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Samenvatting 

Het huidige onderzoek heeft de rol van conflict als mediator op de relatie 

tussen zowel de psychologische mismatch als de daadwerkelijke mismatch met de 

andere etnische groep op de acculturatieattituden en prestaties onderzocht. Er werd op 

basis van de literatuur verwacht dat een grotere mismatch zou samenhangen met meer 

sociaal-emotioneel conflict en dat dit zou samenhangen met slechtere prestaties. Aan 

dit onderzoek hebben 212 respondenten meegewerkt die allen werkzaam waren bij 

zorgorganisaties. Hiervan was 29,1% allochtoon en 66,2% autochtoon. Een 

opvallende bevinding was dat de mismatch groter geschat wordt dan die 

daadwerkelijk is. Een grotere mismatch op de acculturatieattitude segregatie (zowel 

een psychologische als de daadwerkelijke) hangt inderdaad samen met meer sociaal-

emotioneel conflict. Sociaal-emotioneel conflict hangt samen met slechtere team- en 

individuele in-role prestaties. Taakconflict bleek geen relatie te hebben met mismatch 

en prestaties.  

Abstract 

This survey investigated the role of conflict as a mediator in the relationship 

between both a psychological mismatch and an actual mismatch with the other ethnic 

group on the acculturation attitudes on performance. Using earlier literature it was 

expected that a greater mismatch would correlate with more social-emotional conflict 

and that this would correlate with a worsening of performance. 212 subjects 

completed the questionnaire; they all worked at care organizations. 29.1% was foreign 

and 66.2% belonged to the host community. A remarkable finding was that the 

perceived mismatch was bigger than the actual mismatch. A greater amount of 

mismatch on the acculturation attitude segregation (both psychological and actual) 

was correlated with a greater amount of social-emotional conflict. More social-

emotional conflict correlated with a worsening of both team and individual in-role 

performance. Task conflict had no relationship with both mismatch and performance.   
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Voorwoord 

Voor u ligt een onderzoek naar culturele diversiteit in zorgteams. Meer 

specifiek heeft dit onderzoek zich gericht op acculturatieattituden en de relatie met 

prestaties als er verschillen in acculturatieattituden tussen teamleden bestaat. 

Daarnaast is er extra aandacht besteed aan de medierende rol van conflict. Dit 

onderzoek is uitgevoerd in het kader van de master Organisatiepsychologie aan de 

Universiteit Utrecht. Het vormt een belangrijk en veelzijdig onderdeel van het 

afstuderen waarin literatuuronderzoek en statistische analyses gecombineerd worden.  

Dit onderzoek had niet uitgevoerd kunnen worden zonder de hulp van 

anderen, die ik hier wil bedanken. Als eerste was dit onderzoek niet mogelijk geweest 

zonder de onderzoeken naar culturele diversiteit van andere wetenschappers. Als 

tweede zijn de respondenten die geheel vrijwillig hebben meegewerkt essentieel 

geweest voor het uitvoeren van het onderzoek. De begeleiding, zowel inhoudelijk als 

persoonlijk, van Maria Peeters is onmisbaar geweest in de periode van dit onderzoek. 

Zij heeft met haar steun en kritische blik dit onderzoek naar een hoger niveau weten te 

tillen. Naast haar begeleiding is ook de begeleiding van Wido Oerlemans belangrijk 

en prettig geweest. Hij heeft mij ondersteund met een deel van de statische analysen. 

Ik heb in de periode van dit onderzoek nauw samengewerkt met Henriette van Dillen. 

Zij heeft mij door haar kritische blik en persoonlijke ondersteuning geholpen bij de 

uitvoering en het verbeteren van de kwaliteit. Hiervoor wil ik haar dan ook bedanken. 

Als laatste heb ik veel steun gehad van familie en vrienden, in het bijzonder van mijn 

vriend, Remie Cremers, die mij zoveel mogelijk heeft geholpen tijdens deze drukke 

en stressvolle periode.  

Al met al in dit een zeer leerzaam proces geweest wat uiteindelijk heeft geleid 

tot het eindresultaat dat nu voor u ligt. Ik hoop dat mijn bevindingen ook voor anderen 

leerzaam zullen zijn en zullen leiden tot nieuwe inzichten. 

Ineke van Koerten 

Utrecht, juni 2008 
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Inleiding: 

1.1 Maatschappelijke en wetenschappelijke relevantie 

Nederland heeft door de jaren heen een steeds grotere culturele diversiteit 

gekregen. Cijfers van het CBS (2007) laten zien dat het percentage allochtonen 

(personen die niet in Nederland zijn geboren of van wie tenminste één ouder niet in 

Nederland is geboren) in Nederland de afgelopen tien jaar is gestegen van 16,1% in 

1996 naar 19,4% in 2007. Deze stijging is vooral te verklaren door de groei van het 

aantal niet-westerse allochtonen. De meeste niet-westerse allochtonen zijn afkomstig 

uit Marokko, Suriname, Turkije en de Antillen. De verwachting is dat het percentage 

allochtonen de komende jaren zal blijven stijgen. Het CBS verwacht dat in 2050 

70,4% van de bevolking autochtoon zal zijn, 12,5% westers allochtoon en 16% niet-

westers allochtoon. We zien echter ook dat de werkloosheid onder niet-westerse 

allochtonen nog altijd hoger is dan bij westerse allochtonen en autochtonen. 15,5% 

van de niet-westerse allochtonen is werkloos tegenover 6,8% van de westerse 

allochtonen en 4,3% van de autochtonen. De werkloosheid is de afgelopen tien jaar 

verminderd en ook bij allochtonen is er een sterke daling te zien (CBS, 2007). 

Doordat het percentage allochtonen in Nederland en op de werkvloer toeneemt, wordt 

het voor organisaties ook steeds belangrijker om hier aandacht aan te besteden. Op dit 

moment krijgen steeds meer organisaties met culturele diversiteit te maken en zijn er 

ook meer organisaties die beleid ten opzichte van culturele diversiteit formuleren 

(Oerlemans, Peeters & Schaufeli, 2008).  

 Als reactie op deze maatschappelijke trend wordt er steeds meer onderzoek 

gedaan naar de effecten van diversiteit op organisaties. In veel onderzoeken wordt er 

onderscheid gemaakt tussen verschillende vormen van diversiteit. Het huidige 

onderzoek richt zich op culturele diversiteit. De effecten van culturele diversiteit op 

de teamprestaties zijn veel onderzocht, maar er is nog geen eenduidig beeld te 

vormen. Culturele diversiteit lijkt zowel een positief als negatief effect te hebben op 

de prestaties (Bezrukova, Thatcher & Jehn, in press, Oudenhoven, Taris & Vianen, 

2003, van der Zee, 2003, Kochan, Bezrukova, Ely, Jackson, Joshi, Jehn, Leonard, 

Levine & Thomas, 2003). Ook op theoretisch vlak is er geen eenduidigheid. Zo zijn er 

enerzijds theorieën die voorspellen dat culturele diversiteit een positief effect heeft op 

teamprestaties, anderzijds zijn er ook theorieën die juist een negatief effect op 



6 
 

teamprestaties voorspellen. Oerlemans en collega’s (2008) geven hier een overzicht 

van. Kochan en collega’s (2003) verwachten dat er geen duidelijk verband wordt 

gevonden doordat er meerdere variabelen een rol spelen bij de relatie tussen 

diversiteit en prestaties. Hope Pelled, Eisenhardt en Xin (1999) vonden al dat conflict 

een medierende rol speelt in het verband tussen culturele diversiteit en prestaties. Van 

der Zee (2003) oppert dat het voor een goede samenwerking tussen werknemers uit 

verschillende culturen belangrijk is dat ze zich zowel met hun eigen cultuur als met de 

cultuur waarbinnen ze werkzaam zijn kunnen identificeren. Dit wordt ook wel 

integratie genoemd en is één van de vier acculturatieattituden van Berry (1997). 

Lugtenburg en Peeters (2004) hebben al laten zien dat de acculturatieattitude van 

allochtonen samenhangt met hun welbevinden op het werk. Op basis van deze 

onderzoeken kan worden verwacht dat acculturatieattituden samenhangen met 

prestaties en dat conflict hier een (partieel) medierende rol speelt. Hier zal het huidige 

onderzoek dieper op ingaan. Ook wordt aandacht besteed aan het verband tussen 

verschillende soorten conflict en prestaties.  

1.2 Acculturatie en prestaties 

1.2.1 Acculturatie 

Als mensen uit verschillende culturen met elkaar in aanraking komen is er 

bijna onvermijdelijk sprake van wederzijdse beïnvloeding (Arends-Toth & van de 

Vijver, 2001). Dit proces van wederzijdse beïnvloeding wordt acculturatie genoemd. 

Over het algemeen is het zo dat de minderheidsgroep zich het meeste aanpast. De 

allochtonen in Nederland zullen zich dus waarschijnlijk sterker aanpassen dan de 

autochtonen (van Oudenhoven, 2000). Voor de minderheidsgroep is het belangrijk 

zich aan te passen om volledig te kunnen participeren in de maatschappij (van der Zee 

en van Oudenhoven, 2006). Redfield, Linton en Herskovitz (1936) definiëren 

acculturatie als “de verandering in de originele culturele patronen van één of beide 

culturen wanneer groepen of individuen met een andere cultuur direct contact hebben 

met elkaar”. Volgens deze definitie kan acculturatie gezien worden als een uni-

dimensionaal proces met aan de ene kant cultuurbehoud en aan de andere kant 

aanpassing aan de nieuwe cultuur. Berry (1997) heeft een model opgesteld dat bestaat 

uit twee dimensies; de scores op deze dimensies worden gecombineerd tot één van de 

vier acculturatieattituden. Dit model wordt op dit moment het meest gebruikt in de 
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psychologie (Arends-Toht & van de Vijver, 2000) en zal ook in dit onderzoek 

gebruikt worden. De eerste dimensie is de mate waarin allochtonen waarde hechten 

aan het overnemen van de culturele identiteit van de meerderheidsgroep, in dit geval 

Nederland. Deze richt zich dus op de mate van aanpassing. De tweede dimensie richt 

zich op de mate van cultuurbehoud: De mate waarin allochtonen waarde hechten aan 

het behouden van hun eigen culturele identiteit en de kenmerken van hun eigen 

cultuur. De combinatie van deze dimensies levert vier acculturatieattituden op zoals 

getoond in Figuur 1.1.  

                 Is aanpassing wenselijk? 

                    Nee            Ja 

 

        Ja 

Is cultuurbehoud wenselijk? 

 

         Nee 

 

Figuur 1.1: Acculturatieattituden van Berry (1997).  

Als er sprake is van separatie houdt iemand vast aan zijn eigen cultuur zonder 

zich aan te passen aan de meerderheidscultuur. Van Oudenhoven (2000) noemt hier 

als voorbeeld de zigeuners. Een voorbeeld van een groep die integreert in Nederland 

zijn bijvoorbeeld de Italianen. Zij passen zich aan, maar blijven daarnaast ook trouw 

aan hun eigen cultuur. Er is sprake van marginalisatie als beide culturen worden 

verworpen, dit is nu bijvoorbeeld te zien bij sommige Marokkaanse jongeren van de 

2e generatie. Als laatste assimilatie, hier past men zich volledig aan zonder aspecten 

van de eigen cultuur te behouden. Een voorbeeld hiervan zijn immigranten uit 

Nederlands-Indie (van Oudenhoven, 2000). Het acculturatiemodel kan niet alleen 

gebruikt worden voor allochtonen maar ook voor autochtonen. Voor autochtonen kan 

onderzocht worden welke strategie zij het meest wenselijk achten voor allochtonen.  

