
Masterthesis 

 

 

Culturele diversiteit en de rol van leiderschap en intercultureel teamklimaat 1 

“Culturele diversiteit als sleutel tot succes?” 

 

 

 

“Cultureel heterogene teams en de invloed van 

leiderschapsstijl en intercultureel teamklimaat op 

teamprestatie en teaminnovatie” 



Masterthesis 

 

 

Culturele diversiteit en de rol van leiderschap en intercultureel teamklimaat 2 

 

 

Culturele Diversiteit als sleutel tot succes? 

Cultureel heterogene teams en de invloed van leiderschapsstijl 

en intercultureel teamklimaat op teamprestatie en teaminnovatie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naam: Thomas Theloesen 

Studentnummer: 0468657 

Opleiding: Master PAGO 

Begeleider: Dr. Maria Peeters 

Tweede corrector: Drs. Wido Oerlemans 

Datum: Juni 2008 

 



Masterthesis 

 

 

Culturele diversiteit en de rol van leiderschap en intercultureel teamklimaat 3 

Inhoudsopgave  

Voorwoord 4 

Samenvatting/Abstract 5 

1 Introductie 6 

2 Inleiding 10 

 2.1 Culturele diversiteit 10 

 2.2 Leiderschap 12 

 2.3 Intercultureel teamklimaat 14 

 2.4 Teaminnovatie & Teamprestatie 15 

 2.5 Onderzoeksmodel & Hypothesen 16 

3 Methode 19 

 3.1 Onderzoekspopulatie 19 

 3.2 Procedure 20 

 3.3 Meetinstrumenten 21 

 3.4 Vaststellen van de culturele diversiteit 23 

4 Resultaten 24 

 4.1 Beschrijvende statistieken 24 

 4.2 Resultaten leiderschapstype en teamprestatie/teaminnovatie 26 

 4.3 Resultaten leiderschapstype en intercultureel teamklimaat 29 

 4.4 Resultaten intercultureel teamklimaat en teamprestatie/teaminnovatie 30 

 4.5 Resultaten onderzoeksvraag 32 

5 Discussie & Conclusie 37 

 5.1 Resultaten en Theoretische implicaties 37 

 5.2 Praktische implicaties 41 

 5.3 Methodologische kanttekeningen 43 

 5.4 Conclusie 44 

Referenties 45 

Bijlagen 50 

 Bijlage 1: Vragenlijst 50 



Masterthesis 

 

 

Culturele diversiteit en de rol van leiderschap en intercultureel teamklimaat 4 

Voorwoord 

Voor U ligt mijn masterthesis naar de invloeden van culturele diversiteit, leiderschapsstijl en het 

interculturele teamklimaat op teamprestatie en teaminnovatie. Met deze thesis komt er na een 

periode van vier jaar een einde aan mijn studie ‘Psychologie van Arbeid en Gezondheid in 

Organisaties’ aan de Universiteit Utrecht. Deze masterthesis is tot stand gekomen doormiddel 

van literatuurstudie en praktijkonderzoek binnen ABN AMRO. 

Mijn oprechte dank gaat uit naar mijn stage/thesisbegeleidster Maria Peeters. Deze masterthesis 

is mede dankzij haar kritische, positieve en bezielende begeleiding tot stand gekomen. Haar 

ideeën, adviezen, optimisme en strikte deadlines hebben ervoor gezorgd dat het maken van deze 

masterthesis voor mij een zeer leerzame en positieve ervaring is geweest. 

Daarnaast gaat mijn welgemeende dank uit naar ABN AMRO. ABN AMRO bood mij de kans 

om in een unieke periode onderzoek te doen binnen één van Nederlands grootste organisaties. 

Bij deze wil ik alle medewerkers die het uitvoeren van dit onderzoek mogelijk hebben gemaakt 

hartelijk bedanken voor hun steun en hulp. Mijn speciale dank gaat uit naar mijn 

stagebegeleiders binnen ABN AMRO, Hatim Chebti en Len den Boer. Zij waren nauw 

betrokken bij het opzetten en uitvoeren van deze masterthesis, welke zonder hun hulp en advies 

niet was ontstaan.  

De afsluiting van dit voorwoord kenmerkt tevens de afsluiting van een geweldige studie- en 

stageperiode, een periode om nooit te vergeten. 

 

Amsterdam, juni 2008 

Thomas Theloesen
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Samenvatting 

In dit onderzoek zijn de verschillen in gemiddelden voor alle combinaties effecten van leiderschap, intercultureel 

teamklimaat en culturele diversiteit binnen teams op teamprestatie/teaminnovatie nader onderzocht. Om dit in kaart 

te brengen is er zowel gekeken naar de afzonderlijke effecten als naar de effecten van verschillende combinaties. In 

totaal hebben 353 werknemers van ABN AMRO te Amsterdam deelgenomen aan dit onderzoek. Deze werknemers 

werden via een e-mail verzocht mee te werken aan dit onderzoek en daarvoor een digitale vragenlijst in te vullen. 

Het onderzoek heeft aangetoond dat visionair leiderschap gepaard gaat met een significant hoger waargenomen 

gemiddelde op teamprestatie, teaminnovatie en intercultureel teamklimaat. Verder is gebleken dat participanten uit 

cultureel heterogene teams die het interculturele teamklimaat hoog positief beoordelen, de teamprestatie en 

teaminnovatie significant positiever percipiëren in vergelijking met participanten uit cultureel homogene teams en 

cultureel heterogene teams die het interculturele teamklimaat als laag beoordelen. Binnen cultureel heterogene teams 

bleek de mate van culturele diversiteit geen significante rol te spelen. Tot slot bleek dat culturele diversiteit in 

combinatie met visionair leiderschap en een intercultureel teamklimaat leidt tot hoge teamprestatie/teaminnovatie. 

Geconcludeerd kan worden dat culturele diversiteit enkel tot hogere teamprestatie/teaminnovatie kan leiden wanneer 

de juiste combinatie van factoren aanwezig is. Uit dit onderzoek is gebleken dat het zowel het interculturele 

teamklimaat als het leiderschapstype voor een groot deel bepalend is voor de uitkomsten van cultureel heterogene 

teams, met name de juiste combinatie op deze factoren kan doorslaggevend zijn. 

Abstract 

The purpose of this study is to take a closer look at the mean differences between all possible combinations of 

cultural diversity in teams, leadership style and intercultural team climate on team performance and team innovation. 

In order to monitor these effects this study takes a closer look at the relationships between these variables separately 

as well as the effects of different combinations. 353 associates of ABN AMRO in Amsterdam participated in this 

study. These participants were approached by e-mail and asked to fill in a digital questionnaire. The results show 

that visionary leadership leads to significant higher means on team performance, team innovation and intercultural 

team climate. Further findings show that participants from culturally heterogeneous teams, that judge the 

intercultural team climate as high, perceive significant higher team performance and team innovation in comparison 

with participants from culturally heterogeneous teams that judge the intercultural team climate as low. The degree of 

cultural diversity within these cultural heterogeneous teams does not play a significant role. Furthermore this 

research seems to indicate that the combination of cultural diverse teams, visionary leadership and the presence of 

an intercultural team climate lead to the highest perceived means on team performance and team innovation. In most 

cases the mean differences between the possible combinations was significant. Cultural diversity can lead to higher 

team performance and team innovation, but only when the right combination of factors is present. This research 

showed that the intercultural team climate as well as the leadership style is of great influence on the results of 

cultural heterogeneous teams, especially when the right combination of factors is present. The degree of cultural 

diversity in teams was of no significant influence.
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1 Introductie 

De onderstaande quote uit de nieuwjaarstoespraak (2006) van Rijkman Groenink, de toenmalig 

voorzitter van de Raad van Bestuur van ABN AMRO,  is tekenend voor de ontwikkeling die 

diversiteitsmanagement de laatste jaren heeft doorgemaakt: 

Diversity is about more than just gender. It’s about cultural diversity, diversity of 

leadership styles and diversity in many other areas, at all levels throughout the bank. We 

strive for a culture of inclusion, an environment where everyone's encouraged to be the 

best they can be. Not only because it is the right thing to do, but because it makes good 

business sense too.  

Statistics show that more diverse businesses are more profitable. Research indicates that 

the pursuit of diversity and inclusion can improve financial performance through 

expanding the talent pool; giving a better understanding of and access to diverse market 

segments and consumers; improving talent retention; and better utilising diverse talents. 

(p. 6) 

ABN AMRO noemt haar diversiteitsbeleid ‘Diversity + Inclusion’. Hierbij slaat ‘diversity’ op 

het scala aan persoonlijke kenmerken waarmee wij ons onderscheiden van anderen. Kenmerken 

als geslacht, etnische herkomst, leeftijd, meningen, seksuele geaardheid, nationaliteit, waarden, 

persoonlijkheid, fysieke capaciteiten en opleiding. ‘Inclusion’ is het herkennen en waarderen van 

die verschillen, om de individuele medewerker maximaal in staat te stellen meer voldoening uit 

het werk te halen en superieure prestaties mogelijk te maken (ABN AMRO Banknet, 2008). 

De onderzoeksliteratuur beschrijft diversiteit als het scala aan persoonlijke verschillen tussen 

individuen, die er uiteindelijk voor kunnen zorgen dat personen zichzelf of anderen als anders 

zien (Jackson, 1992; Triandis, Kurowski & Gelfand, 1994). Het gegeven dat het om een scala aan 

verschillen gaat geeft al aan dat er vele verschillende vormen van diversiteit zijn. In de huidige 

literatuur wordt er een onderscheid gemaakt tussen een aantal vormen van diversiteit. Allereerst 

werd er alleen onderscheid gemaakt tussen duidelijk zichtbare demografische eigenschappen (oa. 

sekse, etniciteit en leeftijd) en meer werkgerelateerde eigenschappen (oa. opleiding en 

werkervaring) (Jackson, 1992; Jehn, Northcraft & Neale, 1999; Harrison, Price & Bell, 1998).  

Later werd het belang van overige diversiteitseigenschappen die hier los van staan(oa. 

persoonlijkheid en normen en waarden) duidelijk (Bowers, Pharmer & Salas, 2000; Harrison et 

al., 1998; Jehn et al., 1999). Jackson, May en Whitney (1995) maakten ditzelfde  onderscheid en 
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gebruikten de termen ‘surface-level diversity’ (oa. sekse, etniciteit en leeftijd) en ‘deep-level 

diversity’ (oa. persoonlijkheid en normen en waarden).De aandacht voor diversiteit binnen 

organisaties is door de jaren heen sterk gegroeid en voornamelijk gefocust op de zichtbare 

demografische eigenschappen zoals sekse, afkomst en leeftijd. Veelal worden de andere vormen 

van diversiteit vergeten of naar de achtergrond geschoven. Voor vele grote organisaties is 

diversiteit iets waar ze bewust mee bezig zijn, vaak in de vorm van een specifiek beleid. Gezien 

de meetbaarheid van de soorten diversiteit is het niet vreemd dat de focus van dit beleid veelal 

ligt bij de zichtbare demografische kenmerken, deze aspecten zijn immers tastbaarder dan 

bijvoorbeeld normen en waarden.  

Het onderscheid tussen de verschillende vormen van diversiteit is onderhevig aan kritiek, omdat 

er vaak sprake is van overlap. Zo zullen verschillen in zichtbare demografische eigenschappen 

vaak hand in hand gaan met verschillende gedragingen, perspectieven en normen en waarden 

(Beyer et al., 1997; Chattopadhyay, Glick, Miller & Huber, 1999; Cox, Lobel & McLeod, 1991). 

Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan de verschillen in normen en  waarden die 

verschillende geloofsovertuigingen met zich meebrengen. De zichtbare demografische 

eigenschappen worden dan gezien als een soort van overkoepelend geheel, waaronder de andere 

vormen van diversiteit tot uiting komen. Deze visie rechtvaardigt in zekere zin dat de focus van 

diversiteitsmanagement op de zichtbare demografische eigenschappen ligt, omdat op deze manier 

uiteindelijk ook de minder zichtbare vormen van diversiteit aan bod komen. 

Uit de quote van Rijkman Groenink komen ook enkele redenen naar voren die diversiteitsbeleid 

rechtvaardigen. Zo blijkt dat diversiteitsbeleid door de jaren heen  vaak enkel wordt gevoerd om 

een ‘politiek correcte’ organisatie te zijn. De tijd dat diversiteit aan werd gegrepen om ‘politieke 

correctheid’ uit te stralen behoort echter langzamerhand toe aan het verleden. Deze verschuiving 

is met name dankzij onderzoek tot stand gekomen. Uit onderzoek dat vanaf de jaren ’90 naar 

diversiteit op de werkvloer is gedaan, is  een duidelijk overzicht van de bijkomende voordelen 

ontstaan. Hiermee zijn ook direct de twee voornaamste redenen ten faveure van diversiteit 

aangekaart. Allereerst wordt diversiteit vaak gehanteerd om als organisatie de demografische 

verdeeldheid binnen de maatschappij te weerspiegelen, om zo aan de ‘morele plicht’ te voldoen. 

