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Samenvatting

In deze studie wordt de samenhang van culturele diversiteit binnen teams met de mate van 

teamcohesie, teambetrokkenheid, emotionele conflicten en taakconflicten onderzocht. Daarbij wordt 

onderzocht of de drie diversiteitperspectieven ‘integration & learning’, discrimination & fairness’ en 

‘access & legitimacy’ deze relatie modereren. Bij 213 werknemers binnen 22 zorgteams is een 

vragenlijst afgenomen waarvan 66,2% van Nederlandse afkomst en 26,8 van allochtone (niet westerse) 

afkomst. De data is geanalyseerd middels een hiërarchische multipele regressie. Hieruit blijkt een 

negatieve relatie tussen culturele diversiteit en teambetrokkenheid. Daarnaast zijn er directe positieve 

verbanden waargenomen tussen ‘intergration & learning’ en teamcohesie en teambetrokkenheid en een 

negatieve relatie met emotionele conflicten. Het diversiteitperspectief ‘discrimination & fairness’ 

hangt positief samen met teambetrokkenheid. Het ´acces & legitimacy’ blijkt een moderator te zijn op 

de relatie tussen culturele diversiteit en teambetrokkenheid. Uit deze studie blijkt een directe relatie 

tussen de drie diversiteitperspectieven en aspecten van teamfunctioneren, echter een moderatoreffect 

werd in één geval gevonden. 

Abstract

The present study examines de relation between cultural diversity and team cohesion, team 

commitment, emotional conflicts and task related conflicts. Also is tested if three diversity 

perspectives: ‘integration & learning’, ‘discrimination & fairness’ and ‘access & legitimacy’ moderate 

this relationship. A questionnaire was collected from 213 employees from team members in elderly 

care, 66,2% of them have a native background and 26,8% have a non-native (non western) 

background. Multiple, stepwise regression analyses  was used analyse the data.

Cultural diversity has a negative relation with team commitment. Following the results show a positive 

relation between ‘integration & learning’ and workgroup cohesiveness, team commitment and a 

negative relation with emotional conflicts. The diversity perspective ‘discrimination & fairness’ shows 

a positive relation with team commitment. The ‘access & legitimacy’ perspective on cultural diversity 

appeared to moderate the relationship between cultural diversity and team commitment. This study 

shows a relation between the three diversity perspectives and different aspects of team functioning, 

only one perspective appeared to moderate the relation between cultural diversity and just one aspect 

of team functioning: team commitment. 
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Voorwoord

Deze thesis is tot stand gekomen in het kader van de Master Orgaisatiespsychologie aan de 

Universiteit Utrecht. Vanaf december 2007 tot 1 juli 2008 heb ik onderzoek gedaan naar de 

relatie tussen culturele diversiteit, diversiteitperspectieven en teamfunctioneren.  

Ik wil graag iedereen bedanken die mij hebben geholpen met het afronden van deze thesis. In 

het bijzonder mijn begeleider drs. W. Oerlemans met al zijn stimulerende en 

enthousiasmerende adviezen en aanvullingen. Daarnaast alle respondenten die hebben de 

vragenlijst hebben ingevuld. Tot slot alle contactpersonen van de organisaties waar het 

onderzoek is uitgevoerd, die ervoor hebben gezorgd dat ik alle vragenlijsten heb gekregen en 

veel informatie met mij hebben gedeeld omtrent de praktijk in een cultureel diverse 

organisatie.

Elke Woltersom,

Utrecht, 30 juni 2008
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1. Introductie 

In de afgelopen decennia is het aandeel allochtonen in de bevolking snel toegenomen, in het 

bijzonder het aandeel van de niet-westerse herkomstgroep. Een persoon wordt aangemerkt als 

allochtoon als ten minste één ouder in het buitenland geboren is. Niet-westerse 

herkomstlanden zijn Turkije, alle landen in Afrika en Azië en Zuid-Amerika met uitzondering 

van Indonesië en Japan (CBS, 2006). Tussen 1996 en 2007 is het aandeel van deze groep niet-

westerse allochtonen met 48,8 % gestegen. Van de Nederlandse beroepsbevolking heeft in het 

jaar 2006 15,3% een andere culturele achtergrond dan de Nederlandse. De verwachting is, dat 

dit aandeel binnen de beroepsbevolking de komende tien jaar stijgt met 15% (CBS, 2006). 

Migranten en vluchtelingen die naar Nederland zijn gekomen, gastarbeiders die hier blijven

wonen, alsmede de uitbreiding van de Europese Unie zijn allemaal factoren die hebben 

bijgedragen aan het cultureel diverser worden van Nederland. 

De toename van diversiteit van de Nederlandse beroepsbevolking leidt logischerwijs tot een 

toename van diversiteit binnen organisaties en teams. De teams bestaan dan uit leden van 

verschillende nationaliteiten wat kan betekenen dat ze verschillende culturele achtergronden 

hebben, mogelijk verschillende talen spreken en verschillende waarden en normen kunnen 

hebben. 

Diversiteit kan invloed hebben op het functioneren van teams, echter de aard van het effect 

verschilt in de uitkomsten van deze studies (Williams & O’Reilly, 1996; Jackson, Joshi & 

Ernhardt, 2003). Culturele diversiteit kan een positief effect hebben op prestaties van teams 

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

binnen teams wordt echter ook in verband gebracht met conflicten binnen teams (Pelled, 

Eisenhardt, & Xin, 1999). Omdat er zowel positieve als negatieve effecten van diversiteit naar 

voren komen is het van belang om factoren te onderzoeken die invloed hebben op de relatie 

tussen culturele diversiteit en het functioneren van teams (Oerlemans, Peeters & Schaufeli, 

2008; Barinaga, 2007; Ely & Thomas, 2001). Een factor die mogelijk meer inzicht kan bieden 

en nog beperkt onderzocht is, is het perspectief van een team op diversiteit (Ely & Thomas, 

2001).
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Dit onderzoek heeft daarom als doelstelling te achterhalen of het perspectief op diversiteit 

binnen een team de relatie tussen culturele diversiteit en teamfunctioneren beïnvloedt. Deze 

doelstelling valt uiteen in een aantal vraagstellingen, onderverdeeld naar verschillende 

factoren van teamfunctioneren: cohesie, teambetrokkenheid en emotionele- en taakconflicten.

Teamcohesie:

- Hangt culturele diversiteit binnen een team samen met de mate van cohesie binnen een 

team? 

- Modereert de visie op diversiteit van het team de samenhang tussen culturele diversiteit en 

teamcohesie?

Teambetrokkenheid:

- Hangt de mate van culturele diversiteit binnen een teams samen met de mate van 

teambetrokkenheid?

- Modereert de visie op diversiteit van het team de samenhang tussen culturele diversiteit en 

teambetrokkenheid?

Conflicten:

- Hangt culturele diversiteit binnen een team samen met de mate van emotionele- en taak 

conflicten?

- Modereert de visie op diversiteit van het team de samenhang tussen culturele diversiteit en 

emotionele- en taakconflicten?

Deze vragen leiden tot het volgende onderzoeksmodel (figuur 1).

Figuur 1: Onderzoeksmodel culturele diversiteit,diversiteitperspectieven en teamfunctioneren.

Culturele diversiteit 
zorgteams

Teambetrokkenheid

Teamcohesie

Diversiteitperspectieven
- integration & learning
- discrimination & fairness
- access & legitimacy

Taakconflicten

Emotionele conflicten
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2 Definities onderzoeksvariabelen

2.1 Culturele diversiteit 

In dit onderzoek wordt het effect van culturele diversiteit nader onderzocht. Diversiteit bestaat 

wanneer leden van een groep, bestaande uit twee of meer personen, verschillen van elkaar op 

demografische kenmerken zoals etnische achtergrond, leeftijd en geslacht ofwel op 

karaktereigenschappen zoals persoonlijkheid, overtuigingen, vaardigheden en competenties 

(Lawrence, 1997). Wanneer er binnen een groep verschillen zitten in culturele achtergronden 

ofwel culturele identiteiten is er sprake van culturele diversiteit (Ely & Thomas, 2001). Een 

culturele identiteit komt voort uit het deel uitmaken van een culturele groep die een taal, 

gebruiken, uiterlijke kenmerken en/of normen en waarden met elkaar delen (Cox, 1993). De 

mate waarin mensen zich identificeren met hun culturele achtergrond verschilt per groep, per 

persoon binnen een groep en is afhankelijk van de context ofwel situatie waarin iemand zich 

bevindt (Cox, 1993). In dit onderzoek wordt de definitie van het CBS gebruikt om 

onderscheidt te maken tussen allochtonen en autochtonen: iemand is allochtoon wanneer de 

persoon zelf of één of beide ouders een andere nationaliteit heeft dan de Nederlandse. Hierbij 

worden westerse en niet-westerse allochtonen onderscheiden. Niet-westerse herkomstlanden 

zijn Turkije, alle landen in Afrika en Azië en Zuid-Amerika met uitzondering van Indonesië 

en Japan (CBS, 2006). 

2.2 Teamfunctioneren

Het effect van culturele diversiteit wordt in dit onderzoek nader onderzocht aan de hand van 

drie variabelen van teamfunctioneren namelijk teamcohesie, teambetrokkenheid, emotionele 

conflicten en taakconflicten. 

Teamcohesie duidt op de samenhang van de leden binnen het team en de mate waarin de 

leden elkaar respecteren en vertrouwen (Riordan & Shore, 1997). Wanneer dit het geval is 

zullen leden eerder geneigd zijn zich aan elkaar te conformeren en aan te passen (Hewstone & 

Stroebe, 2001).  