Separatie Integratie 

Marginalisatie Assimilatie 
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Onderzoek onder allochtonen in Nederland wijst uit dat integratie meestal de 

geprefereerde attitude is (Arends-Toth & van de Vijver, 2001). Zo blijken Turken en 

Marokkanen een sterke voorkeur te hebben voor integratie, zij willen zich dus 

aanpassen aan de Nederlandse cultuur maar daarnaast ook hun eigen cultuur 

behouden. Mensen uit Nederlands-Indië en Suriname lijken echter een voorkeur te 

hebben voor assimilatie (Lugtenburg & Peeters, 2004, van Oudenhoven, 2000). 

Arends-Toth en van de Vijver (2000) hebben onderzoek gedaan naar de 

adaptatiestrategie die door autochtonen van Turken in Nederland wordt verwacht. 

Hieruit bleek dat de meeste autochtonen assimilatie als de meest wenselijke strategie 

voor allochtonen in Nederland zien, gevolgd door integratie. Zij hechten dus net als de 

allochtonen waarde aan aanpassing maar hebben liever niet dat ze daarnaast ook hun 

eigen cultuur behouden. Opvallend is dat autochtonen geloven dat allochtonen vooral 

separatie als acculturatieattitude hebben (van Oudenhoven, 2000). Lugtenburg en 

Peeters (2004) hebben onderzoek gedaan bij drie grote diensten van de gemeente 

Utrecht. Opvallend was dat de autochtone werknemers hier zoals verwacht de 

voorkeur gaven aan assimilatie maar dat allochtonen integratie en assimilatie beide als 

wenselijke acculturatieattituden zagen. Als mogelijke verklaringen noemen zij de 

sterke beïnvloeding van allochtonen door autochtonen binnen organisaties waardoor 

allochtonen hun visie aanpassen, richting assimilatie. Ook zouden deze bevindingen 

specifiek kunnen zijn voor deze organisatie, waar voornamelijk hoogopgeleiden 

werkzaam zijn. Arends-Toth en van de Vijver (2001) geven aan dat er aanwijzingen 

zijn dat de gekozen acculturatiestrategie deels afhangt van de situatie. Zij 

onderscheiden verschillende domeinen namelijk het werkdomein en het privédomein. 

Op het werk zouden allochtonen wellicht voor assimilatie kiezen en in hun 

privésituatie voor integratie.  

Op basis van eerdere onderzoeken naar de acculturatieattituden van zowel 

autochtonen als allochtonen in Nederland kunnen de volgende hypothesen 

geformuleerd worden: 

1. Allochtone werknemers zien integratie als de meest wenselijke 

acculturatieattitude. 

2. Autochtone werknemers zien assimilatie als de meeste wenselijke 

acculturatieattitude. 
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1.2.2 Prestaties 

 

Prestaties worden op veel verschillende manieren gemeten. Als eerste kan een 

onderscheid gemaakt worden tussen individuele prestaties en teamprestaties. 

Teamprestaties kunnen op diverse manieren worden onderzocht. Zo maken Jehn, 

Northcraft en Neale (1999) onderscheid tussen waargenomen teamprestaties, 

eigenlijke teamprestaties en beoordelingen door de supervisors. De waargenomen 

teamprestaties worden gebaseerd op het beeld dat de werknemers zelf hebben van hun 

prestaties. De eigenlijke teamprestaties worden vaak afgeleid uit computerbestanden 

van de organisatie over bijvoorbeeld de grootte van de productie en de hoeveelheid 

gemaakte fouten. Ook Hope Pelled, Eisenhardt en Xin (1999) maken gebruik van 

computerbestanden, zij meten prestaties echter aan de hand van de hoeveelheid 

nieuwe ideeën en innovaties die in een team geproduceerd zijn. Daarnaast hebben zij 

net als Jehn en collega’s (1999) gebruik gemaakt van de beoordelingen van 

supervisors. In het huidige onderzoek wordt gebruik gemaakt van de waargenomen 

teamprestaties. Naast de teamprestaties zullen ook de individuele prestaties gemeten 

worden. Goodman en Svyantek (1999) maken een onderscheid tussen twee vormen 

van prestaties. Zij noemen die taak prestaties en contextuele prestaties. Contextuele 

prestaties en taak prestaties verschillen op vier punten. Als eerste hebben taak 

prestaties invloed (direct of indirect) op de technische kern van een organisatie terwijl 

contextuele prestaties de sociale en psychologische processen binnen een organisatie 

ondersteunen. Verder zijn taak prestaties specifiek voor een bepaalde functie en zijn 

contextuele prestaties hetzelfde voor alle functies binnen een organisatie. Als derde 

gaan taak prestaties om die gedragingen waarvoor je betaald krijgt. Als laatste is de 

taak prestatie verbonden aan iemands kennis en vaardigheden, de contextuele 

prestaties zijn meer afhankelijk van iemands karakter (Goodman & Svyantek, 1999). 

Riketta (2002) onderscheidt twee gelijksoortige vormen van prestaties. In-role 

prestaties is gedrag dat vereist wordt door de functieomschrijvingen. Extra-role 

prestaties gaan verder dan de formele functieomschrijvingen. Voorbeelden hiervan 

zijn extra uren werken en altruïstisch gedrag. Dit is vaak vrijwillig. In het huidige 

onderzoek wordt ook onderscheid gemaakt tussen in-role en extra-role prestaties.  
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1.2.3 Diversiteit en prestaties 

Tot op heden is er nog geen onderzoek gedaan naar de relatie tussen 

acculturatieattituden van allochtonen en autochtonen en prestaties. Er zijn echter al 

wel diverse onderzoeken gedaan naar de relatie tussen diversiteit en prestaties. Deze 

onderzoeken laten zoals eerder besproken een wisselend beeld zien. In het onderzoek 

naar diversiteit worden verschillende vormen van diversiteit onderscheiden. Van der 

Zee en van Oudenhoven (2006) merken op dat culturele diversiteit een mengvorm is 

van verschillende vormen van diversiteit zoals Jehn, Northcraft en Neale (1999) die 

hebben omschreven. Deze laatste onderscheiden drie vormen van diversiteit namelijk 

informatiediversiteit, sociale categorie diversiteit en waarde diversiteit. 

Informatiediversiteit draait om verschillen in kennis en opleiding. Waarde diversiteit 

ontstaat als verschillende leden van een groep andere ideeën hebben over de taak, 

doelen of missie van de groep. Sociale categorie diversiteit gaat om verschillen tussen 

mensen die betrekking hebben op ras, geslacht en etniciteit. Deze verschillen zijn 

direct zichtbaar in tegenstelling tot de andere twee vormen van diversiteit. Culturele 

diversiteit kan gezien worden als een mengvorm omdat een allochtone collega tot een 

andere sociale categorie gerekend kan worden door zijn andere etniciteit. Daarnaast 

heeft hij door zijn opvoeding waarschijnlijk ook andere waarden en normen en zijn 

andere culturele achtergrond kan ook voor andere kennis en competenties zorgen. 

Jehn en collega’s (1999) vonden in hun onderzoek dat sociale categorie diversiteit, dat 

overlap heeft met culturele diversiteit, een significant positief effect heeft op de 

waargenomen prestaties. Naarmate er sprake is van een grotere diversiteit in de 

sociale categorie worden er betere prestaties waargenomen. Verschillen in waarden 

bleken echter negatief significant samen te hangen met prestaties en hebben dus een 

nadeliger effect. Daarnaast bleek sociale categorie diversiteit steeds minder belangrijk 

te worden naarmate een team langer samenwerkt, dit in tegenstelling tot waarde 

diversiteit. Het positieve effect van sociale categorie diversiteit op teamprestaties 

werd naarmate er meer tijd verstreek dus steeds kleiner, het negatieve effect van 

waarde diversiteit op teamprestaties werd juist groter. Het onderzoek van Watson, 

Kamalesh en Micheaelson (1993) laat ook zien dat tijd een rol speelt in het effect van 

culturele diversiteit op prestaties. Cultureel diverse teams presteren na verloop van 

tijd (dertien weken) even goed als cultureel homogene teams en scoren zelfs beter op 

het identificeren van problemen en het genereren van verschillende oplossingen.  
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Samenvattend kan gezegd worden dat verschillen in etniciteit niet altijd negatief 

samenhangen met prestaties. Als mensen met verschillen in etniciteit echter ook 

verschillende waarden hebben kan dit wel negatief samenhangen met prestaties. 

Acculturatieattituden hebben geen betrekking op verschillen in kennis. Zij hebben te 

maken met verschillen in etniciteit maar ook met verschillen in waarden. Er kan dus 

verwacht worden dat verschillen in acculturatieattituden leiden tot verminderde 

prestaties. Kochan en collega’s (2003) verwachtten echter, zoals eerder aangegeven, 

dat er meerdere variabelen een rol spelen in de samenhang tussen diversiteit en 

prestaties. Hope Pelled en collega’s (1999) vonden al dat conflict een medierende rol 

speelt in het verband tussen culturele diversiteit en prestaties. Op basis hiervan 

kunnen de volgende hypothesen worden geformuleerd: 

3. Verschillen in acculturatieattituden tussen allochtonen en autochtonen hangen 

negatief samen met prestaties. 

4. Conflict speelt een (partieel) medierende rol in deze samenhang. 

1.3 Acculturatie en conflict 

1.3.1 Typen conflict 

Er zijn verschillende definities van conflict. In het woordenboek wordt conflict 

omschreven als “verschil van mening, botsing, strijd”. Volgens de Dreu (2005) is dit 

echter een te beperkte omschrijving. Hij geeft de voorkeur aan een omschrijving van 

conflict als “een proces dat begint wanneer een individu of een groep ervaart dat een 

ander individu of groep iets doet of (na)laat of zal gaan doen of (na)laten, dat 

negatieve gevolgen heeft voor de eigen belangen, opvattingen of normen en waarden 

(p.8).” Wanneer iemand een tegenstelling tussen bijvoorbeeld zijn eigen normen en 

die van een ander constateert, ervaart hij/zij een conflict. Dit komt omdat mensen over 

het algemeen veel waarde hechten aan hun eigen normen en een tegenstrijdigheid met 

de normen van anderen daardoor als onplezierig wordt ervaren. Dit is de 

conflictervaring. Deze onplezierige situatie wil iemand veranderen en dat leidt tot 

activiteiten die de Dreu (2005) conflicthantering noemt. Onder het hanteren van 

conflict worden allerlei gedragingen verstaan die als doel hebben het veranderen van 

de conflictsituatie. Deze gedragingen leiden er vaak toe dat de ander ook een 

tegenstelling ervaart en dus op zijn beurt een conflict. Ook de ander zal dit conflict 
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proberen te hanteren. Dit proces gaat door totdat een van de twee toegeeft of er een 

compromis wordt gesloten. Dit zijn twee voorbeelden van conflictuitkomsten. Het is 

ook mogelijk dat een partij al jaren lang een tegenstrijdigheid en dus een conflict 

ervaart zonder dat hij dit conflict hanteert.  