Daarnaast is gebleken dat het voeren van een sterk diversiteitsbeleid voordelen biedt voor de 

organisatie. Zo stelt het de organisatie in staat om uit de gehele arbeidsmarkt te putten, met als 

gevolg dat er meer talent binnenkomt. Daarnaast verandert de samenleving, en dus het 

klantenbestand van organisaties. Een diverse organisatie is in staat hier het maximale uit te halen, 

doordat deze door de aanwezige expertise meer kennis van de verschillende markten in huis 



Masterthesis 

 

 

Culturele diversiteit en de rol van leiderschap en intercultureel teamklimaat 8 

heeft. Het laatste, en meest belangrijke voordeel, zijn de positieve effecten van diversiteit binnen 

teams op teamprestaties. De valkuil hierbij is dat diversiteit in teams enkel onder de juiste 

omstandigheden leidt tot voordelen. De laatste jaren wordt er veel onderzoek gedaan naar de 

mogelijke voor- en nadelen van diversiteit binnen een organisatie. Dit onderzoek is grotendeels 

toegespitst op het functioneren van ‘diverse teams’. ‘Diverse teams’ zouden onder de juiste 

omstandigheden prestatie verhogend werken en een voordeel zijn voor de desbetreffende 

organisatie (Cox et al., 1991). Daarnaast is uit verscheidene onderzoeken gebleken dat diversiteit 

binnen teams leidt tot meer innovatie (Austin, 1997; Bantel & Jackson, 1989; McLeod, Lobel & 

Cox, 1996).  

Aan de andere kant wordt diversiteit binnen teams geassocieerd met verschillende negatieve 

effecten. Zo zou culturele diversiteit binnen teams positief samenhangen met emotionele 

conflicten, terwijl diversiteit binnen teams qua leeftijd hier negatief mee samenhangt (Pelled, 

Eisenhardt & Xin, 1999). Uit een onderzoek van Thomas (1999) bleek dat cultureel heterogene 

groepen in vergelijking tot cultureel homogene groepen slechter presteerden bij het uitvoeren van 

vijf  businesscases. De teams moesten vijf businesscases, gericht op het monitoren van gedrag 

binnen internationaal georiënteerde organisaties, evalueren. Uit een ander onderzoek bleek dat 

diversiteit binnen teams zou kunnen leiden tot verloop, stereotypering en in-group/out-group 

effecten (Tsui, Egan & O’Reilly, 1992). Uit de onderzoeksbevindingen is gebleken dat het effect 

dat diversiteit heeft op teamuitkomsten onderhevig is aan verschillende factoren, zo is 

bijvoorbeeld het type diversiteit van groot belang voor het effect ervan. Daarnaast is het 

vanzelfsprekend te eenvoudig om uit te gaan van een model waarin ‘diverse teams’ de input zijn 

en waar de output positief of negatief is. Veel onderzoek is gedaan naar deze vereenvoudigde 

modellen, zonder de rol van moderatoren in acht te nemen. Onderzoek dat enkel gericht is op de 

hoofdeffecten van diversiteit wordt niet in staat geacht de effecten afdoende te kunnen 

voorspellen (Bowers et al. 2000; Webber & Donahue, 2001). 

Dit onderzoek is gericht op het functioneren van cultureel heterogene teams binnen ABN 

AMRO. Als uitkomstmaat is gekozen voor twee variabelen die vaak met cultureel heterogene 

teams in verband worden gebracht, namelijk teaminnovatie en teamprestatie. De focus van het 

onderzoek ligt op de mogelijk modererende effecten van intercultureel teamklimaat en 

leiderschap. Naar de effecten van leiderschap op cultureel heterogene teams is tot op heden zeer 

weinig onderzoek gedaan. Uit dit onderzoek kan mogelijk naar voren komen welke 

leiderschapskwaliteiten van belang zijn in een cultureel diverse organisatie. Deze informatie kan 

bijvoorbeeld toegevoegd worden aan de huidige leiderschapsprofielen van ABN AMRO. 

Daarnaast wordt er gekeken naar de rol die het interculturele teamklimaat speelt in dit geheel. 
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Intercultureel teamklimaat kan worden gezien als ‘inclusion’ op teamniveau. Is de inclusie van 

cultuurverschillen op teamniveau noodzakelijk wanneer een cultureel heterogeen team tot hogere 

prestaties en innovaties moet leiden? Tevens wordt de invloed van de verschillende 

leiderschapsstijlen op het interculturele teamklimaat nader bekeken. Dit zou inzicht kunnen 

geven in de rol die leiderschap speelt als het gaat om inclusie op teamniveau. 
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2 Inleiding 

2.1 Culturele diversiteit  

De meest opvallende veranderingen op de arbeidsmarkt zijn zichtbaar voor de allochtonen. De 

sterke constante groei van allochtonen op de arbeidsmarkt heeft er toe geleid dat organisaties 

tegenwoordig meer en meer met culturele diversiteit te maken krijgen. Deze toenemende 

diversiteit binnen organisaties is goed terug te zien in de toename van het aantal cultureel 

heterogene teams. Voordat een organisatie deze cultureel heterogene teams goed kan managen is 

het van belang om als eerste stap de betekenis van het concept ‘culturele diversiteit’ vast te 

stellen. 

Mede door de categorisering van het CBS1 lijkt culturele diversiteit in eerste instantie een 

eenduidig concept, waar het op het oog enkel lijkt te verwijzen naar de afkomst van een individu. 

De literatuur toont echter aan dat er geen eenduidige betekenis van het concept culturele 

diversiteit bestaat. In eerste instantie werd culturele diversiteit gezien als een demografisch 

kenmerk op persoonlijk niveau. In de loop der jaren heeft er echter een verschuiving 

plaatsgevonden. Zo kwam de aandacht meer bij culturele diversiteit op relationeel niveau te 

liggen (Jackson et al., 1995; Jehn et al., 1999). Culturele diversiteit werd gezien als een 

relationeel demografische eigenschap, wat inhoudt dat de demografische eigenschappen van een 

individu worden vergeleken met de demografische eigenschappen van een groep. Oerlemans, 

Peeters en Schaufeli (2008) maken een onderscheid tussen twee betekenissen van culturele 

diversiteit. Allereerst kan culturele diversiteit een subtype zijn van “surface-level diversity” of 

“social-category diversity”. Bij deze theorie ligt de focus op de demografische samenstelling van 

een groep en de invloeden daarvan op de houdingen en gedragingen van de groepsleden. 

Daarnaast erkennen Oerlemans, Peeters en Schaufeli (2008) dat culturele diversiteit ook gezien 

kan worden als cultuurverschillen tussen de leden van een cultureel heterogene groep. Hierbij 

gaat het onder andere om verschillen in taal, religie, normen, waarden en  overtuigingen.  

 “Surface-level diversity” wordt enkel met negatieve uitkomsten geassocieerd. De reden hiervan 

is het ontstaan van subgroepen binnen een team. Individuen met een bepaalde culturele 

achtergrond zijn geneigd toe te trekken naar teamleden met een gelijke achtergrond, de 

                                                 

 

1 Volgens het CBS is de definitie van een allochtoon een persoon  waarvan ten minste één ouder in het buitenland geboren is. Hiernaast wordt er 

nog onderscheid gemaakt tussen personen die zelf in het buitenland zijn geboren (eerste generatie) en personen die in Nederland zijn geboren 

(tweede generatie). De herkomstgroepering wordt bepaald door het land van geboorte van de persoon (eerste generatie) of het geboorteland van 

de moeder (tweede generatie). Wanneer de moeder in Nederland geboren is, vindt de indeling plaats naar het geboorteland van de vader. 
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zogenaamde in-group. De overige teamleden vallen in de categorie out-group. Over het 

algemeen vertrouwen mensen in-group leden meer dan out-group leden en hebben dus een 

voorkeur voor de eigen in-group (Brewer, 1979; Tajfel & Turner, 1986; Turner, Hogg, Oakes, 

Reicher, & Wetherell, 1987). Hier vloeit uit voort dat hoe homogener een team is, des te hoger 

de commitment (Riordan & Shore, 1997; Tsui et al., 1992) en de groepscohesie (O’Reilly, 

Caldwell, & Barnett, 1989). Daarnaast kennen homogene teams minder relationele conflicten 

(Jehn et al., 1999; Pelled et al., 1999) en minder verloop (Wagner, Pfeffer, & O’Reilly, 1984).  

Hier staat echter tegenover dat de cultuurverschillen er toe zouden leiden dat heterogene groepen 

beter presteren. Dit is het geval omdat heterogene groepen over verschillende invalshoeken, 

kennis, vaardigheden en, meningen en mogelijkheden (Knippenberg, De Dreu en Homan, 2004). 

Deze verschillen kunnen onder andere leiden tot meer creativiteit en innovatie (Ancona & 

Caldwell, 1992; Bantel & Jackson, 1989; De Dreu & West, 2001). Verder is er in een tweetal 

onderzoeken (Watson, Kumar & Michaelsen., 1993; Watson, Johnson & Zgourides, 2002) 

aangetoond dat cultureel heterogene teams in eerste instantie minder of gelijkwaardig presteren 

in vergelijking tot cultureel homogene teams, maar dat na verloop van tijd de cultureel 

heterogene teams beter presteren dan cultureel homogene teams. Dit duidt op het feit dat 

cultureel heterogene teams meer tijd nodig hebben om effectief samen te kunnen werken. 

McLeod en Lobel (1992) toonden aan dat cultureel heterogene teams hoogwaardigere ideeën 

produceerden in vergelijking tot cultureel homogene teams. Er kan gesteld worden dat de mate 

van heterogeniteit van een team negatieve effecten heeft op relaties en tegelijkertijd positief 

bijdraagt aan de teamprestatie (Triandis et al., 1994). 
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2.2 Leiderschap 

Naar leiderschapsstijlen en cultureel heterogene teams wordt afzonderlijk zeer veel onderzoek 

gedaan. Het is dan ook vreemd dat er tot op heden zeer weinig aandacht is besteed aan de 

invloed van leiderschap op de prestaties van cultureel heterogene teams. Over de rol van 

leiderschap binnen cultureel heterogene teams is tot op heden dan ook weinig bekend. 

Sinds de jaren tachtig is de focus op het belang van inspirerend leiderschap komen te liggen. Dit 

leiderschap werd door Bryman (1992) het ‘Nieuwe Leiderschap’ genoemd. Binnen deze 

stroming is er aandacht voor de persoon van de leider, de kenmerken van de medewerkers of 

volgers en de kenmerken van de situatie (Van Muijen, 2003). De persoon van de leider slaat op 

de kwaliteiten anderen te kunnen beïnvloeden en anderen een significante bijdrage te laten 

leveren om de doelstellingen van het team en de organisatie te behalen. De kenmerken van de 

medewerkers of volgers (teamleden) zijn van belang omdat leiderschap geen eenrichtingsverkeer 

is, maar een reciprocaal interactieproces. De kenmerken van de situatie zijn zowel van invloed 

op de gedragingen van teamleden, als op de leidinggevende. Leiderschap kan als effectief 

worden beschouwd wanneer er een fit is tussen leiderschapsstijl, teamleden en de situatie (Van 

Muijen, 2003).  

Een manager is niet per definitie een leider. Ook in de literatuur wordt er onderscheid gemaakt 

tussen deze twee begrippen (Bennis & Nanus, 1985; Zaleznik, 1977). Het idee hierachter is dat 

de aard van de werkzaamheden van een leider en een manager verschillen. Zo is een manager 

bezig met planning en controle, terwijl een leider zorgt voor visie en inspiratie. Uit een 

onderzoek van Yukl (2002) is echter gebleken dat het niet om twee verschillende 

persoonlijkheden gaat, omdat individuen niet goed in deze twee uitersten te categoriseren zijn. 

Het idee dat management gericht is op planning, controle en prestatie wordt gesteund door 

Kotter(1990). Kotter (1990) stelde tevens dat leiderschap gericht is op het ontwikkelen van visie 

en strategie, en motiveren en inspireren van medewerkers door het uitdragen van deze visie. 

Deze definitie van leiderschap is duidelijk terug te zien in het ‘Nieuwe Leiderschap’ van Bryman 

(1992). Deze ‘Nieuwe Leiders’ worden ook wel charismatische, transformationele, inspirerende 

of visionaire leiders genoemd (Van Muijen, 2003). 

Het verschil tussen management en leiding geven is terug te vinden in het onderscheid tussen 

twee leiderschapsstijlen die in recente theorieën gehanteerd worden. Het betreft hier 

transformationeel en transactioneel leiderschap. Transformationeel leiderschap komt overeen 

met de manager volgens Kotter (1990) en wordt gekenmerkt door charisma, inspiratie, 

individuele aandacht en intellectuele stimulatie. Transactioneel leiderschap komt overeen met de 
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leider volgens Kotter (1990) bestaat uit het toepassen van ‘contingent reward’ en ‘management-

by-exception’. ‘Contingent reward’ slaat op het belonen van teamleden die goede prestaties 

leveren. ‘Management-by-exception’ houdt in hij/zij pas ingrijpt wanneer dit noodzakelijk is. 

Burns (1978) was de eerste die het onderscheid maakte tussen deze twee leiderschapsstijlen. 

Burns (1978) zag deze leiderschapsstijlen als extremen op een continuüm. Bass werkte in 1985 

dit onderscheid verder uit en benadrukte dat deze twee stijlen niet op een continuüm liggen, maar 

twee van elkaar te scheiden dimensies zijn. Dit impliceert dat een individu zowel transactioneel 

als transformationeel leidinggevend kan zijn, een combinatie die in het hedendaagse 

management steeds belangrijker wordt. Transformationeel en transactioneel leiderschap kunnen 

worden gezien als twee aparte dimensies, bestaande uit vier verschillende manieren van 

leidinggeven. Deze vier manieren van leidinggeven zijn de doener, de visionair, de dromer en de 

wegkruiper (Van Muijen, 2003). Allereerst geeft de doener leiding doormiddel van planning en 

controle (laag transformationeel, hoog transactioneel) De visionair scoort zowel op 

transformationeel als transactioneel leiderschap hoog. De dromer is een leider die alles wel ziet, 

maar niet tot de daadwerkelijke actie overgaat (hoog transformationeel, laag transactioneel). De 

wegkruiper, ook wel laissez-faire leiderschap genoemd, ontrekt zich van alle taken die een leider 

heeft (laag op beiden). Deze theorie impliceert dat een team het meeste baat heeft bij een 

‘visionair’ als leider, aangezien dit de ideale combinatie van management en leidinggeven zou 

moeten zijn.  