Teambetrokkenheid gaat in de mate van betrokkenheid van teamleden bij elkaar en bij het 

team als geheel. Wanneer iemand zich betrokken voelt bij het team zal hij zich er thuis voelen 



Thesis Elke Woltersom Culturele diversiteit in zorgteams

8

en een emotioneel gehecht zijn aan het team. Hij zal graag naar buiten willen uitstralen 

onderdeel te zijn van het team (Gilder, van den Heuvel en Ellemers, 1997).

Conflicten binnen teams kunnen veroorzaakt worden door verschillen in opvatting van taken 

of hebben te maken met verschillen in persoonlijke waarden en normen. Er kan onderscheid 

gemaakt worden in taakconflicten en emotionele conflicten (de Dreu, 2005; Giebels & 

Euwema, 2006). Taakconflicten zijn conflicten waarbij verschil bestaat in opvatting van de 

taak. Emotionele conflicten zijn conflicten waar verschillen in persoonlijke waarden en 

normen aan ten grondslag liggen (Giebels & Euwema, 2006). Mensen hebben een natuurlijke 

behoefte om elkaar te categoriseren op basis van persoonlijke kenmerken, zoals uiterlijke 

kenmerken, uitspraken en taal (Turner, 1987). Hiermee simplificeren we de informatie die we 

binnenkrijgen. Daarbij verkrijgen we zelfvertrouwen door positieve eigenschappen aan de 

eigen sociale groep te koppelen en negatieve aan andere groepen. Wanneer dit bij beide 

groepen plaats vindt ontstaat er interactie op een negatieve manier wat kan uitmonden in 

emotionele conflicten. Bij een toename van culturele achtergronden van teamleden worden 

leden meer geconfronteerd met mensen uit andere sociale groepen waardoor emotionele 

conflicten kunnen toenemen (Pelled et. all, 1999).

3 Theoretische achtergrond

3.1 Culturele diversiteit en teamfunctioneren 

Een toename van diversiteit binnen organisaties kan een positief effect hebben op het 

functioneren van teams, zoals een verbreding van de hulpbronnen (Adler, 1990) en een 

toename van creativiteit (Bantel & Jackson, 1989). Uit onderzoek van Jackson blijkt ook dat 

binnen cultureel diverse teams betere besluiten genomen worden en meer ideeën worden 

gegenereerd omdat er wordt geput uit een grotere bron van informatie (Jackson e.a., 1992). 

Ook kan culturele diversiteit binnen teams de openheid van leden van een organisatie 

verhogen en zorgen voor een verbreding van opvattingen wat kan leiden tot een beter 

werkklimaat (Richard, 2000, e.d.). O’Reilly, Williams, en Barsade (1999) toonden aan dat 

homogene teams met alleen Anglo-Amerikanen minder coöperatief functioneerden dan teams 

met zowel Anglo-Amerikanen als Aziaten. Dit werd door de onderzoekers verklaard aan de 

hand van culturele verschillen in de mate waarin de culturen al dan niet collectivistisch zijn. 

Daarnaast is er ook een verband gevonden met coöperativiteit door Cox, Lobel en McLeod 

(1991) in een ‘Prisoners Dilemma’ taak. In deze studie werd aangetoond dat een team met 

zowel Anglo-Amerikanen als Afro-Amerikanen meer coöperatief waren dan teams die alleen 

bestonden uit Anglo-Americanen.
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De positieve verbanden van culturele diversiteit kunnen verklaard worden aan de hand van de 

decision-making theory van Wittembaum & Strasser (1996). De kwaliteit van 

besluitvormingsprocessen hangt hierbij af van de bruikbaarheid en de exclusiviteit van de 

inbreng van een persoon naast de mate waarin de groep bereid is om nieuwe ideeën 

bespreekbaar te maken. Redenerend vanuit deze theorie zou culturele diversiteit in relatie 

kunnen staan tot positieve aspecten van teamfunctioneren omdat er binnen de organisatie 

meer variatie is in termen van beschikbare informatie, capaciteiten en vaardigheden 

(Oerlemans, Peeters, Schaufeli, 2007). 

Naast positieve effecten zijn er ook negatieve effecten van culturele diversiteit aangetoond op 

teamfunctioneren in onderzoek van Jackson (1993). Wanneer organisaties geen aandacht 

besteden aan diversiteit , blijkt dat er meer conflicten voorkomen, ongewenste groepsvorming 

plaatsvindt, er een hoger verloop is en werknemers zich slechter thuis voelen in de 

organisatiecultuur (Jackson, 1993). Daarnaast zijn ook negatieve effecten waargenomen 

welke in verband blijken te staan met de omvang van de diversiteit binnen organisaties 

(Blalock, 1957). Een toename van het percentage allochtonen kan leiden tot meer conflicten 

binnen een groep. Ook Riordan & Shore vinden negatieve effecten van culturele diversiteit in 

teams (1997). In dit onderzoek wordt aangetoond dat binnen diverse teams minder 

betrokkenheid bij het team aanwezig is dan binnen homogene teams. 

Een negatief verband tussen culturele diversiteit en team-functioneren wordt ook aangetoond 

in studies van Pelled (1996; 1999) waarin een positief verband wordt gevonden tussen 

cultureel diverse teams en de mate van emotionele conflicten. 

Uit het onderzoek van Pelled et. al (1999) blijkt er geen samenhang te bestaan tussen culturele 

diversiteit en taakconflicten. Dit verklaren de onderzoekers door de aanname dat culturele 

achtergrond niet gerelateerd is aan de uitvoering van taken binnen een baan en daarom niet tot 

meer taakconflicten leiden. Dit onderzoek gaat in op zorgteams. De taken behorende bij een 

baan in de zorg staan mogelijk wel in relatie tot overtuigingen, opvattingen en aannames van 

personen. Een conflict wat gaat over de verzorging van een cliënt is zowel mogelijk op 

emotioneel niveau, vanuit de betrokkenheid van de verzorgende, als op taakniveau, vanuit de 

professionaliteit van de verzorgende. Taakconflicten en emotionele conflicten zijn hierdoor 

mogelijk moeilijker van elkaar te onderscheiden. Daarom gaat deze redenering van Pelled et. 
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al (1999) wellicht niet op en leidt diversiteit binnen zorgteams mogelijk tot zowel meer 

taakconflicten als emotionele conflicten. 

De tot nu toe gevonden negatieve effecten van culturele diversiteit kunnen vanuit 

sociaalpsychologisch perspectief worden verklaard door de sociale identiteitstheorie van 

Tjaifel, Billig, Bundy & Famen (1971). Deze theorie verklaard dat mensen vanuit een drang 

naar zelfvertrouwen hun eigen groep hoger waarderen in vergelijking met andere groepen 

waar ze niet toe behoren. Omdat culturele achtergrond een kenmerk is wat vaak te herkennen 

is aan het uiterlijk van mensen zou het de uitkomsten van de gevonden effecten goed kunnen 

verklaren. Redenerend vanuit deze theorie zou dit gevolgen kunnen hebben voor de 

teamcohesie en betrokkenheid van de teamleden met het team. De beoordeling in cultureel 

diverse teams vindt namelijk plaats per culturele subgroep en niet op teamniveau. Volgens de 

sociale categorisatie theorie van Turner (1987) vergelijken mensen zich met mensen van hun 

eigen sociale groep en vormen zij hier hun gedrag naar. Dit gebeurt meer bij mensen binnen 

de groep dan buiten de groep wat polarisatie van gedrag met zich meebrengt. Dit betekent dat 

het gedrag per culturele subgroep verschilt en dat de verschillen worden versterkt. Ook dit is 

een mogelijke verklaring voor de gevonden effecten en kan wellicht gevolgen hebben voor de 

cohesie binnen het team. Ook de similarity-attraction theory (Byrne, 1971) geeft een 

verklaring geven voor de veronderstelde negatieve effecten van diversiteit. Deze stelt dat 

mensen zich meer aangetrokken voelen tot gelijke anderen. Hierbij speelt de verwachting dat 

mensen die dezelfde uiterlijke kenmerken hebben, tevens dezelfde overtuigingen hebben, een 

grote rol. Teamleden binnen cultureel diverse teams voelen zich wellicht meer aangetrokken 

tot teamleden met een vergelijkbare culturele achtergrond, wat van invloed kan zijn op de 

samenhang en betrokkenheid bij het team. 

Bovenstaande onderzoeken tonen deels positieve effecten van culturele diversiteit aan. Deze 

positieve effecten worden voornamelijk gevonden in studies waarbij cognitieve aspecten van 

teamfunctioneren worden onderzocht, bijvoorbeeld creativiteit en prestaties. Negatieve 

effecten worden met name gevonden bij affectieve aspecten van teamfunctioneren zoals 

conflicten en betrokkenheid. Bovenstaande bevindingen leiden tot de volgende hypothese 

(H1):
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H1: De toename van culturele diversiteit binnen teams leidt tot een verminderde teamcohesie 

en teambetrokkenheid en een toename van emotionele-  en taakconflicten .

3.2 Teamklimaat

Omdat uit voorgaande onderzoeken is gebleken dat er wisselende resultaten te vinden zijn 

over de directe relatie tussen culturele diversiteit en teamfunctioneren wordt in dit onderzoek 

een mogelijke modererende factor onderzocht: namelijk de visie van het team op diversiteit. 

Ely & Thomas (2001) hebben drie perspectieven benoemd waar vanuit organisaties culturele 

diversiteit kunnen benaderen, namelijk: het ‘intergration & learning’ perspectief, het ‘acces & 

legitimacy’ perspectief en het ‘discrimination & fairness’ perspectief.