De Dreu (2005) geeft aan dat in elke organisatie conflict voorkomt. Deze 

conflicten hebben invloed op de team- en individuele prestaties en op het welzijn en 

gezondheid van de teams en individuen. Er is een onderscheid te maken tussen 

verschillende typen conflict. Een veelvoorkomend onderscheid is dat tussen 

taakconflict en sociaal-emotioneel conflict. Taakconflicten omvatten alle onenigheden 

die betrekking hebben op de uit te voeren taak, zoals conflicten betreffende de 

beschikbare middelen, doelen en strategieën. Sociaal-emotionele conflicten hebben 

betrekking op inter-persoonlijke verschillen tussen de teamleden. Voorbeelden 

hiervan zijn normen en waarden, omgangsvormen en botsende persoonlijkheden. De 

twee vormen kunnen naast elkaar bestaan en de een kan het ander veroorzaken 

(Rensch &Zelno, 2005, in: West, Tjosvold & Smith en de Dreu, 2005). Binnen 

taakconflict wordt een verder onderscheid gemaakt tussen belangentegenstellingen en 

meningsverschillen. Belangentegenstellingen gaan over de verdeling van schaarse 

middelen. Meningsverschillen gaan over verschillen in meningen over hoe een taak 

uitgevoerd dient te worden en vereisen een zoektocht naar het goede antwoord op een 

vraag (De Deu, 2005). Belangentegenstellingen worden ook wel taakproces conflict 

genoemd en meningsverschillen ook wel taakinhoudelijk conflict. Deze termen 

worden in het huidige onderzoek gebruikt.  

1.3.2 Acculturatie en conflict: Het interactieve acculturatiemodel van Bourhis 

Bourhis, Moise, Perreault & Senecal (1997) hebben een model opgesteld 

waarin de acculturatieattitude van de allochtonen en de acculturatieattitude van 

autochtonen de inter-persoonlijke relaties en de relaties tussen beide groepen 

voorspellen: het zogenaamde Interactieve Acculturatie Model (IAM). Afhankelijk van 

zowel de mate van overeenstemming tussen beide groepen en het type 

acculturatieattitude die beide groepen prefereren, kan er sprake zijn van een 

harmonieuze, problematische of conflictueuze relatie. Als bijvoorbeeld beide groepen 

integratie de meest wenselijke acculturatieattitude vinden wordt er een harmonieuze 

relatie verwacht. Als ze echter beiden separatie als meest wenselijke attitude zien kan 
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er een conflictueuze relatie ontstaan. Een overzicht van de relaties tussen beide 

groepen als uitkomst van de combinatie van de acculturatieattituden van allochtonen 

en autochtonen is terug te zien in Tabel 1.1. Een harmonieuze relatie leidt volgens het 

model van Bourhis en collega’s (1997) tot positieve en effectieve communicatie, 

positieve stereotypen, weinig discriminatie en weinig acculturatie stress. Een 

problematische relatie zou leiden tot verminderde communicatie, negatieve 

stereotypen over de andere groep, discriminatie en enige acculturatie stress. Bij 

conflictueuze relaties zou er sprake zijn van een hoge mate van discriminatie, 

negatieve stereotypen en veel acculturatie stress. 

Tabel 1.1: Relationele uitkomsten van de acculturatieattituden van allochtonen en 

autochtonen volgens Bourhis en collega’s (1997). 

Allochtonen → 

Autochtonen ↓ 

Integratie Assimilatie Separatie Marginalisatie Individualisme 

Integratie Harmonieus Problematisch Conflictueus Problematisch Problematisch 

Assimilatie Problematisch Harmonieus Conflictueus Problematisch Problematisch 

Separatie Conflictueus Conflictueus Conflictueus Conflictueus Conflictueus 

Marginalisatie Conflictueus Conflictueus Conflictueus Conflictueus Conflictueus 

Individualisme Problematisch Problematisch Problematisch Problematisch Harmonieus 

 

In Tabel 1.1 is ‘Individualisme’ toegevoegd als acculturatieattitude, deze werd 

niet genoemd in het model van Berry maar Bourhis en collega’s (1997) zien ook 

individualisme als mogelijke acculturatieattitude. Bourhis en collega’s (1997) hebben 

marginalisatie opgesplitst in anomie en individualisme. Anomie wordt in het 

woordenboek omschreven als ‘het niet erkennen van de wet als zodanig’. Het wordt 

beschouwd als een sociale stoornis en is een gemoedstoestand waarin een individu 

normen en waarden afwijst (Wikipedia, 2008). Bourhis en collega’s (1997) stellen dat 

anomie gelijk staat aan de omschrijving van marginalisatie zoals dat eerder 

omschreven is. Deze acculturatieattitude hangt positief samen met psychosomatische 

stress (Berry, 1990). Personen die als acculturatieattitude individualisme hebben 

kiezen er echter bewust voor om zichzelf als een individu te zien in plaats van 
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onderdeel van een etnische groep. Deze mensen komen vaker uit individualistische 

culturen en deze attitude levert minder problemen op dan anomie. Een studie die 

gedaan is in Quebec laat zelfs zien dat mensen met een individualistische 

acculturatieattitude meer zelfvertrouwen hadden dan mensen die assimilatie of 

integratie als acculturatieattitude hadden (Bourhis et al, 1997). In dit onderzoek is er 

daarom voor gekozen om individualisatie als aparte acculturatieattitude toe te voegen. 

  Eerder is al vermeld dat de verwachting is dat autochtonen een voorkeur 

hebben voor assimilatie als acculturatieattitude voor allochtonen, maar dat 

allochtonen zelf integratie als meest wenselijke acculturatieattitude zien. In het model 

van Bourhis en collega’s (1997) is te zien dat dit kan leiden tot een problematische 

relatie. Zagefka en Brown (2002) hebben de relatie tussen verschillen, dan wel 

overeenkomsten in acculturatieattituden van allochtonen en autochtonen en de 

intergroep relaties onderzocht. Zij gebruiken hiervoor de term mismatch. Zij maken 

onderscheid tussen verschillende soorten mismatch. Eén meer psychologische vorm 

van mismatch die draait om het verschil tussen eigen acculturatieattituden en de 

perceptie van de acculturatieattitude van de hele groep. En één feitelijke vorm van 

mismatch met de andere etnische groep, waar gekeken wordt naar de daadwerkelijke 

verschillen in acculturatieattituden met de andere etnische groep. Beide vormen van 

mismatch kunnen invloed hebben op de intergroep relaties. In het huidige onderzoek 

zullen beide vormen van mismatch onderzocht worden.  

Het model van Bourhis en collega’s (1997) en het onderzoek van Zagefka en 

Brown (2002) doen nog geen voorspellingen over het type conflict dat ontstaat. Tot 

op heden is er nog geen onderzoek gedaan naar de relatie tussen acculturatieattituden 

en verschillende typen conflict. Jehn en collega’s (1999) maken zoals gezegd 

onderscheid in verschillende vormen van diversiteit, namelijk sociale categorie 

diversiteit, waarde diversiteit en informatiediversiteit. Zij vonden in onderzoek dat 

waarde diversiteit in het algemeen meer conflict veroorzaakt en dat sociale categorie 

diversiteit alleen leidt tot meer sociaal-emotioneel conflict. De Dreu (2005) maakt een 

ander onderscheid in diversiteit. Hij onderscheidt cognitieve en sociale diversiteit. 

Cognitieve diversiteit vertoont grote overeenkomsten met informatiediversiteit, zoals 

Jehn en collega’s (1999) die bespreken. Het gaat hier om verschillen in het soort en de 

hoeveelheid kennis en informatie over een bepaald onderwerp. Sociale diversiteit 

vertoont overeenkomsten met zowel sociale categorie diversiteit en waarde diversiteit 
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en kan dus als een combinatie van beide worden gezien. Het gaat hier zowel om 

verschillen in demografische gegevens zoals ras en om verschillen in cultureel 

bepaalde waarden en bijvoorbeeld religieuze overtuigingen. Sociale diversiteit leidt 

volgens hem tot meer sociaal-emotioneel conflict terwijl cognitieve diversiteit voor 

meer taakconflict zorgt. De mismatch in acculturatieattituden heeft vooral betrekking 

op sociale diversiteit. Van der Zee en Van Oudenhoven (2006) geven aan dat 

waardeverschillen tussen verschillende leden in heterogene groepen waarschijnlijk 

naast taakconflict ook sociaal-emotioneel conflict zullen veroorzaken. De volgende 

hypothesen kunnen geformuleerd worden: 

 

5. Beide vormen van mismatch in acculturatieattituden hangen positief samen 

met sociaal-emotioneel conflict, en in mindere mate ook met beide vormen 

taakconflict. 

 

1.4 Conflict en Prestatie 

Conflict lijkt een complexe relatie met teameffectiviteit te hebben. Er zijn vele 

studies die laten zien dat conflict en indicatoren van team effectiviteit negatief met 

elkaar correleren. Aan de andere kant zijn er vele studies die het tegendeel bewijzen 

(Rentsch & Zelno, 2005). Taakconflict wordt ook wel realistisch conflict genoemd en 

zou kunnen leiden tot vernieuwende standpunten doordat teamleden discussiëren over 

de uit te voeren taak. Dit zou leiden tot innovatie (Rentsch & Zelno, 2005; De Dreu, 

2005). Daarnaast blijft bij taakconflict de taak van wezenlijk belang en is men 

gemotiveerd om samen tot de beste oplossing te komen. Men wil dus graag naar 

elkaar luisteren omdat dit de taak bevordert (de Dreu, 2005). Sociaal-emotioneel 

conflict wordt ook wel onrealistisch conflict genoemd (Rentsch & Zelno, 2005). De 

Dreu (2005) stelt dat sociaal-emotioneel conflict tot verslechtering van de inter-

persoonlijke relaties leidt. Deze zijn juist van belang voor een goede samenwerking. 

Daarnaast leiden deze conflicten niet tot fundamenteel nieuwe inzichten in 

taakuitvoering in tegenstelling tot taakconflicten. De Dreu (2005) geeft echter wel aan 

dat sociaal-emotioneel conflict van tijd tot tijd in elk team zal voorkomen. Uit de 

meta-analyse van De Dreu en Weingart (2003) blijkt echter dat taakconflict net zo 

slecht is voor teamprestaties als sociaal-emotioneel conflict. In deze meta-analyse 

hebben ze dertig studies naast elkaar gelegd die bijna allemaal de vragenlijst van de 
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Dreu (2005) gebruikt hebben. Zowel taakconflict als sociaal-emotioneel conflict had 

een significant negatief effect op teamprestaties. De effecten waren voor beide 

vormen van conflict even groot. Na de meta-analyse heeft de Dreu (2005) een 

uitgebreider model opgesteld. Hierin maakt hij onderscheid tussen taakinhoudelijk 

conflict en taakproces conflict. Taakproces conflict draagt volgens De Dreu (2005) 

zelden bij aan betere prestaties, taakinhoudelijk conflict kan dit echter wel. Naast een 

verder onderscheid in het type conflict speelt ook de manier waarop conflicten 

gehanteerd worden (probleem oplossen, forceren op normen, forceren op macht en 

vermijden) en de taakcomplexiteit een rol bij zowel de teamprestaties als de 

individuele prestaties. Voorwaarde voor productief taakconflict is volgens hem ook de 

afwezigheid van sociaal-emotioneel conflict. Ook stelt hij dat er sprake is van een 

curvilineaire relatie: geen taakconflict en te veel taakconflict dragen minder bij aan 

innovatie dan een gematigde hoeveelheid taakconflict. 

