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1 Inleiding 
 
1.1 Aanleiding tot deze scriptie 

‘Een belangrijke doelstelling van het kabinet is de verhoging van de arbeidsdeelname van 

etnische minderheden. Zowel om de algemene arbeidsparticipatie in Nederland te verhogen 

als om de integratie van etnische minderheden te bevorderen. Arbeid is namelijk van groot 

belang voor de integratie van etnische minderheden in Nederland.’(www.szw.nl, 28 mei 
2007) Het kabinet heeft deze doelstelling geformuleerd omdat mensen zo hun talenten kunnen 
gebruiken en zich kunnen ontwikkelen, het vormt een remedie tegen armoede en sociale 
uitsluiting en het is noodzakelijk dat meer mensen gaan werken door de vergrijzing, de 
ontgroening en de aantrekkende economie (www.szw.nl, 9 oktober 2006). Daarnaast heeft de 
overheid ook aandacht voor dit onderwerp omdat de samenleving verandert/veranderd is in 
een multiculturele samenleving. De werkloosheid onder etnische minderheden is hoog (zie 
tabel 1.1) en dit is nadelig voor de integratie. Want structurele integratie van allochtonen op 
de arbeidsmarkt hangt nauw samen met sociaal-culturele integratie (Vrij, Dragt & Koppelaar, 
1992: 199). 
 

    1996 2000 2004  2005    2006 

Autochtonen 6,2 3,0 5,3 5,2 4,3 

Westerse allochtonen 10,0 5,1 8,4 9,1 6,8 

Niet westerse allochtonen 21,9 11,0 16,1 16,4 15,5 

Turken 24,0 9,1 13,9 14,4 15,1 

Marokkanen 28,0 13,0 22,1 19,9 17,2 

Surinamers 14,6 9,1 11,7 12,2 12,1 

Antillianen/Arubanen 20,8 8,7 15,7 17,6 16,8 

Werkloosheidspercentage 

Overige niet westerse allochtonen 25,2 13,9 18,5 19,1 17,4 

© Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen 2007-11-18 

Tabel 1.1 Bron: www.cbs.nl, 18 november 2007 

 
Vanwege de maatschappelijke aandacht voor de verbetering van de positie van allochtonen op 
de arbeidsmarkt en vanwege een concreet verzoek vanuit ABN AMRO Bank N.V. (hierna te 
noemen ABN AMRO) wordt in dit onderzoek getracht meer inzicht te verschaffen in de vraag 
of hoger opgeleide allochtone sollicitanten naar aanleiding van het sollicitatie-interview 
afvallen vanwege culturele verschillen en/of (on)bewuste vooroordelen. Hieronder wordt ter 
inleiding verder uitgelegd waarom dit onderzoek belangrijk is. 
 
De overheid heeft, omdat zij de verbetering van de arbeidsmarktpositie van allochtonen zo 
belangrijk vindt, diverse initiatieven genomen. Na de afschaffing van de Wet Samen in 2004 
probeert de overheid op andere manieren werkgevers te stimuleren om de situatie van 
allochtonen op de arbeidsmarkt te verbeteren. Zo heeft zij bijvoorbeeld het Breed Initiatief 
Maatschappelijke Binding en het Landelijk Netwerk Diversiteitmanagement (Div) opgericht 
(www.div-management.nl, 15 april 2007; www.justitie.nl, 3 maart 2007). Deze platformen 
moeten eraan bijdragen dat organisaties inzien wat het belang is van diversiteitbeleid en 
bieden organisaties aanwijzingen en advies over hoe zij dit het beste kunnen aanpakken. 
 
Het verhogen van de arbeidsdeelname van etnische minderheden is een onderdeel van 
diversiteitbeleid. Om te verduidelijken wat diversiteitbeleid omvat is de volgende definitie 
gehanteerd: ‘alle activiteiten binnen een organisatie die bijdragen aan het optimaal en 

duurzaam benutten van de talenten van alle medewerkers, rekening houdend met hun 

onderlinge verschillen én overeenkomsten’(De Vries, Van de Ven, Nuyens, Stark, Van Schie 
& Van Sloten, 2005: 8). Etnische minderheden zijn een doelgroep waar, naast de andere 
doelgroepen (jongeren, ouderen en vrouwen (www.wetsamen.nl, 9 oktober 2006)), aandacht 
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voor is. Diversiteitbeleid richt zich niet alleen op doelgroepen, maar doelt op een diverse 
samenstelling van het personeelsbestand. Doelgroepen maken wel onderdeel uit van een 
effectief diversiteitbeleid. Dit is iets anders dan positieve discriminatie, maar dit laatste kan 
wel weer een middel zijn om een divers personeelsbestand te creëren (De Vries e.a., 2005: 8-
9). 
 
Allochtonen vormen een aanzienlijk deel van de Nederlandse samenleving. Diversiteit biedt 
zowel een intern als een extern voordeel voor organisaties en daarom is het ook voor hen van 
belang om allochtonen in de organisatie op te nemen, te hebben en te behouden. Intern biedt 
het voordelen omdat medewerkers meer open, gemotiveerd en betrokken zijn omdat hun 
verscheidenheid gewaardeerd wordt. De creativiteit in een organisatie wordt vergroot door de 
verschillende invalshoeken en visies die voortkomen uit de diverse achtergronden van haar 
medewerkers. Verder vormen organisaties door middel van een divers personeelsbestand een 
afspiegeling van de samenleving. Zij krijgen daarmee een positief imago op zowel de 
arbeidsmarkt als de afzetmarkt, waardoor connecties met een meer gevarieerd netwerk 
ontstaan en de wensen van de klanten zo goed mogelijk bediend kunnen worden (Jones, 
Lynch, Tenglund & Gaertner, 2000: 55; Van de Ven, De Groot & De Vries, 2004: 1). Tevens 
zorgt een effectieve integratie van (onder andere) allochtonen ervoor dat organisaties beter 
kunnen concurreren, overleven en gedijen, oftewel diversiteit biedt een concurrentievoordeel 
(Lipnack & Stamps, 1993 in Schneider & Northcraft, 1999: 1446/1450; Jones e.a., 2000: 58; 
Kim & Gelfand, 2003: 397; Van de Ven e.a., 2004: 2/4/8; De Vries, e.a., 2005: 11-13; 
www.szw.nl, 28 mei 2007). 
 
De huidige nadruk op diversiteit zorgt ervoor dat men zich focust op de manier waarop 
mensen verschillen (Jones e.a., 2000: 57/59; De Vries, 2005: 6). Doelgroepenbeleid is een 
voorbeeld hiervan, mensen worden vaak op basis van één kenmerk, etnische afkomst, 
ingedeeld in doelgroepen (Van de Ven e.a., 2004: 4). Een probleem dat hierdoor veroorzaakt 
kan worden is dat stereotyperingen een rol gaan spelen en dat individuen niet meer worden 
beoordeeld op hun individuele kwaliteiten. Het indelen in doelgroepen alvorens de selectie 
procedure is gestart kan ervoor zorgen dat er bepaalde aannames worden gemaakt. 
Desalniettemin is het, zoals eerder in deze paragraaf is aangegeven, belangrijk om de 
instroom van etnische minderheden in organisaties te bevorderen, maar men moet oppassen 
voor de hierboven genoemde gevaren. 
 
Diversiteit van het personeelsbestand biedt ook de mogelijkheid om de organisatiecultuur te 
veranderen in een cultuur die een ieders eigenheid op waarde weet te schatten en deze 
eigenheid stimuleert. Dit speelt in op de toenemende individualisering die in de gehele 
Nederlandse samenleving te voelen is. Door een grotere diversiteit in het personeelsbestand 
kunnen organisaties beter inspelen op de individuele behoeften van haar medewerkers en 
daarmee zorgen voor verbetering van de organisatiecultuur (Van de Ven e.a., 2004: 1/3/9). 
 
Het aanboren van de ‘allochtone’ arbeidsmarkt is zinvol en het is voordelig omdat 
organisaties zo beter in staat zijn om de beste kandidaten te werven. Deze groep in de 
arbeidsmarkt bezit onbenut talent en dit talent zal voor organisaties van steeds groter belang 
worden. Niet alleen omdat diversiteit in het personeelsbestand voordelen oplevert voor de 
organisatie, maar ook omdat de arbeidsmarkt (van talent) steeds krapper wordt (Schneider & 
Northcraft, 1999: 1450; Van de Ven e.a., 2004: 1/3/9; De Vries, 2005: 1; www.trouw.nl, 18 
december 2007). Daarbij voorspelt het CWI dat vanaf 2006 de groei van de beroepsbevolking 
wordt ingehaald door de groei van het totaal aantal banen (www.werk.nl, 31 mei 2007). De 
welbekende ‘War for talent’ (www.nrc.nl, 23 februari 2007) verwijst naar de krapte op de 
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arbeidsmarkt van hoger opgeleiden en de problemen die organisaties hebben om dit talent 
‘binnen’ te halen en te behouden. De algemene maatschappelijke discussie gaat voornamelijk 
over lager opgeleide allochtonen met een taal- en opleidingsachterstand. Dit onderzoek richt 
zich op de problematiek rondom hoger opgeleide allochtonen, waarbij een taal- en 
opleidingsachterstand vaak niet aanwezig is. De reden dat dit onderzoek zich hierop richt is 
vanwege de ‘war for talent’, die ook voelbaar is bij ABN AMRO. Daarom kwam zij met het 
verzoek om dit onderzoek uit te voeren. Hierdoor wordt in dit onderzoek gefocused op de 
verschijnselen van (on)bewuste vooroordelen en culturele verschillen in normen en waarden, 
gebruiken en gewoontes tussen autochtonen en allochtonen. 
 
Als eerste is het van belang de selectieprocedure onder de loep te nemen en eventueel te 
trachten te verbeteren, de instroomkant . Om op die manier de positie van etnische 
minderheden op de arbeidsmarkt te verbeteren. Dit kan worden bewerkstelligd door meer 
inzicht te krijgen in de factoren die bijdragen aan het feit dat allochtone sollicitanten afvallen 
tijdens de selectieprocedure en of deze factoren voortkomen uit culturele verschillen en/of 
(on)bewuste vooroordelen. Als men de bestaande literatuur bekijkt dan blijkt dat er 
verschillen in score gevonden worden tussen etnische minderheden en de autochtone 
meerderheid bij alle selectie metingen. Deze verschillen zijn meestal in het voordeel van de 
autochtone meerderheidsgroep. De verschillen bij de capaciteitentest lijken het grootst en het 
meest consistent naar voren te komen. De verschillen in score bij het assessment center en het 
sollicitatie-interview zijn wat kleiner dan bij de capaciteitentest, maar zeker aanwezig (De 
Meijer, Born, Terlouw & Van der Molen, 2006: 223). Het is daarom nuttig om te bestuderen 
of, en welke problemen zich tijdens de selectieprocedure zoal voordoen wanneer etnische 
minderheden proberen toe te treden tot organisaties. 
 
Bij veel bedrijven staat diversiteit hoog op de agenda, maar een reden dat veel organisaties er 
nog niet in geslaagd zijn om de instroom van etnische minderheden (en ook het behoud van 
allochtone medewerkers) te verbeteren is, omdat zij zich nog niet volledig hebben 
gecommitteerd aan gelijke kansen voor allochtonen en autochtonen. En zolang de 
commitment achterwege blijft is het noodzakelijk dat het organisatiebeleid gebaseerd blijft op 
compliance (Frazer & Wiersma, 2001: 189). De intenties zijn vaak aanwezig, maar de 
uitvoering ervan blijft nog achterwege. Bij ABN AMRO is de commitment om autochtonen 
en allochtonen gelijke kansen te geven wel aanwezig (zie bijlage VI). En om die reden is zij 
actief op zoek naar de aanwezige problemen en mogelijke oplossingen om deze gelijken 
kansen te creëren. 
 
Samenvattend richt dit onderzoek zich op de instroom van hoger opgeleide allochtonen in 
organisaties en in dit onderzoek specifiek bij ABN AMRO. Sollicitanten voor de traineeships 
van ABN AMRO zijn hoger opgeleiden en aangezien de ‘war for talent’ ook bij ABN AMRO 
voelbaar is zijn zij bezig met het kritisch bekijken van hun sollicitatieprocedure. Vanuit ABN 
AMRO kwam daarom de vraag of er cultureel bepaalde factoren bijdragen aan de afwijzing 
van allochtone sollicitanten tijdens hun sollicitatie-interviews. Onder de recruiters van ABN 
AMRO leefde namelijk het idee dat allochtone sollicitanten voor de traineeships vaker 
worden afgewezen naar aanleiding van het sollicitatie-interview dan autochtone sollicitanten. 
 