Ely & Thomas (2001) omschrijven dat wanneer binnen een organisatie sprake is van het 

‘integration & learning’ perspectief op diversiteit, verschillende kwaliteiten, vaardigheden en 

ervaringen van medewerkers met een andere culturele achtergrond gezien worden als bronnen 

die de organisatie kan gebruiken om haar doelstellingen, processen en taken in te richten en 

uit te voeren om tot een zo optimaal mogelijk resultaat te komen. Op deze manier worden 

verschillen in achtergrond gebruikt als een bron voor verbetering en aanpassing. In het 

onderzoek van Ely & Thomas (2001) wordt het ‘integration & learning’ perspectief 

omschreven als een open teamklimaat waarbij verschillende opvattingen getoond kunnen 

worden. Omdat er op een open en verkennende manier om wordt gegaan met verschillen in 

opvattingen wordt het oplossen van conflicten gefaciliteerd. Binnen teams met het 

‘integration & learning’ perspectief gaven werknemers aan zich in eerste aanleg gewaardeerd 

te voelen als persoon en om competenties en niet vanwege hun culturele achtergrond (Ely & 

Thomas, 2001).

Mogelijk is er binnen cultureel diverse teams meer sprake van taak- en emotionele conflicten 

omdat teamleden zich erkend voelen ten aanzien van hun standpunt. Wanneer er bij het 

oplossen van conflicten sprake is van openheid en verkenning leidt dit tot een meer duurzame 

uitkomst en betere relatie tussen partijen (Giebels & Euwema, 2006). Dit zorgt in combinatie 

met zich gewaardeerd voelen, mogelijk voor een hogere mate van cohesie en tevredenheid 

met het team. Voorgaande resultaten leiden tot de volgende hypothese (H2a):
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H2a: Wanneer een ‘integration & learning’ perspectief op diversiteit aanwezig is binnen een 

team, modereert dit de relatie tussen culturele diversiteit en, cohesie, betrokkenheid en 

emotionele- en taakconflicten. Teamleden in cultureel diverse teams  ervaren meer cohesie, 

betrokkenheid en emotionele- en taakconflicten met het team ervaren naarmate het 

‘integration & learning’ perspectief in teams sterker aanwezig is.

Het  ‘discrimination & fairness’ perspectief wordt gekenmerkt door de morele overtuiging 

van een organisatie dat aan alle mensen binnen een samenleving gelijke kansen moeten 

worden geboden (Ely & Thomas, 2001). De nadruk wordt hierbij gelegd op het 

wervingsbeleid en het tegengaan van vooroordelen en discriminatie. Binnen de organisatie 

wordt er gestreefd naar gelijkheid en worden de verschillen zo minimaal mogelijk benoemd of 

benadrukt. Diversiteit binnen het team mag het functioneren zo minimaal mogelijk 

beïnvloeden. Dit perspectief leidt volgens Ely & Thomas (2001) tot minder conflicten omdat 

verschillen in opvatting en mening zo min mogelijk worden besproken. Daarnaast voelen 

werknemers zich minder gewaardeerd en minder betrokken bij het team omdat de 

persoonlijke identiteit en de professionele identiteit mogelijk niet met elkaar overeenkomen. 

Dit zorgt mogelijk voor een lage cohesie binnen het team. Voorgaande bevindingen leiden tot 

de volgende hypothese (H2b):

H2b: Een ‘discrimination & fairness’ perspectief op diversiteit binnen teams modereert de 

relatie tussen culturele diversiteit en teamcohesie, teambetrokkenheid en emotionele- en 

taakconflicten. Teamleden zullen minder cohesie, betrokkenheid, emotionele conflicten en 

taakconflicten ervaren naarmate er een sterker ‘discrimination & fairness’ perspectief op 

diversiteit aanwezig is.

Het derde perspectief wat door Ely & Thomas (2001) wordt onderscheiden is het ‘acces & 

legitimacy’ perspectief op diversiteit. Wanneer dit wordt gehanteerd, wordt personeel ingezet 

met cultureel diverse achtergronden omdat de markt waarin de organisatie actief is cultureel 

divers is. Hierbij wordt diversiteit ingezet om goed aan te sluiten op deze markt, bijvoorbeeld 

Marokkaanse medewerkers worden ingezet om Marokkaanse ouderen te verzorgen. 

Diversiteit wordt in deze situatie niet ingezet om doelstellingen, interne processen en taken te 

optimaliseren. Een voorbeeld hiervan is de mogelijkheid om vrij te nemen op een 

cultuurspecifieke feestdag. Het ‘access & legitimacy’ perspectief blijkt positief bij te dragen 
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aan het bereiken van klanten met diverse culturele achtergronden, echter er worden ook 

negatieve uitkomsten gevonden; er wordt binnen het team weinig tot niet van elkaar geleerd 

en er ontstaan conflicten door een verschil in status: mensen met een andere culturele 

achtergrond worden slechts ingezet om klanten en/of cliënten te bereiken en niet voor meer 

complexe interne taken (Ely & Thomas, 2001).

Het teamklimaat van dit perspectief wordt gekenmerkt door geslotenheid omdat verschillen 

tussen teamleden als niet bespreekbaar worden ervaren. Daarnaast ervaren werknemers een 

grote afstand in status tussen groepen met verschillende etnische achtergronden. Dit zorgt 

voor meer conflicten binnen het team (Ely & Thomas, 2001). Dit gaat mogelijk gepaard met 

een lage cohesie binnen het team. Medewerkers met een andere culturele achtergrond gaven 

in het onderzoek van Ely & Thomas (2001) aan zich slechts gewaardeerd te voelen vanwege 

hun afkomst en niet vanwege hun competenties. Dit zorgt er mogelijk voor dat teamleden 

minder tevreden zijn met hun team. Voorgaande bevindingen resulteren in de volgende 

hypothese (H2c):

H2c: Wanneer een ‘access & legitimacy’ perspectief op diversiteit aanwezig is binnen een 

team, modereert dit de relatie tussen culturele diversiteit cohesie, betrokkenheid, emotionele 

en taakconflicten. Teamleden zullen minder cohesie en betrokkenheid en meer emotionele- en 

taakconflicten met het team ervaren naarmate er een sterker ‘access & legitimacy’ 

perspectief op diversiteit aanwezig is.

4. Methode

4.1 Procedure

De dataverzameling voor dit onderzoek heeft plaatsgevonden bij acht zorgorganisaties in de 

ouderenzorg, dit zijn verpleeg- en verzorgingshuizen. Deze zijn benaderd via ActiZ, de 

brancheorganisatie voor zorgondernemers. ActiZ heeft 450 leden, dit zijn verzorging-, 

verpleegtehuizen en thuiszorgorganisaties. Op de website voor de leden van ActiZ is een 

oproep geplaatst met de vraag of organisaties bereid waren te participeren. Hier hebben acht 

organisaties op gereageerd. Naar aanleiding van hun aanmelding zijn deze organisaties 

telefonisch verder geïnformeerd. Vier organisaties hebben vervolgens afgezien van deelname. 

Ook zijn alle leden benaderd van wie bekend was zich bezig te houden met het onderwerp 

culturele diversiteit, bijvoorbeeld door deelname aan bijeenkomsten over dit onderwerp. Naar 

aanleiding hiervan hebben nog twee organisaties zich aangemeld. Tot slot is er nog een keer 
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een oproep geplaatst op de website van ActiZ waar nog twee organisaties op hebben 

gereageerd waarmee het totale aantal organisaties uitkomt op acht. 

De vragenlijst voor het onderzoek zou oorspronkelijk digitaal worden afgenomen bij de 

zorgteams. Echter, na overleg met de zorgorganisaties, bleken niet alle medewerkers te 

beschikken over internet. Een schriftelijke versie van de vragenlijst is daarom verspreid onder 

22 teams. De vragenlijst is opgenomen in Bijlage I. Afhankelijk van de zorgorganisatie 

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

contactpersoon verspreidde en verzamelde de lijsten onder de medewerkers zodat de 

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

vertrouwelijkheid van de informatie werd gewaarborgd door lege enveloppen bij te voegen 

die alle medewerkers gesloten kon retourneren.

Om het aantal respondenten te verhogen werd in overleg met de zorgorganisatie de uiterlijke 

inleverdata verschillende malen uitgesteld. Uiteindelijk hebben 213 medewerkers (N=213) 

van 22 teams de vragenlijst ingevuld (een respons van 42%).

4.2 Participanten

De respondenten in dit onderzoek bestaan uit 13 mannen (6,1%) en 199 vrouwen (93,4%). De 

gemiddelde leeftijd van de respondenten was 40 jaar met een standaardafwijking van 11 jaar. 

De jongste respondent is 17 jaar en de oudste 62 jaar. De respondenten waren gemiddeld 4 

jaar en 9 maanden werkzaam binnen het huidige team. De achtergrondkenmerken van de 

respondenten staan weergegeven in tabel 1.



Thesis Elke Woltersom Culturele diversiteit in zorgteams

15

Tabel 1: Achtergrondkenmerken van de respondenten

Demografisch kenmerk Frequentie Percentage (%)
 Mannen 13 6,1
 Vrouwen 199 93,4

Geslacht

 Totaal 212 99,5
 Lagere school 4 1,9
 MAVO/VMBO/LBO 63 29,6
 MBO 108 50,7
 HAVO 8 3,8
 VWO 5 2,3
 HBO 21 9,9
 WO 1 0,5

Opleidingsniveau

 Totaal 210 98,6
  Autochtoon 141 66,2
Westerse allochtoon 5 2
Niet-westerse allochtoon 57 26,8

Culturele achtergrond

 Totaal 203 95
  > 12 51 23,9
12 – 36 48 22,5
36 < 107 50,2

Aantal maanden 
werkzaam binnen team

 Totaal 206 96,7

4.3 Meetinstrumenten

De constructen zijn gemeten met een zelf samengestelde vragenlijst, bestaande uit 150 

vragen. De relevante constructen uit de vragenlijst worden hier toegelicht.

De mate van culturele diversiteit is bepaald door het percentage niet-westerse allochtonen

binnen elk team te berekenen. Per team is gekeken in hoeverre het team bestaat uit 

autochtonen en allochtonen van westerse afkomst ten opzichte van allochtonen van niet-

westerse afkomst. Dit resulteert in een score die de mate van culturele diversiteit weergeeft.