Hoewel de theorie en empirie niet geheel in overeenstemming met elkaar blijken 

te zijn voor wat betreft het effect van taakconflicten, wordt toch op basis van de meta-

analyse van de Dreu en Weingart (2003) de volgende hypothese geformuleerd: 

6. Zowel taakconflict als sociaal-emotioneel conflict hangt negatief samen met 

prestaties 

1.5 Het huidige onderzoek. 

In het huidige onderzoek wordt zoals gezegd ingegaan op de twee 

verschillende vormen van mismatch: feitelijke mismatch met de andere etnische groep 

en de psychologische mismatch. Op basis van het model van Bourhis en collega’s 

(1997) wordt onderzocht of de verschillen of overeenkomsten in acculturatieattituden 

samenhangen met conflict. Er wordt verwacht dat conflict een negatieve samenhang 

heeft met teamprestaties en dit wordt getoetst. Er wordt onderscheid gemaakt tussen 

verschillende typen conflict zodat onderzocht kan worden of verschillen in 

acculturatieattituden met beide soorten conflict samenhangen of slechts met één. 

Daarnaast kan gecontroleerd worden of de verschillende typen conflict inderdaad 

beide negatief samenhangen met teamprestaties. Dit leidt tot het onderstaande 

onderzoeksmodel zoals getoond in figuur 1.2. 
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Figuur 1.2: Het onderzoeksmodel (de nummers verwijzen naar de hypothesen). 
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Methoden: 

2.1 Procedure 

De dataverzameling voor dit onderzoek heeft plaatsgevonden bij acht 

zorgorganisaties in de ouderenzorg, dit zijn verpleeg- en verzorgingshuizen. Deze zijn 

benaderd via ActiZ, de brancheorganisatie voor zorgondernemers. ActiZ heeft 450 

leden, dit zijn verzorging, verpleegtehuizen en thuiszorgorganisaties. Op de website 

voor de leden van ActiZ is een oproep geplaatst met de vraag of organisaties bereid 

waren te participeren. Hier hebben acht organisaties op gereageerd. Naar aanleiding 

van hun aanmelding zijn deze organisaties telefonisch verder geïnformeerd. Vier 

organisaties hebben vervolgens afgezien van deelname. Ook zijn alle leden benaderd 

van wie bekend was zich bezig te houden met het onderwerp culturele diversiteit, 

bijvoorbeeld door deelname aan bijeenkomsten over dit onderwerp. Naar aanleiding 

hiervan hebben nog twee organisaties zich aangemeld. Tot slot is er nog een keer een 

oproep geplaatst op de website van ActiZ waar nog twee organisaties op hebben 

gereageerd waarmee het totale aantal organisaties uitkomt op acht.  

De vragenlijst voor het onderzoek zou oorspronkelijk digitaal worden 

afgenomen bij de zorgteams. Echter, na overleg met de zorgorganisaties, bleken niet 

alle medewerkers te beschikken over internet. Een schriftelijke versie van de 

vragenlijst is daarom verspreid onder 22 teams. Afhankelijk van de zorgorganisatie 

gebeurde dit via de teamleider of een andere contactpersoon binnen de organisatie. 

Deze contactpersoon verspreidde en verzamelde de lijsten onder de medewerkers 

zodat de medewerkers ze individueel konden invullen op een zelf gekozen tijdstip. De 

vertrouwelijkheid van de informatie werd gewaarborgd door lege enveloppen bij te 

voegen die alle medewerkers gesloten kon retourneren. 

Om het aantal respondenten te verhogen werd in overleg met de 

zorgorganisatie de uiterlijke inleverdata verschillende malen uitgesteld. Uiteindelijk 

hebben 212 medewerkers (n=212) van 22 teams de vragenlijst ingevuld (een respons 

van 42%). 

2.2 Respondenten 

Aan het onderzoek hebben 212 respondenten meegewerkt waarvan 13 mannen 

en 199 vrouwen. 66.2% was autochtoon (n=141) en 29.1% allochtoon (n=62), hiervan 
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is 19.2% van de 1ste generatie allochtonen (n=41). De grootste groep hiervan is in 

Suriname geboren (8.9%; n=19). Andere allochtone groepen binnen de respondenten 

zijn: Antillianen (N=8), Turken (N=6), Marokkanen (N=7). Dan zijn er nog een 

vijftiental allochtonen die niet in deze categorieën ingedeeld kunnen worden. Zij 

komen uit bijvoorbeeld Duitsland, Curaçao of China. De gemiddelde leeftijd van de 

respondenten was 40.41 jaar met een SD van 11.12. 50.7% van de respondenten heeft 

een MBO opleiding gevolgd, 29.6 een MAVO, LBO of VMBO opleiding. 16.7% 

heeft een opleiding afgerond hoger dan het MBO.  

2.3 Vragenlijst 

Dit onderzoek is onderdeel van een groter onderzoek naar culturele diversiteit 

en ook de vragenlijst is onderdeel van een grotere vragenlijst. Voor dit onderzoek 

zullen demografische gegevens, teamprestaties, acculturatie en typen conflict gemeten 

worden. Het in het huidige onderzoek gebruikte onderdeel van de vragenlijst is als 

bijlage nr. 1 bijgevoegd. 

Demografische gegevens 

Voor het meten van de demografische gegevens werd gebruik gemaakt van 24 

items. Niet iedereen hoefde alle 24 items te beantwoorden. Antwoorden op eerdere 

items bepalen welke vragen nog meer beantwoord moeten worden. Hier werd ook 

gemeten of iemand allochtoon of autochtoon was door middel van vragen als: “Bent u 

in Nederland geboren?”, “In welk land is uw vader geboren?” en “In welk land is uw 

moeder geboren?”.  

Acculturatieattitude 

De items die de verschillende acculturatieattituden meten zijn een aangepaste 

versie van de vragenlijst van Arends-Toth en van de Vijver (2001). De vragenlijst 

bestaat uit 12 items, per acculturatieattitude 3 items, die allemaal 2 keer aan de orde 

komen. Als eerste hebben ze betrekking op mening van de respondent zelf met 

betrekking op cultuurbehoud en cultuuraanpassing van allochtonen op het werk en 

beginnen ze met: “Ik vind het belangrijk dat allochtone werknemers op het werk…". 

De tweede keer hebben ze betrekking op de perceptie van het daadwerkelijke gedrag 

van allochtone werknemers binnen het eigen team, dan beginnen ze met: ”Binnen 

mijn team…”. Voorbeelden van items zijn: “… zich volledig aanpassen aan de 
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Nederlandse waarden en normen, zonder behoud van etnische waarden en normen” en 

“...behandeld worden als individu, waarbij verschillen in taal, kleding en gebruiken 

niet belangrijk zijn.”. De antwoorden kunnen worden gegeven op een 5-punts schaal 

en variëren van “helemaal mee oneens” tot “helemaal mee eens”. De Cronbach’s 

alpha’s varieerden van 0.68 tot 0.83. Bij de perceptie van individualisme in het team 

is het eerste item verwijderd, hierdoor steeg de Cronbach’s alpha van 0.65 naar 0.73. 

Alle Cronbach’s alpha’s zijn te vinden in Tabel 2.1. 

Tabel 2.1: Cronbach’s alpha’s op de acculturatieattitude schalen. 

Acculturatie attitude Cronbach’s alpha 

Integratie 0.68 

Assimilatie 0.83 

Segregatie 0.70 

Individualisme 0.70 

Perceptie team integratie 0.72 

Perceptie team assimilatie 0.76 

Perceptie team segregatie 0.82 

Perceptie team individualisme 0.73 

 

Typen conflict 

Voor het meten van conflict werd gebruikt gemaakt van de Nederlandse 

vertaling van de lijst van Jehn (1994). De vertaling is van de Dreu (2005). In deze 

vragenlijst wordt onderscheid gemaakt tussen taakproces conflict (4 items), 

taakinhoudelijk conflict (4 items) en sociaal-emotioneel conflict (5 items). 

Voorbeelden van items zijn: “Tussen mij en mijn teamleden is er vaak sprake van een 

strijd om de macht” en “Tussen mij en mijn teamleden zijn er fricties en wrijvingen”. 

De antwoordmogelijkheden varieerden op een 5-punts schaal van “(bijna) nooit” tot 

“(bijna) altijd”. De Cronbach’s alpha voor de taakproces schaal is 0.80, voor 

taakinhoudelijk conflict is de Cronbach’s alpha 0.77 . De schaal voor sociaal-

emotioneel conflict heeft een Cronbach’s alpha van 0.87.  
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Teamprestaties 

Voor het meten van teamprestaties werd gebruik gemaakt van de vragenlijst 

van Bezrukova, Thatcher en Jehn (2004). Deze vragenlijst bestaat uit 5 items. 

Voorbeelden hiervan zijn: “De hoeveelheid werk dat ons team af krijgt is groot” en 

“De kwaliteit van het werk dat ons team aflevert ligt boven het gemiddelde van 

andere teams”. De antwoorden konden gegeven worden op een 5-punts schaal en 

varieerden van “helemaal mee oneens” tot “helemaal mee eens”. De Cronbach’s alpha 

van deze schaal is 0.79. 

Individuele prestaties 

Voor het meten van de individuele prestaties werd gebruik gemaakt van de 

vragenlijst van Goodman en Svyantek (1999). Deze lijst bestaat uit 6 items waarvan 

er drie individuele in-role prestaties meten en 3 individuele extra-role prestaties. Een 

voorbeeld van een item dat de individuele in-role prestaties meet is  “Ik behaal de 

doelstellingen die voor mijn functie gelden”. Een voorbeeld voor de individuele extra-

role prestaties is “Ik help collega's met een hoge werkdruk of met andere problemen 

die zij hebben”. De antwoorden konden gegeven worden op een 7-punts Likert schaal 

en varieerden van “nooit” tot “altijd”. De Cronbach’s alpha van de individuele in-role 

prestaties schaal is 0.84 en de Cronbach’s alpha van de individuele extra-role 

prestaties schaal is 0.72.  

Mismatch acculturatie 

Er is gebruik gemaakt van twee vormen van mismatch. 

1. Feitelijke mismatch andere etnische groep. Dit is de mismatch tussen iemands 

persoonlijke acculturatieattitude en de gemiddelde acculturatieattitude van de 

andere etnische groep in zijn team.  

2. Psychologische mismatch: Dit is de mismatch tussen iemands persoonlijke 

acculturatieattitude en zijn perceptie van de acculturatieattitude van zijn team. 

 

Deze mismatch scores zijn als volgt berekend.  

1. De mismatch andere etnische groep = eigen score op de attitude – gemiddelde 

score van de andere etnische groep in zijn team. De gemiddelde score van 
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allochtonen uit team 1 is dus afgetrokken van de score van een autochtoon uit 

datzelfde team.  

2. De psychologische mismatch = eigen score – perceptie van de teamscore.  

Voordat er onderzocht werd of er een samenhang was met de andere variabelen zijn 

de scores voor de mismatches elke keer gekwadrateerd om positieve scores te krijgen. 