Naar aanleiding van de maatschappelijke aandacht voor de verbetering van de 
arbeidsmarktpositie van allochtonen (zie voor een overzicht van de problematiek bijlage I) en 
de concrete vraag vanuit ABN AMRO is dit onderzoek uitgevoerd. Het onderzoek richt zich 
dan ook op de vraag of allochtone sollicitanten naar aanleiding van het sollicitatie-interview 
afvallen vanwege culturele verschillen en/of (on)bewuste vooroordelen. 
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1.2 Onderzoeksvraag 

 

1.2.1 Doelstelling 

Het sollicitatie-interview is een vaak gebruikte selectie techniek en specifiek vanuit de vraag 
van ABN AMRO is het een belangrijk onderdeel van de selectieprocedure (zie pagina 27). In 
dit onderzoek wordt gefocust op de factoren die bepalend zijn voor de uitkomst van 
sollicitatie-interviews. De sollicitanten die worden uitgenodigd voor het sollicitatie-interview 
kwalificeren op basis van hun curriculum vitae en bezitten, specifiek in dit onderzoek, de 
gevraagde capaciteiten omdat zij ook de capaciteitentest van ABN AMRO hebben gehaald. 
Interessant is dan om na te gaan welke factoren eraan bijdragen dat gekwalificeerde 
allochtone sollicitanten toch afvallen naar aanleiding van het sollicitatie-interview. Er wordt 
bekeken of deze factoren voortkomen uit culturele verschillen en/of (on)bewuste 
vooroordelen. Als de factoren voortkomen uit culturele verschillen en/of (on)bewuste 
vooroordelen dan zorgt dit voor de afwijzing van allochtone sollicitanten op basis van hun 
culturele achtergrond en niet op basis van individuele kwaliteiten. 
 
1.2.2 Onderzoeksvraag en deelvragen 
Vanuit bovenstaande doelstelling is de volgende onderzoeksvraag geformuleerd: 

 
 

Deelvragen 

1. Vallen allochtone sollicitanten relatief meer af na het sollicitatie-interview dan 
autochtone sollicitanten? 

2. Op welke competenties worden allochtone sollicitanten negatief beoordeeld bij het 
sollicitatie-interview? 

3. Komen de competenties waarop allochtone sollicitanten negatief worden beoordeeld 
overeen met de competenties waarop autochtone sollicitanten negatief worden 
beoordeeld? 

4. Kunnen mogelijke verschillen in score tussen de autochtone en allochtone sollicitanten 
verklaard worden door culturele verschillen en/of (on)bewuste vooroordelen? 

 
1.3 Praktische relevantie 

Door middel van dit onderzoek wordt getracht inzicht te verkrijgen in welke factoren tijdens 
sollicitatie-interviews bijdragen aan het feit dat allochtonen afvallen en of deze factoren 
voortkomen uit culturele verschillen en/of (on)bewuste vooroordelen. Als deze factoren 
voortkomen uit culturele verschillen en/of (on)bewuste vooroordelen dan kunnen organisaties 
aan de hand van dit onderzoek hun selectieprocedure verbeteren en ervoor zorgen dat hun 
sollicitatie-interview een (zo) neutraal (mogelijk) meetinstrument wordt zonder culturele 
waarden die ervoor zorgen dat allochtone sollicitanten afvallen op basis van culturele 
verschillen en/of (on)bewuste vooroordelen. Daarnaast heeft dit onderzoek praktische 
relevantie voor ABN AMRO, omdat het recruitment centre aan de hand van de 
onderzoeksresultaten gaat bekijken wat er veranderd en verbeterd kan worden aan de door 
haar gebruikte interview instrumenten en technieken en de personen die daarmee werken, de 
recruiters. 
 

In hoeverre spelen culturele verschillen en/of (on)bewuste vooroordelen een rol 

bij de afwijzing van hoger opgeleide allochtone sollicitanten naar aanleiding van 

een sollicitatie-interview? 
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1.4 Wetenschappelijke relevantie 

Er is al het nodige wetenschappelijk onderzoek verricht naar ‘etnische factoren’ die een rol 
spelen bij de beoordeling van sollicitanten op de arbeidsmarkt. In verschillende onderzoeken 
wordt aanbevolen om verder onderzoek te doen naar deze problematiek. 
McFarland, Ryan, Sacco & Kriska (2004: 449) bevelen bijvoorbeeld aan om verder 
onderzoek te doen naar de processen waardoor ras zich relateert aan beoordelingen en om 
onderzoek te doen naar de manieren waarop het effect van ras op interviewuitkomsten kan 
worden verminderd. In dit onderzoek wordt vooral naar de eerste aanbeveling gekeken. Hoe 
het effect van ras op interviewuitkomsten kan worden verminderd is de tweede stap, als 
geconstateerd is dat ras effect heeft op de beoordeling van recruiters. 
Ook De Meijer e.a. (2006: 249) geven aan dat het belangrijk is om in toekomstig onderzoek 
opzoek te gaan naar verklarende factoren voor de verschillen in score tussen etnische groepen. 
 
Dit onderzoek probeert meer inzicht te bieden in de rol van culturele verschillen en/of 
(on)bewuste vooroordelen tijdens sollicitatie-interviews. Hiermee wordt getracht een bijdrage 
te leveren aan het wetenschappelijke inzicht met betrekking tot dit onderwerp. 
 
1.5 Opbouw van deze scriptie 

Na deze inleiding in de problematiek rond de arbeidsmarktpositie van allochtonen wordt in 
hoofdstuk 2 aan de hand van bestaande theorieën en onderzoek uitgelegd welke culturele 
verschillen er kunnen zijn. Er wordt verder aan de hand van bestaande theorieën en onderzoek 
uitgelegd welke (on)bewuste processen een rol kunnen spelen tijdens sollicitatie-interviews 
waardoor allochtone sollicitanten op basis van (on)bewuste vooroordelen negatiever 
beoordeeld worden dan autochtone sollicitanten. 
In hoofdstuk 3 is vervolgens uitgelegd onder welke omstandigheden en hoe dit onderzoek is 
uitgevoerd. 
Hoofdstuk 4 toont de resultaten van het onderzoek bij ABN AMRO aan de hand waarvan in 
hoofdstuk 5 de conclusies, gekoppeld aan het theoretisch kader, tot stand zijn gekomen. 
Hoofdstuk 5 sluit af met een kritische beschouwing over dit onderzoek en aanbevelingen naar 
aanleiding van dit onderzoek.
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2 Theoretisch kader 
 

2.1 Inleiding 

In de inleiding is al kort de problematiek van dit onderzoek aan de orde gekomen. In dit 
hoofdstuk wordt hier dieper op ingegaan aan de hand van bestaande literatuur en onderzoek. 
Allereerst is de persoon-organisatie fit uitgelegd ter inleiding. In de eerste paragraaf wordt 
ingegaan op de culturele verschillen die lijken te bestaan tussen personen met verschillende 
culturele achtergronden door middel van de culturele dimensies van Hofstede (2002). 
Daarnaast wordt het verschil in non-verbale communicatie tussen autochtonen en allochtonen 
behandeld. Verder wordt ingegaan op de attributietheorie met betrekking tot de verschillen 
tussen autochtonen en allochtonen. 
In paragraaf 2.2 wordt de sociale identiteit theorie uitgelegd en de daarbij aansluitende 
theorieën die verklaren hoe mensen zichzelf en anderen beoordelen. Dit zijn de (on)bewuste 
vooroordelen, genoemd in de probleemstelling. 
Paragraaf 2.3 behandelt de resultaten uit verschillende onderzoeken die zich bezig hebben 
gehouden met de theorieën uit paragraaf 2.1 en 2.2 en die een bijdrage kunnen leveren aan dit 
onderzoek. 
Naar aanleiding van de theorieën en de bevindingen uit de onderzoeken zijn in paragraaf 2.4 
de verwachtingen van dit onderzoek weergegeven. 
In paragraaf 2.5 wordt een samenvatting gegeven van het theoretisch kader. 
 

Persoon-organisatie fit 

Organisaties kunnen hun prestaties verbeteren wanneer persoon-organisatie fit wordt bereikt 
(Barney 1986 in Parsons, Cable & Wilkerson, 1999: 561), omdat dit zorgt voor meer 
commitment, werknemerstevredenheid en minder turnover onder medewerkers (Cable & 
Judge, 1996; Chatman 1989, 1991 in Parsons e.a., 1999: 561). Recruiters moeten, om deze fit 
te kunnen beoordelen, de relevante kenmerken van hun organisatie en de relevante kenmerken 
van sollicitanten kennen en begrijpen. Het is voor recruiters moeilijk om de relevante 
kenmerken van sollicitanten te beoordelen. Beoordelingsfouten (bijvoorbeeld door 
stereotypering en halo-effecten) zorgen ervoor dat recruiters mogelijk problemen hebben met 
het objectief beoordelen van de relevante kenmerken van een sollicitant (Arvey & Campion, 
1982 in Parsons e.a., 1999: 562). Ook de eerste indruk kan invloed hebben op de validiteit van 
beoordelingen door recruiters (Springbett 1958 in Parsons e.a., 1999: 562). 
 
Het gebrek aan allochtonen in hogere posities in organisaties, om welke reden dan ook, heeft 
een negatief effect op het integratieproces (De Vries, 2005: 9). Culturele bias zorgt er op 
verschillende momenten in de selectieprocedure (bijvoorbeeld tijdens selectietesten en 
sollicitatiegesprekken) voor dat er vertekening ontstaat bij beoordeling van sollicitanten, in de 
eisen die gesteld worden en in de functieprofielen. Culturele bias zorgt er soms voor dat 
geschikte kandidaten worden afgewezen en ongeschikte kandidaten worden aangenomen. Dit 
zijn beide zeer ernstige fouten met serieuze gevolgen (De Vries, 2005: 2). De persoon-
organisatie fit lijkt niet aanwezig te zijn. Maar het probleem ligt dan meer in hoe de persoon-
organisatie fit is omschreven en naar welke kenmerken in een individu een organisatie op 
zoek is. 
 
De persoon-organisatie fit kan voor allochtone sollicitanten mogelijk zorgen voor twee 
problemen. Aan de ene kant kan het vanuit de culturele achtergrond zo zijn dat er geen fit 
bestaat tussen allochtone sollicitant en organisatie. Hierbij gaat het om de mogelijke 
verschillen in de kenmerken van de organisatie (en de autochtone recruiters) en allochtone 
sollicitanten waardoor er geen fit bestaat tussen de normen en waarden van beide. Aan de 
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andere kant kan er door (on)bewuste vooroordelen aan de kant van autochtone recruiters 
lijken dat er geen fit bestaat. Hierbij gaat het om de kenmerken die een organisatie zoekt in 
een sollicitant en de kenmerken die allochtone sollicitanten lijken te hebben in de ogen van de 
recruiters die niet overeenkomen. Deze twee problemen worden in dit onderzoek nader 
bekeken. 
 
2.2 Culturele verschillen 

Een mogelijke verklaring voor de negatieve uitkomst van sollicitatie-interviews voor etnische 
minderheden is dat iemands cultuur een rol speelt in zijn ontwikkelingsproces waardoor de 
‘kijk op de wereld’ van allochtone sollicitanten en autochtone recruiters kunnen verschillen 
(Dagevos, 2001: 38-39; Huiberts, 2002: 1). Hofstede (2002: 16) definieert het begrip cultuur 
als ‘de collectieve mentale programmering die de leden van één groep of categorie mensen 

onderscheidt van die van andere’. Hij geeft aan dat cultuur niet aangeboren maar aangeleerd 
is. Voorts kan het begrijpen van iemands cultuur eraan bijdragen dat we weten welke reacties 
waarschijnlijk en begrijpelijk zijn vanuit iemands verleden (Hofstede, 2002: 15). In dit 
onderzoek zijn de ‘culturele verschillen’ precies datgene. Er wordt bekeken of de culturele 
achtergrond van allochtone sollicitanten en die van autochtone recruiters van invloed zijn op 
de beoordeling van allochtone sollicitanten. Of de verschillen vanuit hun culturele 
achtergrond dus zorgen voor een negatievere beoordeling dan bij autochtone sollicitanten. 
Om dit te kunnen meten is het allereerst van belang om kort uit te leggen hoe culturele 
verschillen tot uiting komen. Cultuuruitingen vindt men in symbolen, helden, rituelen en 
waarden. De laatste is van groot belang voor dit onderzoek en wordt daarom verder uitgelegd. 
Hofstede definieert een waarde als ‘een collectieve neiging om een bepaalde gang van zaken 

te verkiezen boven een andere’ (Hofstede, 2002: 20). Waarden zorgen er dus voor dat er 
verschillen bestaan in hoe individuen uit verschillende culturen omgaan met en reageren op 
situaties. Het is heel moeilijk om te onderzoeken welke waarde ten grondslag ligt aan een 
bepaalde handeling of reactie. Dit is nu juist hetgeen dat Hofstede getracht heeft te doen 
(Hofstede, 2002: 18-20). 
De vier cultuur dimensies die Hofstede heeft gedefinieerd komen overeen met de resultaten 
uit eerdere onderzoeken zo stelt hij zelf. Zij bieden daarmee een duidelijke aanwijzing dat er 
culturele verschillen bestaan met betrekking tot deze vier dimensies. De vier dimensies zijn: 
Machtafstand, individualisme versus collectivisme, femininiteit versus masculiniteit en 
onzekerheidsvermijding (Hofstede, 2002: 25-26/201). Het onderzoek van Hofstede richt zich 
op culturele verschillen van land tot land onder medewerkers van IBM. Aan de ene kant geeft 
Hofstede aan dat de culturele dimensies die hij heeft gevonden voor de verschillen tussen 
landen ook van toepassing zijn op binnenlandse verschillen, hetgeen waar dit onderzoek naar 
kijkt. Aan de andere kant geeft hij aan dat de gevonden cultuur dimensies maar in beperkte 
mate van toepassing zijn op organisatieculturen, ook een onderdeel van het huidige onderzoek 
(Hofstede, 2002: 28-31). Naast zijn eigen kritische noot op zijn onderzoek, zijn er ook andere 
onderzoekers die de nodige kritiek hebben op zijn onderzoek. Maar aan de andere kant zijn er 
ook de nodige onderzoekers die ondanks een aantal kanttekeningen toch nog geldigheid zien 
in het onderzoek van Hofstede. Voor dit onderzoek is het van belang om in te gaan op de 
culturele verschillen volgens Hofstede per dimensie omdat deze een verklaring kunnen bieden 
voor eventueel gevonden verschillen in de beoordelingen van recruiters van allochtone en 
autochtone sollicitanten. Doordat Hofstede’s onderzoek nog altijd gebruikt wordt in de 
wetenschap en omdat het een mogelijke verklaring biedt voor de eventueel gevonden 
verschillen in het huidige onderzoek, is zijn onderzoek hier gebruikt. 
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2.2.1 Culturele dimensies 