De literatuur rondom leiderschap en etnisch heterogene teams is zeer schaars. Over de effecten 

van de vier leiderschapsstijlen van Van Muijen (2003) werd geen literatuur gevonden. Wel bleek 

uit onderzoek van Watson, Johnson en Zgourides (2002) dat er binnen cultureel homogene teams 

vaak taakgeoriënteerd leiderschap wordt gehanteerd, terwijl er binnen cultureel heterogene teams 

meer interpersoonlijk leiderschap wordt toegepast. Dit is terug te voeren naar de twee dimensies 

van Burns (1978), namelijk transformationeel en transactioneel leiderschap. Dit impliceert dat 

cultureel heterogene teams gebaat zijn bij de persoonlijk georiënteerde aanpak van de 

transformationele leider, terwijl cultureel homogene teams gebaat zijn bij de planning en 

controle van de transactionele leider. Tot dusver is dit de enige gevonden studie die de effecten 

van transformationeel leiderschap op cultureel heterogene teams heeft onderzocht. Er is wel 

meer bekend over de relaties tussen de leiderschapsdimensies en uitkomsten op teamniveau, 

zonder te kijken naar culturele diversiteit. Zo vonden Jung, Chow en Wu (2003) een positieve 

relatie tussen transformationeel leiderschap en innovatie. Uit het onderzoek van Basu en Green 

(1997) bleek echter dat transformationeel leiderschap negatief gerelateerd was aan innovatie. 

Ook over de directe relatie tussen leiderschap en innovatie zijn dus geen eenduidige resultaten.  
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2.3 Intercultureel teamklimaat 

Uit de introductie bleek al dat ‘Inclusion’ slaat hier op het accepteren, respecteren en waarderen 

van diversiteit. De mate van inclusie van culturele diversiteit op teamniveau is af te leiden uit het 

interculturele teamklimaat. 

In een studie naar de invloed van het interculturele teamklimaat en sociale identiteit op 

interpersoonlijke werkrelaties en burnout binnen cultureel diverse teams ging Oerlemans (2008) 

uit van een intercultureel teamklimaat wanneer (a) culturele diversiteit wordt gewaardeerd 

binnen het team, (b) teamleden met verschillende culturele achtergronden met elkaar 

samenwerken, (c) cultuurverschillen tussen teamleden worden gerespecteerd, en (d) wanneer 

teamleden kennis hebben van elkaars culturele achtergrond. Harquail en Cox (1993) spreken van 

een ‘intercultureel groepsklimaat’ wanneer diversiteit gewaardeerd wordt als bron voor betere 

resultaten en wanneer teamleden met een cultureel andere achtergrond worden opgenomen in het 

team. 

De aanwezigheid van een intercultureel klimaat is essentieel wanneer er verwacht wordt dat 

cultureel heterogene teams hogere prestaties leveren in vergelijking tot cultureel homogene 

teams. Het interculturele teamklimaat kan gezien worden als een fundamenteel onderdeel van 

diversiteitsmanagement. Wanneer dit klimaat niet aanwezig is betekent het dat de teamleden de 

cultuurverschillen negeren of als negatief beschouwen. Het is dan onmogelijk om op hoog 

niveau te presteren. Over de effecten die de aanwezigheid van een intercultureel teamklimaat met 

zich meebrengt is geen literatuur beschikbaar. De verwachting is dat de aanwezigheid van dit 

klimaat vele voordelen met zich meebrengt. Zo zullen er mogelijk minder emotionele conflicten 

zijn. Verder is de verwachting dat de aanwezigheid van dit klimaat een positief effect heeft op de 

prestaties en innovaties van cultureel heterogene teams. Een belangrijk deel van dit onderzoek is 

gericht op de rol van leiderschap in het creëren van een intercultureel teamklimaat. De 

verwachting is dat bepaalde vormen van leiderschap een klimaat van inclusie creëren en 

faciliteren. 
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2.4 Teaminnovatie en teamprestatie 

Innovatie wordt vaak verward met creativiteit. Creativiteit is een onderdeel van innovatie, en 

wordt door Scott (1995) gezien als voorwaarde en als eerste stap naar innovatie. Naast het 

produceren van nieuwe en bruikbare ideeën behelst innovatie ook het implementeren van deze 

ideeën. Daarnaast is enkel sprake van innovatie wanneer er ook sprake is van toegevoegde 

waarde. Innovatie is naast vernieuwing ook verbetering. Uit verscheidene onderzoeken is 

gebleken dat diversiteit binnen teams leidt tot meer innovatie (Austin, 1997; Bantel & Jackson, 

1989; McLeod, Lobel & Cox, 1996). Ook is er uit onderzoek gebleken dat ‘deep-level diversity’ 

en innovatie positief met elkaar samenhangen (Ancona & Caldwell, 1992; De Dreu & West, 

2001). 

Teamprestatie verwijst naar de algehele prestaties van het team ten opzichte van andere teams. 

Hierbij moet worden gedacht aan effectiviteit, kwaliteit en kwantiteit. In dit onderzoek gaat het 

om de percepties van de teamleden zelf. Teamprestatie is de belangrijkste uitkomstmaat voor 

zowel teams als organisaties. Voor organisaties is het essentieel dat de teams hoge prestaties 

leveren, terwijl werknemers veelal beoordeeld worden op de prestaties van het team. 

Verschillende onderzoeken toonden aan dat diversiteit binnen teams leidt tot betere 

teamprestaties (Austin, 1997; Bantel & Jackson, 1989; McLeod et al., 1996, Cox et al., 1991). 

Daarnaast is er aangetoond cultureel heterogene teams in eerste instantie minder of gelijkwaardig 

presteren in vergelijking tot cultureel homogene teams, maar dat na verloop van tijd de cultureel 

heterogene teams beter presteren dan cultureel homogene teams (Watson et al., 1993; Watson et 

al., 2002). 
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2.5 Onderzoeksmodel en hypothesen 

Leidinggevenden hebben een grote invloed op teamprocessen en uitkomsten van deze teams. Het 

ligt dan ook voor hand om te stellen dat de leiderschapsstijl van directe invloed is op 

teamuitkomsten als teamprestatie en teaminnovatie, onafhankelijk van de teamsamenstelling. . 

Het idee is dat teams met managers die zowel transactioneel als transformationeel leiderschap 

toepassen (de visionair), significant hogere gemiddelden scoren op teamprestatie en 

teaminnovatie de teams. Daarnaast is de verwachting dat teams met leidinggevenden die hoog 

scoren op één van deze leiderschapdimensies (de doener en de dromer) niet slecht presteren, 

maar minder goed dan teams die onder leiding staan van een visionair. Onderling zullen deze 

twee leiderschapstypen (de dromer & de doener) niet significant van elkaar verschillen. Wanneer 

er laag wordt gescoord op de twee leiderschapsdimensies zal het team significant minder 

presteren in vergelijking tot de andere leiderschapscombinaties. Dit leidt tot de volgende 

hypothesen: 

Hypothese 1a: Teamleden die hun leidinggevende als transactioneel en transformationeel 

beoordelen (de visionair), percipiëren de teamprestatie/teaminnovatie positiever dan teamleden 

die hun leidinggevenden anders beoordelen (de doener, de dromer en de wegkruiper). 

Hypothese 1b: Er is geen significant verschil in gemiddelde op gepercipieerde teamprestatie/ 

teaminnovatie tussen teamleden die hun leidinggevende als transformationeel(de dromer) 

beoordelen en teamleden die hun leider als transactioneel (de doener) beoordelen.  

Hypothese 1c: Teamleden die hun leidinggevende als een wegkruiper (laag op transformationeel 

en transactioneel leiderscha, hoog op laissez-faire leiderschap) beoordelen, percipiëren de 

teamprestatie/teaminnovatie negatiever dan teamleden die hun leidinggevende anders 

beoordelen (de visionair, de dromer en de doener). 

Transformationele leiders verbreden en verhogen de interesse van de teamleden, zorgen voor 

bewustzijn en acceptatie van de doelen van het team en motiveren de teamleden te denken in 

teambelang (Yammarino & Bass, 1990). Vanuit dit oogpunt kan een transformationele leider 

gezien worden als een leider die de inclusie van culturele diversiteit binnen een team waarborgt. 

Er dient immers gedacht te worden in teambelang en hogere doelen. Ook de transactionele leider 

draagt bij aan het interculturele teamklimaat. Deze is met name taakgericht bezig, waardoor 

bijvoorbeeld teamleden met een culturele achtergrond wel samen moeten werken en er geen 

ruimte is voor emotionele conflicten met betrekking tot cultuur. Opvallend is dat er een match is 

tussen de eigenschappen van transformationeel en transactioneel leidinggevenden en de 
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voorwaarden die Oerlemans (2008) voor het interculturele teamklimaat opstelde. Dit in 

combinatie met de vier leiderschapsstijlen van Van Muijen (2003) leidt tot de volgende 

hypothese: 

Hypothese 2a: Teamleden die hun leidinggevende als transactioneel en transformationeel beoordelen (de 

visionair), percipiëren interculturele teamklimaat positiever dan teamleden die hun leidinggevenden 

anders beoordelen (de doener, de dromer en de wegkruiper). 

Hypothese 2b: Er is geen significant verschil in gemiddeld gepercipieerd intercultureel teamklimaat 

tussen teamleden die hun leidinggevende als transformationeel(de dromer) beoordelen en teamleden die 

hun leider als transactioneel (de doener) beoordelen.  

Hypothese 2c: Teamleden die hun leidinggevende als een wegkruiper (laag op transformationeel en 

transactioneel leiderscha, hoog op laissez-faire leiderschap) beoordelen, percipiëren interculturele 

teamklimaat negatiever dan teamleden die hun leidinggevende anders beoordelen (de visionair, de 

dromer en de doener). 

Multiculturele organisaties hebben alleen voordeel van cultureel heterogene teams wanneer 

cultuurverschillen openlijk besproken kunnen worden, culturele diversiteit gewaardeerd en 

gerespecteerd wordt en wanneer individuen zich naar hun culturele identiteit kunnen uiten (Ely 

& Thomas, 2001). Dit is voor een groot deel wat het interculturele teamklimaat inhoudt. Er kan 

dan ook gesteld worden dat de aanwezigheid van een intercultureel teamklimaat een voorwaarde 

is wanneer cultureel heterogene teams moeten leiden tot hogere prestaties en meer innovatie. In 

dit geval is de verwachting dat cultureel heterogene teams in combinatie met de aanwezigheid 

van een intercultureel teamklimaat beter presteren dan cultureel heterogene teams zonder 

intercultureel teamklimaat en cultureel homogene teams. Dit leidt tot de volgende hypothese: 

Hypothese 3: Participanten uit cultureel heterogene teams die het interculturele teamklimaat als hoog 

beoordelen, percipiëren significant hogere  teamprestatie/teaminnovatie in vergelijking tot participanten 

uit cultureel heterogene teams die het  interculturele teamklimaat als laag beoordelen en participanten 

uit cultureel homogene teams. 

Om in kaart te brengen welke combinatie van teamsamenstelling, leiderschap, intercultureel 

teamklimaat leidt tot de betere teamprestatie en meer teaminnovatie is er een exploratieve 

onderzoeksvraag in het onderzoek opgenomen. Het is een combinatie van alle voorgaande 

hypothesen uit dit onderzoek. Om dit te analyseren worden er in totaal 20 clusters aangemaakt, 

die in kaart moeten brengen of een combinatie van visionair leiderschap, sterk intercultureel 

teamklimaat en culturele diversiteit daadwerkelijk leiden tot de beste teamprestaties en meeste 

teaminnovatie.  
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Onderzoeksvraag: Welke combinatie van teamsamenstelling, leiderschap en intercultureel 

teamklimaat leidt tot de beste teamprestaties respectievelijk meeste innovatie? 

Op basis van de drie voorgaande hypothesen zijn er voor de onderzoeksvraag een aantal 

verwachtingen opgesteld. Deze verwachtingen zijn opgenomen in het model van de exploratieve 

onderzoeksvraag (Figuur 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1: Model met de verwachtingen betreffende de exploratieve onderzoeksvraag. De pijl 

indiceert hoe de verschillende combinaties naar verwachting op teamprestatie/teaminnovatie 

scoren. De pijl representeert geen uitersten, enkel de onderlinge verhoudingen van de 

combinaties. Voorbeeld: de combinatie ‘geen culturele diversiteit + geen visionair leiderschap’ 

scoort geen 0 op teamprestatie en teaminnovatie, maar scoort lager dan alle andere 

combinaties. 
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3 Methode 

3.1 Onderzoekspopulatie 

De mate van culturele diversiteit binnen ABN AMRO is sterk afhankelijk van het 

bedrijfsonderdeel, de afdeling en de locatie. Om de aanwezigheid van culturele diversiteit te 

garanderen is er in samenwerking met het ‘Diversity + Inclusion Board’ naar de mogelijkheden 

gekeken. Uiteindelijk is er gekozen voor het bedrijfsonderdeel ‘Services Nederland’. Deze keuze 

is gemaakt omdat binnen dit bedrijfsonderdeel het aantal allochtonen, vergeleken met andere 

bedrijfsonderdelen, zeer hoog is. Om de onderzoekspopulatie nog verder te standaardiseren is 

het onderzoek beperkt tot een tweetal kantoren in Amsterdam, namelijk de Paasheuvelweg en de 

Hogehilweg (n=1102). Na het identificeren van de onderzoekspopulatie is er voor goedkeuring 

van het onderzoek contact opgenomen met het hoofd van ‘Services Nederland’. Dit gebeurde 

mede voor de (verkregen) toestemming, maar tevens om het onderzoek meer kracht bij te zetten 

richting de respondenten. In totaal hebben 353 van de 1102 benaderde werknemers de vragenlijst 

compleet ingevuld, waardoor de respons op 32% lag. Van te voren waren de verschillende teams 

niet in kaart gebracht. Doordat respondenten zelf de afdelingnaam en teamnaam invoerden, is het 

moeilijk vast te stellen uit hoeveel verschillende teams de respondenten kwamen (Er werden 

onder andere veel afkortingen en verschillende benamingen ingevoerd). Een analyse van de 

datafile toont aan dat het om minimaal 90 verschillende teams gaat. Vanwege het feit dat de 

exacte gegevens omtrent het aantal teams niet bekend is, kan er niet worden geschat hoeveel 

cultureel heterogene en hoeveel cultureel homogene teams er participeerden aan het onderzoek. 