De drie perspectieven binnen teams ten aanzien van culturele diversiteit zijn onderzocht

middels vijftien items (Ely & Thomas, 2001). De vragen zijn ontworpen aan de hand van de 

kenmerken van de drie te onderscheiden perspectieven: ‘integration & learning’, 

‘discrimination & fairness’ en ‘acces & legitimacy’ (Kastel, 2008). Respondenten konden 

antwoorden op een 5-puntsschaal van ‘geheel mee oneens’ (1) tot en met geheel mee eens´

(5). 
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‘Integration & learning’ is onderzocht aan de hand van vijf items. Een voorbeeld van een

vraag is ‘in mijn team leren teamleden van elkaars culturele opvattingen’. De 

betrouwbaarheid van deze schaal is α = .83.

‘Discrimination & fairness’ is gemeten op basis van zes items. Een voorbeeld van een vraag 

is: ‘in mijn team worden alle teamleden eerlijk beoordeeld, culturele afkomst speelt hierbij 

geen rol’. De betrouwbaarheid van deze schaal is α = .747.

‘Access & legitimacy ‘is gemeten middels drie items. Een voorbeeld van een vraag is ‘in mijn 

team worden allochtone teamleden en allochtone cliënten zoveel mogelijk aan elkaar 

gekoppeld’. De betrouwbaarheid van deze schaal is α = .622. 

Om teamcohesie te meten werd gebruik gemaakt van zeven items van Riordan & Shore 

(1997) gebasseerd op Shaw (1981). Deze items hebben betrekking op de mate waarin 

teamleden cohesie ervaren binnen het team. Op een 5-puntsschaal konden respondenten 

‘geheel mee oneens’ (1) tot en met geheel mee eens´ (5) worden aangegeven. Een voorbeeld 

van een item is ‘in mijn team vertrouwen alle leden elkaar’. Deze items waren Engels en in de 

vragenlijst is gebruik gemaakt van een eigen Nederlandse vertaling. De betrouwbaarheid van 

deze schaal was α = .921.

Teambetrokkenheid is gemeten door middel van acht items van Gilder, van den Heuvel en 

Ellemens (1997) vertaald door Meyer & Allen (1991). Hierbij staat de mate van 

betrokkenheid bij het team centraal. De respondent kon op een 5-puntschaal ‘helemaal mee 

oneens’ (1) tot ‘helemaal mee eens’ (5) omcirkelen. Een voorbeeld van een item is ‘mijn team 

betekent veel voor mij’. De betrouwbaarheid van de schaal was α = .806.

Sociaal- emotionele conflicten zijn gemeten aan de hand van vijf items van Jehn (1994) naar 

het Nederlands vertaald door de Dreu (2005). Aan de hand van een 5-puntsschaal kon men 

´(bijna) nooit´ (1) tot ‘(bijna) altijd’ (5) bij ieder item aangeven. Een voorbeeld van een item 

is ‘Tussen mij en mijn teamleden zijn er emotionele conflicten’. De betrouwbaarheid van deze 

schaal is α = .870.



Thesis Elke Woltersom Culturele diversiteit in zorgteams

17

Taakconflicten werden gemeten aan de hand van vier items van Jehn (1994) naar het 

Nederlands vertaald door de Dreu (2005). Aan de hand van een 5-puntsschaal kon men kiezen 

uit ´(bijna) nooit´ (1) tot ‘(bijna) altijd’ (5). Een voorbeeld van een item is ‘Tussen mij en 

mijn teamleden discussiëren we over taakinhoudelijke zaken’. De betrouwbaarheid van deze 

schaal is α = .769.

4.4 Data-analyse

De data wordt geanalyseerd aan de hand van een hiërarchische multipele regressieanalyse. In 

de eerste stap zal de relatie tussen culturele diversiteit en cohesie, betrokkenheid en 

emotionele en taakconflicten worden gemeten. In de tweede stap worden de 

diversiteitperspectieven toegevoegd. In de laatste stap wordt gekeken naar de interactie-

effecten tussen culturele diversiteit en de diversiteitperspectieven. De uitkomsten worden 

gecontroleerd voor de volgende variabelen: leeftijd, opleidingsniveau en het aantal jaren dat 

iemand werkzaam is binnen het team. Deze controlevariabelen zijn opgenomen om uit te 

sluiten dat deze van invloed zijn op de resultaten. 

5. Resultaten

5.1 Descriptieve statistische analyse en  correlaties onderzoeksvariabelen

Tabel 2 laat de gemiddelden, standaarddeviaties en correlaties zien van de 

onderzoeksvariabelen.

Tabel 2: Gemiddelden, standaarddeviaties en correlaties onderzoeksvariabelen (Cronbach’s alpha op de 

diagonaal)..

Variabele N Mean SD 1 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

1. Culturele diversiteit 213 0,26 0,21 -

2. Discriminatin & fairness 201 4,11 0,75 -0,11 (.75)

3. Integration & learning 203 4,02 0,70 -0,08 0,54** (.83)

4. Access & Legitimacy 200 2,31 1,03 0,02 -0,18* -0,02 (.62)

5. Emtioneel conflict 207 2.30 1,12 0,22** -0,21** -0,23** 0,11 (.87)

6. Taakconflict 204 2.86 0,64 0,06 0,10 0,10 0,08 0,23** (.77)
7. Teamcohesie 202 5.06 0,75 -0,14* 0,34** 0,37** -0,01 -0,52** 0,01 (.92)

8. Teambetrokkenheid 209 3.34 0,75 0,02 0,35** 0,38** 0,00 -0,19** 0,06 0,47** (.81)
** p<.01.
*  p< .05 
Culturele diversiteit = de mate van culturele diversiteit 
binnen een team    
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In de tabel is te zien dat culturele diversiteit significant positief correleert met emotionele 

conflicten en negatief met teamcohesie (p<.05). Dit houdt in dat wanneer er sprake is van 

meer culturele diversiteit binnen een team dit samenhangt met een toename van emotionele 

conflicten en een verminderde teamcohesie. 

Daarnaast correleren de diversiteitperspectieven  ‘integration & learning’ en ‘discrimination 

& fairness’ negatief met emotionele conflicten en positief met teamcohesie en betrokkenheid 

(p<.05). Deze correlatie geeft weer dat wanneer er binnen een team een ‘integration & 

learning’ klimaat of een ‘discrimination & fairness’ klimaat aanwezig is, dit samenhangt met 

een verminderde mate van emotionele conflicten en een verhoging van de teamcohesie en 

betrokkenheid bij het team.

5.2 Resultaten hiërarchische multipele regressie

Om de hypothesen te toetsen is gebruik gemaakt van een hiërarchische multipele regressie 

waarbij gecontroleerd is voor de variabelen leeftijd, opleidingsniveau en de tijd dat iemand 

werkzaam is binnen het team. In de eerste stap wordt gekeken naar het effect van de mate van 

culturele diversiteit binnen het team op de afhankelijke variabelen teamcohesie, 

teambetrokkenheid, emotionele conflicten en taakconflicten. In de tweede stap zijn de drie 

perspectieven op diversiteit toegevoegd. Tot slot zijn in de derde stap de interactie-effecten 

toegevoegd. 
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Tabel 3. Hiërarchische multipele regressie onderzoeksvariabelen en controle variabelen.

Teamcohesie Teambetrokkenheid Emotionele conflicten Taakconflicten

Model 1 Model 2 Model 3 Model 1 Model 2 Model 3 Model 1 Model 2 Model 3 Model 1 Model 2 Model 3

Beta Beta Beta Beta Beta Beta Beta Beta Beta Beta Beta Beta

Controlevariabelen

Leeftijd -.162** -.096 -.111 .077 .141 .136 .153 .082 .088 .029 .041 014

Opleidingsniveau -.021 -.117 -.126 -.015 -.141 -.128 .077 .142 .140 .106 .073 .074

Tijd werkzaam binnen team -.033 -.040 -.026 -.020 -.020 -.032 .034 .073 .069 -.061 -.047 -.023

Onafhankelijke variabelen

Culturele diversiteit -.093 -.064 -.406 -.027 .008 .362 .182** .161** .537 .034 .041 -.840

Integration & learning .351*** .419*** .318*** .228 -.202** -1.080 .050 -.007

Discrimination & fairness .144 -.018 .221** .305** -.077 -.446 .112 -.026

Acces & legitimacy -.008 .035 .303 .193 .108 .728 .126 .176

Interactie effecten:

Cult. Div.*Int.& learning -.307 .423 -.184 .314

Cult. Div.*Disc.& fair. .722 -.437 -.027 .644

Cult. Div.*Acces & leg. -.078 -.418* .031 -.072

R² .04 .23 .24 .01 .22 .23 .06 .14 .14 .02 .04 .07

*p<..10

**p<.05

***p<.01
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In Tabel 3, model 1 is te zien dat een toename van culturele diversiteit binnen het team 

gerelateerd is aan een toename in emotionele conflicten (Beta= .227, p<.01). Dit resultaat 

geeft aan hoe cultureel diverser het team is hoe meer emotionele conflicten er kunnen 

ontstaan. De eerste hypothese voorspelde dat wanneer een team meer cultureel divers is, dit 

samenhangt met meer emotionele en taakconflicten en minder cohesie en betrokkenheid bij 

het team. Deze hypothese slechts ten dele worden bevestigd, namelijk voor de variabele 

emotionele conflicten. 

Model 1 van Tabel 3 laat ook zien dat de verklaarde variantie maximaal 6% is (R2= .04, 

R2=.01, R=.06, R2=.02). Dit wil zeggen dat culturele diversiteit maximaal 6% van de 

uitkomstvariabelen verklaard, wat door Cohen aangemerkt wordt als laag (1988).