Individualisme-collectivisme 

Bij deze dimensie gaat het om de wijze waarop het individu zich verhoudt tot groepen in de 
samenleving. In individualistische samenlevingen heeft het individu losse banden met andere 
individuen en groepen. Men is erop gericht om in zijn eigen behoeften te voorzien en in die 
van zijn of haar kerngezin (vader, moeder, broers en zussen). Het denken in termen van ‘ik’ 
en ‘jij’ is gebruikelijk. Daarnaast is autonomie een belangrijk doel in de opvoeding van 
kinderen in individualistische culturen. Er wordt van kinderen verwacht dat ze leren een eigen 
mening te vormen en er wordt verwacht dat ze op een zeker moment zelfstandig hun leven 
kunnen leiden zonder afhankelijkheid van het gezin. Men gaat met elkaar om op basis van 
gelijkheid. Voorts is het voor individuen in dit soort samenlevingen van belang om het 
vermogen te hebben zich in nieuwe groepen en situaties te begeven. En het is belangrijk om 
jezelf te onderscheiden van anderen door middel van prestaties om zelfrespect te verkrijgen 
(Hofstede, 2002: 69-71/80; Huiberts, 2002: 6-8/28/31). 
 
Rang-

orde 

Land of 

landengroep 

Individualisme-

index-score 

Rang-

orde 

Land of 

landengroep 

Individualisme-

index-score 

1 Verenigde Staten 91 28 Turkije 37 
2 Australië 90 29 Uruguay 36 
3 Groot-Brittannië 89 30 Griekenland 35 
4/5 Canada 80 31 Filippijnen 32 
4/5 Nederland 80 32 Mexico 30 
6 Nieuw-Zeeland 79 33/35 Oost-Afrika 27 
7 Italië 76 33/35 Joegoslavië 27 
8 België 75 33/35 Portugal 27 
9 Denemarken 74 36 Maleisië 26 
10/11 Zweden 71 37 Hongkong 25 
10/11 Frankrijk 71 38 Chili 23 
12 Ierland 70 39/41 West-Afrika 20 
13 Noorwegen 69 39/41 Singapore 20 
14 Zwitserland 68 39/41 Thailand 20 
15 Duitsland 67 42 Salvador 19 
16 Zuid-Afrika 65 43 Zuid-Korea 18 
17 Finland 63 44 Taiwan 17 
18 Oostenrijk 55 45 Peru 16 
19 Israël 54 46 Costa Rica 15 
20 Spanje 51 47/48 Pakistan 14 
21 India 48 47/48 Indonesië 14 
22/23 Japan 46 49 Colombia 13 
22/23 Argentinië 46 50 Venezuela 12 
24 Iran 41 51 Panama 11 
25 Jamaica 39 52 Ecuador 8 
26/27 Brazilië 38 53 Guatemala 6 
26/27 Arabische landen 38    
Tabel 2.1 Scores op de Individualisme-index voor vijftig landen en drie landengroepen (Hofstede, 2002: 

73) 

 
In collectivistische samenlevingen wordt van het individu onvoorwaardelijke loyaliteit 
verwacht aan de ‘in-group’ en hij of zij krijgt in ruil daarvoor bescherming. De voornaamste 
‘in-group’ voor individuen uit een collectivistische cultuur is de ‘uitgebreide’ familie (het 
kerngezinnen plus andere familieleden). Het denken in termen van ‘wij’ en ‘zij’ is hier 
gebruikelijk. Conformisme is een belangrijk doel in de opvoeding. Binnen de familie en in 
relaties is er een bepaalde hiërarchie meestal van oud naar jong en van man naar vrouw. 
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Kinderen leren hun mening te vormen op basis van die van anderen en zelfbeheersing is 
belangrijk voor het verkrijgen van zelfrespect (Hofstede, 2002: 69-71/80; Huiberts, 2002: 6-
8/28/31). Deze verschillen in opvoeding zorgen voor verschillen in hoe mensen acteren en 
reageren in interacties met anderen.  
In individualistische culturen heeft men behoefte aan verbale communicatie, terwijl in 
collectivistische culturen alleen verbaal gecommuniceerd wordt wanneer dat noodzakelijk is 
en ligt er veel informatie besloten in de omgeving en veronderstelde voorkennis (Hofstede, 
2002: 81-82). Het in mindere mate verbaal communiceren, het feit dat jongeren in 
collectivistische samenlevingen aangeleerd hebben te gehoorzamen aan ouderen en omdat zij 
gewend zijn hun mening te vormen op basis van anderen, zorgen ervoor dat leerlingen in deze 
cultuur niet zomaar het woord nemen als de docent een vraag stelt, niet openlijk van mening 
verschillen met de docent en verwachten dat de docent het juiste antwoord weet. Dit gedrag 
zet zich ook voort in andere groepen, dus buitenshuis en buiten het klaslokaal. In 
individualistische culturen is het normaal dat een leerling het woord neemt, vindt men het niet 
erg om van mening te verschillen met de docent en wordt er niet verwacht dat de docent het 
juiste antwoord weet (Hofstede, 2002: 84-85; Huiberts, Meeus, Oosterwegel & Vollebergh, 
2002 in Huiberts, 2002: 85). 
Nederland scoort hoog op de individualisme-index, wat betekent dat Nederland een 
individualistisch land is vergeleken met de meeste landen. 
 
Machtafstand 

Hofstede definieert machtafstand als ‘de mate waarin de minder machtige leden van 

instituties of organisaties in een land verwachten en accepteren dat de macht ongelijk 

verdeeld is’ (Hofstede, 2002: 39). In culturen waar de machtafstand groot is probeert men 
verschillende soorten status samen te brengen. Een machtig persoon probeert dan lichamelijke 
en geestelijk capaciteiten, macht, rijkdom en aanzien tegelijk te bezitten. Dit veroorzaakt een 
grotere ongelijkheid in zo’n samenleving. Terwijl in culturen met een kleine machtafstand 
men het juist goed vindt wanneer machtige personen niet al deze zaken bezit maar één of 
enkele omdat dit zorgt voor meer gelijkheid (Hofstede, 2002: 38). 
Net als in collectivistische culturen zorgt een grote machtafstand voor een bepaalde hiërarchie 
en er wordt van jongeren verwacht dat zij gehoorzaam zijn aan hun ouders en oudere broers 
en zussen. Dit veroorzaakt een grote mate van afhankelijkheid. In culturen met een grote 
machtafstand reageren individuen op die grote afhankelijkheid door deze te accepteren of 
door juist precies het tegenovergestelde te doen, ook wel contra-afhankelijkheid genoemd. De 
emotionele afstand in deze culturen tussen machthebbende en ondergeschikte is groot. Ook 
hier is, net als in collectivistische culturen, te zien dat ondergeschikten niet direct een 
machthebbende aanspreken en deze ook niet snel zullen tegenspreken. Men moet niet 
vergeten dat in landen met een grote machtafstand de ondergeschikten er zelf (vrijwillig) aan 
bijdragen dat deze afstand bestaat (Hofstede, 2002: 42-43/48/53). 
In culturen met een kleine machtafstand zijn machthebbenden en ondergeschikten meer gelijk 
en is men gewend dat er onderling wordt overlegd alvorens er beslissingen worden genomen 
en is er eerder een relatie van wederzijdse afhankelijkheid te bespeuren. De emotionele 
afstand is klein en, net als in individualistische culturen, zijn ondergeschikten niet bang om 
een machthebbende te benaderen of deze persoon aan te spreken op zijn of haar gedrag. In de 
opvoeding ligt de nadruk op het klaarstomen van kinderen om in hun eigen behoeften te 
voorzien en wordt persoonlijke onafhankelijkheid nagestreefd (Hofstede, 2002: 42/48-49/53). 
Het is vanuit bovenstaande verschillen en de verschillen tussen collectivistische en 
individualistische culturen dan ook niet verbazingwekkend dat collectivistische culturen vaak 
een grote machtafstand hebben en individualistische culturen vaak een kleine machtafstand. 
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Ook de opstelling ten opzichte van de docent op school komt overeen met de opstelling die 
beschreven is in de vorige paragraaf (Hofstede, 2002: 50-51). 
Nederland staat veertigste op de machtafstandsindex, dit betekent dat in Nederland, 
vergeleken met de meeste landen, een kleine machtafstand is. 
 
Rang-

orde 

Land of 

landengroep 

Machtafstandsindex-

score 

Rang-

orde 

Land of 

landengroep 

Machtafstandsindex-

score 

1 Maleisië 104 27/28 Zuid-Korea 60 
2/3 Guatemala 95 29/30 Iran 58 
2/3 Panama 95 29/30 Taiwan 58 
4 Filippijnen 94 31 Spanje 57 
5/6 Mexico 81 32 Pakistan 55 
5/6 Venezuela 81 33 Japan 54 
7 Arabische landen 80 34 Italië 50 
8/9 Ecuador 78 35/36 Argentinië 49 
8/9 Indonesië 78 35/36 Zuid-Afrika 49 
10/11 India 77 37 Jamaica 45 
10/11 West-Afrika 77 38 Verenigde Staten 40 
12 Joegoslavië 76 39 Canada 39 
13 Singapore 74 40 Nederland 38 
14 Brazilië 69 41 Australië 36 
15/16 Frankrijk 68 42/44 Costa Rica 35 
15/16 Hongkong 68 42/44 Duitsland 35 
17 Colombia 67 42/44 Groot-Brittannië 35 
18/19 Salvador 66 45 Zwitserland 34 
18/19 Turkije 66 46 Finland 33 
20 België 65 47/48 Noorwegen 31 
21/23 Oost-Afrika 64 47/48 Zweden 31 
21/23 Peru 64 49 Ierland 28 
21/23 Thailand 64 50 Nieuw-Zeeland 22 
24/25 Chili 63 51 Denemarken 18 
24/25 Portugal 63 52 Israël 13 
26 Uruguay 61 53 Oostenrijk 11 
27/28 Griekenland 60    
Tabel 2.2 Scores op de Machtafstandsindex voor vijftig landen en drie landengroepen (Hofstede, 2002: 41) 

 
Femininiteit-masculiniteit 
Hofstede noemt ‘een samenleving masculien als sociale sekse-rollen duidelijk gescheiden 

zijn: mannen worden geacht assertief en hard te zijn en gericht op materieel succes; vrouwen 

horen bescheiden en teder te zijn en vooral gericht op de kwaliteit van het bestaan. En een 

samenleving feminien als sociale sekse-rollen elkaar overlappen: zowel mannen als vrouwen 

worden geacht bescheiden en teder te zijn en gericht op de kwaliteit van het bestaan’ 
(Hofstede, 2002: 108). In masculiene culturen hebben echter niet alleen mannen hardere 
waarden en in feminiene culturen hebben niet alleen vrouwen zachtere waarden. Dit geldt 
voor beide seksen. In masculiene landen leert men ambitieus te zijn, terwijl in feminiene 
landen het slagen voldoende is. En mocht iemand ergens in uitblinken, dan wordt dit in de 
regel niet aan de grote klok gehangen. Voorts probeert men in feminiene culturen conflicten 
op te lossen door te onderhandelen en compromissen te sluiten (Hofstede, 2002: 
117/119/122). 
Nederland scoort laag op de masculiniteitsindex, dit betekent dat Nederland, vergeleken met 
de meeste landen, minder masculien en meer feminien is. 
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Rang-

orde 

Land of 

landengroep 

Masculiniteitsindex-

score 

Rang-

orde 

Land of 

landengroep 

Masculiniteitsindex-

score 

1 Japan 95 28 Singapore 48 
2 Oostenrijk 79 29 Israël 47 
3 Venezuela 73 30/31 Indonesië 46 
4/5 Italië 70 30/31 West-Afrika 46 
4/5 Zwitserland 70 32/33 Turkije 45 
6 Mexico 69 32/33 Taiwan 45 
7/8 Ierland 68 34 Panama 44 
7/8 Jamaica 68 35/36 Iran 43 
9/10 Groot-Brittannië 66 35/36 Frankrijk 43 
9/10 Duitsland 66 37/38 Spanje 42 
11/12 Filippijnen 64 37/38 Peru 42 
11/12 Colombia 64 39 Oost-Afrika 41 
13/14 Zuid-Afrika 63 40 Salvador 40 
13/14 Ecuador 63 41 Zuid-Korea 39 
15 Verenigde Staten 62 42 Uruguay 38 
16 Australië 61 43 Guatemala 37 
17 Nieuw-Zeeland 58 44 Thailand 34 
18/19 Griekenland 57 45 Portugal 31 
18/19 Hongkong 57 46 Chili 28 
20/21 Argentinië 56 47 Finland 26 
20/21 India 56 48/49 Joegoslavië 21 
22 België 54 48/49 Costa Rica 21 
23 Arabische landen 53 50 Denemarken 16 
24 Canada 52 51 Nederland 14 
25/26 Maleisië 50 52 Noorwegen 8 
25/26 Pakistan 50 53 Zweden 5 
27 Brazilië 49    
Tabel 2.3 Scores op de Masculiniteitsindex voor vijftig landen en drie landengroepen (Hofstede, 2002: 111) 