De grootte van deze teams varieerde van 2 personen per team tot ongeveer 90 personen per team. 

Het is lastig in te schatten hoe groot de teams exact waren, omdat veel participanten bijvoorbeeld 

het aantal personen op de afdeling opgaven. ‘Services Nederland’ bestaat uit de afdelingen 

‘Services Operations Nederland’, ‘Facility Management Services’, ‘Information Services’ en 

‘Bussisness Solutions’. ‘Ook de functieniveaus van de participanten verschilden sterk. Zo namen 

onder andere managers, baliemedewerkers en ondersteunend personeel deel aan het onderzoek.  
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Tabel 1 

Kenmerken van de onderzoekspopulatie (N=353) 

 

Uit Tabel 1 valt af te lezen dat er sprake is van sterk heterogene onderzoekspopulatie. Zowel de 

leeftijd, de opleiding, het aantal jaren werkzaam voor ABN AMRO en het aantal jaren dat de 

participant werkzaam is in het team blijken sterk verdeeld te zijn. De resultaten voor geslacht 

blijken het meest op te vallen. Er participeerden bijna twee maal zoveel mannen als vrouwen.  

3.2 Procedure 

Voor het onderzoek was het essentieel dat de onderzochte teams varieerden in de mate van 

culturele diversiteit. De mate van culturele diversiteit binnen ABN AMRO is sterk afhankelijk 

van het bedrijfsonderdeel, de afdeling en de locatie. Om de aanwezigheid van culturele 

diversiteit te garanderen is er in samenwerking met het ‘Diversity + Inclusion Board’ naar de 

mogelijkheden gekeken. 

De data is verzameld door middel van een vragenlijst. Om de respondenten tijd en moeite te 

besparen is er gekozen voor een digitale (online) vragenlijst. De gehele onderzoekspopulatie 

werd via een e-mail benaderd voor de deelname aan het onderzoek. Deze e-mail bestond uit een 

Kenmerk Categorie Frequentie Percentage 

Geslacht Man                                   

Vrouw 

221              

132 

62.%    

37.4% 

Leeftijd 24 t/m 30                                  

31 t/m 40                                     

41 t/m 50                                 

>50 jaar 

34                 

74                  

128               

117 

9.6 %     

21.0%  

36.3%  

33.1% 

Hoogste opleiding MAVO, LBO, VMBO       

HAVO                                 

VWO                                    

MBO                                      

HBO                                      

WO 

63                 

49                        

21                         

45                      

103                      

72 

17.8%              

13.9%             

5.9%              

12.7%              

29.2%           

20.4% 

Aantal jaren werkzaam ABN AMRO <1 jaar                                                          

1 tot 5 jaar                                               

5 tot 15 jaar                                                   

15 tot 30 jaar                                                 

30 jaar of langer                        

Onbekend 

3                               

46                          

84                           

138                        

70                             

17 

.9%                    

13.0%              

23.0%               

39.0%              

19.6%                 

4.5% 

Aantal jaren werkzaam in team < 1 jaar                                                      

1 tot 3 jaar                                                 

3 tot 5 jaar                                                   

5 jaar of langer                          

Onbekend 

12                            

146                        

78                               

93                               

53 

3.4%                  

41.4%                 

22.1%             

26.4%                

15% 
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korte inleiding plus de link naar de vragenlijst. Door simpele klik op de link kon elke respondent 

de vragenlijst online invullen. Na het openen van de vragenlijst kreeg iedere respondent een 

uitgebreide inleiding en instructie. Hierin werden de respondenten onder andere verzocht eerlijk 

te antwoorden en werd hen volledige anonimiteit gegarandeerd. Het invullen van de vragenlijst 

nam een kleine tien minuten in beslag en na voltooiing werd elke vragenlijst automatisch 

verstuurd en in één algemeen databestand geplaatst. Om zoveel mogelijk weerstand en 

tijdsverlies uit te sluiten is er bewust geen contact geweest met managers en teamleiders, maar is 

de vragenlijst direct doorgestuurd naar de gehele onderzoekspopulatie. 

3.3 Materialen 

Vragenlijst 

De vragenlijst is opgebouwd uit vijf verschillende onderdelen.  

Deel 1: Demografische kenmerken 

Deze sectie van de vragenlijst bestaat uit items die demografische gegevens en de 

teamsamenstelling meten/vaststellen. De demografische variabelen, waaronder sekse, leeftijd, 

opleiding en etniciteit, zijn enkel gebruikt als controlevariabelen. Het tweede doel van deze 

sectie is het vaststellen van de teamsamenstelling. Omdat het onderzoek gericht is op cultureel 

diverse teams is het essentieel dat de samenstelling van de teams bekend is. Om dit in kaart te 

brengen werd er gevraagd naar de teamnaam en de afkomst van alle teamleden. 

Deel 2: Leiderschapsstijl 

Om de leiderschapsstijl van de teamleider/teammanager vast te stellen is er gebruik gemaakt van 

een aangepaste versie van de Multifactor Leadership Questionnaire (MLQ) (Bass & Avolio, 

1989). De originele MLQ (Bass & Avolio, 1989) bestaat uit 72 items. In dit onderzoek is gebruik 

gemaakt van de vertaalde en ingekorte versie van Den Hartog, Van Muijen en Koopman (1997). 

Deze bestaat uit 34 items en is multi-dimensionaal. Deze schaal bestaat uit drie dimensies die 

gelijk staan aan drie verschillende leiderschapsstijlen, namelijk transformationeel leiderschap, 

transactioneel leiderschap en laissez-faire leiderschap. Voor alle dimensies werd er gebruik 

gemaakt van een vijfpunts-Likert-schaal, met antwoordmogelijkheden lopend van (1) (Bijna) 

nooit tot (5) (Bijna) altijd. 

Transformationeel leiderschap. De eerste dimensie, transformationeel leiderschap, wordt 

gemeten doormiddel van 18 items. Deze 18 items meten in welke mate er bij de 

teamleider/teammanager sprake is van charisma, inspiratie, individuele aandacht en intellectuele 

stimulatie. Twee items uit deze schaal zijn: “Hij/zij fungeert voor mij als voorbeeld” en “Hij/zij 
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creëert een gemeenschappelijk gevoel dat we aan een belangrijke opdracht/missie werken”. 

Cronbach’s alpha voor deze dimensie was .95. 

Transactioneel leiderschap. De tweede dimensie, transactioneel leiderschap, bestaat uit 9 items. 

Deze dimensie stelt vast in welke mate de teamleider/teammanager gebruikt maakt van 

‘contingent reward’ en ‘management-by-exception’. ‘Contingent reward’ slaat op het belonen 

van teamleden die goede prestaties leveren. ‘Management-by-exception’ houdt in hij/zij pas 

ingrijpt wanneer dit noodzakelijk is. Twee voorbeelden van de items zijn “Hij/zij is waakzaam 

ten aanzien van het niet behalen van doelen” en “Hij/zij maakt duidelijk wat het me zal 

opleveren als ik doe wat vereist wordt”. Voor deze dimensie was Cronbach’s alpha .89. 

Laissez-faire leiderschap. De derde en laatste dimensie, laissez-faire leiderschap, wordt gemeten 

doormiddel van 9 items. Deze 9 items meten  in hoeverre leiderschap afwezig is. Voorbeelden 

van items zijn ‘”Hij/zij komt pas in actie als het fout gaat” en “Hij/zij vermijdt beslissingen te 

nemen”. De dimensie laissez-faire leiderschap had een Cronbach’s alpha van  .78. 

Deel 3: Intercultureel teamklimaat. 

Om vast te stellen in welke mate er sprake is van een intercultureel teamklimaat is er gebruik 

gemaakt van een viertal items uit een onderzoek van Oerlemans (2008) naar de invloed van 

intercultureel teamklimaat en sociale identiteit op interpersoonlijke werkrelaties en burnout in 

cultureel diverse teams. Oerlemans (2008) baseerde deze items op onderzoek van Ely en Thomas 

(2001) en  beschrijvingen van Harquail en Cox (1993). Twee voorbeelden van items uit deze 

schaal zijn: “In ons team wordt etnische discriminatie niet getolereerd” en “In ons team hebben 

teamleden kennis van elkaars culturele achtergrond”. Er werd gescoord op een vijfpunts-Likert-

schaal, met als uitersten: (1) helemaal mee oneens tot (5) helemaal mee eens. In eerste instantie 

was Cronbach’s alpha .57. Uit de betrouwbaarheidsanalyse bleek dat na verwijdering van het 

eerste item van deze schaal (“In ons team hebben werknemers respect voor teamleden met 

verschillende culturele achtergronden”) Cronbach’s alpha zou stijgen naar .72. Er is dan ook 

besloten dit item te verwijderen en niet mee te nemen in de analyses. 

Deel 4: Teamprestatie. 

De teamprestatie werd gemeten aan de hand van een vijftal vragen uit Bezrukova, Thatcher en 

Jehn (2004). Deze items geven weer hoe de teamleden de prestaties van het team beoordelen. 

Voorbeelden van items zijn “Ons team krijgt een grote hoeveelheid werk af” en “Ons team levert 

werk af dat gemiddeld van hogere kwaliteit is dan dat van andere teams”. Wederom werden de 

antwoorden gescoord op een vijf punts-Likert-schaal met als uitersten (1) helemaal mee oneens 

en (5) helemaal mee eens. De Cronbach’s alpha van deze schaal is .81. 
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 Deel 5: Teaminnovatie 

Om te meten in welke mate teaminnovatie aanwezig is, is er gebruik gemaakt van zes items. Van 

deze items waren er vier afkomstig uit een onderzoek van Anderson en West (1998). Door 

middel van deze vier items wordt er gemeten in welke mate teamleden hun team als innovatief 

beoordelen. Ook hier waren er vijf antwoordmogelijkheden, lopend van (1) helemaal niet mee 

eens tot (5) Helemaal mee eens. Twee voorbeelden van items uit deze sectie zijn: “Dit team heeft 

veel consideratie voor nieuwe of alternatieve methodes en procedures om hun werk te doen” en 

“Dit team heeft weinig oog voor vernieuwing”. Daarnaast zijn er een tweetal items uit een 

afstudeeronderzoek van Selman (2004) aan de schaal toegevoegd. Het gaat om de volgende twee 

items: “Dit is een innovatief team” en “Dit team houdt zich nauwelijks bezig met het efficiënter 

en effectiever maken van bedrijfsprocessen”. In totaal waren twee van de zes items uit deze 

schaal contra indicatief, namelijk: “Dit team heeft weinig oog voor vernieuwing” en “Dit team 

houdt zich nauwelijks bezig met het efficiënter en effectiever maken van bedrijfsprocessen”. 

Deze items zijn voor aanvang van de analyse omgescoord.  De betrouwbaarheidsanalyse gaf 

voor de complete schaal een alpha van .57, waardoor de interne consistentie laag was. Door 

echter het laatste item uit deze schaal (“Het vernieuwen en verbeteren van bedrijfsprocessen (en 

producten) heeft een hoge prioriteit binnen dit team”) te verwijderen steeg Cronbach’s alpha naar  

.81.  

3.4 Vaststellen van de culturele diversiteit 

Een zeer belangrijk onderdeel van dit onderzoek was het bepalen van de mate van culturele 

diversiteit in de teams. Om de diversiteit van de teams in kaart te brengen is er gebruik gemaakt 

van Blau’s index (Blau, 1977; Harrison & Klein, 2007). De formule voor het berekenen van 

Blau’s index luidt: 1-∑(p/k²). De ‘p’ staat hier voor het aantal teamleden van een bepaalde 

afkomst en de ‘k’ voor het totaal aantal teamleden. Uitgaande van een team bestaande uit 10 

teamleden (waarvan 5 van Nederlandse afkomst, 2 van Marokkaanse afkomst en 3 van Turkse 

afkomst) krijgen we de volgende berekening: 1-(.5²+.2²+.3²)=.62. De Blau index varieert op een 

continuüm van 0 (compleet homogeen team) tot 1 (compleet heterogeen team). Voor elke 

respondent is doormiddel van een aangemaakte variabele in SPSS de Blau index bepaald. 
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4 Resultaten 

4.1 Beschrijvende statistieken 

In Tabel 2 staan de gemiddelden, standaarddeviaties en Pearson-correlaties van alle schalen en 

dimensies uit de vragenlijst vermeld. Alle variabelen zijn gescoord op een vijfpunt Likert-schaal 

(1 t/m 5), op de Blau Index na.  