Vervolgens zien we in model 2 van Tabel 3 dat naarmate er binnen een team meer sprake is 

van het ‘integration & learning’ perspectief op diversiteit, dit in verband staat met meer 

teamcohesie (Beta=-.351, p<.01) meer betrokkenheid bij het team (Beta=-.318, p<.01) en 

minder emotionele conflicten (Beta=-.202, p<.05). Dit wil zeggen dat hoe meer teamleden een 

‘integration & learning’ perspectief hebben ten aanzien van culturele diversiteit, hoe meer 

cohesie en betrokkenheid bij het team en hoe minder emotionele conflicten zij ervaren. 

Daarnaast is er in Tabel 3 een significante directe relatie te zien tussen het 

diversiteitperspectief ‘discrimination & fairness’ en teambetrokkenheid (Beta=.221, p<.05). 

Dit houdt in dat wanneer hoe meer er sprake is van dit perspectief op culturele diversiteit 

binnen het team, hoe hoger de teambetrokkenheid. 

In model 2 neemt de verklaarde variantie van teamcohesie toe met 19% ten opzichte van 

model 1 (R2=.23). Bij teambetrokkenheid neemt de verklaarde variantie toe met 21% wat 

volgens de norm van Cohen (1988) een gemiddelde verklaarde variantie betekent. 

Bij emotionele conflicten en taakconflicten respectievelijk met 8% en 2%. Dit houdt in dat de 

diversiteitperspectieven een groter deel van de uitkomstvariabelen verklaren dan alleen 

culturele diversiteit.
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De interactie-effecten in Tabel 3, model 3 laten zien dat  er een significante interactie bestaat 

voor de mate van culturele diversiteit en de aanwezigheid van het ‘access & legitimacy’ 

perspectief op de mate van teambetrokkenheid (Beta=-.418, p<.08). Dit diversiteitperspectief 

modereert de relatie tussen culturele diversiteit en teambetrokkenheid. Een variabele die de 

richting of de sterkte van een verband tussen onafhankelijke en de afhankelijke variabele(n) 

beïnvloedt heet een moderatorvariabele (Baron & Kenny, 1986). Omdat moderatorvariabelen 

moeilijker aan te tonen zijn worden deze getest op een significantieniveau van p<.10 (Miles & 

Shevlin, 2005). In Figuur 1 is een interactieplot weergegeven van deze modererende 

variabele.

Figuur 2. Interactieplot diversiteitperspectief ‘access & legitimacy’, culturele diversiteit en 
teambetrokkenheid.

In Figuur 2 is zichtbaar dat wanneer medewerkers van teams met een hoge mate van culturele 

diversiteit meer teambetrokkenheid ervaren wanneer er weinig sprake is van het ‘access & 

legitimacy’ perspectief. Medewerkers van cultureel minder diverse teams ervaren minder 

teambetrokkenheid wanneer er weinig sprake is van het ‘acces & legitimacy’ perspectief op 

diversiteit in het team. Wanneer er in hoge mate sprake is van het ‘acces & legitimacy’ 

perspectief op diversiteit binnen een team is weinig verschil te zien tussen cultureel diverse en 

cultureel minder diverse teams. 
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6. Discussie

De doelstelling van deze studie was het onderzoeken van de relatie van culturele diversiteit 

binnen teams met de mate van teamcohesie, teambetrokkenheid, emotionele conflicten en 

taakconflicten. Daarbij is onderzocht of de diversiteitperspectieven ‘integration & learning’, 

‘access & legitimacy’ en ‘discrimination & fairness’ deze relatie beïnvloeden, ofwel 

modereren. Naar aanleiding van eerder kwalitatief onderzoek van Ely & Thomas (2001) is 

gebleken dat de drie diversiteitperspectieven mogelijk meer inzicht bieden in de relatie tussen 

culturele diversiteit en het functioneren van teams. Deze studie heeft deze uitkomsten verder 

onderzocht aan de hand van kwantitatieve methodes.  

6.1 Culturele diversiteit en teamfunctioneren

De eerste hypothese voorspelde een negatieve relatie van culturele diversiteit met teamcohesie 

en teambetrokkenheid en een positieve relatie met emotionele conflicten en taakconflicten. 

Uit de resultaten is gebleken dat de mate van culturele diversiteit samenhangt met een 

toename van emotionele conflicten. Dit betekent dat de respondenten uit cultureel diverse 

teams meer emotionele conflicten ervaren dan respondenten uit minder cultureel diverse 

teams. Culturele diversiteit hangt niet significant samen met teamcohesie, teambetrokkenheid 

en taakconflicten. De uitkomsten bevestigen deels de eerste hypothese die een negatieve 

relatie voorspelde van cultureel diversiteit binnen teams en de mate van cohesie en 

betrokkenheid en een positieve relatie met emotionele conflicten en taakconflicten. 

Dit resultaat bevestigd de uitkomsten van onderzoek van Pelled et. al (1997). Hierin werd ook 

een positief verband gevonden van culturele diversiteit met emotionele conflicten. Dit kan 

worden verklaard vanuit de similarity–attraction theory van Byrne (1971) en de sociale 

categorisatie theorie. Teamleden voelen zich wellicht minder aangetrokken tot teamgenoten 

met een andere culturele identiteit waardoor er meer verkeerde beeldvorming plaats vindt en 

makkelijker stereotyperingen worden toegepast wat kan leiden tot onderlinge conflicten 

(Pelled et. al, 2003). 
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Voor teamcohesie, teambetrokkenheid en taakconflicten kan de eerste hypothese niet worden 

bevestigd. De uitkomsten van onderzoek naar de relatie van culturele diversiteit met 

verschillende factoren van teamfunctioneren blijken niet eenduidig (Jackson et al., 2003). 

Hierin wordt aangegeven dat de uitkomsten van correlationeel onderzoek naar culturele 

diversiteit en teamfunctioneren wisselende resultaten laten zien en dat er mogelijk andere, nog 

niet aangetoonde, factoren een rol spelen bij teamprocessen van cultureel diverse teams. Dit 

kan de mate van culturele diversiteit zijn (Williams & O’Reilly, 1998), dit betekent de 

proportie waarvan de minderheidsgroepen aanwezig zijn binnen een team. Ook de lengte van 

de periode die teamleden werkzaam zijn binnen een team kan van invloed zijn (Jackson et. al, 

2003). Tot slot kan vanuit de sensation-seeking theory worden geredeneerd dat wanneer de 

taken binnen een functie repetitief zijn dit de behoefte aan uitdagingen op andere gebieden 

doet toenemen waardoor er mogelijk meer conflicten ontstaan (Pelled et al., 2003).

6.2 Diversiteitperspectieven en teamfunctioneren

Vervolgens is onderzoek uitgevoerd naar de samenhang van de diversiteitperspectieven 

‘integration & learning’, ‘discrimination & fairness’ en ´acces & legitimacy’ met 

teamcohesie, teambetrokkenheid, emotionele- en taakconflicten. Uit de hiërarchische 

multipele regressie blijkt dat er een relatie bestaat tussen het perspectief ‘integration & 

learning’ en een verhoogde mate van teamcohesie en teambetrokkenheid en een verminderde 

mate van emotionele conflicten. Wanneer het ‘integration & learning’ perspectief op 

diversiteit aanwezig is betekent dat, dat men open staat voor ieders mening en dat men bereid 

is te leren van verschillende opvattingen en meningen (Ely & Thomas, 2003). Deze 

uitkomsten sluiten aan bij de bevindingen van de uitkomsten van het onderzoek van Ely & 

Thomas waarin werd aangetoond dat werknemers zich gerespecteerd en gewaardeerd voelen 

door hun competenties (2001). Dit heeft mogelijk tot gevolg dat teamleden zich betrokken 

voelen bij het team. Door de open sfeer en de bereidheid om van elkaar te leren ontstaat er 

mogelijk ook meer teamcohesie. 
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Daarnaast zijn er directe relaties waargenomen tussen het diversiteitperspectief 

‘discrimination & fairness’ en teambetrokkenheid. Dit betekent dat wanneer er binnen een 

team sprake is van het ‘discrimination & fairness’ perspectief op diversiteit er meer 

betrokkenheid bij het team wordt ervaren door de respondenten. Het ‘discrimination & 

fairness’ perspectief op diversiteit wil zeggen dat er binnen de organisatie veel waarde wordt 

gehecht aan een gezamenlijke identiteit en zo min mogelijk wordt ingegaan op onderlinge 

verschillen (Ely & Thomas, 2003). Mor Barak toonde eerder aan dat wanneer medewerkers 

zich eerlijk en gelijk behandeld voelen ten aanzien van beloning en waardering binnen het 

werk, dit positief samenhangt met de betrokkenheid bij de organisatie (Mor Barak, Findler & 

Wind, 2001). In termen van de sociale identiteitstheorie wordt er gestreefd naar een 

gezamenlijke identiteit van het team ofwel de organisatie, en is het verschil in culturele 

achtergrond daar ondergeschikt aan.