 
Onzekerheidsvermijding 

Hofstede definieert onzekerheidsvermijding als ‘de mate waarin de leden van een cultuur zich 

bedreigd voelen door onzekere of onbekende situaties; dit gevoel wordt onder andere 

uitgedrukt in nerveuze spanning en in een behoefte aan voorspelbaarheid: aan formele en 

informele regels’ (Hofstede, 2002: 144). Het gaat in deze dimensie om gedeelde gevoelens 
van onzekerheid in een samenleving die resulteren in collectieve gedragspatronen. Individuen 
uit angstige culturen zijn vaak expressiever, het is in dit soort culturen geaccepteerd om je 
stem te verheffen en emoties te laten blijken. Individuen uit culturen met weinig angst zijn 
minder expressief en tonen dus minder hun emoties. Individuen uit culturen met een sterke 
onzekerheidsvermijding komen agressief, actief, emotioneel en/of zenuwachtig over. Terwijl 
individuen uit culturen met een lage onzekerheidsvermijding eerder stil, ontspannen, beheerst 
en/of lui overkomen. Onder andere onbekende situaties worden door individuen uit angstige 
culturen als eng of gevaarlijk gezien, terwijl individuen uit weinig angstige culturen 
onbekende situaties niet bedreigend vinden en op zich af laten komen. Studenten uit angstige 
culturen verwachten van een docent dat hij het goede antwoord weet, terwijl studenten uit 
weinig angstige culturen dit niet verwachten. Dit is vergelijkbaar met de omschrijving van de 
individualisme-collectivisme dimensie. Het ligt in de lijn der verwachting dat individuen uit 
landen met grote onzekerheidsvermijding veel waarde hechten aan formele en informele 
regels en dat het omgekeerde geldt voor individuen uit weinig angstige culturen (Hofstede, 
2002: 142/147-148/151-154). 
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Onzekerheidsvermijding heeft in combinatie met het gegeven of een cultuur individualistisch 
of collectivistisch is verschillende uitwerkingen. In angstige, individualistische culturen zijn 
regels expliciet gemaakt en gebruikt men dus veel woorden en wordt er weinig aan de 
(impliciete) context overgelaten. In dit soort culturen heeft men vaak gevoelens van afkeer ten 
opzichte van onder andere etnische minder- en/of meerderheden. In angstige, collectivistische 
culturen heeft men vaak ook veel regels, deze zijn meestal niet expliciet gemaakt, maar 
worden opgemaakt uit contexten zoals tradities. Voorts identificeren individuen uit deze 
culturen zich sterk met de eigen groep en worden conflicten doorgaans opgelost door deze te 
negeren. In weinig angstige, individualistische culturen probeert men vaak actief gelijkheid na 
te streven en integratie te bevorderen. In weinig angstige, collectivistische culturen is men 
eerder geneigd elkaar te tolereren (Hofstede, 2002: 163-165). 
Nederland staat vijfendertigste op de onzekerheidsvermijdingsindex, dit betekent dat 
Nederland, in vergelijking met de meeste landen, weinig onzekerheidsvermijdend is. 
 
Rang-

orde 

Land of 

landengroep 

Onzekerheids-

vermijdingsindex-

score 

Rang-

orde 

Land of 

landengroep 

Onzekerheids-

vermijdingsindex-

score 

1 Griekenland 112 28 Ecuador 67 
2 Portugal 104 29 Duitsland 65 
3 Guatemala 101 30 Thailand 64 
4 Uruguay 100 31/32 Iran 59 
5/6 België 94 31/32 Finland 59 
5/6 Salvador 94 33 Zwitserland 58 
7 Japan 92 34 West-Afrika 54 
8 Joegoslavië 88 35 Nederland 53 
9 Peru 87 36 Oost-Afrika 52 
10/15 Frankrijk 86 37 Australië 51 
10/15 Chili 86 38 Noorwegen 50 
10/15 Spanje 86 39/40 Zuid-Afrika 49 
10/15 Costa Rica 86 39/40 Nieuw-Zeeland 49 
10/15 Panama 86 41/42 Indonesië 48 
10/15 Argentinië 86 41/42 Canada 48 
16/17 Turkije 85 43 Verenigde Staten 46 
16/17 Zuid-Korea 85 44 Filippijnen 44 
18 Mexico 82 45 India 40 
19 Israël 81 46 Maleisië 36 
20 Colombia 80 47/48 Groot-Brittannië 35 
21/22 Venezuela 76 47/48 Ierland 35 
21/22 Brazilië 76 49/50 Hongkong 29 
23 Italië 75 49/50 Zweden 29 
24/25 Pakistan 70 51 Denemarken 23 
24/25 Oostenrijk 70 52 Jamaica 13 
26 Taiwan 69 53 Singapore 8 
27 Arabische landen 68    
Tabel 2.4 Scores op de Onzekerheidsvermijdingsindex voor vijftig landen en drie landengroepen 

(Hofstede, 2002: 145) 
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2.2.2 Non-verbale communicatie 

Niet alleen de verbale communicatie heeft invloed op de impressieformatie van recruiters 
over sollicitanten. Er wordt zelfs beweerd dat de non-verbale communicatie een hogere 
impact heeft op de uitkomst van de beoordeling omdat deze vorm van communicatie niet of 
minder beïnvloed kan worden door individuen, waardoor dit meer ‘eerlijke’ informatie kan 
verschaffen (Vrij e.a., 1992: 200). Non-verbale communicatie omvat diverse uitingen. Hierbij 
kan het gaan om oogcontact, lichaamshouding et cetera. 
 
2.2.3 Attributietheorie 

De attributietheorie houdt zich bezig met het begrijpen hoe mensen causaliteit afleiden (Fiske 
& Taylor, 1991; Forsterling, 2001 in Ployhart & Harold, 2004: 86). Heider (1985 in Ployhart 
& Harold, 2004) constateerde dat mensen attributionele verwerkingen uitvoeren als middel 
om hun omgeving te voorspellen en te controleren, hierin lijkt het dan ook op stereotypering. 
Zij gebruiken dit ook in het nastreven van hun doelen en om hun gedrag en emoties te 
reguleren (Fiske & Taylor, 1991 in Ployhart & Harold, 2004: 86). Een belangrijk onderdeel 
van attributieformatie is het bepalen of iets is gebeurt door redenen die gelegen zijn in 
dispositionele (in de persoon gelegen) of situationele (buiten de persoon gelegen) factoren 
(Heider, 1958; Jones & Davis, 1965; Kelley, 1967 in Ployhart & Harold, 2004: 86-87). 
Attributieformatie gaat tevens relatief automatisch (Forsterling, 2001; Wong & Weiner, 1981 
in Ployhart & Harold, 2004: 86). 
De beschikbaarheidheuristiek (Tversky & Kahneman, 1973 in Ployhart & Harold, 2004: 89) 
houdt in dat we attributies over anderen maken op basis van de informatie die het snelst 
beschikbaar is, zoals demografische kenmerken. De verklaring van Ross (1977 in Ployhart & 
Harold, 2004: 89) hiervoor is dat we attributies over anderen eerder toeschrijven aan 
dispositionele factoren omdat deze informatie eerder beschikbaar is dan situationele 
informatie. Daarnaast speelt ook de culturele achtergrond van een individu een rol bij het 
maken van attributies. Zo vertonen allochtonen meer situationele en autochtonen meer 
dispositionele attitudes. Dit kan gevolgen hebben voor de uitkomst van sollicitatie-interviews 
waarin allochtone sollicitanten tegenover autochtone recruiters zitten (Bond, 1983; Morris & 
Peng, 1994; Shweder & Bourne, 1982 in Ployhart & Harold, 2004: 91; Dyal, 1984; Mirowsky 
& Ross, 1983 in Ployhart & Harold, 2004: 94). 
 
2.3 (On)bewuste vooroordelen 

 

2.3.1 Sociale identiteit theorie 

Aan de basis van onderstaande theorieën staat de sociale identiteit theorie. Deze theorie gaat 
er vanuit dat individuen een deel van hun zelfbeeld verkrijgen door de groepen waartoe zij 
behoren en die zij waarderen, hun ‘in-groups’. Het is voor individuen dus van belang dat de 
‘in-groups’ waartoe zij behoren of willen behoren positief beoordeeld worden om zo een 
positief zelfbeeld (self-continuity drive) te krijgen (Schneider & Northcraft, 1999: 1448; 
Goldberg, 2003: 561; McFarland e.a., 2004: 438; Goldberg, 2005: 598). 
 
2.3.2 ‘In-group’-‘out-group’ 

Aan de basis van intergroep discriminatie en wantrouwen staan de verschillen tussen 
subgroepen die worden veroorzaakt door differentiatie en identificatie, het verschil tussen de 
‘in-group’ en de ‘out-group’. Organisaties kunnen worden gezien als zo’n sociale groep, de 
‘in-group’. Individuen die komen solliciteren kunnen dan worden gezien als de ‘out-group’. 
En in het intergroep contact kunnen onderlinge verschillen zorgen voor discriminatie en bias 
(Jones e.a., 2000: 56/58). Een mogelijke verklaring hiervoor is dat organisaties werknemers 
zoeken die qua kenmerken, behoeften en wensen overeenkomen met het huidige 
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personeelsbestand (Van de Ven e.a., 2004: 1). En aangezien in veel organisaties het huidige 
personeelsbestand nog voornamelijk bestaat uit autochtone medewerkers, is het mogelijk dat 
deze organisaties bewust of onbewust zoeken naar individuen die ‘passen’ binnen deze 
samenstelling en dit zijn vaak niet degenen die qua demografische kenmerken verschillen (De 
Vries, 2005: 3). Individuele kenmerken van personen hebben in dit geval geen of weinig 
invloed op de kans om aangenomen te worden (Dagevos 2001: 22). 
 
2.3.3 Veronderstelde-kenmerken theorie 

Er worden aannames gedaan over de kenmerken van een groep op basis van demografische 
verschillen. Volgens de veronderstelde-kenmerken theorie (assumed-characteristics theory) 
geloven leden van de ‘in-group’ dat hun eigen kenmerken gunstiger zijn dan de kenmerken 
van de leden van een ‘out-group’ (Coleman e.a. 1995, Jussim e.a. 1987, 1996 in De Meijer 
e.a., 2006: 224). Wanneer leden van de ‘in-group’ echter meer relevante, etnisch gerelateerde, 
demografische informatie over de ‘out-group’ leden zouden hebben, gaat deze theorie er van 
uit dat de beoordeling positiever zou worden (De Meijer e.a., 2006: 224). 
 
2.3.4 Overeenkomstigheid-aantrekkelijkheid paradigma 

Interpersoonlijke aantrekkingskracht komt voort uit een grote associatie met overeenkomsten 
tussen jezelf en een ander. Deze interpersoonlijke aantrekkingskracht zorgt ervoor dat de 
gedachte bestaat dat mensen met dezelfde demografische variabelen ook dezelfde 
onderliggende attributies hebben (Goldberg, 2003: 561; McFarland e.a., 2004: 437). Ras is 
één van de belangrijkste demografische variabelen voor interpersoonlijke aantrekkingskracht 
(McFarland e.a., 2004: 437). Het overeenkomstigheid-aantrekkelijkheid paradigma wordt ook 
wel het ‘similar-to-me’ effect genoemd. Demografische gelijkheid tussen recruiter en 
sollicitant leidt tot de gedachte bij de recruiter dat er overeenkomstigheid bestaat in attitudes 
en waarden die op hun beurt leiden tot interpersoonlijke aantrekkingskracht. Hieruit ontstaat 
een positieve bias en volgens het paradigma zullen recruiters sollicitanten die veel 
overeenkomsten hebben met henzelf positiever beoordelen dan sollicitanten waartoe zij zich 
minder aangetrokken voelen (Goldberg, 2005: 600-601). Ook het principe van 
overeenkomstigheid (principal of similarity) ondersteunt de interpersoonlijke 
aantrekkingskracht op basis van overeenkomstigheid. Een gebrek aan overeenkomst tussen 
sollicitanten en recruiter leidt volgens dit principe tot een negatieve beoordeling van de 
sollicitant. Het gebrek aan overeenkomst komt bijvoorbeeld tot uiting in non-verbaal gedrag, 
huidskleur en culturele identiteit (Vrij e.a., 1992: 207). 
 