Tabel 2 

Gemiddelden, standaarddeviaties en Pearson-correlaties van alle onderzoeksvariabelen 

(N=353) 

 M SD 1 2 3 4 5 6 

1. Transformationeel 

leiderschap 

2.47 .74       

2. Transactioneel 

leiderschap 

2.17 .76 .63**      

3. Laissez-faire 

leiderschap 

1.66 .68 -.45** -.28**     

4. Intercultureel 

teamklimaat 

3.17 .73 .28** .26** -.18**    

5. Teamprestatie 3.15 .68 .32** .34** -.09 .29***   

6. Teaminnovatie 2.89 .77 .39** .33** -.20** .24*** .57***  

7. Blau index .26 .23 -.1 .05 .05 .00 .02 -.18*** 

         

* = p < .05    ** =  p < .01 *** = p < .001 

Uit Tabel 2 blijkt dat van de drie leiderschapsdimensies transformationeel leiderschap gemiddeld 

het hoogst wordt waargenomen (M=2.47; SD=.74). Transactioneel leiderschap werd gemiddeld 

lager beoordeeld (M=2.17; SD=.76), maar altijd nog hoger dan laissez-faire leiderschap 

(M=1.66; SD=.68). Het interculturele teamklimaat wordt gemiddeld zeer positief beoordeeld 

(M=3.17; SD=.73), ditzelfde geldt voor teamprestatie (M=3.15; SD=.68) en teaminnovatie 

(M=2.89; SD=.77). Ook de gemiddelde Blau index is als hoog te beschouwen (M=.26; SD=.23). 



Masterthesis 

 

 

Culturele diversiteit en de rol van leiderschap en intercultureel teamklimaat 25 

Uit Tabel 2 blijkt dat transactioneel leiderschap en transformationeel leiderschap sterk positief 

met elkaar samenhangen (r=.63**1), maar negatief met laissez-faire leiderschap (r=-.45** en r=-

.28**). Voor transformationeel leiderschap is er significante positieve samenhang met 

intercultureel teamklimaat (r=.28**), teamprestatie (r=.32; p**) en teaminnovatie (r=.39; p**). 

Deze relaties zijn voor transactioneel leiderschap nagenoeg gelijk. Ook voor transformationeel 

leiderschap zijn de correlaties positief met intercultureel teamklimaat (r=.26**), teamprestatie 

(r=.34**) en teaminnovatie (r=.33**). Laissez-faire leiderschap blijkt zoals verwacht negatief 

samen te hangen met intercultureel teamklimaat (r=-.18**) en teaminnovatie (r=-.20**). Ook 

voor teamprestatie is er een zwakke negatieve samenhang, maar deze is niet significant (r=-.09, 

n.s.). 

Het interculturele teamklimaat hangt significant positief samen met teamprestatie (r=.29***) en 

teaminnovatie (r=.24***). Voor het interculturele teamklimaat is er geen samenhang met de 

teamsamenstelling gevonden (r=.00, n.s.).  

Teamprestatie blijkt positief samen te hangen met teaminnovatie (r=.57***). Daarnaast blijkt de 

zwakke samenhang tussen teamprestatie en teamsamenstelling niet significant te zijn (r=.02, 

n.s.). Voor de relatie tussen teaminnovatie en de teamsamenstelling blijkt er wel sprake te zijn 

van een significante negatieve samenhang (r=-.18***). 

                                                 

 

1 * = p < .05, ** = p < .01, *** = p < .001 
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4.2 Resultaten leiderschapstype en teamprestatie/teaminnovatie 

De eerste hypothese is opgebouwd uit drie deelhypotheses:  

Hypothese 1a:  

Teamleden die hun leidinggevende als transactioneel en transformationeel beoordelen (de 

visionair), percipiëren de teamprestatie/teaminnovatie positiever dan teamleden die hun 

leidinggevenden anders beoordelen (de doener, de dromer en de wegkruiper). 

Hypothese 1b:  

Er is geen significant verschil in gemiddelde op gepercipieerde  teamprestatie/ teaminnovatie 

tussen teamleden die hun leidinggevende als transformationeel(de dromer) beoordelen en 

teamleden die hun leider als transactioneel (de doener) beoordelen.  

Hypothese 1c:  

Teamleden die hun leidinggevende als een wegkruiper (laag op transformationeel en 

transactioneel leiderscha, hoog op laissez-faire leiderschap) beoordelen, percipiëren de 

teamprestatie/teaminnovatie negatiever dan teamleden die hun leidinggevende anders 

beoordelen (de visionair, de dromer en de doener).  

Om deze deelhypothesen te toetsen is er gebruik gemaakt van een one-way ANOVA. 

Voorafgaand aan deze analyse is er een nieuwe variabele voor het leiderschapstype aangemaakt. 

Voor de drie leiderschapsdimensies (transformationeel, transactioneel en laissez-faire) werden 

dummyvariabelen aangemaakt. Aan de hand van het gemiddelde op de desbetreffende 

leiderschapsdimensie werden de cut-off scores voor de dummyvariabelen bepaald. Scores op een 

leiderschapsdimensie werden als hoog beschouwd wanneer zij gelijk of hoger waren dan de 

vastgestelde cut-off score. Deze cut-off score lag afhankelijk van de dimensie tussen de .33 en 

.53 boven het gemiddelde op deze dimensie. Tabel 3 geeft de gemiddelden en de bijbehorende 

dummyvariabele weer. 

Tabel 3 

Overzicht van de gemiddelde scores per leiderschapsstijl en bijbehorende cut-off score voor de 

dummyvariabelen (n=353) 

 Transformationeel 

leiderschap 

Transactioneel 

leiderschap 

Laissez-faire 

leiderschap 

M 2.47 2.17 1.66 

Cut-off scores <3 ≥3 <2.5 ≥2.5 <2 ≥2 

Waarde dummyvariabele 0 1 0 1 0 1 
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Vervolgens is er een nieuwe variabele aangemaakt die de leiderschapsstijlen van Van Muijen 

(2003) weergaf. Van het totale aantal participanten (n=353) paste de waargenomen 

leiderschapsstijl van 286 participanten in het model van Van Muijen (2002). Van 67 

participanten was de beoordeelde leiderschapsstijl van hun leidinggevende niet door deze theorie 

te verklaren. Dit wil zeggen dat voor deze participanten de combinatie van scores op de drie 

leiderschapsdimensies (transformationeel, transactioneel & laissez-faire) volgens deze theorie 

niet mogelijk is. Een voorbeeld hiervan is hoge scores op alle drie de dimensies. Participanten 

waarvan de waargenomen leiderschapsstijl niet in het model van Van Muijen (2003) pasten, 

werden niet meegenomen in de analyse (n=67). In Tabel 4 zijn deze leiderschapsstijlen en de 

bijbehorende scores op de leiderschapsdimensies weergegeven. 

Tabel 4 

Opbouw van aangemaakte variabele voor leiderschapstype (type, N=286) 

Leiderschapstype Waarde Score op 

transformationeel 

leiderschap 

Score op 

transactioneel 

leiderschap 

Score op laissez-faire 

leiderschap 

Visionair (n=60) 1 1 1 0 

Dromer (n=83) 2 1 0 0 

Doener (n=52) 3 0 1 0 

Wegkruiper (n=91) 4 0 0 1 

    

 

Tabel 5 

Gemiddelde scores per leiderschapstype op teamprestatie, teaminnovatie en intercultureel 

teamklimaat en de bijbehorende resultaten van de ANOVA en post-hoc LSD toets (N=286) 

Leiderschapstypes Gemiddelde op 

teamprestatie 

Gemiddelde op 

teaminnovatie 

Gemiddelde op 

 intercultureel teamklimaat 

F 8.86 16.69 13.68 

p
 

.000 .000 .000 

Totaal
 

3.19 2.92 3.21 

a. Visionair (n=60) 
bd  

3.49 3.29 3.72 

b. Dromer (n=83) 
ad 

3.18 3.04 3.26 

c. Doener (n=52) 
d
 3.31 3.02 3.18 

d. Wegkruiper (n=91) 
abc

 2.95 2.50 2.82 

    

Superschrift: gemiddelde verschilt significant van desbetreffende variabele (p<.05). Visionair=a, Dromer=b, Doener=c, Wegkruiper=d 
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Uit Tabel 5 valt af te lezen dat participanten die hun leidinggevende als visionair percipiëren de 

teamprestatie gemiddeld positiever beoordelen (M=3.49) in vergelijking tot participanten die hun 

leidinggevende als dromer (M=3.18), doener (M=3.31) en wegkruiper (M=2.95) beschouwen. 

Verder valt op dat er een minimaal verschil is in gemiddelde teamprestatie tussen teamleden die 

hun leidinggevende als dromer of als doener beschouwen (MD=.13). Tevens blijkt uit de tabel 

dat participanten die hun leidinggevende als een wegkruiper beoordelen gemiddeld lager scoren 

op waargenomen teamprestatie in vergelijking tot de overige participanten (M=2.95). 

Uit de post-hoc toets blijkt dat participanten die hun leidinggevende als visionair beschouwen de 

teamprestaties significant positiever beoordelen dan participanten die hun leidinggevende als 

dromer (MD2=.31*) of als wegkruiper (MD=.54, ***) beschouwen. Het verschil tussen 

participanten die hun leidinggevende als doener beoordelen blijkt echter niet significant te zijn 

(MD=.18, n.s.). Verder blijkt dat het minimale verschil tussen participanten die de 

leidinggevende als doener of als dromer beschouwen zoals verwacht niet significant is (MD=.13, 

n.s.). Daarnaast beoordelen participanten die hun teamleider als dromer beschouwen de 

teamprestatie significant positiever dan de wegkruiper (MD=.23*). Ook het verschil tussen 

participanten die hun leidinggevende als doener of als wegkruiper beschouwen is significant 

(MD=.36, *). 

Uit de analyse is gebleken dat hypothese 1a grotendeels correct blijkt te zijn. Participanten die 

hun leidinggevende als visionair beschouwen beoordelen zoals voorspeld de teamprestatie 

gemiddeld hoger dan participanten die de leidinggevende anders beoordelen. Alleen het 

gevonden verschil tussen participanten die de leidinggevende als visionair beschouwen en 

participanten die de leidinggevende als doener beschouwen bleek niet significant te zijn. De 

overige verschillen bleken wel significant te zijn. Hypothese 1b werd ook ondersteund. Het 

kleine verschil dat werd gevonden in gemiddelde teamprestatie tussen participanten die de 

leidinggevende als dromer beschouwen en participanten die de leidinggevende als doener 

beschouwen bleek niet significant te zijn. Er mag dus worden aangenomen dat er tussen deze 

door teamleden waargenomen leiderschapsstijlen geen significant verschil is in gepercipieerde 

teamprestatie. Ook hypothese 1c wordt door de resultaten ondersteund. Participanten die hun 

leidinggevende als wegkruiper beschouwen bleken de teamprestatie significant slechter te 

beoordelen dan participanten die de leidinggevende anders beschouwen.  

                                                 

 

2 MD=Mean Difference 
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Ook in het geval van waargenomen teaminnovatie beoordelen participanten die hun 

leidinggevende als visionair beschouwen gemiddeld de teaminnovatie positiever ten opzichte van 

de overige participanten (M=3.29; Tabel 5). Tevens is het verschil in gemiddelde scores op 

teaminnovatie tussen participanten die hun leidinggevende als dromer of als doener beschouwen 

is zeer klein (MD=.02). Verder komt uit de tabel naar voren dat participanten die de teamleider 

als een wegkruiper percipiëren de gemiddelde teaminnovatie het minst positief beoordelen 

(M=2.50).  

Om te bekijken of deze verschillen significant zijn is er een post-hoc LSD toets uitgevoerd 

(Tabel 5). Uit de resultaten van de post-hoc toets blijkt dat participanten die hun leidinggevende 

als visionair beschouwen de teaminnovatie significant positiever beoordelen dan participanten 

die de leidinggevende als dromer (MD=.25,*), doener (MD=.27*) of wegkruiper (MD=.79***) 

beschouwen. Het verschil tussen de waargenomen teaminnovatie door participanten die hun 

leidinggevende als dromer en participanten die hun leidinggevende als doener beschouwen blijkt 

zoals verwacht niet significant te zijn (MD=.02, n.s.). Participanten die hun leidinggevende als 

dromer beschouwen percipiëren wel significant meer teaminnovatie in vergelijk tot participanten 

die hun leidinggevende als wegkruiper beschouwen (MD=.54***). Ook het verschil in 

waargenomen teaminnovatie tussen participanten die hun leidinggevende als doener of als 

wegkruiper zien blijkt significant te zijn (MD=.52***). 

Op basis van deze resultaten kan worden vastgesteld dat hypotheses 1a, 1b en 1c bevestigd zijn.  

4.3 Resultaten leiderschapstype en intercultureel teamklimaat 

Ook de tweede hypothese bestaat uit een drietal deelhypotheses. 

Hypothese 2a:  

Teamleden die hun leidinggevende als transactioneel en transformationeel beoordelen (de 

visionair), percipiëren interculturele teamklimaat  positiever dan teamleden die hun 

leidinggevenden anders beoordelen (de doener, de dromer en de wegkruiper). 

Hypothese 2b:  

Er is geen significant verschil in gemiddeld gepercipieerd  intercultureel teamklimaat tussen 

teamleden die hun leidinggevende als transformationeel(de dromer) beoordelen en teamleden 

die hun leider als transactioneel (de doener) beoordelen.  
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Hypothese 2c:  

Teamleden die hun leidinggevende als een wegkruiper (laag op transformationeel en 

transactioneel leiderscha, hoog op laissez-faire leiderschap) beoordelen, percipiëren 

interculturele teamklimaat negatiever dan teamleden die hun leidinggevende anders beoordelen 

(de visionair, de dromer en de doener). 

Wederom is er gebruik gemaakt van de one-way ANOVA met post-hoc LSD toetsing. Omdat het 

interculturele teamklimaat enkel van belang is wanneer er sprake is van culturele diversiteit 

binnen het team zijn enkel de participanten uit deze teams meegenomen in de analyse, mits zij 

voldeden aan de theorie van Van Muijen (2002) (n=194).  