6.3 Diversiteitperspectieven als moderator

De tweede hypothese voorspelde een moderatoreffect van de drie diversiteitperspectieven op 

de relatie tussen culturele diversiteit en teamcohesie, teambetrokkenheid, emotionele 

conflicten en taakconflicten. Hypothese 2a veronderstelde dat wanneer er een ‘integration & 

learning’perspectief aanwezig is binnen het team modereert dit de relatie tussen culturele 

diversiteit en teamcohesie, teambetrokkenheid, emotionele conflicten en taakconflicten: 

Teamleden zullen meer cohesie, betrokkenheid en taakconflicten ervaren en minder 

emotionele conflicten. Hypothese 2b veronderstelde dat wanneer het ‘discrimination & 

fairness’ perspectief op culturele diversiteit aanwezig is binnen het team, dit de relatie tussen 

culturele diversiteit en teamfunctioneren modereert: teamleden zullen minder cohesie en 

betrokkenheid, emotionele conflicten en taakconflicten ervaren. Hypothese 2c voorspelde een 

moderatie-effect voor het ‘acces & legitimacy’ perspectief op de relatie tussen culturele 

diversiteit en teamcohesie, teambetrokkenheid, emotionele conflicten en taakconflicten: 

teamleden zullen minder cohesie en betrokkenheid ervaren en meer emotionele conflicten en 

taakconflicten ervaren. 
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Bij het toetsen van de tweede hypothese is gebleken dat alleen het diversiteitperspectief ´acces 

& legitimacy’ een moderator blijkt te zijn op de relatie tussen culturele diversiteit en 

teambetrokkenheid. Uit de resultaten blijkt dat teams met een hoge mate van culturele 

diversiteit en een lage score op het perspectief ‘acces & legitimacy’ meer betrokkenheid bij 

het team ervaren dan wanneer er in hoge mate sprake is van het ‘acces & legitimacy’ 

perspectief op diversiteit. Dit bevestigd deels hypothese 2c, welke voorspelde dat een ‘acces 

& legitimacy’ perspectief samenhangt met een verminderde teamcohesie en 

teambetrokkenheid en een verhoogde mate van emotionele- en taakconflicten. Bij dit 

perspectief op diversiteit worden teamleden ingezet naar gelang hun etnische achtergrond, 

bijvoorbeeld door kennis van een taal. Hiermee wordt de nadruk gelegd op de verschillen in 

kwaliteit binnen het team in plaats van de gezamenlijke kwaliteiten. Werknemers met een 

andere culturele achtergrond weten daardoor niet of ze eerlijk en gelijkwaardig gewaardeerd 

worden (Ely & Thomas, 2001). Wanneer werknemers zich wel eerlijk en gelijkwaardig 

behandeld voelen vergroot dit de teambetrokkenheid (Mor Barak, Findler & Wind, 2001). Het 

gevonden moderatoreffect vult dit aan en geeft aan dat binnen culturele diverse teams waarbij 

werknemers zich niet gelijkwaardig en eerlijk behandeld voelen dit in relatie staat tot een 

verminderde teambetrokkenheid. 

Er blijkt wel een directe relatie tussen de diversiteitperspectieven en, tegen verwachting, één 

moderatie-effect. Dit zou verklaard kunnen worden de verhouding van autochtonen en 

allochtonen. Wellicht bevat deze sample te weinig allochtone werknemers om dit effect aan te 

kunnen tonen. Een andere verklaring hiervoor is dat de verhouding binnen de teams niet 

divers genoeg is. Deze loopt uiteen van 0% allochtone werknemers tot 31% van het team wat 

bestaat uit allochtone werknemers. Culturele teams zijn daardoor misschien niet divers 

genoeg om hier een moderatie-effect te kunnen aantonen. De directe effecten van met name 

de diversiteitperspectieven ‘integration & learning’ en discrimination & fairness’ bieden 

inzicht in factoren die bijdragen aan de teamcohesie, teambetrokkenheid en emotionele 

conflicten binnen het team. 
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6.4 Beperkingen van het onderzoek

Deze studie kent een aantal beperkingen welke in acht genomen dienen te worden bij de 

interpretatie van de uitkomsten. Omdat dit onderzoek is uitgevoerd binnen zorgteams bestaat 

deze sample hoofdzakelijk uit vrouwen waardoor de resultaten wellicht niet generaliseerbaar 

zijn naar teams met een andere geslachtsverhouding.. Daarnaast bestaat er een ongelijke 

verdeling van autochtonen en allochtonen. Bij de dataverzameling bleek dat niet alle 

allochtone medewerkers in staat waren de vragenlijst in te vullen door taalproblemen. De 

ongelijke verdeling in allochtonen en autochtonen lijkt echter onvermijdelijk omdat dit 

onderzoek ingaat op culturele diversiteit en daarbij minderheidsgroepen in de samenleving 

betrokken zijn. Uit de statistische analyse blijkt dat bijna alle schalen een hoge 

betrouwbaarheid hebben waardoor betrouwbare conclusies kunnen worden getrokken.

De data voor dit onderzoek is verzameld middels vragenlijsten. Een belangrijke beperking 

hiervan is de mogelijkheid tot sociaal wenselijk antwoorden (Zerbe, Panlhus, 1987). Dit wil 

zeggen dat respondenten de vragen wellicht niet naar waarheid beantwoorden, hun 

antwoorden overdrijven of liegen. Hierbij geven werknemers een antwoord waarvan ze 

denken dat dit van hen verwacht wordt (Zerbe, Panlhus, 1987). Dit kan vooral spelen op het 

moment dat werknemers zich ervan bewust zijn dat de werkgever het onderzoek ondersteund. 

Om dit te voorkomen is in de instructie van de vragenlijst expliciet vermeld dat gegevens 

vertrouwelijk worden behandeld en er zijn afsluitbare enveloppen uitgereikt waarin 

respondenten de vragenlijsten in konden leveren. Een andere manier om dit te voorkomen is 

het persoonlijk uitdelen en innemen van de vragenlijsten. Zo creëert dit bij medewerkers 

wellicht meer het gevoel dat ze dit onderzoek doen voor de universiteit, in plaats van voor de 

eigen organisatie. De tweede beperking van onderzoek gebaseerd op vragenlijsten is dat er 

gemeten wordt op basis van subjectieve gegevens, namelijk de mening van werknemers. In 

toekomstig onderzoek zou het interessant zijn om vragenlijst onderzoek te combineren met 

het beleid van een organisatie ten aanzien van culturele diversiteit ofwel gedragscodes die zijn 

geformuleerd ten omtrent omgaan met culturele diversiteit van werknemers. 



Thesis Elke Woltersom Culturele diversiteit in zorgteams

28

6.5 Conclusie

In dit onderzoek is gebleken dat de diversiteitperspectieven geïntroduceerd door Ely & 

Thomas meer inzicht bieden in de relatie tussen cultureel diverse teams en het functioneren 

van deze teams. De toename van de verklaarde variantie bij het analyseren van de data 

bevestigd deze aanname. Deze drie perspectieven zouden vanuit theoretisch oogpunt benaderd 

kunnen worden als kenmerken van een teamklimaat. Dit zijn kenmerkende eigenschappen van 

een team zoals gezamenlijke doelstellingen, het gevoel van veiligheid, goed 

conflictmanagement West (2002). Een aantal aspecten van dit teamklimaat moeten aanwezig 

zijn om effectief te kunnen functioneren. In toekomstig onderzoek zou deze relatie van 

teamklimaat met verschillende teamprocessen zich verder kunnen ontwikkelen waarbij 

culturele diversiteit opgenomen wordt als onderdeel van een geheel van kenmerken van team. 

Dit onderzoek heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het onderzoeksveld waarin het 

effect van culturele diversiteit op teams wordt onderzocht. In deze studie wordt een nieuw 

theoretisch concept geëxploreerd, namelijk de modererende factor diversiteitperspectieven. 

De diversiteitperspectieven blijken samen te hangen met verschillende aspecten van 

teamfunctioneren. Het diversiteitperspectief of het klimaat van een team verklaard wellicht de 

wisselende resultaten van de relatie van culturele diversiteit en het functioneren van teams. 

Dit onderzoek gaat daarmee verder dan reeds veel uitgevoerde onderzoek die directe relatie 

onderzoekt tussen culturele diversiteit en teamfunctioneren en levert mogelijk meer inzicht op 

in toekomstig onderzoek naar het complexe veld van culturele diversiteit en

teamfunctioneren. Dit inzicht kan leiden tot criteria waar een organisatie aan kan voldoen om 

een zo goed mogelijk klimaat te creëren waarin culturele diversiteit ingezet kan worden als 

een factor die een positieve bijdrage kan leveren aan het functioneren van teams. 
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Inleiding

Beste deelnemer/deelneemster,

Hartelijk dank voor uw deelname aan dit onderzoek over culturele diversiteit in de zorgsector 
van de Universiteit Utrecht, in samenwerking met Actiz. 

Hieronder staan enkele aandachtspunten: 

 Voor het slagen van het onderzoek is het erg belangrijk dat u alle vragen invult. 
 Er zijn geen juiste of onjuiste antwoorden, het gaat ons om uw persoonlijke mening.
 Denk niet al te lang na en geef aan wat u het best passende antwoord vindt. 
 Vul de vragen op een rustig moment in, waarbij u ongestoord kunt werken. 
 Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld door onderzoekers van de Universiteit 

Utrecht. 

Het invullen duurt ongeveer 20 minuten. 

 Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!
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A. Achtergrondgegevens

Vul a.u.b. de onderstaande vragen in:

1 Bent u man of vrouw?
 man     
 vrouw

2
Hoe oud bent u?  ….....(jaar)

3

Wat is de hoogste opleiding die u heeft afgerond? 

(Als uw opleiding er niet bij staat, kruis dan de opleiding  
aan die het meest op de door u gevolgde opleiding lijkt)

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

4 Hoelang bent u binnen uw zorginstelling werkzaam?   …..jaar         …..maanden

5 Hoelang bent u in uw huidige team werkzaam?   …..jaar         …..maanden

6 Wat is uw huidige functie/beroep? ……………………………..

7 Binnen welke zorginstelling/locatie bent u werkzaam? ……………………………..

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

9 Bent u in Nederland geboren?
 Ja, ga door met vraag 12

 Nee

10 In welk land bent u geboren? …………………………..

11 Hoeveel jaar woont u in Nederland?  ……………..jaren

12 Hoe is uw kennis van de Nederlandse taal? 

 Slecht
 Matig
 Voldoende
 Goed
 Uitstekend
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13
In welk land is uw vader geboren?

In welk land is uw moeder geboren?