De ‘in-group’-‘out-group’ theorie en veronderstelde-kenmerken theorie beredeneren dat men 
een voorkeur heeft voor individuen die behoren tot de ‘in-group’ en deze dan ook positiever 
beoordelen dan individuen die behoren tot de ‘out-group’. Het overeenkomstigheid-
aantrekkelijkheid paradigma gaat meer uit van individuele interpersoonlijke 
overeenkomstigheid, die ertoe leidt dat men iemand met veel overeenkomstige kenmerken 
positiever beoordeelt dan iemand met minder overeenkomstige kenmerken. Het behoren tot 
de ‘in-group’ kan zo’n overeenkomstig kenmerk zijn. 
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2.3.5 Complexiteit-extremiteit theorie 

De complexiteit-extremiteit theorie gaat er vanuit dat individuen meer contact hebben met ‘in-
group’ leden dan met ‘out-group’ leden. Door deze hogere mate van contact zullen ‘in-group’ 
leden een meer complexe representatie vormen van elkaar dan van ‘out-group’ leden. Bij 
evaluaties zullen ‘in-group’ leden meer accurate beoordelingen over elkaar geven. Over ‘out-
group’ leden zullen eerder laag complexe representaties gevormd worden bij een beoordeling. 
Extreme evaluaties zijn dan ook meer waarschijnlijk en er zal daarom eerder beoordeeld 
worden of iemand ‘goed’ of ‘slecht’ is (De Meijer e.a., 2006: 225). 
 
2.3.6 Stereotypering 

Een mogelijke verklaring voor de moeilijkheden die etnische minderheden ondervinden bij 
het toetreden tot de arbeidsmarkt is stereotypering. Mensen gebruiken stereotyperingen om 
een oordeel te vormen over anderen. ‘Een stereotype is een vorm waarin de realiteit wordt 

gegoten, ongeacht zijn individuele vorm. Een stereotype is een gesimplificeerd en 

gegeneraliseerd beeld van een groep van mensen, dat gecreëerd is door de waarden, oordelen 

en aannames van haar makers, in de meeste gevallen is dit de samenleving zelf.’(Beck, 
Bennett, & Wall, 2005, 94) 
Soms zijn stereotyperingen handig om de veelvoud aan indrukken die je soms opdoet te 
kunnen verwerken, maar zodra ze de overhand krijgen verdwijnen alle nuances en krijgen 
individuen geen eerlijke kans om hun persoonlijkheid te tonen. Tevens worden individuen dan 
niet beoordeeld op hun persoonlijke kwaliteiten, maar op basis van ideeën die de beoordelaar 
heeft met betrekking tot de groep waar de persoon toe behoort, oftewel op basis van 
vooroordelen (Dagevos 2001: 39; Van de Ven e.a., 2004: 4). Voorts is het zo dat bij de 
beoordeling van mensen uit onze ‘in-group’ we meestal preciezer zijn en meer letten op 
individuele kenmerken, terwijl we bij de beoordeling van mensen uit de ‘out-group’ minder 
individuele verschillen zien en meer af gaan op stereotyperingen. Dit is vaak een onbewust 
proces wat ervoor zorgt dat in organisaties waar overwegend meer autochtone mensen werken 
in de hogere posities er weinig kansen zijn voor allochtone sollicitanten om aangenomen te 
worden (De Vries, 2005: 3). 
Omdat het zo lastig is om ‘stereotype denken’ geheel te verbannen, stelt Bielby (2000: 122) 
voor om ernaar te streven de invloed ervan tijdens personeelsselectie zoveel mogelijk te 
beperken. Dit kan bereikt worden door beoordelingen van sollicitanten te baseren op actuele 
en relevante informatie en door gebruik te maken van een mechanisme dat ervoor zorgt dat de 
recruiters verantwoordelijk zijn voor de door hen gebruikte procedure en toegepaste criteria 
(Salancik & Pfeffer, 1978; American Psychological Association, 1991; Tetlock, 1992; Fiske, 
Lin & Neuberg, 1999 in Bielby, 2000: 124). 
 

Stereotypering bevat elementen van de ‘in-group’-‘out-group’ theorie en de complexiteit-
extremiteit theorie. Het voegt hieraan toe, dat we individuen beoordelen op basis van de groep 
waartoe zij behoren en de ideeën die de beoordelaar heeft over deze groep op basis van 
persoonlijke kennis over en ervaring met deze groep. De kennis over een bepaalde groep kan 
op verschillende manieren opgedaan worden en zorgt er voor dat deze kennis niet per se van 
toepassing hoeft te zijn op een bepaald individu. 
 

2.3.7 Schematheorie en herinneringsfouten (recall errors) 

De schematheorie verklaart hoe we beelden van anderen vormen. Wanneer een autochtoon 
bijvoorbeeld een allochtoon tegenover zich heeft, wordt het schema ‘allochtoon’ opgeroepen 
vanuit de hersenen. Één mogelijke verklaring waarom allochtone sollicitanten lagere scores 
ontvangen bij het sollicitatie-interview is dat het schema, allochtoon, word opgeroepen in het 
proces van reconstructie van het interview uit het geheugen. En wanneer één stukje 
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informatie, dat geassocieerd wordt met een schema, wordt opgeroepen uit het geheugen, dan 
worden ook de andere stukjes informatie, die verbonden zijn met hetzelfde schema, 
geactiveerd. De aanname in dit geval is dan wel dat de autochtone recruiters negatieve 
schema’s hebben ten opzichte van allochtonen. De informatie die wordt teruggehaald uit het 
geheugen is informatie die mensen hebben gecreëerd in de loop van hun leven. Vaak gebeurt 
dit in de vorm van stereotyperingen, zoals eerder behandeld. Het is mogelijk dat tijdens de 
beoordeling deze schema’s onbewust een rol spelen terwijl ze nog niet zichtbaar zijn in de 
beoordeling. Vaak komen deze schema’s wel boven drijven bij herinneringsfouten. 
Herinneringsfouten zorgen ervoor dat, ook al spelen schema’s geen rol op het moment van 
beoordelen, achteraf blijkt dat, in het geval van dit onderzoek, de recruiters zich herinneren 
dat autochtone sollicitanten een positievere indruk hebben achter gelaten in vergelijking met 
allochtone sollicitanten. Ongeacht of dit ook daadwerkelijk zo is. De schema’s die we in ons 
hoofd hebben zorgen ervoor dat we dit soort herinneringsfouten kunnen maken (Frazer & 
Wiersma, 2001: 173/186-187). 
 
2.4 Onderzoeksresultaten 

Vanuit bovenstaande theorieën zijn diverse onderzoeken uitgevoerd en de resultaten uit de 
onderzoeken die relevant zijn voor dit onderzoek worden hieronder behandeld. 
 

2.4.1 Onderzoeksresultaten culturele verschillen 

 

Individualisme-collectivisme 

Uit het onderzoek van Huiberts, Vollebergh & Meeus (1999 in Huiberts, 2002: 26/30/37) 
blijkt dat allochtonen een groep die weinig ruimte biedt voor individuele vrijheid en 
persoonlijke eigenschappen die het functioneren van dergelijke groepen bevorderen, hoog 
waarderen. Tevens hebben allochtonen meer behoefte aan consensus (Huiberts, Vollebergh & 
Meeus, 1999 in Huiberts, 2002: 26/30/37). Vanuit de beschrijvingen van individualistische en 
collectivistische culturen van Hofstede (2002) is dit verschil te verklaren. In individualistische 
samenlevingen zijn het eigenbelang en vrijheid belangrijk, terwijl in collectivistische 
samenlevingen de groep belangrijk is en de eigen bijdrage aan deze groep. 
 
Het onderzoek van Huiberts, Meeus, Oosterwegel & Vollebergh (2002 in Huiberts, 2002: 94) 
toont verder nog aan dat autochtonen meer gedragsautonomie hebben dan allochtonen (in dit 
geval Marokkaanse jongeren) en dus over meer zaken zelf beslissen. Dit zorgt ervoor dat 
individuen uit collectivistische culturen waarschijnlijk bescheidener overkomen en minder 
assertief zijn tijdens sollicitatie-interviews. Het denken in vormen van ‘wij’ in plaats van ‘ik’ 
zorgt ervoor dat allochtone sollicitanten ook geneigd zijn dit te doen in het beantwoorden van 
vragen van recruiters. Een laatste verschil binnen deze dimensie is de manier waarop 
individuen omgaan met mensen uit een ‘out-group’. Collectivisten gedragen zich ten opzichte 
van iemand uit een ‘out-group’ formeler, onvriendelijker en met meer superioriteit terwijl 
individualisten minder variëren in sociaal gedrag ten opzichte van anderen (Huiberts, 
Vollebergh & Meeus, 1999; Huiberts, Oosterwegel, Meeus & Vollebergh, 2001 in Huiberts, 
2002: 30/45). Er moet één kanttekening gemaakt worden bij deze gevonden verschillen. Uit 
het onderzoek van Huiberts, Oosterwegel, Meeus & Vollebergh (2001 in Huiberts, 2002: 
49/56-57) en het onderzoek van Huiberts, Meeus, Oosterwegel & Vollebergh (2002 in 
Huiberts, 2002: 82) blijkt namelijk dat de culturele verschillen tussen individualistische en 
collectivistische culturen kleiner worden wanneer individuen zich buiten de eigen ‘in-group’ 
begeven. 
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Machtafstand 

Uit onderzoek van Dagevos & Beljaarts (1996) en Dagevos & Rodenburg (1998 in Dagevos, 
2001: 39) is gebleken dat allochtone sollicitanten moeite hebben om zichzelf goed te 
presenteren tijdens sollicitatiegesprekken. Dit wordt onder andere veroorzaakt door hun 
opvatting dat het gepast is om enige afstand te bewaren ten opzichte van een recruiter en/of 
bijvoorbeeld een lijnmanager, omdat deze persoon als meerdere wordt gezien. Juist deze 
opstelling wordt door recruiters geïnterpreteerd als ongeïnteresseerdheid en 
gedemotiveerdheid van de sollicitant. In de Nederlandse context wordt er namelijk van een 
sollicitant verwacht dat hij zichzelf verkoopt (Dagevos, 2001: 39). Voorts is er ook een 
verschil in de mate van directheid tussen allochtonen en autochtonen, allochtonen zijn minder 
direct dan autochtonen, wat invloed kan hebben op de beoordeling door een autochtone 
recruiter (De Vries, 2005: 7). 
 

Non-verbale communicatie 

Uit onderzoek blijkt dat er een verschil is in non-verbale communicatie tussen allochtone en 
autochtone sollicitanten. De ‘etnische stijl’ van non-verbale communicatie wordt negatiever 
beoordeeld door autochtone recruiters dan de ‘Nederlandse stijl’. Daarom is het mogelijk dat 
non-verbale communicatiefouten (errors) een verklaring bieden voor de problemen die 
allochtone sollicitanten ondervinden bij het vinden van een baan. Een allochtone sollicitant 
zal een negatievere indruk maken op autochtone recruiters vanwege het verschil in non-
verbaal gedrag (Vrij e.a., 1992: 199). 
Uit verschillende onderzoeken blijkt dat ondersteunend knikken, ondersteunende gebaren, 
gelimiteerde lichaamsbewegingen, een directe beantwoordingstijl, een vloeiende conversatie 
stijl, vriendelijk non-verbaal gedrag, oogcontact en (glim)lachen resulteren in een positieve 
indruk en dus een positieve beoordeling (Vrij e.a., 1992: 200; Anderson, 1991; Anderson & 
Shackleton, 1990; Burnett & Motowidlo, 1998; Cash & Kilcullen, 1985; De Groot & 
Motowidlo, 1999; Forbes & Jackson, 1980; Gifford, Ng & Wilkinson, 1985; Hollandsworth, 
Kazelskis, Stevens & Dressel, 1979; Imada & Hakel, 1977; McGovern, Jones, Warwick & 
Jackson, 1981; Motowidlo & Burnett, 1995; Parsons & Liden, 1984; Rasmussen, 1984 in 
Peeters & Lievens, 2006: 211). Dit is de ‘Nederlandse stijl’ van non-verbale communicatie. 
Volgens Eppink (1982) en Van Daal (1988 in Vrij e.a., 1992: 200) hebben etnische 
minderheden vaak een indirect reactiepatroon. Volgens Vrij e.a. (Vrij, 1991; Vrij & Winkel, 
1990, 1991 in Vrij e.a., 1992: 200) vertonen Surinamers, in vergelijking met autochtonen een 
indirect reactie patroon, spreken ze langzamer, hebben ze een hogere stem, meer spraak 
verstoringen, een afkeer van staren (gaze aversion), (glim)lachen ze meer, maken ze meer 
gebaren en lichaamsbewegingen. Uit onderzoek blijkt verder dat allochtonen frequent en 
langdurig oogcontact onbeleefd, arrogant en verachtelijk vinden.(Vrij e.a., 1992: 201) Dit is 
de ‘etnische stijl’ van non-verbale communicatie waar in de voorgaande alinea al over 
gesproken werd. 
De hypothese uit het onderzoek van Vrij e.a. (1992: 205-206) dat de beoordeling van een 
sollicitant tijdens een sollicitatie-interview vooral wordt beïnvloed door het vertoonde non-
verbale gedrag werd ondersteund. Ook de hypothese dat autochtone panelleden sollicitanten 
met een ‘etnische stijl’ van non-verbale presentatie negatiever beoordelen dan sollicitanten 
met een ‘Nederlandse stijl’ werd ondersteund (zie ook Parsons & Liden, 1984 in Frazer & 
Wiersma, 2001: 175). In dit onderzoek is de beheersing van de Nederlandse taal niet van 
invloed, omdat de sollicitanten de Nederlandse taal voldoende beheersten. Voorts werden 
Surinaamse sollicitanten over het algemeen positiever beoordeeld dan Turkse. Dit heeft 
mogelijk te maken met het feit dat de Nederlandse recruiters meer (positieve) ervaringen 
hadden met Surinaamse collega’s dan met Turkse. Er lijkt, als laatste, sprake te zijn van non-
verbale communicatie fouten. De resultaten laten namelijk zien dat de autochtone recruiters 
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de ‘Nederlandse stijl’ van presentatie positiever beoordeelden dan de ‘etnische stijl’ van 
presentatie. De indruk die sollicitanten maakten werd vooral beïnvloed door de stijl van 
presenteren. Daarom kan geconcludeerd worden dat de beoordeling van een allochtone 
sollicitant niet slechter wordt door wat hij/zij zegt, maar door de manier waarop hij/zij iets 
zegt (Vrij e.a., 1992: 201-206). 
 