De resultaten uit Tabel 5 tonen aan dat participanten die hun leidinggevende als visionair 

beschouwen  het interculturele teamklimaat gemiddeld positiever beoordelen dan participanten 

die de leidinggevende in één van de overige leiderschaptypen categoriseert (M=3.72). Ook voor 

het waargenomen interculturele teamklimaat is het verschil tussen participanten die de 

leidinggevende als dromer beschouwen en participanten die de leidinggevende als doener 

beschouwen klein (MD=.08). Participanten die de leidinggevende als wegkruiper beschouwen 

beoordelen het interculturele teamklimaat aanzienlijk lager dan participanten die de 

leidinggevende als anders beschouwen (M=2.82). 

Uit de post-hoc toets (Tabel 5) is gebleken dat alle verschillen significant blijken te zijn (p<.05), 

op het verschil tussen participanten die de leidinggevende als doener en participanten die de 

leidinggevende als dromer beschouwen na (MD=.08, n.s.). De resultaten zijn conform aan 

hypothese 2a, 2b en 2c. 

4.4 Resultaten intercultureel teamklimaat en teamprestatie/teaminnovatie  

Om hypothese 3 (Participanten uit cultureel heterogene teams die het interculturele teamklimaat 

als hoog beoordelen, percipiëren significant hogere  teamprestatie/teaminnovatie in vergelijking 

tot participanten uit cultureel heterogene teams die het  interculturele teamklimaat als laag 

beoordelen en participanten uit cultureel homogene teams) is een one-way ANOVA uitgevoerd.  

Om de scores van de verschillende combinaties voor hypothese 3 en de onderzoeksvraag in kaart 

te brengen was het noodzakelijk eerst de desbetreffende variabelen te hercoderen. De variabele 

voor het type leiderschap was voor het testen van hypothese 1 al hergecodeerd (Tabel 3). Net als 

bij hypothese 1 werden enkel de combinaties die overeen kwamen met de leiderschapstypes van 

Van Muijen (2003) in deze analyse meegenomen (n=286). Voor de variabele intercultureel 

teamklimaat werd een dummyvariabele aangemaakt. De cut-off scores voor deze 
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dummyvariabele werden vastgesteld aan de hand van het gemiddelde (M=3.21). Er is gekozen 

voor een cut-off score van 3.5. De ligt boven het gemiddelde, waardoor er enkel participanten in 

deze categorie vallen wanneer het interculturele teamklimaat ten opzichte van het gemiddelde als 

hoog wordt beoordeeld. De teamsamenstelling werd opgedeeld in een drietal categorieën, 

namelijk: volledig homogene teams (waarde 0), zwak heterogene teams (waarde 1) en sterk 

heterogene teams (waarde 2). Tabel 7 toont het overzicht van de aangemaakte variabelen en de 

bijbehorende waarden. 

Tabel 7 

Hergecodeerde variabelen met bijbehorende waarden (N=286) 

Waarde Teamsamenstelling Leiderschapstype Intercultureel teamklimaat 

0 Volledig homogeen team 

(Blau index=0) 

 Zwak intercultureel teamklimaat 

(scores < 3.5) 

1 Zwak heterogeen team (Blau 

index >0 en < .4) 

Visionair Sterk intercultureel teamklimaat 

(scores ≥ 3.5) 

2 Sterk heterogeen team  

(Blau index ≥ .4) 

Dromer  

3  Doener  

4  Wegkruiper  

    

 

De resultaten van de uitgevoerde one-way ANOVA staan vermeld in Tabel 8. 

Tabel 8. 

Overzicht van de aangemaakte combinaties en de bijbehorende resultaten van de post-hoc toets 

(N=353) 

Gebruikte 

Combinaties 

Mate van 

culturele 

diversiteit 

Intercultureel 

teamklimaat 

Frequentie Teamprestatie 

M 

Teaminnovatie 

M 

a. Combinatie 1 2 1 31 3.39
cde

 3.02
cd

 

b. Combinatie 2 1 1 96 3.31
cde

 3.02
cd

 

c. Combinatie 3 2 0 36 2.94
ab

 2.47
abd

 

d. Combinatie 4 1 0 76 3.05
ab

 2,66
abd

 

e. Combinatie 5 0 0 114 3.11
ab

 3.03
cd

 

      

Superschrift: gemiddelde verschilt significant van desbetreffende combinatie (p<.05). Combinatie 1=a, Combinatie 2=b, Combinatie 3=c, 

Combinatie 4=d, Combinatie 5=e 
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De resultaten van de one-way ANOVA bleken voor zowel teamprestatie (F= 3.832, *) als 

teaminnovatie (F=6.621, ***) significant te zijn. Om te toetsen welke combinaties onderling 

significant van elkaar verschilden is er een post-hoc LSD toets uitgevoerd. Uit de post-hoc toets 

bleek dat de hypothese voor teamprestatie kan worden aangenomen (Tabel 8). Een combinatie 

van culturele diversiteit en een intercultureel teamklimaat blijkt te leiden tot significant hogere 

teamprestatie. Het verschil tussen combinatie 1 en 2 blijkt niet significant te zijn (MD=.08, n.s.). 

Voor teaminnovatie kan de hypothese niet worden aangenomen. Hier blijken cultureel diverse 

teams in combinatie met een intercultureel teamklimaat (combinatie 1 & 2) niet significant te 

verschillen van de homogene teams (combinatie 5). 

4.5 Resultaten onderzoeksvraag 

De afsluitende onderzoeksvraag had betrekking op het identificeren van de combinatie van 

scores op teamsamenstelling, intercultureel teamklimaat en leiderschap die tot de hoogste 

teamprestaties en de meeste teaminnovatie leidt. In totaal waren er 20 verschillende combinaties 

mogelijk. Deze 20 mogelijke combinaties zijn verwerkt in een speciaal daarvoor aangemaakte 

variabele. Van deze 20 combinaties kwamen er 19 voor in de dataset en zijn er 9 combinaties 

meegenomen in de analyse. Dit vanwege het feit dat er als vuistregel werd gehanteerd dat de 

combinatie mee werd genomen in de analyse wanneer minimaal 5 procent van de participanten 

een dergelijke combinatie vertoonde. Tabel 8 toont de combinaties die mee zijn genomen in de 

analyse (Zie Tabel 3 & 7 voor de betekenis van de betekenis van de toegekende waarden). 

Tabel 8. 

Overzicht van de gebruikte combinaties inclusief frequentie en percentage (N=193) 

Percentage Gebruikte 

Combinaties 

Team-

samenstelling 

Leiderschap Intercultureel 

Teamklimaat 

Frequentie 

Gebruikte combinaties 

n=193 

Totaal 

n=286 

Combinatie 1 2 1 1 18 9.3% 6.3% 

Combinatie 2 1 1 1 22 11.4% 7.7% 

Combinatie 3 1 2 0 18 9.3% 6.3% 

Combinatie 4 2 4 0 26 13.5% 9.1% 

Combinatie 5 1 4 0 17 8.8% 5.9% 

Combinatie 6 0 1  15 7.8% 5.2% 

Combinatie 7 0 2  36 18.7% 12.6% 

Combinatie 8 0 3  14 7.3% 5.0% 

Combinatie 9 0 4  27 13.9% 9.4% 
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De verwachting is dat een combinatie van visionair leiderschap, een sterk intercultureel 

teamklimaat en culturele diversiteit leiden tot de beste teamprestaties en de meeste 

teaminnovatie. Door de exploratieve aard van deze vraag is het erg moeilijk verwachtingen uit te 

spreken. Er is echter toch getracht op basis literatuur en eerdere onderzoeksresultaten duidelijke 

verwachtingen voor de geanalyseerde combinaties op te stellen (Tabel 9). 

Tabel 9 

Overzicht van de mogelijke combinaties en de bijbehorende verwachtingen (N=286) 

Combinaties Team-

samenstelling 

Leiderschap Intercultureel 

Teamklimaat 

Verwachte van totaal gemiddelde 

teamprestatie/teaminnovatie 

Combinatie 1 2 1 1 ++ 

Combinatie 2 1 1 1 ++ 

Combinatie 3 2 2 0 - 

Combinatie 4 1 4 0 - 

Combinatie 5 2 4 0 - 

Combinatie 6 0 1  + 

Combinatie 7 0 2  +/- 

Combinatie 8 0 3  +/- 

Combinatie 9 0 4  - 

     

++=zeer hoge scores op teamprestatie/teaminnovatie +=hoge scores op teamprestatie/teaminnovatie +/-=gemiddelde scores op 

teamprestatie/teaminnovatie -=lage scores op teamprestatie/teaminnovatie (In vergelijking met het totale gemiddelde)  

Om te toetsen of de 9 verschillende combinaties ook daadwerkelijk verschillenden qua 

gemiddelde score op teamprestatie en teaminnovatie is er een one-way ANOVA uitgevoerd. De 

gemiddelde scores op teamprestatie en teaminnovatie staan per combinatie vermeld in Tabel 10. 
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Tabel 10 

Gemiddelde scores, resultaten van de post-hoc toets en verwachting  per combinatie op 

teamprestatie en teaminnovatie(N=184) 

Gebruikte Combinaties Gemiddelde op 

teamprestatie 

Gemiddelde op 

teaminnovatie 

Verwachting ten 

opzichte van het 

totale gemiddelde 

Combinatie 1 3.72 
34579

 3.31 
459

 ++ 

Combinatie 2 3.50 
4579

 3.36 
459

 ++ 

Combinatie 3 3.21 
15

 3.21 
45

 - 

Combinatie 4 2.91 
12

 2.16 
1236789

 - 

Combinatie 5 2.82 
1268

 2.27 
1236789

 - 

Combinatie 6 3.29 
5
 3.20 

45
 + 

Combinatie 7 3.09 
12

 3.07 
45

 +/- 

Combinatie 8 3.30 
5
 3.29 

459
 +/- 

Combinatie 9 2.93 
12

 2.81 
12458

 - 

Gemiddelde alle 

combinaties (N=286) 

3.19 2.92  

    

Superschrift: gemiddelde verschilt significant van desbetreffende combinatie (p<.05). Combinatie 1=1, Combinatie 2=2, Combinatie 3=3, 

Combinatie 4=4, Combinatie 5=5, Combinatie 6=6, Combinatie 7=7, Combinatie 8=8, Combinatie 9=9  

Uit Tabel 10 valt af te lezen dat er voor zowel teamprestatie als teaminnovatie sprake is van 

duidelijke zichtbare verschillen in gemiddelde scores per combinatie. De resultaten voor 

teamprestatie lijken in eerste instantie de verwachting te bevestigen. Cultureel heterogene teams 

in combinatie met de aanwezigheid van het interculturele teamklimaat en visionair leiderschap, 

namelijk combinatie 1 (M=3.72) en 2 (M=3.50) scoren hoog boven het totale gemiddelde 

(M=3.19). Voor cultureel heterogene teams zonder intercultureel teamklimaat en een andere 

leiderschapsstijl dan visionair leiderschap (combinaties 3, 4 & 5) was de verwachting dat zij 

onder het gemiddelde zouden scoren. Dit bleek voor combinaties 4 (M=2.91) en 5 (M=2.82) juist 

te zijn, maar voor combinatie 3 (M=3.21) niet. Het gemiddelde voor cultureel homogene teams 

met visionair leiderschap (combinatie 6 ,M=3.29) bleek zoals verwacht iets hoger te liggen dan 

het totale gemiddelde (M=3.19). De verwachtingen omtrent cultureel homogene teams in 

combinatie met de leiderschapstypen dromer of doener (combinaties 8 & 9) bleken niet juist te 

zijn. Voor cultureel homogene teams in combinatie met het leiderschapstype de wegkruiper 

(combinatie 9) bleek de verwachting wel juist te zijn. Het gemiddelde van deze combinatie 

(combinatie 9, M=2.93) was zoals verwacht lager dan het totale gemiddelde (M=3.19). 
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Ook voor teaminnovatie zijn de verschillen redelijk conform de verwachtingen. Cultureel diverse 

teams in combinatie met de aanwezigheid van het interculturele teamklimaat en visionair 

leiderschap, namelijk combinatie 1 (M=3.31) en 2 (M=3.36), scoren hoog boven het totale 

gemiddelde (M=2.92). Zowel cultureel heterogene als cultureel homogene teams blijken in 

combinatie met het leiderschapstype de wegkruiper (combinaties 4,5 & 9) lager te scoren dan het 

totale gemiddelde (2.92). Cultureel homogene teams in combinatie met de leiderschapstypen de 

visionair, de dromer of de doener (combinaties 6,7 & 8) scoren allen boven het totale gemiddelde 

(M=2.92), wat niet conform de verwachtingen is. De verwachting omtrent cultureel heterogene 

teams in combinatie met het leiderschapstype de dromer (combinatie 3) bleek niet te worden 

bevestigd, in plaats van onder het gemiddelde scoorde deze combinatie boven het totale 

gemiddelde (M combinatie 3=3.21, M=2.92). 

Om vast te stellen of de verschillende combinaties daadwerkelijk invloed hebben op de 

gemiddelde scores wordt er gekeken naar het significantieniveau. Uit de uitgevoerde ANOVA 

bleek dat de verschillen in gemiddelde scores voor de 9 combinaties alleen significant 

verschilden voor de schaal teamprestatie (F=4.057***). Ook voor teaminnovatie bleken de 

gemiddelde scores van de combinaties significant van elkaar te verschillen (F=9.048***). Om te 

bepalen welke combinaties onderling significant van elkaar verschillen in gemiddelde scores op 

teamprestatie is er naast de ANOVA een post-hoc LSD-toets uitgevoerd. In Tabel 10 staan de 

resultaten van deze post-hoc toets weergegeven. 