Hiervan is vervolgens de wortel genomen zo dat een hogere score ook meer mismatch 

in acculturatieattituden oplevert. Volgens het model van Bourhis en collega’s (1997) 

maakt het niet uit welke groep hoger scoort maar vooral hoe groot de mismatch is. De 

richting van de mismatch, of iemand hoger of juist lager scoort, is volgens dit model 

niet belangrijk.  
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Resultaten: 

3.1 Beschrijvende analyse 

Als eerste zijn er beschrijvende analyses uitgevoerd om te onderzoeken hoe de 212 

respondenten op de verschillende schalen hebben gescoord. Er is hierbij onderscheid 

gemaakt tussen allochtonen en autochtonen. De resultaten zijn weergegeven in Tabel 

3.1. 

Tabel 3.1: Gemiddelden en standaarddeviaties van de variabelen voor autochtonen en 

allochtonen. 

 Gem. SD Gem. 

Aut. 

SD Gem. 

All. 

SD t-toets P waarde 

Integratie (1-5) 4,31 1,94 4,29 0,68 4,32 0,70 -3,32 0,75 

Assimilatie (1-5) 1,94 1,04 1,97 1,02 1,92 1,13 0,28 0,78 

Segregatie (1-5) 1,48 0,75 1,42 0,70 1,64 0,85 -1,99 0,05* 

Individualisme (1-5) 3,62 1,06 3,60 1,09 3,58 0,99 0,13 0,90 

Perceptie team integratie (1-5) 4,09 0,73 4,11 0,73 4,02 0,73 ,077 ,044 

Perceptie team assimilatie (1-5) 2,38 1,00 2,34 1,00 2,54 1,03 -1,28 0,21 

Perceptie team segregatie (1-5) 1,99 0,95 1,93 0,90 2,14 1,04 -1,47 0,14 

Perceptie team individualisme (1-5) 3,33 1,10 3,33 1,11 3,39 1,06 -,0.32 0,75 

Taakinhoudelijk conflict (1-5) 2,86 0,75 2,86 0,69 2,89 0,75 -2,69 0,77 

Taakproces conflict (1-5) 1,99 0,80 1,89 0,75 2,22 0,84 -2,69 0,01** 

Sociaal-emotioneel conflict (1-5) 2,23 0,75 2,18 0,72 2,36 0,78 -1,53 0,13 

Teamprestaties (1-5) 4,04 0,61 4,06 ,063 3,99 0,60 ,065 0,52 

Individuele in-role prestaties (1-7) 5,86 0,91 5,65 1,09 5,72 1,00 1.21 0.23 

Individuele extra-role prestaties (1-7) 5,61 1,12 5,65 1,09 5,53 1,25 0.70 0.48 

* p<.05 

** p<.01 

 
De respondenten scoorden hoog op integratie (4.31) en individualisme (3.62) 

en hun perceptie was dat het team ook hoog op deze acculturatieattituden zou scoren. 

Er werd laag gescoord op assimilatie (1.94) en segregatie (1.48). Ook hier was de 

perceptie dat het team hier ook laag op scoort. Op de verschillende soorten conflict 

werd rond de middelste schaalwaarde gescoord. Taakinhoudelijk conflict komt het 

meest voor (2.86) en taakproces conflict het minst (1.99). De teamprestaties zijn hoog 

(4.04), net als individuele in-role prestaties (5.86) en individuele extra-role prestaties 

(5.61). Allochtonen en autochtonen verschillen significant van elkaar op hun score op 

segregatie en taakproces conflict. Allochtonen ervaren significant meer taakproces 

conflict dan autochtonen (t(198) = -2.69; p <.01 ). Allochtonen scoren daarnaast hoger 

op de acculturatie attitude segregatie dan autochtonen (t(198) = -1.99; p<0.05). 
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3.2 Mismatch acculturatieattituden 

In Tabel 3.2 zijn de gemiddelde scores en standaarddeviaties op zowel de 

feitelijke mismatch met de andere etnische groep als de psychologische mismatch 

terug te vinden. Dit zijn de niet gekwadrateerde scores. In Figuur 3.1 zijn de 

gemiddelde scores nog eens illustratief weergegeven. 

 

Tabel 3.2: Gemiddelde scores en standaarddeviaties op de verschillende vormen van 

mismatch.  
  Gemiddelde SD 

Integratie Mismatch andere etnische groep (-4-4) -0.07 0.86 

 Psychologische mismatch (-4-4) 0.24 0.73 

Assimilatie Mismatch andere etnische groep (-4-4) 0.11 1.25 

 Psychologische mismatch (-4-4) -0.43 0.94 

Segregatie Mismatch andere etnische groep (-4-4) -0.10 1.22 

 Psychologische mismatch (-4-4) -0.52 0.92 

Individualisme Mismatch andere etnische groep (-4-4) 0.06 1.32 

 Psychologische mismatch (-4-4) 0.28 1.23 

 

 
Figuur 3.1: Gemiddelde scores op de verschillende vormen van mismatch. 

 

In Tabel 2 en Figuur 3.1 is te zien dat de psychologische mismatch voor alle 

acculturatieattituden groter is dan de mismatch andere etnische groep. Mensen hebben 

dus het idee dat er een grotere mismatch bestaat tussen hun eigen acculturatieattituden 

en die van het team dan er daadwerkelijk is.  
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Vervolgens is er middels een t-toets onderzocht of allochtonen en autochtonen een 

significant andere mismatch ervaren, zowel voor de psychologische mismatch als de 

daadwerkelijke mismatch met de andere etnische groep. Dit bleek niet het geval. 

Allochtonen en autochtonen ervaren dezelfde mismatch.  

 

3.3 Toetsende analyses. 

Om de hypothesen te toetsen zijn toetsende analysen uitgevoerd. 

Als eerste zijn hypothese 1 en 2 getoetst. In de eerste hypothese werd 

verondersteld dat allochtone werknemers integratie als de meest wenselijke 

acculturatieattitude zien. In Tabel 3.1 is te zien dat allochtonen inderdaad het hoogst 

scoren op integratie. Een paired t-test heeft uitgewezen dat de scores op deze 

acculturatieattitude inderdaad significant verschilt van de scores op de overige 

acculturatieattituden. Hypothese 1 kan dus worden aanvaard.  

In de tweede hypothese werd verondersteld dat autochtonen assimilatie als de 

meeste wenselijke acculturatieattitude zien. In Tabel 3.1 is te zien dat ook 

autochtonen het hoogst scoren op integratie. Ook hier heeft een paired t-test 

aangetoond dat de score op integratie significant verschilt van de scores op overige 

acculturatieattituden. De tweede hypothese moet dus worden verworpen.  

 

Vervolgens is er voor de diverse soorten mismatch onderzocht of ze samenhangen 

met teamprestaties en of deze samenhang gemedieerd wordt door conflict. Om een 

samenhang te onderzoeken is het nodig om de correlaties van de verschillende schalen 

te berekenen. Een significante correlatie geeft een samenhang tussen twee variabelen 

aan. Voordat er sprake is van volledige mediatie moet er aan de vier voorwaarden 

zoals Baron en Kenny (1986) die geformuleerd hebben worden voldaan. 

1. De onafhankelijke variabele moet gecorreleerd zijn met de afhankelijke 

variabele. 

2. De onafhankelijke variabele moet gecorreleerd zijn met de mediator. 

3. De mediator moet de afhankelijke variabele beïnvloeden. 

4. Het effect van onafhankelijke variabele op de afhankelijke variabelen moet 

verdwijnen als er gecontroleerd wordt voor de mediator.  
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Als bij de laatste stap het effect van de onafhankelijke variabele op de afhankelijke 

variabele kleiner wordt maar niet helemaal verdwijnt als er gecontroleerd wordt voor 

de mediator is er sprake van partiële mediatie.  

Recentelijk wordt beweerd dat de eerste stap niet noodzakelijk is om een mediatie 

effect vast te stellen. Er wordt namelijk al een relatie tussen de onafhankelijke en 

afhankelijke variabele verondersteld als er aan de tweede en derde voorwaarde wordt 

voldaan. Zij stellen dus dat alleen de tweede en derde stap essentieel zijn voor de het 

vaststellen van mediatie (Kenny, Kashy & Bolger, 1998, Shrout & Bolger, 2002). Een 

mediatie-effect wordt ook wel een indirect effect genoemd (Wu & Zumbo, 2008).  

 

In Tabel 3.3 en 3.4 zijn de correlaties weergegeven tussen de twee soorten mismatch 

en conflict en prestaties.  
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Tabel 3.3: Correlatietabel met de mismatch andere etnische groep. 

 Mismatch 

Integratie 

Mismatch 

Assimilatie 

Mismatch 

Segregatie 

Mismatch 

Individualisme 

Taakproces 

conflict 

Taakinhoudelijk 

conflict 

Sociaal-

emotioneel 

conflict 

Teamprestaties Individuele in-

role prestaties 

Individuele 

extra-role 

prestaties 

Mismatch 

Integratie 

1 0.28* 0.18* 0.06 -0.04 -0.10 -0.10 -0.07 0.06 -0.08 

Mismatch 

Assimilatie 

 1 0.37** -0.06 0.01 0.01 0.05 0.01 0.2 -0.02 

Mismatch 

Segregatie 

  1 -0.02 0.07 0.08 0.15* -0.02 0.03 0.01 

Mismatch 

Individualisme 

   1 -0.12 0.05 0.00 -0.07 0.01 0.16* 

Taakproces conflict     1 0.35** 0.56** -0.12 0.17 0.07 

Taakinhoudelijk 

conflict 

     1 0.12** 0.01 0.00 0.07 

Sociaal-emotioneel 

conflict 

      1 -0.28** -0.16* -0.13 

Teamprestaties        1 0.21** 0.17* 

Individuele in-role 

prestaties 

        1 0.49** 

Individuele extra-

role prestaties 

         1 

* p<.05 

** p<.01 
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Tabel 3.4: Correlatietabel met de psychologische mismatch. 

 Psychologische 

mismatch 

Integratie 

Psychologische 

mismatch 

Assimilatie 

Psychologische 

mismatch 

Segregatie 

Psychologische 

mismatch 

Individualisme 

Taakinhoudelijk 

conflict 

Taakproces 

conflict 

Sociaal-

emotioneel 

conflict 

Teamprestaties Individuele 

in-role 

prestaties 

Individuele 

extra-role 

prestaties. 

Psychologische mismatch 

Integratie 

1 0.19 0.24** 0.28** -0.06 0.14 0.08 0.05 -0.01 -0.05 

Psychologische mismatch 

Assimilatie 

 1 0.37** 0.03 -0.02 0.09 0.04 -0.06 0.07 -0.03 

Psychologische mismatch 

Segregatie 

  1 0.03 0.00 0.19** 0.20** -0.15* -0.05 -0.07 

Psychologische mismatch 

Individualisme 

   1 0.06 -0.10 -0.05 0.06 0.05 0.02 

Taakinhoudelijk conflict     1 0.47** 0.23** 0.01 0.00 0.07 

Taakproces conflict      1 0.56** -0.12 -0.12 -0.07 

Sociaal-emotioneel 

conflict 

      1 -0.28** -0.16* -0.13 

Teamprestaties        1 0.21** 0.17* 

Individuele in-role 

prestaties 

        1 0.49** 

Individuele extra-role 

prestaties.  