Attributietheorie 

Naast individuele verschillen in attributies suggereert attributie onderzoek dat attributies ook 
kunnen verschillen per cultuur. Er is bijvoorbeeld meerdere malen in onderzoek aangetoond 
dat westerse culturen dispositionele attitudes vertonen en dat niet-westerse culturen 
situationele attitudes vertonen (Bond, 1983; Morris & Peng, 1994; Shweder & Bourne, 1982 
in Ployhart & Harold, 2004: 91; Dyal, 1984; Mirowsky & Ross, 1983 in Ployhart & Harold, 
2004: 94). Deze verschillen kunnen mogelijk deels worden toegeschreven aan het verschil 
tussen de individualistische mentaliteit binnen de westerse cultuur en de collectivistische 
mentaliteit binnen niet-westerse culturen (Alderfer & Sims, 2003; Triandis & Suh, 2002 in 
Ployhart & Harold, 2004: 91). 
 

2.4.2 Onderzoeksresultaten (on)bewuste vooroordelen 

 
Sociale identiteit theorie 

Onderzoek dat vanuit de sociale identiteit theorie heeft gekeken naar persoon-organisatie fit 
toont aan dat, omdat recruiters zichzelf waarschijnlijk zien als succesvolle leden van de 
organisatie, zij sollicitanten zoeken die in demografisch opzicht op hen lijken. Zij verwachten 
dat de sollicitanten die demografisch op hen lijken, ook in de organisatie zullen passen 
(Schneider & Northcraft, 1999: 1453; Judge & Ferris 1991, Rand & Wexley 1975 in 
Goldberg, 2005: 599; De Meijer e.a., 2006: 224). Deze bevindingen worden ondersteund en 
uitgebreid door Milliken & Martins (1996 in Goldberg, 2005:599). Uit hun onderzoek blijkt 
namelijk dat verschillen in waarneembare attributies meer negatieve reacties veroorzaken dan 
verschillen in onderliggende attributies. Dit komt overeen met het overeenkomstigheid-
aantrekkelijkheid paradigma (Goldberg, 2005: 599).  
Overeenkomst in etnische achtergrond had in het onderzoek van Goldberg (2005: 599/609-
611) zelf een positieve invloed op de beoordeling van autochtone sollicitanten door 
autochtone recruiters. Maar allochtone recruiters maakten in dit onderzoek geen onderscheid 
tussen allochtone of autochtone sollicitanten in hun beoordeling. Dit onderzoek is echter wel 
uitgevoerd in Amerika onder autochtone Amerikanen en Afro-Amerikanen. 
In het onderzoek van McFarland e.a. (2004: 444-449) is echter geen significant verband 
gevonden tussen de etnische achtergrond van de recruiter en de sollicitant. Geconcludeerd 
wordt dat allochtone recruiters meer het ‘similar-to-me’ effect vertonen dan autochtone 
recruiters en dat dit effect kleiner wordt in panels waarvan de meerderheid autochtoon is. Een 
kanttekening die moet worden gemaakt is dat het ook zo zou kunnen zijn dat het niet de bias 
is van hetzelfde ras, maar dat sollicitanten zich meer op hun gemak voelen bij een 
interviewpanel waarvan de meerderheid dezelfde etnische achtergrond heeft als zijzelf en 
daarom beter scoren. 
De bevindingen uit onderzoek inzake de verschillen in de beoordeling van sollicitanten lopen 
dus nogal uiteen, een aantal onderzoekers suggereren dat er geen verschil is in de beoordeling 
door recruiters (Arvey, 1979; Arvey & Faley, 1988; Wexley & Nemerhoff, 1974 in Frazer & 
Wiersma, 2001: 174; McFarland e.a., 2004: 436) terwijl een aantal andere onderzoekers ofwel 
suggereren dat autochtone recruiters allochtone sollicitanten benadelen (Triandis 1963 in 
Frazer & Wiersma, 2001: 174) ofwel dat allochtone recruiters autochtone sollicitanten 
benadelen (McIntyre, Moberg & Posner, 1980; Parsons & Liden, 1984; Rand & Wexley, 
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1975; Sackett, DuBois & Noe, 1991; Webber & Orcutt, 1984; Wexley & Nemerhoff, 1974 in 
McFarland e.a., 2004: 436). 
 
Complexiteit-extremiteit theorie en veronderstelde-kenmerken theorie 

Het onderzoek van De Meijer e.a. (2006) dat gebruik heeft gemaakt van de complexiteit-
extremiteit theorie en de veronderstelde-kenmerken theorie concludeert dat, in 
overeenstemming met eerdere bevindingen, er significante verschillen in score zijn tussen de 
etnische meerderheidsgroep en de etnische minderheidsgroeperingen, in het voordeel van de 
eerste groep, bij alle selectie instrumenten. De verschillen in score waren, tevens in 
overeenstemming met eerder onderzoek, groter bij de capaciteitentest. Een interessante 
bevinding in dit onderzoek is dat de beheersing van de Nederlandse taal en de opleiding die 
iemand genoten heeft meer bepalend zijn voor het verschil in beoordelingen van recruiters 
(tijdens sollicitatie-interviews) dan etniciteit zelf. Het uitgangspunt van de veronderstelde-
kenmerken theorie dat bij meer relevante, etnisch gerelateerde, demografische informatie oer 
sollicitanten de beoordelingen positiever worden wordt ondersteund in dit onderzoek. De 
complexiteit-extremiteit theorie heeft in dit onderzoek geen invloed gehad op het gedrag van 
recruiters en assessoren. De auteurs concluderen in verband hiermee dan ook dat de sociale 
identiteit theorie van Tajfel (1978 in De Meijer e.a., 2006) waarschijnlijk een betere 
verklaring biedt. Deze theorie veronderstelt, zoals eerder is uitgelegd, dat de motivatie om een 
positieve sociale identiteit te behouden leidt tot een bias in het voordeel van de ‘in-group’ 
(Schneider & Northcraft, 1999: 1452-1453; De Meijer e.a., 2006: 225-228/235/241/243/246-
248). 
 
Stereotypering 

Parsons e.a. (1999: 561-564) hebben onderzoek gedaan naar de accuraatheid van beoordeling 
door recruiters van de waarden van een sollicitant. Hieruit blijkt dat wanneer recruiters zijn 
geïnstrueerd om zich te focussen op specifieke waarden van een sollicitant zij uiteindelijk een 
betere beoordeling kunnen geven over de benoemde waarden dan over niet benoemde 
waarden. Tevens is in dit onderzoek gebleken dat wanneer waarden functionele relevantie 
hebben voor de organisatie (en/of de baan) recruiters deze ook meer accuraat beoordeelden. 
Voorts is uit het onderzoek van Parsons e.a. (1999) en uit sociaal psychologisch onderzoek 
inzake het beperken van de invloed van ‘stereotype denken’ gebleken, dat dit een positief 
effect heeft op de beperking van ‘stereotype denken’ tijdens de personeelsselectie. 
 
Schematheorie en herinneringsfouten 

Ook al worden allochtone en autochtone sollicitanten in dezelfde mate aangenomen, uit 
onderzoek van Frazer & Wiersma (2001) blijkt dat autochtone recruiters zich een week later 
herinneren dat de antwoorden van de allochtone sollicitanten significant minder intelligent 
waren dan de antwoorden van autochtone sollicitanten. De aanname die Frazer & Wiersma 
(2001) maken hierover is dat de recruiters in dit onderzoek negatieve schema’s hebben ten 
opzichte van allochtonen die ze tijdens de sollicitatiegesprekken wisten te onderdrukken, 
maar die wel naar voren kwamen toen hier later naar gevraagd werd. De belangrijkste 
bevinding uit dit onderzoek is dan ook dat recruiters autochtone en allochtone sollicitanten in 
gelijke mate kunnen aannemen, terwijl ze bevooroordeelde attitudes hebben ten opzichte van 
etnische minderheden. De recruiters in dit onderzoek hebben hun beoordeling dus gebaseerd 
op kwaliteit en niet op ras, ook al herinnerden de recruiters zich achteraf dat allochtone 
sollicitanten minder intelligente antwoorden gaven – terwijl in feite hun antwoorden identiek 
waren aan de antwoorden van de autochtone sollicitanten. Deze bevindingen zijn in 
overeenstemming met eerder onderzoek dat bewijs vindt voor raciale bevooroordeelde 
attitudes. Een mogelijke verklaring waarom allochtone sollicitanten lagere scores hebben 
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ontvangen is dat het schema, allochtoon, werd opgeroepen in het proces van reconstructie van 
het interview uit het geheugen. En wanneer één stukje informatie, dat geassocieerd wordt met 
een schema, wordt opgeroepen uit het geheugen, dan worden ook de andere stukjes 
informatie, die verbonden zijn met hetzelfde schema, geactiveerd. De informatie die wordt 
teruggehaald uit het geheugen is informatie die mensen hebben gecreëerd in de loop van hun 
leven. Vaak gebeurt dit in de vorm van stereotyperingen, zoals eerder behandeld. Het is 
mogelijk dat tijdens de beoordeling deze schema’s onbewust een rol spelen terwijl ze nog niet 
zichtbaar zijn in de beoordeling. Het onderzoek van Frazer & Wiersma (2001) is uitgevoerd in 
een laboratoriumsetting en dit kan bepalend zijn voor de externe validiteit ervan (Frazer & 
Wiersma, 2001: 173/186-187). 
 
De bevindingen lopen uiteen met betrekking tot dit onderwerp. Diverse studies hebben 
aangetoond dat allochtone en autochtone recruiters sollicitanten met dezelfde etnische 
achtergrond als zijzelf hoger beoordelen dan sollicitanten met een andere etnische achtergrond 
(Greenhaus e.a., 1990; Kraiger & Ford, 1985; Landau, 1995; Mount e.a., 1997 in Frazer & 
Wiersma, 2001: 188). Terwijl andere studies aantonen dat er minimale of geen verschillen in 
de beoordelingen van allochtonen en autochtonen voorkomen ongeacht de etnische 
achtergrond van de recruiter zelf (Pulakos e.a., 1989; Sackett & Dubois, 1991 in Frazer & 
Wiersma, 2001: 188). 
 
2.5 Verwachtingen huidige onderzoek bij ABN AMRO 

Vanuit bovenstaande theorieën en onderzoeksresultaten zijn er een aantal verwachtingen met 
betrekking tot dit onderzoek. Deze zijn hieronder weergegeven. 
 

2.5.1 Culturele verschillen 

 

Individualisme-collectivisme 

Uit de theorie (Hofstede, 2002) en de verschillende onderzoeken (Huiberts, 2002) met 
betrekking tot de individualisme-collectivisme dimensie lijken er diverse verschillen te 
bestaan tussen allochtonen en autochtonen. Het gaat hier om het verschil in ‘wij’ versus ‘ik’ 
denken, een verschil in bescheidenheid, assertiviteit en omgang met leden uit een ‘out-group’. 
Daar tegenover staan de onderzoeksbevindingen waaruit is gebleken dat de beschreven 
verschillen tussen allochtonen en autochtonen veel kleiner zijn in de omgang met leden van 
een ‘out-group’ (Huiberts, 2002). Zowel de verschillen als de mogelijkheid dat deze 
verschillen minder of niet aanwezig zijn tijdens sollicitatie-interviews, zijn belangrijke 
gegevens voor dit onderzoek. 
 