……………………………

……………………………

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

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

15 Bent u teamleider?

 Ja, ga door met vraag 16

 Nee, ga door met vraag 19

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

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

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

Culturele afkomst               aantal

Nederlands                       ……..
Surinaams                        ……..
Antilliaans                        ……..
Turks                                ……..
Marokkaans                     ……..

Anders, nl:

……..                                ……..

……..                                ……..

……..                                ……..

……..                                ……..

……..                                ……..

……..                                ……..
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B. Prestaties

Hieronder wordt gevraagd naar uw eigen mening over uw prestaties op het werk. Kies in 
welke mate het volgende op u van toepassing is:

Nooit Sporadisch Af en toe Regelmatig Dikwijls Zeer dikwijls Altijd

1 2 3 4 5 6 7

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

1 2 3 4 5 6 7

20 Ik behaal de doelstellingen die voor mijn functie 
gelden

1 2 3 4 5 6 7

21 Ik voldoe aan alle prestatienormen binnen mijn 
functie

1 2 3 4 5 6 7

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

1 2 3 4 5 6 7

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

1 2 3 4 5 6 7

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

1 2 3 4 5 6 7

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

1 2 3 4 5

Helemaal mee 
oneens

Enigszins mee 
oneens

Niet mee oneens, 
niet mee eens

Enigszins mee eens Helemaal mee eens

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

26  De kwaliteit van het werk dat ons team aflevert ligt boven het  
gemiddelde van andere teams

1 2 3 4 5

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

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

29  Ons team is erg effectief in dingen op tijd afkrijgen 1 2 3 4 5
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C. Culturele diversiteit 

Let op:  de volgende vragen gaan over culturele diversiteit. Het kan zijn dat u in een volledig 
Nederlands (autochtoon) team werkt. In dat geval behoort u tot een controlegroep. Toch zijn 
wij geïnteresseerd in uw mening over culturele diversiteit. Vult u daarom alstublieft toch de 
volgende vragen in, ook al zijn ze soms niet op u of uw team van toepassing. Bedankt.

De volgende vragen gaan over de mate waarin u zich verbonden voelt met zowel uw culturele 
afkomst en het team waarin u werkzaam bent. Vult u a.u.b. het antwoord in dat het beste bij u 
past.

1 2 3 4 5

Helemaal mee 
oneens

Enigszins mee 
oneens

Neutraal Enigszins mee eens Helemaal mee eens

30 Ik ben trots op mijn culturele afkomst 1 2 3 4 5

31 Ik voel een sterke verbondenheid met mijn culturele afkomst 1 2 3 4 5

32 Ik voel me goed over mijn culturele afkomst 1 2 3 4 5

33 Ik ben trots op mijn team 1 2 3 4 5

34 Ik voel een sterke verbondenheid met mijn team 1 2 3 4 5

35 Ik voel me goed over mijn team waarin ik werk 1 2 3 4 5

De volgende vragen gaan over de sfeer binnen uw team met betrekking tot culturele 
diversiteit. Geef a.u.b. aan in hoeverre de volgende situaties op uw team van toepassing zijn:

1 2 3 4 5

Helemaal mee 
oneens

Enigszins mee 
oneens

Neutraal Enigszins mee eens Helemaal mee eens

“In mijn team…”

36 ...worden teamleden anders behandeld vanwege hun culturele 
afkomst 1 2 3 4 5

37 ...worden teamleden aangenomen aan de hand van objectieve 
criteria, onafhankelijk van iemands culturele afkomst 1 2 3 4 5

38 ...worden alle teamleden eerlijk beoordeeld, culturele afkomst 
speelt hierbij geen rol 1 2 3 4 5

39 ...krijgen teamleden taken toebedeeld aan de hand van hun talenten 
en vaardigheden, en niet vanwege hun culturele afkomst

1 2 3 4 5



Thesis Elke Woltersom Culturele diversiteit in zorgteams

40

1 2 3 4 5

Helemaal mee 
oneens

Enigszins mee 
oneens

Neutraal Enigszins mee eens Helemaal mee eens

“In mijn team…”

40 ...worden beslissingen eerlijk en rechtvaardig genomen, zonder dat 
culturele verschillen een rol spelen

1 2 3 4 5

41 ...wordt geen belang gehecht aan culturele verschillen 1 2 3 4 5

42 ...heeft men respect voor werknemers met verschillende culturele 
achtergronden

1 2 3 4 5

43 ...is er sprake van samenwerking en integratie tussen teamleden met 
verschillende culturele achtergronden

1 2 3 4 5

44 ...leren teamleden van elkaars culturele opvattingen 1 2 3 4 5

45 ...worden culturele verschillen tussen teamleden in alle openheid 
besproken

1 2 3 4 5

46 ...wordt culturele diversiteit gezien als meerwaarde voor het 
functioneren van het team

1 2 3 4 5

47 ...worden allochtone teamleden en allochtone cliënten zoveel 
mogelijk aan elkaar gekoppeld

1 2 3 4 5

48 ...worden initiatieven met betrekking tot de zorgverlening van 
allochtone cliënten overgelaten aan allochtone teamleden

1 2 3 4 5

49 ...krijgen teamleden met een allochtone achtergrond weinig ruimte 
buiten de ‘culturele rol’ die ze vervullen

1 2 3 4 5

De volgende vragen gaan over uw mening met betrekking tot cultuurbehoud en -aanpassing 
van allochtone werknemers. Behoort u tot deze groep, vul dan a.u.b. uw eigen voorkeur in. 
Autochtone werknemers geven aan in hoeverre ze het eens/oneens zijn met de stellingen. 

1 2 3 4 5

Helemaal mee 
oneens

Enigszins mee 
oneens

Neutraal Enigszins mee eens Helemaal mee eens

"Ik vind het belangrijk dat allochtone werknemers op het werk…"

50 ...zich aanpassen aan de Nederlandse waarden en normen, maar met
behoud van hun eigen culturele waarden en normen 

1 2 3 4 5

51 ...zich volledig aanpassen aan de Nederlandse waarden en normen, 
zonder behoud hun eigen culturele waarden en normen 

1 2 3 4 5

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

1 2 3 4 5

53 ...behandeld worden als individu, waarbij verschillen in culturele 
waarden en normen niet van belang zijn

1 2 3 4 5

54 ...zich aanpassen aan de Nederlandse cultuur, maar met behoud van 
hun eigen cultuur

1 2 3 4 5
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1 2 3 4 5

Helemaal mee 
oneens

Enigszins mee 
oneens

Neutraal Enigszins mee eens Helemaal mee eens

"Ik vind het belangrijk dat allochtone werknemers op het werk…"

55 ...zich volledig aanpassen aan de Nederlandse cultuur, zonder
behoud hun eigen cultuur

1 2 3 4 5

56 ...hun eigen cultuur behouden, zonder zich aan te passen aan de 
Nederlandse cultuur

1 2 3 4 5

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

1 2 3 4 5

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

1 2 3 4 5

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

1 2 3 4 5

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

1 2 3 4 5

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

1 2 3 4 5

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

1 2 3 4 5

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

“Binnen mijn team…”

62 …passen allochtone werknemers zich aan de Nederlandse waarden 
en normen aan, maar met behoud van hun eigen culturele waarden
en normen

1 2 3 4 5

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

1 2 3 4 5

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

1 2 3 4 5

65 …spelen verschillen in culturele waarden en normen geen rol van 
betekenis

1 2 3 4 5

66 …passen allochtone werknemers zich aan de Nederlandse cultuur 
aan, maar met behoud van hun eigen cultuur

1 2 3 4 5

67 …passen allochtone werknemers zich volledig aan de Nederlandse 
cultuur aan, zonder behoud van hun eigen cultuur

1 2 3 4 5
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1 2 3 4 5

Helemaal mee 
oneens

Enigszins mee 
oneens

Neutraal Enigszins mee eens Helemaal mee eens

“Binnen mijn team…”

68 …behouden allochtone werknemers hun eigen cultuur, zonder zich 
aan te passen aan de Nederlandse cultuur

1 2 3 4 5

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

70 …passen allochtone werknemers zich aan de Nederlandse 
gebruiken aan, maar met behoud van de eigen culturele gebruiken 

1 2 3 4 5

71 …passen allochtone werknemers zich volledig aan de Nederlandse 
taal aan, zonder behoud van hun eigen culturele gebruiken 

1 2 3 4 5

72 …behouden allochtone werknemers hun eigen culturele 
gebruiken, zonder zich aan te passen aan de Nederlandse gebruiken

1 2 3 4 5

73 …spelen verschillen in culturele gebruiken geen rol van betekenis 1 2 3 4 5

U krijgt een aantal uitspraken te lezen die betrekking hebben op uw gedrag. Geef a.u.b. op 
een schaal van 1 tot 5 aan in hoeverre dit gedrag op u van toepassing is.

1 2 3 4 5

Helemaal niet van 
toepassing

Niet van 
toepassing

Neutraal Enigszins van 
toepassing

Geheel van 
toepassing

74 Ik vind andere godsdiensten interessant 1 2 3 4 5

75 Ik verdiep me in andere culturen 1 2 3 4 5

76 Ik voel aan wat hoort in een andere cultuur 1 2 3 4 5

77 Ik zoek contact met mensen met een verschillende achtergrond 1 2 3 4 5

78 Ik zoek naar nieuwe methoden om iets te bereiken 1 2 3 4 5

79 Ik heb een brede interesse 1 2 3 4 5

80 Ik relativeer mijn eigen cultuur 1 2 3 4 5

81 Ik sta open voor nieuwe ideeën 1 2 3 4 5

82 Ik vind het leuk oplossingen voor problemen te bedenken 1 2 3 4 5
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D. Werkrelaties en team-functioneren

De volgende vragen gaan over de samenwerking met uw teamleden. Kies bij elke vraag het 
antwoord dat het meest op u van toepassing is.

