestigd) dat mannen een sterkere voorkeur hebben voor de ingroup  dan vrouwen. 
Vrouwen die de hogere status van mannen op de arbeidsmarkt niet als legitiem beschouw-
den, hebben een sterkere voorkeur voor de ingroup dan andere vrouwen. Voor mannen 
worden dergelijke effecten van gepercipieerde legitimiteit van status zoals verwacht niet 
gevonden. Tot slot, zowel mannen als vrouwen met meer traditionele ideeën over de rol-
verdeling tussen mannen en vrouwen, ontslaan vaker de vrouwelijke werknemer dan de 
mannelijke werknemer in de vignetten. Zie hoofdstuk 6 voor details.

ondersteuning van voorkeursbeleid gericht op vrouwen en etnische minderheden
Net als in de hoofdstukken 4 en 6 is het doel van de hoofdstukken 5 en 7 om de invloed van 
gender en etnische diversiteit op de voorkeur voor de eigen groep te onderzoeken. Na ont-
slagvoorkeuren, wordt in hoofdstuk 5 en 7 de steun voor tiebreak-voorkeursbeleid  bij de 
werving en selectie onderzocht. Tiebreak-voorkeursbeleid verwijst naar de praktijk om een   
lid van een etnische minderheid of een vrouw aan te nemen voor een functie, in het geval dat 
er een gelijk gekwalificeerde sollicitant met een Nederlandse achtergrond/man solliciteert. 
Onder bepaalde voorwaarden is tiebreak-voorkeursbeleid wettelijk toegestaan in Nederland.

De steun voor voorkeursbeleid in hoofdstuk 5 en 7 is gemeten door directe vragen te stellen. 
Van de 1007 respondenten is 46 procent het (helemaal) niet eens met de stelling dat het 
acceptabel is als een werkgever tiebreak-voorkeursbeleid toepast ten gunste van een kandi-
daat uit een etnische minderheid. Opmerkelijk is dat diversiteit op de werkvloer deze steun 
wel beïnvloedt, maar alleen indirect; namelijk via de perceptie op discriminatie op de arbeids-
markt. Hoe diverser de werkomgeving  van de respondent is, hoe kleiner de kans dat een 
respondent van mening is dat discriminatie van etnische minderheden op de arbeidsmarkt 
voorkomt. Wanneer mensen deze mening zijn toegedaan is de steun voor voorkeursbeleid 
ook kleiner. Aan de ene kant zou de etnische diversiteit op het eigen werk de indruk kunnen 
geven dat  discriminatie van deze minderheden breder op de arbeidsmarkt geen probleem  
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meer is, wat resulteert in een lage ondersteuning voor voorkeursbehandeling. Aan de ande-
re kant zijn er ook aanwijzingen dat daarnaast een alternatief mechanisme speelt: respon-
denten die aangeven dat etnische minderheden een bedreiging vormen, geven ook eerder 
aan dat er geen sprake is van discriminatie van etnische minderheden, wat wederom resul-
teert in minder steun voor voorkeursbehandeling. In het Nederlandse racismedebat wordt 
het feit dat iemand racisme niet erkent soms direct gezien als een uiting van racisme. 
Dit proefschrift laat zien dat daarnaast ook een alternatieve verklaring mogelijk is voor 
iemands perceptie dat racisme minder vaak voorkomt.

Gemiddeld genomen is de steun voor tiebreak-voorkeursbeleid van vrouwen hoger dan voor 
die gericht op etnische minderheden, aangezien 36 procent van alle 1007 respondenten het 
(helemaal) oneens is met de stelling hierover, ten opzichte van de 46 procent die het oneens 
is met voorkeursbeleid voor etnische minderheden. Noch mannen, noch autochtone respon-
denten ervaren direct persoonlijk voordeel van een voorkeursbeleid. Wanneer alleen geke-
ken wordt naar de mannelijke respondenten, is het percentage dat het helemaal oneens is 
met  voorkeursbehandeling  gericht op vrouwen 46 procent, en 53 procent is helemaal oneens 
met voorkeursbeleid gericht op etnische minderheden. De mate van gender diversiteit op het 
werk beïnvloedt deze steun indirect, namelijk via stereotypen van warmte en competentie. 
Zowel mannelijke als vrouwelijke respondenten die meer warmte-gerelateerde stereotypen 
aan vrouwen toeschrijven ondersteunen de voorkeursbehandeling van vrouwen minder vaak. 
Dit suggereert dat stereotypen niet alleen descriptief, maar ook prescriptief van aard zijn. 
Dit verband blijft significant wanneer er gecontroleerd wordt voor de invloed van traditio-
nele rolpatronen (die zelf ook een significant negatief effect hebben), ook al zijn de verwachte
negatieve effecten gebaseerd op hetzelfde mechanisme van rolincongruentie.

Tot slot
Hoofdstukken 4 tot 7 laten zien dat de etnische en gender diversiteit van het personeelsbe-
stand inderdaad van invloed is op groepsvoorkeuren. Deze invloeden kunnen echter niet in 
alle gevallen worden toegeschreven aan mechanismen die voortkomen uit de dreigingstheo-
rie en de contacttheorie. Het aandeel van vrouwen in het personeelsbestand heeft bijvoor-
beeld geen directe invloed op de voorkeuren van de mannelijke respondenten (zie hoofd-
stuk 4 en 6).

Hoewel de beroepsbevolking uit meer mannen dan vrouwen bestaat, kunnen mannen in een 
individuele organisatie in de minderheid zijn. Het bestuderen van groepsvoorkeuren in de
individuele werkomgeving biedt de mogelijkheid te onderzoeken of het uitmaakt voor werk-
nemers met een hogere sociale status of zij een minderheidspositie hebben. Het hebben van 
een minderheidspositie, samen met andere onderzochte factoren, beïnvloedt mannen anders 
dan vrouwen. Dit suggereert dat de maatschappelijke positie van de ingroup van een werk-
nemer relevant is voor het effect van bepaalde sociale en psychologische factoren.

Samengevat, dit proefschrift bevordert het begrip van voorkeuren voor de ingroup met 
betrekking tot ontslagen en tiebreak-voorkeursbeleid. Op basis van de resultaten worden 
aanbevelingen gegeven aan werkgevers die hun ontslagprocedures willen objectiveren om 
de voorkeur voor de ingroup te minimaliseren en voor werkgevers die overwegen om voor-
keursbeleid in te voeren.
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