Uit de resultaten van de post-hoc toets in Tabel 10 blijkt dat cultureel sterk heterogene teams in 

combinatie met de aanwezigheid van een intercultureel teamklimaat en visionair leiderschap 

(combinatie 1) op waargenomen teamprestatie significant beter scoren dan cultureel heterogene 

teams zonder intercultureel teamklimaat en een andere leiderschapsstijl dan visionair leiderschap 

(combinaties 3, MD=.51*; 4, MD=.82*** & 5, MD=.90***). Ook de verschillen tussen cultureel 

homogene teams met als leiderschapstype de doener of de wegkruiper en cultureel heterogene 

teams in combinatie met de aanwezigheid van een intercultureel teamklimaat en visionair 

leiderschap bleken significant (combinatie 7, MD=.63** & 9, MD=.79***).  

De gevonden verschillen tussen sterk cultureel heterogene teams in combinatie met de 

aanwezigheid van een intercultureel teamklimaat en visionair leiderschap (combinatie 1) en 

cultureel homogene teams in combinatie met visionair leiderschap (combinatie 6; MD=.43, 

p=.058) en cultureel homogene teams in combinatie met het leiderschapstype de doener 

(combinatie 8; MD=.42, .067) bleken net niet significant te zijn. Gezien de duidelijk 
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aanwezigheid van de verschillen, is de insignificantie waarschijnlijk te wijten aan een te kleine 

populatie voor de betreffende combinaties. 

De gemiddelde teamprestatie van cultureel zwak heterogene teams in combinatie met de 

aanwezigheid van een intercultureel teamklimaat en visionair leiderschap (combinatie 2) 

verschilt significant van teams met als leiderschapstype de wegkruiper (combinaties 4, 

MD=.56*; 5, MD=.64* & 9, MD=.53*). Dit verschil blijkt ook significant voor cultureel 

homogene teams met als leiderschapstype de dromer. Voor de overige combinaties zijn de 

verschillen zo klein dat ze door het kleine aantal participanten per combinatie niet significant 

verklaard konden worden.  

De resultaten van de post-hoc toets voor teaminnovatie zijn te vinden in Tabel 10. Deze 

resultaten zijn grotendeels anders dan verwacht. De gemiddelde teaminnovatie van cultureel 

sterk heterogene teams in combinatie met de aanwezigheid van een intercultureel teamklimaat en 

visionair leiderschap (combinatie 1) verschilt alleen significant van teams met als 

leiderschapstype de wegkruiper (combinaties 4, MD=1.15***; 5, MD=1.04*** & 9, MD=.50*). 

De overige verschillen zijn zeer klein en blijken dan ook niet significant. 

Voor cultureel zwak heterogene teams in combinatie met de aanwezigheid van een intercultureel 

teamklimaat en visionair leiderschap (combinatie 2) gelden nagenoeg dezelfde resultaten. Ook 

hier de verschillen de gemiddelden enkel significant van teams met als leiderschapstype de 

wegkruiper (combinaties 4, MD=1.19*; 5, MD=1.08*& 9, MD=.55*). Aanvullend is er voor van 

cultureel zwak heterogene teams in combinatie met de aanwezigheid van een intercultureel 

teamklimaat en visionair leiderschap ook een significant verschil met  cultureel homogene teams 

met als leiderschapstype de dromer (combinatie 7, MD=.28*).  

De resultaten tonen aan dat cultureel sterk heterogene teams in combinatie met de aanwezigheid 

van een intercultureel teamklimaat en visionair leiderschap inderdaad het hoogste gemiddelde op 

teamprestatie scoren. Dit geldt in mindere mate ook voor cultureel zwak heterogene teams in 

combinatie met de aanwezigheid van een intercultureel teamklimaat en visionair leiderschap. 

Voor teaminnovatie zijn de resultaten minder eenduidig. Uit de gemiddelden blijkt dat cultureel 

heterogene teams in combinatie met het interculturele teamklimaat en visionair leiderschap hoger 

scoorden op gemiddelde teaminnovatie in vergelijking met de overige teams, maar dat deze 

verschillen in een aantal gevallen niet significant waren. Dit is waarschijnlijk te wijten aan de 

beperkte populatie.  
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5 Conclusie en Discussie 

5.1 Resultaten & Theoretische implicaties 

Dit onderzoek had meerdere doelen. Het eerste gedeelte was gefocust op de vier 

leiderschapsstijlen van Van Muijen (2003) en de verwachte verschillen in gemiddelden op 

teamprestatie, teaminnovatie en intercultureel teamklimaat tussen deze vier leiderschapsstijlen 

(visionair, dromer, doener & wegkruiper). Daarnaast is er gekeken naar de verschillen in 

gemiddelde teamprestatie/teaminnovatie voor cultureel heterogene teams met een intercultureel 

teamklimaat ten opzichte van cultureel heterogene teams zonder intercultureel teamklimaat en 

cultureel homogene teams. De laatste doelstelling was het identificeren van de meest ideale 

combinatie van teamsamenstelling (mate van culturele diversiteit), leiderschapsstijl en 

intercultureel teamklimaat te identificeren die samenhangt met een significant hogere 

teamprestatie en significant meer teaminnovatie. Dit is het exploratieve gedeelte van dit 

onderzoek, vanwege het feit dat hier geen eerder onderzoek naar gedaan is. 

Transformationeel en transactioneel leiderschap werden lange tijd gezien als twee uitersten op 

een continuüm (Burns, 1978). Bass (1985) diepte dit verder uit en kwam tot de conclusie dat het 

niet om een continuüm ging, maar om twee aparte dimensies. Dit houdt in dat een 

leidinggevende op beide dimensies kan scoren, wat leidt tot verschillende combinaties. Van 

Muijen (2003) maakte onderscheid tussen een viertal verschillende combinaties, namelijk: de 

visionair, de dromer, de doener en de wegkruiper. In dit onderzoek waren de vier 

leiderschapstypen van Van Muijen (2003) duidelijk zichtbaar, 286 van de in totaal 353 

participanten voldeden aan één van deze leiderschapstypen. De overige 67 participanten 

beoordeelde de leiderschapsstijl van hun leidinggevende afwijkend van deze leiderschapstypen, 

wat theoretisch gezien onmogelijk is. 

Onderzoek van Bass et al. (2003) toonde aan dat zowel transformationeel als transactioneel 

leiderschap positief samenhangt met teamprestatie, terwijl laissez-faire leiderschap hier negatief 

mee samenhangt. Howell en Avolio (1993) toonden echter aan dat enkel transformationeel 

leiderschap positief samenhing met teamprestatie, voor transactioneel leiderschap gold dit niet. 

Ook blijkt transformationeel leiderschap de arbeidssatisfactie, tevredenheid over leidinggevende 

en de arbeidsmotivatie te bevorderen (Judge & Piccolo, 2004). Uit ditzelfde onderzoek blijkt dat 

dezelfde aspecten ook bevorderd worden door het toepassen van contingente beloningen, wat een 

onderdeel is van transactioneel leiderschap. De resultaten uit dit onderzoek ondersteunen de 

bevindingen van Bass et al. (2003) en Howell en Avolio (1993) gedeeltelijk, namelijk dat 

transformationeel en transactioneel leiderschap significant positief samenhangen met 
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teamprestatie. Daarmee werden de resultaten van Howell en Avolio (1993) gedeeltelijk 

ondersteund. De door Bass et al. (2003) aangetoonde negatieve relatie tussen laissez-faire 

leiderschap en teamprestatie werd wel gevonden, maar bleek niet significant. Deze resultaten 

bleken ook voor de leiderschapstypen van Van Muijen (2003) op te gaan. Leidinggevende die als 

zowel hoog transformationeel als hoog transactioneel (de visionair) worden beoordeeld blijken 

een significant hoger gemiddelde op waargenomen teamprestatie te hebben. Voor participanten 

die de leidinggevende als transformationeel (de dromer) of als transactioneel beschouwen (de 

doener) beschouwen, blijkt de gemiddelde teamprestatie niet significant te verschillen. Dit komt 

overeen met de nagenoeg gelijke correlaties voor deze twee dimensies op teamprestatie. 

Wanneer transformationeel en transactioneel leiderschap afwezig zijn, maar laissez-faire 

leiderschap aanwezig (de wegkruiper), is de gemiddeld waargenomen teamprestatie het laagst. 

Gezien deze resultaten kunnen voor teamprestatie hypothese 1a, 1b en 1c worden aangenomen.  

Jung, Chow en Wu vonden in 2003 een positieve relatie tussen transformationeel leiderschap en 

teaminnovatie. Onderzoek van Basu en Green (1997) toonde echter het tegenovergestelde aan, 

transformationeel leiderschap bleek negatief gerelateerd te zijn aan innovatie. De resultaten van 

dit onderzoek tonen aan dat transformationeel en transactioneel positief samenhangen met 

teaminnovatie. Voor laissez-faire leiderschap is er sprake van een significant negatief verband. 

Participanten die de leidinggevende als hoog transformationeel en hoog transactioneel 

beschouwen (de visionair), percipiëren significant het hoogste gemiddelde op teaminnovatie. 

Participanten die de leidinggevende als doener of als dromer beschouwen, verschillen niet 

significant in de gemiddelde gepercipieerde teaminnovatie. De participanten die de 

leidinggevende als wegkruiper beschouwen bleken ook de teaminnovatie gemiddeld significant 

lager te beoordelen. Ook voor teaminnovatie kunnen hypothesen 1a, 1b en 1c worden 

aangenomen. 

Over de rol van de leiderschapstypen van Van Muijen (2003) op het interculturele teamklimaat is 

geen directe literatuur beschikbaar. Het is echter wel mogelijk via andere theorieën tot een 

verklaring te komen. Bass en Avolio (1989) verdeelden transformationeel leiderschap in vier 

dimensies, namelijk: charisma, inspiratie, individuele aandacht en intellectuele stimulatie. 

Leidinggevenden die hoog scoren op deze vier kenmerken fungeren als rolmodel voor de 

teamleden. De transactioneel leidinggevende is gefocust op de uitkomsten, en niet zozeer op het 

proces. Oerlemans (2008) ging uit van een intercultureel teamklimaat wanneer (a) culturele 

diversiteit wordt gewaardeerd binnen het team, (b) teamleden met verschillende culturele 

achtergronden met elkaar samenwerken, (c) cultuurverschillen tussen teamleden worden 

gerespecteerd, en (d) wanneer teamleden kennis hebben van elkaars culturele achtergrond. 
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Transformationeel en transactioneel leiderschap hebben beiden eigenschappen die bijdragen bij 

het interculturele teamklimaat volgens Oerlemans (2008). Aller eerst kan een transformationele 

leider een rolmodel zijn in het waarderen en respecteren van cultuurverschillen binnen het team. 

Ook kan hij of zij er voor zorgen dat iedereen bekend is met elkaars culturele achtergrond. 

Transactioneel leidinggevenden ‘dwingen’ het team samen te werken, omdat de nadruk ligt op 

het behalen van resultaten. Dit alles houdt automatisch in dat de afwezigheid van leiderschap 

(laissez-faire leiderschap) niet leidt tot een intercultureel teamklimaat, waarschijnlijk is deze 

relatie zelfs negatief. De resultaten blijken deze theorie te ondersteunen. Transformationeel en 

transactioneel leiderschap hangen significant positief samen met het interculturele teamklimaat 

en laissez-faire leiderschap hangt significant negatief samen met het interculturele teamklimaat. 

Ook hier kan de vertaalslag gemaakt worden naar de leiderschapstypen van Van Muijen (2003). 

Participanten die de leidinggevende als hoog transformationeel en hoog transactioneel zien (de 

visionair), nemen een significant hoger intercultureel teamklimaat waar dan participanten die de 

leidinggevende als anders beoordelen. Ook blijkt het waargenomen gemiddelde op intercultureel 

teamklimaat tussen transformationeel (de dromer) en transactioneel (de doener) niet te 

verschillen. Participanten die de leidinggevende als wegkruiper betitelen, percipiëren het 

interculturele teamklimaat significant lager vergeleken met participanten die de leidinggevende 

als anders betitelen. Hypothesen 2a, 2b en 2c blijken bevestigd te worden door de resultaten. 

Het interculturele teamklimaat hing significant positief samen met teamprestatie en 

teaminnovatie. Ook het waargenomen gemiddelde op teamprestatie en teaminnovatie bleek 

significant hoger te zijn voor participanten die het interculturele teamklimaat als sterk 

beoordeelden. De eisen waaraan een intercultureel teamklimaat volgens Oerlemans (2008) 

moeten voldoen blijken te leiden tot significant hogere waargenomen teamprestatie en 

teaminnovatie.  

Het doel van de derde hypothese was aan te tonen dat de mate van culturele diversiteit en het 

interculturele teamklimaat beiden van invloed zijn op de teamprestatie/teaminnovatie. Het idee 

hierachter is dat een hogere mate van culturele diversiteit in combinatie met een intercultureel 

teamklimaat leidt tot hogere scores op teamprestatie/teaminnovatie. Het interculturele 

teamklimaat wordt dan gezien als een voorwaarde voor succes. Uit de resultaten bleek dit 

inderdaad het geval te zijn. Cultureel heterogene teams met een intercultureel teamklimaat 

hadden een significant hogere teamprestatie/teaminnovatie in vergelijking met cultureel 

heterogene teams zonder intercultureel teamklimaat. In het geval van teamprestatie presteerden 

cultureel heterogene teams met intercultureel teamklimaat ook significant beter dan homogene 
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teams. Voor teaminnovatie bleek dit verschil niet aanwezig te zijn. De derde hypothese is voor 

teamprestatie bevestigd. Voor teaminnovatie is hypothese 3 deels bevestigd. 