Machtafstand 

Het gevolg van de verschillen in machtafstand tussen allochtonen en autochtonen (Hofstede, 
2002) voor dit onderzoek is dat er een verschil kan bestaan in de manier waarop allochtone en 
autochtone sollicitanten zich opstellen ten opzichte van recruiters tijdens sollicitatie-
interviews. Uit de onderzoeken met betrekking tot machtafstand blijkt dat allochtone 
sollicitanten moeite hebben om zichzelf goed te presenteren tijdens sollicitatie-interviews 
door hun opvattingen over wat gepast is. Er is een verschil in de opstelling tijdens een 
sollicitatie-interview die verwacht wordt van een sollicitant door autochtone recruiters, en de 
opstelling die allochtone sollicitanten daadwerkelijk hebben (Dagevos, 2001; De Vries, 2005). 
In dit onderzoek kan aan de hand van de dimensie machtafstand (Hofstede, 2002) verwacht 
worden dat autochtone sollicitanten minder machtafstand ervaren ten opzichte van de recruiter 
dan allochtone sollicitanten. 
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Femininiteit-masculiniteit 

In dit onderzoek kan de femininiteit-masculiniteit dimensie (Hofstede, 2002) van belang zijn, 
omdat het aangeeft hoe men omgaat met problemen en hoe belangrijk ambitie is in 
verschillende culturen. Deze verschillen kunnen van invloed zijn op de motivatie van een 
sollicitant om bij een organisatie te gaan solliciteren en op de manier waarop sollicitanten 
omgaan (zijn omgegaan) met conflictsituaties. Verwacht kan worden dat allochtonen meer 
ambitieus zijn dan autochtonen, voorts wordt de motivatie van allochtonen om bij een 
organisatie te gaan werken meer gevoed door redenen als aanzien en salaris. Verder is te 
verwachten dat autochtonen conflictsituaties eerder proberen op te lossen door bijvoorbeeld 
compromissen te sluiten. Allochtonen zullen eerder de confrontatie aangaan in 
conflictsituaties (Hofstede, 2002). 
 

Onzekerheidsvermijding 

In dit onderzoek kan de dimensie onzekerheidsvermijding (Hofstede, 2002) een verklaring 
bieden voor de manier waarop allochtonen en autochtonen reageren op vragen van recruiters. 
Zo zullen bijvoorbeeld sollicitanten uit culturen met grote onzekerheidsvermijding 
verwachten dat de recruiter het juiste antwoord weet op de vraag die hij/zij stelt. Daardoor 
zullen genoemde sollicitanten twijfelen bij het beantwoorden van deze vragen. Verwacht kan 
worden dat de autochtone sollicitanten minder onzekerheidsvermijdend zijn dan de allochtone 
sollicitanten. 
 

Non-verbale communicatie 

Voor dit onderzoek is het interessant om te bekijken of recruiters in hun beoordeling non-
verbale gedragingen beoordelen en of deze gedragingen terug te leiden zijn naar de culturele 
verschillen die beschreven zijn in paragraaf 2.3.1 (Vrij e.a., 1992; Peeters & Lievens, 2006; 
Frazer & Wiersma, 2001). 
 
Attributietheorie 

Dispositionele en situationele attributies kunnen, zoals uit de theorie (Ployhart & Harold, 
2004) blijkt, invloed hebben op de beoordeling door recruiters. Als er ook een verschil bestaat 
in het maken van dispositionele en situationele attributies tussen culturen, zoals is beschreven 
in de theorie en zoals is gebleken uit verschillende onderzoeken (Ployhart & Harold, 2004), 
dan biedt de attributietheorie mogelijk een verklaring voor het eventuele verschil in de 
beoordelingen tussen autochtonen en allochtonen. Omdat volgens de theorie allochtonen meer 
geneigd zijn om situationele attributies te maken en autochtone sollicitanten meer geneigd 
zijn om dispositionele attributies te maken en omdat de recruiters dispositionele attributies 
positiever beoordelen dan situationele attributies. 
 

2.5.2 (On)bewuste vooroordelen 

 

Sociale identiteit theorie 

De sociale identiteit theorie impliceert dat de autochtone recruiters in dit onderzoek meer 
negatieve attributies maken over allochtone sollicitanten dan over autochtone sollicitanten, 
vanwege de waarneembare demografische verschillen (Schneider & Northcraft, 1999; 
Goldberg, 2005). De resultaten van de verschillende onderzoeken lopen echter nogal uiteen 
(Schneider & Northcraft, 1999; Goldberg, 2003; McFarland e.a., 2004; Goldberg, 2005). 
Daarom is het interessant om te bekijken of de sociale identiteit theorie wordt bevestigd of 
ontkracht in dit onderzoek. Om deze vraag te kunnen beantwoorden is gekeken of de 
autochtone recruiters de autochtone sollicitanten positiever beoordelen dan de allochtone 
sollicitanten tijdens het sollicitatie-interview. 
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‘In-group’-‘out-group’ 
Naar aanleiding van de ‘in-group’-‘out-group’ theorie kan er in dit onderzoek verwacht 
worden dat de recruiters van ABN AMRO sollicitanten zoeken die qua kenmerken, behoeften 
en wensen overeenkomen met hun huidige personeelsbestand, de ‘in-group’ (Jones e.a., 
2000). Zoals beschreven is bij de sociale identiteit theorie, zullen recruiters, omdat zij zichzelf 
zien als succesvolle leden van de organisatie, sollicitanten die in demografisch opzicht niet op 
hen lijken waarschijnlijk eerder afwijzen (Dagevos, 2001; Van de Ven, 2004; De Vries, 
2005). Deze verwachting komt dus overeen met de verwachting naar aanleiding van de 
sociale identiteit theorie. 
 
Veronderstelde-kenmerken theorie 

Vanuit de veronderstelde-kenmerken theorie kan dezelfde verwachting worden afgeleid, als 
de verwachting vanuit de sociale identiteit theorie en de ‘in-group’-‘out-group’ theorie. 
Hieraan wordt echter de verwachting toegevoegd dat wanneer de recruiters meer relevante, 
etnisch gerelateerde, demografische informatie hebben over de sollicitanten, hun beoordeling 
positiever wordt (De Meijer e.a., 2006). Dit geldt zowel voor autochtone als allochtone 
sollicitanten. Het verschil is echter dat de autochtone recruiters autochtone sollicitanten 
waarschijnlijk eerder zien als iemand van hun ‘in-group’ dan allochtone sollicitanten, 
waardoor zij eerder meer relevante, etnisch gerelateerde, demografische informatie (denken 
te) hebben over autochtone sollicitanten dan over allochtone sollicitanten. 
 

Overeenkomstigheid-aantrekkelijkheid paradigma 

De verwachting vanuit het overeenkomstigheid-aantrekkelijkheid paradigma komt overeen 
met de verwachting vanuit de sociale identiteit theorie, de ‘in-group’-‘out-group’ theorie en 
de veronderstelde kenmerken theorie. Echter wordt deze verwachting beredeneerd vanuit het 
individu. Vanuit persoonlijke demografische overeenkomstigheid ontstaat interpersoonlijke 
aantrekkingskracht, waardoor een sollicitant positief beoordeeld wordt (Vrij e.a., 1992; 
Goldberg, 2003; McFarland e.a., 2004; Goldberg, 2005). 
 
Complexiteit-extremiteit theorie 

De complexiteit-extremiteit theorie is in dit onderzoek van belang omdat hiermee bekeken 
kan worden of de beoordelingen van allochtone sollicitanten door recruiters minder complex 
en meer extreem zijn dan de beoordelingen van autochtone sollicitanten (De Meijer e.a., 
2006). Het feit dat uit onderzoek is gebleken dat de beheersing van de Nederlandse taal en de 
opleiding die iemand heeft genoten meer invloed heeft op de uitkomst van een sollicitatie-
interview dan zijn/haar culturele achtergrond, zorgt voor de verwachting, dat er geen of 
weinig verschil zal zijn in de complexiteit en extremiteit van de beoordelingen van de 
autochtone en allochtone sollicitanten (De Meijer e.a., 2006). 
 
Stereotypering 

De recruiters van ABN AMRO hebben een mechanisme dat ervoor zorgt dat de recruiters 
verantwoordelijk zijn voor de door hen gebruikte procedure en toegepaste criteria. De te 
toetsen competenties zijn namelijk van tevoren vastgelegd en gedefinieerd, waardoor zij er 
vooral op gefocust zijn de sollicitanten naar deze competenties te vragen. Volgens Salancik & 
Pfeffer (1978); American Psychological Association (1991); Tetlock (1992); Fiske, Lin & 
Neuberg (1999 in Bielby, 2000: 124) beperkt dit de invloed van ‘stereotype denken’ tijdens 
personeelsselectie. Uit onderzoek van Parsons e.a. (1999) en uit sociaal psychologisch 
onderzoek dat heeft gekeken naar het beperken van de invloed van ‘stereotype denken’ is ook 
gebleken dat het gebruik van een competentieprofiel een positief effect heeft op de 
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accuraatheid van de beoordeling. Voor dit onderzoek kan het bovenstaande betekenen dat de 
invloed van ‘stereotype denken’ beperkt of niet aanwezig is en er dus geen verschillen worden 
gevonden op basis van stereotypering. 
 

Schematheorie en herinneringsfouten 

De recruiters schrijven doorgaans direct na het sollicitatie-interview een beoordeling over een 
sollicitant. Hierdoor is de kans op herinneringsfouten klein. De schematheorie en 
herinneringsfouten (Frazer & Wiersma, 2001) zorgen daarom in dit onderzoek voor de 
verwachting dat in de beoordeling door de recruiters van allochtone en autochtone 
sollicitanten weinig verschil gevonden zal worden, terwijl de recruiters, volgens de theorie, 
achteraf toch een positiever beeld hebben van de autochtone sollicitanten. Het is dus een 
mogelijke verklaring voor het ontbreken van verschillen in de beoordelingen door recruiters.
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3 Methode 
 
3.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk worden allereerst de onderzoeksvraag en de deelvragen onder elkaar gezet 
om zo een overzicht te krijgen van het onderzoek. 
Vervolgens worden de belangrijkste begrippen geoperationaliseerd en de definities van de 
competenties voor de traineeships van ABN AMRO gegeven. 
In paragraaf 3.4 wordt de onderzoekspopulatie beschreven. 
Voorts volgen de methodologische verantwoording van dit onderzoek, de methoden van 
dataverzameling en de methodologische verantwoording van de data-analyse. 
Het hoofdstuk sluit af met de validiteit en betrouwbaarheid van het onderzoek. 
 
3.2 Onderzoeksvraag en deelvragen 

Het is nuttig om hier nogmaals de onderzoeksvraag en deelvragen weer te geven zodat 
overzichtelijk is wat er onderzocht is. 
 
Onderzoeksvraag: In hoeverre spelen culturele verschillen en/of (on)bewuste 

vooroordelen een rol bij de afwijzing van hoger opgeleide allochtone sollicitanten naar 

aanleiding van een sollicitatie-interview? 

 
Deelvragen 

1. Vallen allochtone sollicitanten relatief meer af na het sollicitatie-interview dan 
autochtone sollicitanten? 

2. Op welke competenties worden allochtone sollicitanten negatief beoordeeld bij het 
sollicitatie-interview? 

3. Komen de competenties waarop allochtone sollicitanten negatief worden beoordeeld 
overeen met de competenties waarop autochtone sollicitanten negatief worden 
beoordeeld? 

4. Kunnen mogelijke verschillen in score tussen de autochtone en allochtone sollicitanten 
verklaard worden door culturele verschillen en/of (on)bewuste vooroordelen? 

 
3.3 Operationalisering begrippen 

Om ervoor te zorgen dat er geen verwarring ontstaat bij lezers en onderzoekers over de 
betekenis van de verschillende begrippen die gebruikt zijn in de onderzoeksvraag, de 
deelvragen en de verwachtingen worden de relevante begrippen gedefinieerd. 
 
Allochtoon/etnische minderheid: ‘Persoon die in Nederland woonachtig is en van wie ten 

minste één ouder in het buitenland is geboren. Wie zelf in het buitenland is geboren, hoort tot 

de eerste generatie, wie in Nederland is geboren, hoort tot de tweede generatie.’(www.cbs.nl, 
28 mei 2007) Deze brede definitie van allochtoon wordt gehanteerd in dit onderzoek 
 
Autochtoon: ‘Persoon van wie de beide ouders in Nederland zijn geboren’ (www.cbs.nl, 28 
mei 2007) 
 
Sollicitant: ‘Iemand die naar een baan dingt’ (www.vandale.nl, 28 mei 2007) 
 

Recruiter: ‘Iemand die personeel werft’ (www.vandale.nl, 28 mei 2007) en selecteert 
 

Competentie: ‘Een bepaalde vaardigheid of kennis die aansluit bij de eisen die aan een 

functie gesteld worden.’ (www.wikipedia.nl, 28 mei 2007) 
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Traineeship: ‘Startersfunctie voor afgestudeerde HBO en WO studenten die de potentie 

bezitten om zichzelf te ontwikkelen en worden gezien als talentvol.’ (eigen definitie) 
 
3.4 Competenties  

De recruiters van ABN AMRO beoordelen sollicitanten op verschillende competenties. Deze 
competenties zijn overgenomen als categorieën in de kwalitatieve analyse en komen terug in 
de kwantitatieve analyse. Zo kan per competentie vergeleken worden of allochtone en 
autochtone sollicitanten verschillend beoordeeld worden en of er culturele verschillen en/of 
(on)bewuste vooroordelen ten grondslag liggen aan een verschil. 
ABN AMRO zoekt per traineeship naar verschillende competenties. Er zijn vijf 
kerncompetenties die bij alle traineeships gevraagd worden (zie bijlage II). Onderstaande 
definities worden gehanteerd door ABN AMRO: 
 

- Corporate values (samenwerken, integriteit, respect, professionaliteit): ‘Handhaven 

van algemeen aanvaarde sociale en ethische normen in activiteiten die met de functie 

te maken hebben’. Tijdens de sollicitatie-interviews wordt voornamelijk 
‘samenwerken’ getoetst. 