         1 

* p<.05 

** p<.01 
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Hypothese 3 veronderstelde dat de verschillen in acculturatieattituden negatief 

samenhangen met prestaties. In Tabel 3.3 is zichtbaar dat de mismatch andere groep 

op de acculturatieattitude individualisme significant samenhangt met individuele 

extra-role prestaties. Deze samenhang is echter positief (r=0.16; p<0.05). In Tabel 3.4 

is te zien dat alleen de psychologische mismatch segregatie significant negatief 

correleert met teamprestaties (r=-0.15 p<0.05). Hypothese drie wordt dus voor een 

klein gedeelte ondersteund door de resultaten. 

Hypothese 4 veronderstelt dat het verband tussen de mismatch en prestaties 

gemedieerd wordt door conflict. Voordat er sprake is van mediatie moet er aan de 

voorwaarden van Baron en Kenny (1986) zoals verwoord worden voldaan. Omdat 

deze voorwaarden gedeeltelijk worden getest in hypothese 5 en 6 worden deze eerst 

besproken.  

Hypothese 5 veronderstelde dat beide vormen van mismatch in 

acculturatieattituden positief samenhangen met sociaal-emotioneel conflict en in 

mindere mate met beide vormen van taakconflict. Er is een significante positief 

verband tussen de psychologische mismatch segregatie en sociaal-emotioneel conflict 

(r=0.20 p<0.01). Ook de mismatch andere etnische groep bij segregatie correleert 

significant positief met sociaal-emotioneel conflict (r=0.15; p<0.05). Het eerste deel 

van de hypothese lijkt bevestigd te worden voor de mismatches op segregatie. Er werd 

een kleinere relatie tussen de mismatches en taakconflict verwacht. Er wordt slechts 1 

verband gevonden tussen de mismatches en taakconflict. Er is namelijk een positieve 

samenhang gevonden voor de psychologische mismatch segregatie en taakproces 

conflict (r=0.19 p<0.01). Dit verband is bijna even groot als het verband tussen de 

psychologische mismatch segregatie en sociaal-emotioneel conflict. Deze hypothese 

wordt dus gedeeltelijk ondersteund.  

De zesde hypothese veronderstelt dat alle vormen van conflict negatief 

samenhangen met prestaties. Er zijn echter alleen significant negatieve verbanden 

gevonden tussen sociaal-emotioneel conflict en zowel teamprestaties (r=-0.28; 

p<0.01) als individuele in-role prestaties (r=-0.16; p<0.05). Taakinhoudelijk conflict 

en taakproces conflict hangen niet significant samen met prestaties. Deze hypothese 

moet gedeeltelijk worden verworpen.  
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Hypothese 4 veronderstelde, zoals gezegd, dat het verband tussen de mismatch 

en prestaties wordt gemedieerd door conflict. Op basis van de zojuist besproken 

resultaten is het mogelijk dat sociaal-emotioneel conflict een medierende rol speelt in 

het verband tussen de psychologische mismatch segregatie en teamprestaties. Dit 

wordt getoetst aan de hand van een regressieanalyse. Deze laat zien dat sociaal-

emotioneel conflict inderdaad een mediator is in de relatie tussen de psychologische 

mismatch segregatie en teamprestaties. Er is een significant verband tussen de 

psychologische mismatch segregatie en sociaal-emotioneel conflict (β=0.20; p<0.01). 

Tussen sociaal-emotioneel conflict en teamprestaties is ook een significant verband 

(β=-0.29; p<0.01). De psychologische mismatch segregatie heeft een significant 

verband met teamprestaties (β=-0.15; p<0.05), deze bèta daalt als sociaal-emotioneel 

conflict wordt toegevoegd als onafhankelijke variabele (β-0.09; ns). Hier wordt dus 

aan alle voorwaarden van Baron en Kenny (1986) voldaan. Dit is terug te zien in 

Figuur 3.2.  

* p<0.05 
** p<0.01 

Figuur 3.2: Sociaal-emotioneel conflict als mediator in het verband tussen 

psychologische mismatch segregatie en teamprestaties.  

Verder is al aangetoond dat de mismatch andere etnische groep bij segregatie 

significant positief correleert met sociaal-emotioneel conflict (r=0.15; p<0.05). Ook 

de psychologische mismatch segregatie correleert significant positief met sociaal-

emotioneel conflict (r=0.20 p<0.01). Verder is er te zien dat sociaal-emotioneel 

conflict significant negatief correleert met teamprestaties (r=-0.28; p<0.01) en 

individuele in-role prestaties (r=-0.16; p<0.05). Dit is terug te zien in Figuur 3.3, 

Figuur 3.4 en Figuur3.5.  
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* p<0.05 
** p<0.01 

Figuur 3.3: Sociaal-emotioneel conflict als mediator in het verband tussen mismatch 

andere etnische groep segregatie en teamprestaties. 

* p<0.05 

Figuur 3.4: Sociaal-emotioneel conflict als mediator in het verband tussen mismatch 

andere etnische groep segregatie en individuele in-role prestaties. 

* p<0.05 
** p<0.01 

Figuur 3.5: Sociaal-emotioneel conflict als mediator in het verband tussen 

psychologische mismatch segregatie en individuele in-role prestaties. 

Hier wordt aan voorwaarde 2 en 3 van Baron en Kenny (1986) voor mediatie 

voldaan. Volgens Kenny en collega’s (1998) is er ook hier sprake van een mediatie 

effect van sociaal-emotioneel conflict in het verband tussen de mismatch andere 

etnische groep bij segregatie en zowel teamprestaties als individuele in-role prestaties. 

Ook voor de psychologische mismatch segregatie is er een indirect verband met 

individuele in-role prestaties dat gemedieerd wordt door sociaal-emotioneel conflict. 

Er moeten echter wel enkele kanttekeningen geplaatst worden bij deze conclusie 
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omdat er geen significant direct effect is aangetoond tussen de psychologische 

mismatch segregatie en individuele in-role prestaties (r=-0.05; ns). Hetzelfde geldt 

voor het verband tussen de mismatch andere etnische groep en zowel teamprestaties 

(r=0.02; ns) en individuele in-role prestaties (r=0.03; ns). Hypothese 4 kan dus 

gedeeltelijk worden aanvaard.  
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Conclusie en discussie 

4.1 Mismatch acculturatieattituden, conflict en teamprestaties  

Naar aanleiding van de groeiende diversiteit op de werkvloer beoogde dit 

onderzoek meer zicht te krijgen op de relatie tussen acculturatieattituden en 

teamprestaties. Hierbij werd op basis van eerder onderzoek verondersteld dat conflict 

een medierende rol in deze samenhang zou spelen. Op basis van het model van 

Bourhis en collega’s (1997) en het onderzoek van Zagefka en Brown (2002) werd 

verwacht dat vooral een mismatch tussen de acculturatieattituden van allochtonen en 

autochtonen in een team samen zou hangen met meer sociaal-emotioneel conflict en 

daardoor met verminderde prestaties. Naast de mismatch tussen de 

acculturatieattituden van allochtonen en autochtonen is er ook gekeken naar een meer 

psychologische mismatch. De mismatch tussen de acculturatieattitude van een 

individu en zijn/haar perceptie van de acculturatieattitude in zijn/haar team. Een eerste 

belangrijke bevinding van dit onderzoek is dat de psychologische mismatch groter is 

dan de daadwerkelijke mismatch tussen allochtone en autochtone teamleden. Mensen 

hebben dus het idee dat ze in acculturatieattitude meer verschillen van hun collega’s 

dan daadwerkelijk het geval is. 

Verwacht werd dat allochtone teamleden een voorkeur zouden hebben voor 

integratie als acculturatieattitude en autochtone teamleden eerder voor assimilatie 

zouden kiezen. Het bleek echter dat beide groepen een voorkeur hadden voor 

integratie, gevolgd door individualisme. Dit is opvallend omdat eerdere onderzoeken 

consistent waren in de uitkomst dat autochtonen een voorkeur hadden voor assimilatie 

(Arends-Toth & van de Vijver, 2001, Lugtenburg & Peeters, 2004, van Oudenhoven, 

2000). Daarnaast waren de meeste allochtonen in het huidige onderzoek Surinaams en 

andere onderzoeken laten voor deze groep ook assimilatie als gewenste attitude zien. 

Het is mogelijk dat deze bevindingen specifiek zijn voor de zorgsector. Wellicht 

wordt daar meer waarde gehecht aan het behouden van de eigen cultuur omdat dat kan 

helpen in de omgang met patiënten van die cultuur.  

Er werd ook verwacht dat alle soorten conflict (sociaal-emotioneel, 

taakinhoudelijk en taakproces) negatief zouden samenhangen met prestaties, zowel 

individuele als team. Er werd echter alleen gevonden dat meer sociaal-emotioneel 

conflict samenhangt met slechtere teamprestaties en individuele in-role prestaties. De 
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hoeveelheid taakconflict bleek niet samen te hangen met het prestatieniveau. De Dreu 

(2005) zegt dat taakproces conflict de teamprestaties wellicht niet schaden als er 

sprake is van constructief taakconflict. In het gunstigste geval heeft taakproces 

conflict geen invloed op de teamprestaties. De Dreu (2005) stelt dat taakinhoudelijk 

conflict vooral een positief effect heeft op de teamprestaties als de participatie in 

teams hoog is. Daarnaast hangt het effect van taakconflict op prestaties af van vele 

factoren zoals de taakcomplexiteit, de stijl van conflicthantering en de afwezigheid 

van sociaal-emotioneel conflict (de Dreu, 2005). Jehn en Mannix (2001) hebben in 

longitudinaal onderzoek aangetoond dat taakinhoudelijk conflict vooral positieve 

effecten heeft in het midden van een taak en dat de effecten negatiever zijn als 

taakconflict vooral aan het begin of het eind van een taak voorkomt. De complexiteit 

van de taak, de conflicthanteringstijl en de periode in de taak dat conflict voorkomt 

zijn in dit onderzoek niet meegenomen, dit kan de resultaten wellicht verklaren. 

Voorts bleek dat meer van één soort conflict samenhangt met meer van de andere 

vormen van conflict. Het is mogelijk dat de ene vorm van conflict andere vormen 

veroorzaakt of dat er met de verschillende schalen deels hetzelfde gemeten wordt. De 

Dreu (2005) verwachtte al dat taakconflict sociaal-emotioneel conflict oproept. 

Hetzelfde geldt voor de verschillende schalen voor prestaties. Ook hier hangt betere 

prestaties op één schaal samen met betere prestaties op de andere twee schalen. Het is 

goed denkbaar dat betere individuele prestaties zorgen voor betere teamprestaties. Als 

individuen in een team beter gaan presteren zullen de prestaties van het team als 

geheel ook beter worden. 

In het huidige onderzoek werd verondersteld dat zowel een grotere mismatch 

met de andere etnische groep als een grotere psychologische mismatch samen zou 

hangen met slechtere prestaties. Er werd ook verondersteld dat sociaal-emotioneel 

conflict een medierende rol zou spelen in deze samenhang. Uit het huidige onderzoek 

is gebleken dat een grotere psychologische mismatch bij de acculturatieattitude 

segregatie inderdaad samenhangt met slechtere teamprestaties en dat sociaal-

emotioneel conflict hier een medierende rol in speelt. Daarnaast zijn er indirecte 

verbanden gevonden tussen een grotere mismatch met de andere etnische groep en 

slechtere team- en individuele in-role prestaties. Deze verbanden lijken gemedieerd te 

worden door sociaal-emotioneel conflict. Hetzelfde geld voor het verband tussen meer 

psychologische mismatch segregatie en individuele in-role prestaties. Er moet echter 
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enige voorzichtigheid geboden worden bij het vaststellen van een mediatie effect 

omdat er niet voldaan wordt aan de eerste voorwaarde van Baron en Kenny (1986). 