1 2 3 4 5

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

83 Mijn teamleden hebben aandacht voor mijn gevoelens en 
problemen

1 2 3 4 5

84 Mijn teamleden laten merken waardering te hebben voor de manier 
waarop ik mijn werk doe

1 2 3 4 5

85 Als het nodig is helpen mijn teamleden me met bepaalde taken. 1 2 3 4 5

86 Als het nodig is geven mijn teamleden mij advies over hoe ik iets 
moet aanpakken

1 2 3 4 5

Hieronder staan een viertal vragen over ongewenste omgangsvormen binnen uw team. Vult u 
a.u.b. het antwoord in dat als beste uw mening weergeeft.

1 2 3 4 5

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

87 Hoe vaak komt het voor dat er kwetsende opmerkingen worden 
gemaakt tegen u vanwege uw culturele afkomst?

1 2 3 4 5

88 Hoe vaak komt het voor dat u gepest of getreiterd wordt vanwege 
uw culturele afkomst?

1 2 3 4 5

89 Hoe vaak komt het voor dat u genegeerd wordt vanwege uw 
culturele afkomst?

1 2 3 4 5

90 Hoe vaak komt het voor dat u onrechtvaardig behandeld wordt 
vanwege uw culturele afkomst?

1 2 3 4 5

De volgende vragen gaan over de mate waarin u creatief bent binnen uw team. Geef a.u.b. 
aan in hoeverre de volgende stellingen op u van toepassing zijn:

1 2 3 4 5

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

91 Ik stel nieuwe manieren voor om de kwaliteit van de zorgverlening 
te verbeteren

1 2 3 4 5

92 Ik heb nieuwe en innovatieve ideeën 1 2 3 4 5

93 Ik kom met creatieve oplossingen voor problemen in de 
zorgverlening

1 2 3 4 5

94 Ik stel nieuwe manieren voor om taken beter uit te voeren 1 2 3 4 5
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De volgende vragen gaan over de mate waarin uw team creatief is. Geef a.u.b. aan in 
hoeverre de volgende stellingen op u van toepassing zijn:

1 2 3 4 5

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

95 Mijn team bedenkt nieuwe manieren om de kwaliteit van de 
zorgverlening te verbeteren

1 2 3 4 5

96 Mijn team heeft nieuwe en innovatieve ideeën 1 2 3 4 5

97 Mijn team komt met creatieve oplossingen voor problemen 1 2 3 4 5

98 Mijn team bedenkt nieuwe manieren om taken uit te voeren 1 2 3 4 5

Vul het getal in dat als beste uw mening weergeeft:

1 2 3 4 5

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

"Tussen mij en mijn teamleden..."

99 ...staat het ter discussie wie welke verantwoordelijkheden op zich 
neemt

1 2 3 4 5

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

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

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

103 ...verschillen we van mening over hoe we het werk het beste 
kunnen aanpakken

1 2 3 4 5

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

1 2 3 4 5

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

"Tussen mij en mijn teamleden..."

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

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

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

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

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

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

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

111 ...zijn persoonlijke normen en waarden aanleiding voor onderlinge 
irritaties en frustratie

1 2 3 4 5

De volgende vragen gaan over de samenwerking binnen uw team. Vul het antwoord in dat het 
beste uw mening weergeeft.
  

Geheel mee 
oneens

Mee oneens Een beetje 
oneens

Neutraal Een beetje 
eens

Mee eens Geheel 
mee eens

1 2 3 4 5 6 7

"In mijn team..."

112 ...kunnen alle teamleden goed met elkaar opschieten 1 2 3 4 5 6 7

113 ...respecteren alle teamleden elkaar 1 2 3 4 5 6 7

114 ...vertrouwen alle teamleden elkaar 1 2 3 4 5 6 7

115 ...doen alle teamleden hun gedeelte van het werk 
goed 1 2 3 4 5 6 7

116 ...stemmen alle teamleden het werk op elkaar af om 
het op tijd af te krijgen 1 2 3 4 5 6 7

117 ...wisselen alle teamleden onderling ideeën en 
informatie uit 1 2 3 4 5 6 7

118 ...is er sprake van een goede samenwerking 1 2 3 4 5 6 7

E. Arbeidsgerelateerde gezondheid

Kruis het gezicht aan dat het meest bij u past:

119. Over het algemeen ben ik ….. tevreden over mijn werk. 

1         2      3    4               5
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Kruis het gezicht aan dat het meest bij u past:

120. Over het algemeen ben ik ….. tevreden over mijn team waarin ik werk. 

1         2      3    4               5

Kruis het gezicht aan dat het meest bij u past:

121. Over het algemeen ben ik ….. tevreden over mijn zorginstelling waarbinnen ik werk. 

1         2      3    4               5

De volgende vragen hebben betrekking op hoe betrokken u bent bij uw team. Wilt u aangeven 
hoe vaak iedere uitspraak op u van toepassing is door steeds het best passende antwoord in te 
vullen?

1 2 3 4 5

Helemaal mee 
oneens

Enigszins mee 
oneens

Neutraal Enigszins mee 
eens

Helemaal mee eens

122 Ik ervaar problemen van mijn team als mijn eigen problemen 1 2 3 4 5

123 Ik voel me emotioneel gehecht aan mijn team 1 2 3 4 5

124 Mijn team betekent veel voor mij 1 2 3 4 5

125 Ik voel me thuis binnen mijn team 1 2 3 4 5

126 Ik voel me als "een deel van de familie" binnen mijn team 1 2 3 4 5

127 Ik vind het leuk om over mijn team te praten met mensen van 
buiten de zorginstelling

1 2 3 4 5

128 Ik zou graag nog een lange tijd binnen mijn team willen blijven 
werken

1 2 3 4 5

129 Ik denk dat ik me aan een ander team net zo makkelijk zou 
kunnen hechten als aan mijn team

1 2 3 4 5
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De volgende uitspraken hebben betrekking op hoe u uw werk beleeft en hoe u zich daarbij 
voelt. Wilt u aangeven hoe vaak iedere uitspraak op u van toepassing is door steeds het best 
passende cijfer (van 0 tot 6) te omcirkelen? 

Nooit Sporadisch Af en toe Regelmatig Dikwijls Zeer 
dikwijls

Altijd

0 1 2 3 4 5 6

130 Ik voel me mentaal uitgeput door mijn werk 0 1 2 3 4 5 6

131 Ik twijfel aan het nut van mijn werk 0 1 2 3 4 5 6

132 Een hele dag werken vormt een zware belasting voor 
mij 

0 1 2 3 4 5 6

133 Ik weet de problemen in mijn werk goed op te lossen 0 1 2 3 4 5 6

134 Ik voel me ‘opgebrand’ door mijn werk 0 1 2 3 4 5 6

135 Ik heb het gevoel dat ik met mijn werk een positieve 
bijdrage lever aan het functioneren van de 
organisatie 

0 1 2 3 4 5 6

136 Ik merk dat ik teveel afstand heb gekregen van mijn 
werk 

0 1 2 3 4 5 6

137 Ik ben niet meer zo enthousiast als vroeger over mijn 
werk 

0 1 2 3 4 5 6

138 Ik vind dat ik mijn werk goed doe 0 1 2 3 4 5 6

139 Als ik op mijn werk iets afrond vrolijkt dat me op 0 1 2 3 4 5 6

140 Aan het einde van een werkdag voel ik me leeg 0 1 2 3 4 5 6

141 Ik heb in deze baan veel waardevolle dingen bereikt 0 1 2 3 4 5 6

142 Ik voel me vermoeid als ik 's morgens opsta en er 
weer een werkdag voor me ligt

0 1 2 3 4 5 6

143 Ik ben cynischer geworden over de effecten van mijn 
werk

0 1 2 3 4 5 6

144 Op mijn werk blaak ik van het zelfvertrouwen 0 1 2 3 4 5 6
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De volgende uitspraken hebben betrekking op hoe u uw werk beleeft en hoe u zich daarbij 
voelt. Wilt u aangeven hoe vaak iedere uitspraak op u van toepassing is door steeds het best 
passende antwoord te kiezen?

Nooit Sporadisch Af en toe Regelmatig Dikwijls Zeer 
dikwijls

Altijd

0 1 2 3 4 5 6

145 Op mijn werk bruis ik van de energie 0 1 2 3 4 5 6

146 Als ik werk voel ik me fit en sterk 0 1 2 3 4 5 6

147 Ik ben enthousiast over mijn baan 0 1 2 3 4 5 6

148 Mijn werk inspireert mij 0 1 2 3 4 5 6

149 Als ik 's morgens opsta heb ik zin om aan het werk 
te gaan 0 1 2 3 4 5 6

150 Wanneer ik heel intensief aan het werk ben, voel ik 
mij gelukkig 0 1 2 3 4 5 6

151 Ik ben trots op het werk wat ik doe 0 1 2 3 4 5 6

152 Ik ga helemaal op in mijn werk 0 1 2 3 4 5 6

153 Mijn werk brengt mij in vervoering 0 1 2 3 4 5 6

De Universiteit Utrecht wil, in samenwerking met Actiz, nagaan hoe de opvattingen en 
meningen omtrent culturele diversiteit zich door de tijd heen ontwikkeld. Omdat de 
anonimiteit en vertrouwelijkheid van deze gegevens gewaarborgd zijn, vragen we u om een 
persoonlijke code aan te maken. Deze code maakt het mogelijk om uw antwoorden op deze 
vragenlijst en te koppelen aan een toekomstige vragenlijst. De code luidt als volgt:

1. Wat is de eerste letter van de voornaam van uw moeder?  ……

2. Wat is de eerste letter van de achternaam van uw vader? ……

3. Wat is de eerste letter van de voornaam van uw vader? ……

4. Wat zijn de laatste 2 cijfers van uw geboortejaar? ……

Hartelijk dank voor uw medewerking! 
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Eventuele opmerkingen kunt u in onderstaand tekstvlak plaatsen:

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