De vierde onderzoeksvraag betrof het identificeren van de ideale combinatie van 

teamsamenstelling, leiderschap en intercultureel teamklimaat die leidt tot de hoogste 

teamprestatie en beste teaminnovatie. Het uitgangspunt dat cultureel heterogene teams in 

combinatie met visionair leiderschap en de aanwezigheid van een intercultureel teamklimaat 

leiden tot significant hogere gemiddelden op waargenomen teamprestatie en teaminnovatie is 

afgeleid van losstaande theorieën en resultaten. De eerste hypothese werd al gekoppeld aan 

onderzoeken die aantoonden dat transformationeel en transactioneel leiderschap onder de juiste 

omstandigheden positief samenhangen met teamprestatie (Bass et al., 2003; Howell & Avolio, 

1993; Judge & Piccolo, 2004;) en teaminnovatie (Jung et al., 2003). Daarnaast is gebleken dat 

cultureel heterogene teams onder de juiste omstandigheden leiden tot meer innovatie (Austin, 

1997; Bantel & Jackson, 1989; McLeod et al., 1996; Ancona & Caldwell, 1992; De Dreu & 

West, 2001) en teamprestatie (Watson et al., 1993; Watson et al., 2002; Triandis et al., 1994). 

Ook was de verwachting dat het interculturele teamklimaat in het geval van cultureel heterogene 

teams positief zou samenhangen met teamprestatie en teaminnovatie. De verwachtingen bleken 

deels te kloppen. De combinatie van culturele heterogene teams, visionair leidershap en een 

intercultureel teamklimaat bleek inderdaad te leiden tot de hoogste gemiddelden op teamprestatie 

en teaminnovatie. Met name voor teamprestatie leidde deze combinatie tot grote en vaak ook 

significante verschillen tussen cultureel heterogene en cultureel homogene teams. De resultaten 

voor teaminnovatie waren minder overtuigend. De combinatie van cultureel heterogene teams, 

visionair leiderschap en de aanwezigheid van een intercultureel teamklimaat bleek hier niet tot 

grote verschillen te leiden. De verschillen met cultureel homogene teams waren veelal klein en 

insignificant. Met dit onderzoek is deels bewezen dat de combinatie van cultureel heterogene 

teams, visionair leiderschap en de aanwezigheid van een intercultureel teamklimaat inderdaad 

leidt tot betere teamprestaties. Voor teaminnovatie bleek dit niet het geval te zijn, de 

gemiddelden verschilden hier niet significant van de gemiddelden van cultureel homogene 

teams. 
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5.2 Praktische implicaties 

De resultaten uit dit onderzoek kunnen vertaald worden naar de praktijk en zouden een 

belangrijke rol kunnen spelen in het managen en optimaal benutten van culturele diversiteit in 

teams. Resultaten uit dit onderzoek toonden aan dat het leiderschapstype, ook zonder invloed van 

culturele diversiteit, een belangrijke rol speelt in de gepercipieerde teamprestatie en 

teaminnovatie. Zo bleken visionair leidinggevenden (hoogtransformationeel, hoog 

transactioneel) tot hogere scores op team prestatie en teaminnovatie te leiden dan 

leidinggevenden die als dromer (hoog transformationeel), doener (hoog transactioneel) of 

wegkruiper (laag op beiden) werden beschouwd. Wanneer slechts één leiderschapsstijl aanwezig 

is (transformationeel of transactioneel) zijn de resultaten significant minder.  

Visionair leiderschap bleek ook te leiden tot een significant hoger gemiddelde op het 

intercultureel teamklimaat in vergelijking met de leiderschapstypen de dromer, de doener en de 

wegkruiper. De resultaten impliceren dat visionair leidinggevenden het meest bijdragen aan de 

door Oerlemans (2008) gehanteerde voorwaarden voor de aanwezigheid van het interculturele 

teamklimaat. De verwachting is dat de punten a, c en d worden bevorderd doormiddel van 

transformationeel leiderschap, omdat deze leidinggevenden investeren in teamprocessen en het 

teamklimaat. Verder is de verwachting dat transactioneel leiderschap een bijdrage levert aan punt 

b, omdat transactioneel leiderschap gericht is op het gedaan krijgen van werk. Teamleden 

moeten met elkaar samenwerken om aan de doelgerichte eisen van de transactioneel 

leidinggevende te voldoen, ongeacht etniciteit. 

Culturele diversiteit (onafhankelijk van de mate) leidt in combinatie met het interculturele 

teamklimaat tot significant hogere scores op teamprestatie in vergelijking met cultureel 

heterogene teams zonder intercultureel teamklimaat en cultureel homogene teams. Voor 

teaminnovatie bleek deze combinatie alleen significant te verschillen van cultureel heterogene 

teams zonder intercultureel teamklimaat. Er was geen significant verschil in gemiddelde 

teaminnovatie voor cultureel heterogene teams met intercultureel teamklimaat en cultureel 

homogene teams. De resultaten impliceren dat de aanwezigheid van een intercultureel 

teamklimaat leidt tot hoge teamprestaties van cultureel heterogene teams. Hiermee wordt indirect 

ook het belang van visionair leiderschap aangetoond, dit leiderschapstype leidde immers tot het 

hoogste gemiddelde op intercultureel teamklimaat.  
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De verschillende combinaties van culturele diversiteit, leiderschapstype en intercultureel 

teamklimaat toonden aan dat de gecombineerde effecten grotendeels overeenkomen met de 

gevonden effecten van de eerste drie hypothesen. Een combinatie van culturele diversiteit, 

visionair leiderschap en de aanwezigheid van een intercultureel teamklimaat blijkt te leiden tot 

zeer hoge gemiddelde scores op teamprestatie en teaminnovatie. 

Op teamprestatie scoorden cultureel heterogene teams in combinatie met de aanwezigheid van 

het interculturele teamklimaat en visionair leiderschap significant hogere gemiddelden. Voor 

teaminnovatie scoorden cultureel heterogene teams in combinatie met de aanwezigheid van het 

interculturele teamklimaat en visionair leiderschap gemiddeld wel hoog, maar er bleek weinig tot 

geen verschil te zijn met de gemiddelde scores van cultureel homogene teams met als 

leiderschapstype de visionair, de dromer of de doener. Een mogelijke verklaring hiervoor is het 

feit dat culturele diversiteit met name wordt gelinkt aan creativiteit. Dit zou inhouden dat 

cultureel heterogene teams creatiever zijn dan cultureel homogene teams. Het begrip innovatie is 

echter een combinatie van creativiteit en implementatie van deze ideeën. De verwachting is dat 

cultureel heterogene teams zich niet positief onderscheiden in de implementatie van nieuwe 

ideeën, terwijl dit bij cultureel homogene teams hoogstwaarschijnlijk soepeler verloopt.  

Dit onderzoek draagt bij aan de visie dat cultureel heterogene teams en cultureel diverse 

organisaties onder de juiste omstandigheden hoogwaardige prestaties kunnen leveren. Uit de 

resultaten kwam het belang van visionair leiderschap en de aanwezigheid van een intercultureel 

teamklimaat nadrukkelijk naar voren. Hoe kan een organisatie ervoor zorgen dat haar managers 

visionair leidinggevend zijn? Ten eerste is het belangrijk dat de selectie van managers plaats 

vindt op basis van leiderschapsprofielen die gebaseerd zijn op visionair leiderschap. Dit houdt in 

dat trainees of werknemers die uiteindelijk een managementfunctie dienen te vervullen, 

geselecteerd worden op basis van leiderschapscapaciteiten die overeen komen met de 

capaciteiten die passen bij een visionair leidinggevende. Voor het selectieproces houdt dit in dat 

de interviews, assessments en de persoonlijkheidstests hier op aangepast dienen te worden. Op 

deze manier verzeker je dat er in de toekomst structureel geselecteerd wordt op visionaire 

leiderschapscapaciteiten. Daarnaast is het aan te raden de managers die in de huidige organisatie 

aanwezig zijn te evalueren. Door de manier van leidinggeven in kaart te brengen kan er in beeld 

worden gebracht waar de mogelijke ruimte voor ontwikkeling ligt. Afhankelijk van het resultaat 

van deze evaluatie kan worden vastgesteld of deze ruimte voor ontwikkeling daadwerkelijk 

aanwezig is, of dat de manager in kwestie minder geschikt blijkt voor zijn of haar positie. 

Wanneer de ruimte voor ontwikkeling aanwezig blijkt te zijn kunnen leiderschapstrainingen 

uitkomst bieden. Deze trainingen kunnen er voor zorgen dat de managers in kwestie groeien naar 
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het niveau van een visionair leidinggevende of in zich in ieder geval bewust worden van de 

belangen van deze vorm van leiderschap. Daarnaast is het raadzaam de managers die zich in dit 

traject bevinden bij te staan doormiddel van coaching en/of mentoring, zodat zij continu 

ondersteund worden. Door dit toe te passen wordt er zowel direct als indirect (via het 

intercultureel teamklimaat) geïnvesteerd in teamprestatie en teaminnovatie.  

Het is ook mogelijk om direct in het interculturele teamklimaat te investeren. De mogelijkheden 

om dit te doen zijn zeer breed, maar dienen bij te dragen aan de voorwaarden die Oerlemans 

(2008) in zijn studie hanteerde als voorwaarden voor het interculturele teamklimaat. Met name 

de mogelijkheid tot dialoog en het kennismaken met andere culturen kan hier sterk aan 

bijdragen. Door cultuurverschillen bespreekbaar te maken kan er veel kou uit de lucht worden 

genomen. Het kennismaken met andere culturen kan op veel manieren plaatsvinden. Hierbij kan 

gedacht worden aan een lunch volgens de gewoonten van een andere cultuur of het vieren van 

een feestdag uit een andere cultuur. 

5.3 Methodologische kanttekeningen 

Op methodologisch gebied zijn er voor mogelijk vervolgonderzoek een aantal verbeterpunten 

aan te wijzen. Ten eerste is het voor mogelijk vervolgonderzoek aan te raden dat de 

participerende teams en de samenstelling van deze teams vooraf in kaart is gebracht. In dit 

onderzoek is er enkel gekeken naar de afdeling en de locatie waar veel culturele diversiteit 

voorkwam, om deze vervolgens aan te schrijven. Dit had als gevolg dat er geen duidelijk beeld 

was over het aantal verschillende teams en de bijbehorende teamsamenstelling. De verwachting 

was dat deze gegevens uit de vragenlijst naar voren zouden komen. Het is echter gebleken dat 

participanten uit hetzelfde team regelmatig een verschillende teamnaam opgeven (afkorting, niet 

volledig, enz.), een verschillend aantal teamleden opgeven en ook de mate van culturele 

diversiteit vaak anders inschatten. Door dit van te voren te monitoren is er meer duidelijkheid 

over de samenstelling van de onderzoekspopulatie. 

Ten tweede is er in dit onderzoek gebruik gemaakt van één vragenlijst, namelijk die voor de 

teamleden. Omdat managers verantwoordelijk zijn voor de resultaten van hun team, kan het zijn 

dat zij niet meewerken of de vragenlijst niet waarheidsgetrouw invullen. Dit is dan ook de reden 

dat de managers geen vragenlijst in hoefden te vullen. Uit de data-analyse is echter gebleken dat 

teamleden uit hetzelfde team in sommige gevallen dezelfde leidinggevende anders beoordelen. 

Een mogelijke verklaring kan zijn dat deze methode sterk onderhevig is aan de relatie die 

teamleden met hun manager hebben. Dit houdt in dat eigenschappen van de manager die los 

staan van het leidinggeven mee worden genomen in de beoordeling. Hierdoor kan het handig  
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zijn toch een vragenlijst voor de managers te ontwerpen. Zo is het vaststellen van de 

leiderschapsstijl niet onderhevig aan relaties tussen de teamleden en de manager.  

Ook de homogeniteit van de onderzoekspopulatie is niet vrij van discussie. Uit Tabel 1 bleek al 

dat de onderzoekspopulatie zeer heterogeen is op het gebied van geslacht, leeftijd, opleiding, 

aantal jaren bij ABN AMRO en het aantal jaren van werkzaamheid in het team. Ook qua 

functieniveau en werkzaamheden waren er grote verschillen zichtbaar in de onderzoekspopulatie. 

De heterogeniteit van de populatie heeft als gevolg dat de onderzoeksresultaten in mindere mate 

generaliseerbaar zijn. Voor mogelijk vervolgonderzoek is het aan te raden rekening te houden 

met deze verschillen en hier ook op te selecteren. 

De laatste kanttekening betreft het aantal participanten per categorie. Door de vele mogelijke 

combinaties was het aantal participanten per combinatie in een aantal gevallen aan de lage kant. 

Hierdoor waren een aantal van de resultaten net niet significant. Een groter aantal participanten 

zou zonder twijfel bijdragen aan de kracht van dit onderzoek.    

5.5 Conclusie 

Dit onderzoek heeft grotendeels aangetoond dat cultureel heterogene teams, onder de juiste 

omstandigheden, inderdaad tot hoogwaardige prestaties kunnen leiden. Zowel visionair 

leiderschap als het interculturele teamklimaat spelen een grote rol in het behalen van deze 

prestaties. De bevindingen uit dit onderzoek zijn duidelijk te vertalen naar de praktijk en kunnen 

een belangrijke bijdrage leveren aan het managen en optimaal benutten van culturele diversiteit 

in teams en organisaties. Met dit onderzoek is er een duidelijk begin gemaakt in het zoeken naar 

de ideale ‘fit’ tussen culturele diversiteit, leidershap en het interculturele teamklimaat. 
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Bijlage 1: Vragenlijst 