Dit zou kunnen komen doordat er bijvoorbeeld suppressor variabelen of een 

moderator invloed hebben op de relatie van sociaal-emotioneel conflict en prestaties 

(Moye & Langfred, 2004).  

Daarnaast hing een grotere psychologische mismatch bij segregatie ook samen 

met meer taakproces conflict. Een grotere mismatch met de andere etnische groep op 

de individualisme attitude hing opvallend genoeg samen met betere individuele extra-

role prestaties. Het feit dat er alleen een verband met prestatie werd gevonden voor de 

psychologische mismatch segregatie en de mismatch andere etnische groep segregatie 

kan wellicht verklaard worden doordat deze mismatches op segregatie ook groter zijn 

dan de mismatches op andere acculturatieattituden. Daarnaast is segregatie de attitude 

die als meest negatief gezien wordt. Een mismatch op deze acculturatieattitude heeft 

daardoor wellicht de meest negatieve consequenties. Daarnaast is de daadwerkelijke 

mismatch met de andere etnische groep niet heel hoog, dit kan al duiden op veel 

overeenkomsten in acculturatieattitude. Dit leidt volgens het model van Bourhis en 

collega’s (1997) tot een harmonieuze relatie. 

Er is dus enige ondersteuning gevonden voor de hypothese dat een mismatch 

in acculturatieattituden samenhangt met prestaties en dat deze samenhang gemedieerd 

wordt door sociaal-emotioneel conflict. Het blijkt dat wanneer er een mismatch wordt 

ervaren (zowel een daadwerkelijke mismatch met de andere etnische groep als een 

meer psychologische mismatch) op de acculturatieattitude segregatie dit vaak 

samenhangt met negatieve resultaten als verminderde prestaties en meer conflict. 

Voor de andere acculturatieattituden zijn dergelijke verbanden minder sterk aanwezig.  

4.2 Beperkingen 

Zoals elk onderzoek kent ook dit onderzoek enkele beperkingen waar aandacht 

aan besteed dient te worden. Een belangrijke beperking is de cross-sectionele opzet. 

Er kan dus geen oorzaak en gevolg aangewezen worden. Hiervoor is een longitudinaal 

onderzoek nodig. Daarnaast kan door middel van longitudinaal onderzoek inzicht 

worden verkregen over ontwikkelingen door de tijd heen. Ook bestaat in het huidige 

onderzoek het probleem van gemeenschappelijke methodevariantie. Er is slechts 

gebruik gemaakt van één vorm van dataverzameling, namelijk een vragenlijst die 
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enkel door de respondent zelf is ingevuld. Bij bijvoorbeeld het meten van de prestaties 

wordt vaak gebruik gemaakt van diverse methoden (Bijvoorbeeld Jehn, Northcraft en 

Neale, 1999, Hope Pelled, Eisenhardt en Xin, 1999). Naast een meting door middel 

van een vragenlijst kunnen de beoordelingen van een supervisor en computergegevens 

van de organisatie worden meegenomen. Het huidige onderzoek had echter geen 

toegang tot deze gegevens.  

Er is in dit onderzoek geen gebruik gemaakt van een aselecte steekproef, 

hierdoor zijn de resultaten niet generaliseerbaar naar de totale Nederlandse bevolking 

werkzaam in de zorgsector. Ook gaven veel respondenten aan dat ze moeite hadden 

met het invullen van de vragenlijst. De vragenlijst werd over het algemeen erg 

moeilijk en lang gevonden. Dit kan een reden zijn geweest van de relatief lage respons 

(42%). Ook kan er hierdoor een onrealistisch beeld ontstaan, doordat mensen vragen 

verkeerd geïnterpreteerd hebben. De vragenlijst is wellicht niet voldoende aangepast 

aan het opleidingsniveau en het ervaringsniveau met vragenlijsten van de 

respondenten. Andere beperkingen van het huidige onderzoek hebben te maken met 

de etniciteit van de doelgroep. Onderzoek bij allochtonen brengt specifieke problemen 

met zich mee (Dinsbach, 2005). Zo is het vaak lastiger om allochtonen te bereiken en 

is er vaak een taalbarrière waardoor de vragenlijst niet (goed) ingevuld kan worden. 

Daarnaast zijn allochtonen over het algemeen minder bekend met vragenlijst 

onderzoek en zijn ze bang dat hun antwoorden consequenties met zich mee zal 

brengen, hierdoor kunnen de antwoorden gekleurd zijn. Sommige groepen 

allochtonen hebben meer moeite met abstracte hypothetische vragen. Als laatste heeft 

ander onderzoek aangetoond dat Marokkanen moeite hebben met Likert-

antwoordschalen die gebruikt zijn in het huidige onderzoek, wellicht speelt dit ook bij 

andere etnische groepen (Dinsbach, 2005). Mogelijk mede door deze problemen 

hebben er relatief weinig allochtonen aan het huidige onderzoek meegewerkt. 

Hierdoor was het niet mogelijk een onderscheid te maken in verschillen in etniciteit 

en zijn alle allochtonen in dezelfde onderzoeksgroep terecht gekomen. Er zijn echter 

grote verschillen tussen verschillende allochtonen die nu niet meegenomen zijn.  

4.3 Vervolgonderzoek 

Diverse onderzoeken (Watson en collega’s, 1993, Jehn en collega’s, 1999) 

hebben laten zien dat tijd een rol speelt in de relatie tussen diversiteit en conflict. De 
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tijd dat een team bestaat zou een moderator kunnen zijn in de relatie tussen de 

acculturatie mismatch en conflict. Extra onderzoek hiernaar zou meer duidelijkheid 

kunnen verschaffen over het verband tussen de acculturatie mismatch en conflict. 

Verder onderzoek zou zich ook kunnen richten op het model van Bourhis en collega’s 

(1997). Zij voorspellen dat een mismatch niet alleen leidt tot meer conflict maar dat 

het ook invloed heeft op andere relationele factoren zoals communicatie, interetnische 

attituden en stereotypen, acculturatie stress en discriminatie (Bourhis et al, 1997). Tot 

op heden is erg nog erg weinig onderzoek gedaan naar de relatie tussen mismatch en 

deze factoren. In de toekomst zou hier nog meer aandacht aan kunnen worden 

besteed. Hiermee kan nog veel gewonnen worden in het onderzoek naar culturele 

diversiteit op de werkvloer. Naast meer onderzoek naar acculturatie op de werkvloer 

en de mismatch is er ook nog meer onderzoek nodig naar de relatie tussen conflict en 

prestaties. Op basis van eerder onderzoek en het huidige onderzoek is er nog steeds 

geen eenduidig beeld te vormen van de relatie tussen conflict en prestaties. Er kan 

vooral nog veel gewonnen worden met onderzoek naar de gevolgen van taakconflict.  

In de toekomst zullen onderzoek naar mismatch ook bij andere doelgroepen 

uitgevoerd moeten worden. Er wordt relatief weinig onderzoek gedaan naar lager 

opgeleiden, ook op dit terrein is nog veel te winnen. Hiervoor is het wellicht nodig om 

met aangepast vragenlijsten te werken.  

4.4 Praktijk 

Het lijkt in cultureel diverse teams belangrijk om een open communicatie te 

hebben over het behouden van de eigen cultuur en het aanpassen aan de Nederlandse 

cultuur. Een open communicatie over ieders attitude kan inzicht verschaffen in de 

acculturatieattitude van andere teamleden. Op deze manier kan de psychologische 

mismatch verkleind worden. In dit onderzoek is aangetoond dat deze psychologische 

mismatch, vooral op de acculturatieattitude segregatie, schadelijk kan zijn voor de 

prestaties doordat het meer conflict uitlokt. Daarnaast moeten werkgevers aandacht 

besteden aan de culturele verschillen en een open communicatie bevorderen. Het lijkt 

belangrijk om ruimte te geven aan de aspecten van de oude cultuur terwijl mensen 

worden geholpen zich aan te passen aan de Nederlandse cultuur. Een te grote 

eenzijdige nadruk op overeenkomsten middels bedrijfswaarden en 

(gedrags)voorschriften binnen teams kan ertoe leiden dat werknemers zich niet thuis 
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voelen binnen het team of de organisatie omdat zij het gevoel krijgen dat ze te veel 

verschillen van de organisatiecultuur of de cultuur binnen het team. Hierdoor ontstaat 

het gevaar dat werknemers zich gaan afzonderen en juist meer nadruk gaan leggen op 

verbondenheid met hun culturele groep. Diversiteitmanagement is dus erg belangrijk 

in organisaties, de grote verscheidenheid aan talenten moet herkend worden zodat 

deze volledig benut kan worden. 

4.5 Conclusie 

Concluderend kan worden gesteld dat zowel allochtonen als autochtonen in dit 

onderzoek een voorkeur lijken te hebben voor integratie. Het blijkt echter ook dat men 

niet goed op de hoogte is van de acculturatieattituden van zijn teamleden waardoor 

een psychologische mismatch ontstaat. Bij segregatie kan deze mismatch leiden tot 

verslechterde prestaties doordat er meer sociaal-emotioneel conflict ontstaat. Ook een 

daadwerkelijke mismatch op deze attitude leidt tot meer sociaal-emotioneel conflict. 

Uit dit onderzoek is ook gebleken dat alleen meer sociaal-emotioneel conflict 

samenhangt met verminderde prestaties, taakconflict heeft hier geen verband mee.  
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Bijlage 1 

Vragenlijst 
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Inleiding 
 
Beste deelnemer/deelneemster, 
  
Hartelijk dank voor uw deelname aan dit onderzoek over culturele diversiteit in de 
zorgsector van de Universiteit Utrecht, in samenwerking met Actiz.  
  
Hieronder staan enkele aandachtspunten:  
 

• Voor het slagen van het onderzoek is het erg belangrijk dat u alle vragen 
invult.  

• Er zijn geen juiste of onjuiste antwoorden, het gaat ons om uw persoonlijke 
mening. 

• Denk niet al te lang na en geef aan wat u het best passende antwoord vindt.  
• Vul de vragen op een rustig moment in, waarbij u ongestoord kunt werken.  
• Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld door onderzoekers van de 

Universiteit Utrecht.  
 
  
Het invullen duurt ongeveer 20 minuten.  
 
 Alvast hartelijk dank voor uw medewerking! 
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A. Achtergrondgegevens 
 
Vul a.u.b. de onderstaande vragen in: 
 

1 Bent u man of vrouw?  man      
 vrouw 

 
2 

 
Hoe oud bent u? 
 

 ….....(jaar) 

3 

Wat is de hoogste opleiding die u heeft afgerond?  
 
(Als uw opleiding er niet bij staat, kruis dan de opleiding  
aan die het meest op de door u gevolgde opleiding lijkt) 

 lagere school  
 MAVO, LBO, VMBO 
 MBO  
 HAVO 
 VWO 
 HBO 
 WO 

4 
 
Hoelang bent u binnen uw zorginstelling werkzaam? 
 

  …..jaar         …..maanden 

5 
 
Hoelang bent u in uw huidige team werkzaam? 
 

  …..jaar         …..maanden 

6 
 
Wat is uw huidige functie/beroep? 
 

…………………………….. 

7 Binnen welke zorginstelling/locatie bent u werkzaam? 

 
 
…………………………….. 
 
 

8 Binnen welk team bent u werkzaam? 
 
…………………………….. 
 

9 Bent u in Nederland geboren? 

 
 Ja, ga door met vraag 12 

 
 Nee 

 

10 
 
In welk land bent u geboren? 
 

 
………………………….. 

11 Hoeveel jaar woont u in Nederland? 
 

 ……………..jaren 
 

12 

 
 
Hoe is uw kennis van de Nederlandse taal?  

 
 

 Slecht 
 Matig 
 Voldoende 
 Goed 
 Uitstekend 



47 
 

 

13 

 
In welk land is uw vader geboren? 
 
 
In welk land is uw moeder geboren? 

 
 
…………………………… 
 
 
…………………………… 
 

14 Met betrekking tot mijn etnische afkomst voel ik me….. 
 

 
 Nederlands 
 Marokkaans 
 Turks 
 Surinaams 
 Antilliaans 
 Overig, namelijk………………. 

 

15 Bent u teamleider? 

 Ja, ga door met vraag 16 
 

 Nee, ga door met vraag 19 
 

16 Hoelang bent u al teamleider? 
 
  …..jaar         …..maanden 
 

17 Uit hoeveel mannen en vrouwen bestaat uw team? 
 
………mannen en ………..vrouwen 
 

 
 18 

 
Kunt u inschatten welke culturele achtergrond uw 
teamleden hebben (a.u.b aantal collega’s  invullen)? 
 

 
Culturele afkomst               aantal 
 
Nederlands                       …….. 
Surinaams                        …….. 
Antilliaans                        …….. 
Turks                                …….. 
Marokkaans                     …….. 
 
Anders, nl: 
 
……..                                …….. 
 
……..                                …….. 
 
……..                                …….. 
 
……..                                …….. 
 
……..                                …….. 
 
……..                                …….. 
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B. Prestaties 
 
Hieronder wordt gevraagd naar uw eigen mening over uw prestaties op het werk. 
Kies in welke mate het volgende op u van toepassing is: 
 

Nooit Sporadisch Af en toe Regelmatig Dikwijls Zeer dikwijls Altijd 

1 2 3 4 5 6 7 
 

19 Ik help collega's met hun werk als zij terugkeren na 
een periode van afwezigheid 

1 2 3 4 5 6 7 

20 Ik behaal de doelstellingen die voor mijn functie 
gelden 

1 2 3 4 5 6 7 

21 Ik voldoe aan alle prestatienormen binnen mijn 
functie 

1 2 3 4 5 6 7 

22 Ik help collega's met een hoge werkdruk of met 
andere problemen die zij hebben 

1 2 3 4 5 6 7 

23 Ik voldoe aan alle eisen die mijn functie/beroep aan 
mij stelt  

1 2 3 4 5 6 7 

24 Ik ben bereid om dingen te doen die niet direct bij 
mijn beroep horen, maar wel in het belang zijn voor 
mijn team 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Hieronder wordt gevraagd naar uw eigen mening over hoe uw team functioneert en 
presteert. Kies het antwoord dat volgens u het meest van toepassing is. 
 

1 2 3 4 5 

Helemaal mee 
oneens 

Enigszins mee 
oneens 

Niet mee oneens, 
niet mee eens 

Enigszins mee eens Helemaal mee eens 

 

25  De hoeveelheid werk dat ons team af krijgt is groot 1 2 3 4 5

26  De kwaliteit van het werk dat ons team aflevert ligt boven het  
gemiddelde van andere teams 1 2 3 4 5

27  Ik vind dat ons team goed presteert 1 2 3 4 5

28  Ik denk dat ons team over het algemeen effectief is in het werk  1 2 3 4 5

29  Ons team is erg effectief in dingen op tijd afkrijgen 1 2 3 4 5
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C. Culturele diversiteit  
 
Let op:  de volgende vragen gaan over culturele diversiteit. Het kan zijn dat u in een 
volledig Nederlands (autochtoon) team werkt. In dat geval behoort u tot een 
controlegroep. Toch zijn wij geïnteresseerd in uw mening over culturele diversiteit. 
Vult u daarom alstublieft toch de volgende vragen in, ook al zijn ze soms niet op u of 
uw team van toepassing. Bedankt. 
 
 
De volgende vragen gaan over uw mening met betrekking tot cultuurbehoud en -
aanpassing van allochtone werknemers. Behoort u tot deze groep, vul dan a.u.b. uw 
eigen voorkeur in. Autochtone werknemers geven aan in hoeverre ze het eens/oneens 
zijn met de stellingen.  
 

 1 2 3 4 5 

Helemaal mee 
oneens 

Enigszins mee 
oneens 

Neutraal Enigszins mee eens Helemaal mee eens 

 
"Ik vind het belangrijk dat allochtone werknemers op het werk…" 
 
30 ...zich aanpassen aan de Nederlandse waarden en normen, maar met 

behoud van hun eigen culturele waarden en normen  1 2 3 4 5

31 ...zich volledig aanpassen aan de Nederlandse waarden en normen, 
zonder behoud hun eigen culturele waarden en normen  1 2 3 4 5

32 ... hun eigen culturele waarden en normen behouden, zonder zich 
aan te passen aan de Nederlandse waarden en normen 

1 2 3 4 5

33 ...behandeld worden als individu, waarbij verschillen in culturele 
waarden en normen niet van belang zijn 1 2 3 4 5

34 ...zich aanpassen aan de Nederlandse cultuur, maar met behoud van 
hun eigen cultuur 1 2 3 4 5

35 ...zich volledig aanpassen aan de Nederlandse cultuur, zonder 
behoud hun eigen cultuur 1 2 3 4 5

36 ...hun eigen cultuur behouden, zonder zich aan te passen aan de 
Nederlandse cultuur 1 2 3 4 5

37 ...behandeld worden als individu, waarbij cultuurverschillen geen 
rol van betekenis spelen 

1 2 3 4 5

38 ...zich aanpassen aan de  Nederlandse gebruiken, maar met behoud 
van hun eigen culturele gebruiken 

1 2 3 4 5

39 ...zich aanpassen aan de Nederlandse gebruiken, zonder behoud van 
hun eigen culturele gebruiken 

1 2 3 4 5

40 ...hun eigen culturele gebruiken behouden, zonder zich aan te 
passen aan de Nederlandse gebruiken 

1 2 3 4 5

41 ...behandeld worden als individu, waarbij verschillen in culturele 
gebruiken niet belangrijk zijn 

1 2 3 4 5

 
 
 
 



50 
 

Onderstaande stellingen gaan het daadwerkelijke gedrag van allochtone 
werknemers binnen uw team. Geeft a.u.b. aan in hoeverre de volgende situaties op 
uw team van toepassing zijn.  
  

1 2 3 4 5 

(Bijna) nooit Zelden Af en toe Regelmatig (Bijna) altijd 

 
“Binnen mijn team…” 
 
42 …passen allochtone werknemers zich aan de Nederlandse waarden 

en normen aan, maar met behoud van hun eigen culturele waarden 
en normen  

1 2 3 4 5

43 passen allochtone werknemers zich volledig aan de Nederlandse 
waarden en normen aan, zonder behoud van hun eigen culturele 
waarden en normen 

1 2 3 4 5

44 …behouden allochtone werknemers hun eigen culturele waarden 
en normen, zonder aanpassing aan de Nederlandse waarden en 
normen 

1 2 3 4 5

45 …spelen verschillen in culturele waarden en normen geen rol van 
betekenis 1 2 3 4 5

46 …passen allochtone werknemers zich aan de Nederlandse cultuur 
aan, maar met behoud van hun eigen cultuur 1 2 3 4 5

47 …passen allochtone werknemers zich volledig aan de Nederlandse 
cultuur aan, zonder behoud van hun eigen cultuur 1 2 3 4 5

48 …behouden allochtone werknemers hun eigen cultuur, zonder zich 
aan te passen aan de Nederlandse cultuur 1 2 3 4 5

49 …spelen cultuurverschillen geen rol van betekenis 1 2 3 4 5

50 …passen allochtone werknemers zich aan de Nederlandse 
gebruiken aan, maar met behoud van de eigen culturele gebruiken  1 2 3 4 5

51 …passen allochtone werknemers zich volledig aan de Nederlandse 
taal aan, zonder behoud van hun eigen culturele gebruiken  1 2 3 4 5

52 …behouden allochtone werknemers hun eigen culturele 
gebruiken, zonder zich aan te passen aan de Nederlandse gebruiken 1 2 3 4 5

53 …spelen verschillen in culturele gebruiken geen rol van betekenis 1 2 3 4 5
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Vul het getal in dat als beste uw mening weergeeft: 
 

1 2 3 4 5 

(Bijna) nooit Zelden Af en toe Regelmatig (Bijna) altijd 
 

"Tussen mij en mijn teamleden..." 
 
54 ...staat het ter discussie wie welke verantwoordelijkheden op zich 

neemt 1 2 3 4 5

  55 ...is er sprake van een strijd om de macht 1 2 3 4 5

56 ...is het onduidelijk wie welke status heeft; dit staat ter discussie 1 2 3 4 5

57 ...is het de vraag wie er opdraait voor zaken die misgaan 1 2 3 4 5

58 ...verschillen we van mening over hoe we het werk het beste 
kunnen aanpakken 1 2 3 4 5

59 ...debatteren we over welke manier van werken optimaal is 1 2 3 4 5

60 ...stellen we onze manier van werken ter discussie 1 2 3 4 5

61 ...discussiëren we over taakinhoudelijke zaken 1 2 3 4 5

62 ...zijn er fricties en wrijvingen 1 2 3 4 5

63 ...is er sprake van botsende persoonlijkheden 1 2 3 4 5

64 ...wordt de sfeer gekenmerkt door onderlinge irritaties en boosheid 1 2 3 4 5

65 ...zijn er emotionele conflicten 
 1 2 3 4 5

66 ...zijn persoonlijke normen en waarden aanleiding voor onderlinge 
irritaties en frustratie 1 2 3 4 5

 
 
De Universiteit Utrecht wil, in samenwerking met Actiz, nagaan hoe de opvattingen 
en meningen omtrent culturele diversiteit zich door de tijd heen ontwikkeld. Omdat de 
anonimiteit en vertrouwelijkheid van deze gegevens gewaarborgd zijn, vragen we u 
om een persoonlijke code aan te maken. Deze code maakt het mogelijk om uw 
antwoorden op deze vragenlijst en te koppelen aan een toekomstige vragenlijst. De 
code luidt als volgt: 
  
 
1. Wat is de eerste letter van de voornaam van uw moeder?   …… 
 
2. Wat is de eerste letter van de achternaam van uw vader?  …… 
 
3. Wat is de eerste letter van de voornaam van uw vader?  …… 
 
4. Wat zijn de laatste 2 cijfers van uw geboortejaar?  …… 
  
 
Hartelijk dank voor uw medewerking!  
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Eventuele opmerkingen kunt u in onderstaand tekstvlak plaatsen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

--Einde van de vragenlijst-- 
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Bedankt voor uw medewerking! 
 
 