- Ambitie & ontwikkelingsgerichtheid: 
• Ambitie: ‘Gedrag vertonen dat erop gericht is succes te boeken. Zichzelf 

ontwikkelen teneinde succes te bereiken’ 
• Ontwikkelingsgerichtheid: ‘Analyseren van ontwikkelbehoeften en (laten) 

uitvoeren van ontwikkelingsactiviteiten’ 
- Resultaatgerichtheid: ‘Er steeds op uit zijn concrete, tastbare resultaten te boeken. De 

gedrevenheid tonen om zaken gedaan te krijgen en het optimale uit situaties te halen. 

Gericht activiteiten ontplooien om streefcijfers te halen’ 
- Initiatief & lef: 

• Initiatief: ‘Kansen signaleren en ernaar handelen. Liever uit zichzelf beginnen 

dan passief afwachten’ 

• Lef/durf: ‘Risico’s aangaan om uiteindelijk een bepaald herkenbaar voordeel 

te behalen.’ ‘ Is zichzelf, stelt zich kwetsbaar op en durft los te laten; trekt 

eigen conclusies; durft te beslissen en neemt ook de verantwoordelijkheid voor 

besluiten van anderen; is ondernemend en laat zich niet leiden door de 

hiërarchie’ 
- Sociabiliteit & impact: ‘Zich zonder moeite onder andere mensen begeven. 

Gemakkelijk naar anderen toestappen en zich gemakkelijk in gezelschap mengen en 
Een goede eerste indruk op anderen maken en deze weten te behouden. Weet ideeën 

op basis van natuurlijk gezag door anderen geaccepteerd te krijgen’ 

 
Een afwijzing op basis van deze competenties zou duiden op een verschil tussen de sollicitant 
en de organisatie/ABN AMRO. De hierna genoemde competenties worden voor het ene 
traineeship wel gevraagd en voor het andere traineeship niet (zie bijlage II). De hoeveelheid 
beschikbare data is kleiner en eventuele verschillen in data kunnen ook duiden op verschillen 
met betrekking tot dat specifieke traineeship. De niet-kerncompetenties zijn de volgende: 
 

- Commerciële drive: 'Zoeken, zien en uit eigener beweging benutten van mogelijkheden 

om nieuwe activiteiten te ontplooien, gericht op het genereren van output en 

rendement. Doelgericht activiteiten initiëren, welke tot verkopen kunnen leiden. De 

intentie tonen om contacten om te zetten in contracten’ 
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- Persoonlijk leiderschap: ‘Inzicht hebben in eigen sterktes en zwaktes. Op basis hiervan 

acties ondernemen om eigen kennis en vaardigheden te vergroten/verbeteren en 

zodoende beter te presteren. Actief gericht zijn op zelfontwikkeling. In combinatie met 

een goede eerste indruk op anderen maken en deze weten te behouden. Weet ideeën op 

basis van natuurlijk gezag door anderen geaccepteerd te krijgen’  
- Flexibiliteit: ‘Indien zich problemen of kansen voordoen de eigen gedragsstijl 

veranderen teneinde het gestelde doel te bereiken’ 
- Klantgerichtheid: ‘Onderzoeken van wensen en behoeften van de klant en hiernaar 

handelen. Anticiperen op behoeften van klanten en een hoge prioriteit geven aan 

servicebereidheid en klanttevredenheid’ 

- Overtuigingskracht: ‘Gebruik makend van de juiste stijl en methode proberen anderen 

te overtuigen van een bepaald standpunt en trachten instemming te verkrijgen met 

bepaalde plannen, ideeën of producten’ 
- Oordeelsvorming: ‘Gegevens en mogelijke alternatieve handelswijzen in het licht van 

relevante criteria tegen elkaar afwegen en tot realistische beoordelingen komen.’ 
- Probleemanalyse: ‘Signaleren van problemen; herkennen van belangrijke informatie; 

verbanden leggen tussen gegevens. Opsporen van mogelijke oorzaken van problemen; 

zoeken naar terzake doende gegevens’ 
- Kwaliteitsgerichtheid: ‘Er steeds op gericht zijn kwaliteit te leveren in producten, 

diensten en resultaten. Normen en standaards ontwikkelen voor kwaliteit: bereid zijn 

zich te voegen naar geldende eisen en procedures hieromtrent. Eigen gedrag, 

producenten en processen evalueren in het licht van standaards’ 
- Operationeel Management: ‘Aansturen en tot uitvoer brengen van diverse uitvoerende 

activiteiten. Taken en verantwoordelijkheden toewijzen, activiteiten coördineren en 

zonodig knelpunten wegnemen. In organisatorische zin randvoorwaarden creëren’ 
- Leiding geven: ‘Richting en sturing geven aan anderen (medewerker, collega of chef) 

in het kader van hun taakvervulling; stijl en methode van leidinggeven aanpassen aan 

betrokken individuen, taken en situatie’ 
- Sensitiviteit: ‘Zich bewust van anderen mensen en de omgeving alsmede de eigen 

invloed hierop. Gedrag dat getuigt van het onderkennen van de gevoelens en 

behoeften van anderen’  
‘Motivatie’ is geen competentie zoals bovenstaande competenties, maar de recruiters vragen 
hier wel naar tijdens het sollicitatie-interview. ‘Motivatie’ kijkt naar de motivatie van 
sollicitanten om te werken in de financiële dienstverlening, bij ABN AMRO en het specifieke 
traineeship waarnaar iemand solliciteert. 
 
Bij de analyse van dit onderzoek is gebruik gemaakt van deze competenties, omdat aan de 
hand van deze competenties de relevante data voor dit onderzoek beschikbaar was. De externe 
relevantie van deze competenties komt echter niet in het geding omdat het hier gaat om 
competenties die vaker worden gebruikt en dus niet specifiek zijn. Hierdoor komt de 
wetenschappelijke en praktische relevantie niet in het geding. 
 
3.5 Onderzoekspopulatie 

Het praktijkonderzoek is uitgevoerd bij ABN AMRO. Er is een database gemaakt van de 
dossiers van alle sollicitanten in de periode april-december 2006 van wie het geboorteland van 
de ouders bekend is. In deze periode hebben er 951 mensen gesolliciteerd voor de traineeships 
van ABN AMRO. Van 281 sollicitanten was het geboorteland van de ouders bekend. 191 van 
deze sollicitanten hebben aan het sollicitatie-interview deelgenomen. Zij zijn dus door de 
capaciteitentest heen gekomen en door gegaan naar de volgende ronde. Van 174 sollicitanten 
die het sollicitatie-interview hebben gedaan was de geschreven beoordeling beschikbaar voor 
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de kwalitatieve analyse. De recruiters die de beoordelingen hebben geschreven zijn 
momenteel werkzaam of waren tot voor kort werkzaam bij het recruitment centre van ABN 
AMRO. Het gaat hier om twee mannen en acht vrouwen, allen autochtoon, die zich bezig 
hebben gehouden met het werven en selecteren van sollicitanten voor het management 
traineeship en de professional traineeships.  
 

Autochtone sollicitanten die door zijn naar de 
volgende ronde 

(sollicitanten die positief beoordeeld zijn naar 
aanleiding van het sollicitatie-interview en door zijn 

gegaan naar het assessment) 
N = 79 (54,1%) 

Afgewezen autochtone sollicitanten 
(sollicitanten die negatief beoordeeld zijn naar 
aanleiding van het sollicitatie-interview en zijn 

afgewezen) 
N = 67 (45,9%) 

Allochtone sollicitanten die door zijn naar de 
volgende ronde 

(sollicitanten die positief beoordeeld zijn naar 
aanleiding van het sollicitatie-interview en door zijn 

gegaan naar het assessment) 
N = 21 (46,7%) 

Afgewezen allochtone sollicitanten 
(sollicitanten die negatief beoordeeld zijn naar 
aanleiding van het sollicitatie-interview en zijn 

afgewezen) 
N = 24 (53,3%) 

Tabel 3.1 Overzicht van de vier verschillende onderzoekseenheden 

 
3.6 Methodologische verantwoording onderzoek 

Het onderzoek heeft plaatsgevonden bij ABN AMRO in de periode februari-juli 2007. Het is 
een exploratief onderzoek omdat er niet alleen onderzocht is of en welke negatieve 
beoordelingen bijdragen aan de afwijzing van allochtone sollicitanten naar aanleiding van het 
sollicitatie-interview en of hierin een verschil is tussen de autochtone en allochtone 
sollicitanten. Er is ook bekeken of deze negatieve beoordelingen voortkomen uit culturele 
verschillen en/of (on)bewuste vooroordelen, dus of er verbanden bestaan tussen de culturele 
achtergrond van sollicitanten en de beoordeling door recruiters tijdens sollicitatie-interviews. 
Voorts is dit zowel een kwalitatief als kwantitatief onderzoek omdat er deels gebruik wordt 
gemaakt van numerieke data en deels van data die verkregen is uit woorden, verhalen en 
omschreven gedragingen (Van der Velde, Jansen & Telting, 2000: 24/77-78). 
Er is voor gekozen om interviews met sollicitanten achterwege te laten op basis van de 
uitvoerbaarheid. Het is met betrekking tot de onderzoeksvraag en op basis van de theorie 
moeilijk om sollicitanten te bevragen over discriminatie, culturele verschillen en (on)bewuste 
processen zonder de kans dat er subjectiviteit in het spel is. De objectiviteit is moeilijk te 
waarborgen. Dit geldt ook voor interviews met recruiters. Het is erg moeilijk om objectieve 
basis te bepalen wat de (on)bewuste processen zijn die meespelen in hun oordeelsvorming 
over een sollicitant. Op basis van geschreven beoordelingen, waarbij men tijdens het schrijven 
ervan niet wist dat er middels dit onderzoek naar gekeken zou worden is beter objectief vast te 
stellen wat de (on)bewuste processen zijn en om welke redenen sollicitanten worden 
afgewezen of aangenomen (Baarda, De Goede & Teunissen, 1997: 90/160/162). 
De selectieprocedure voor de traineeships van ABN AMRO ziet er als volgt uit: 

1. Beoordeling sollicitatiebrief en curriculum vitae (CV) 
2. Capaciteitentest (Hieraan voorafgaand moet een sollicitant een 

persoonlijkheidsvragenlijst invullen. Dit heeft echter geen invloed op het al dan niet 
afvallen naar aanleiding van de capaciteitentest, maar geeft de recruiters een indicatie 
over iemands persoonlijkheid, wat als hulpmiddel wordt gebruikt voor de sollicitatie-
interviews) 

3. Sollicitatie-interview 
4. Assessment  
5. Lijngesprekken 
6. Contractaanbieding 
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In dit onderzoek wordt er gekeken naar fase 3 in de selectieprocedure, dit is de eerste fase 
waarin er interpersoonlijke communicatie plaatsvindt. De sollicitanten die deze ronde 
bereiken bezitten dus, op basis van hun CV, de kwalificaties en op basis van de 
capaciteitentest, de capaciteiten die vereist zijn om in aanmerking te komen voor een 
traineeship bij ABN AMRO. In fase 3 gaan de culturele verschillen tussen personen en de 
(on)bewuste vooroordelen over personen een rol spelen bij de selectie van sollicitanten. 
 
3.7 Methoden van dataverzameling 

Om de resultaten te verkrijgen zijn de volgende twee onderzoekstechnieken gebruikt: 
 

Kwantitatief 

Op basis van het archief van aangenomen en afgevallen sollicitanten in de periode van april-
december 2006 is er een data-analyse gemaakt. De dataverzameling begint pas bij april en niet 
bij januari 2006 omdat ABN AMRO pas sinds april 2006 sollicitanten vraagt op het 
sollicitatieformulier het geboorteland van de ouders te vermelden. Alle gegevens uit het 
archief zijn ingevoerd in een database om de cijfers die gebruikt worden in dit onderzoek 
statistisch te kunnen verwerken en vervolgens op basis hiervan uitspraken te kunnen doen. 
Allereerst is het afvalpercentage naar aanleiding van de verschillende selectieonderdelen 
berekend. Er zijn verder achttien categorieën (de verschillende competenties) waarnaar 
gekeken is in dit onderzoek, het zijn de volgende: 

1. Corporate values 
2. Ambitie & ontwikkelingsgerichtheid 
3. Resultaatgerichtheid 
4. Initiatief & lef 
5. Sociabiliteit & impact 
6. Commerciële drive 
7. Persoonlijk leiderschap 
8. Flexibiliteit 
9. Operationeel management 
10. Leiding geven 
11. Oordeelsvorming 
12. Overtuigingskracht 
13. Probleemanalyse 
14. Kwaliteitsgerichtheid 
15. Besluitvaardigheid 
16. Sensitiviteit 
17. Klantgerichtheid 
18. Motivatie 

 
Kwalitatief 

De motivatie van recruiters om sollicitanten af te wijzen dan wel door te laten gaan in de 
selectieprocedure wordt kwalitatief geanalyseerd. Het voordeel van de analyse van bestaand 
materiaal is dat de situatie waarin de selectieprocedure heeft plaatsgevonden natuur getrouw 
is. Zo was men zich er bijvoorbeeld op het moment van het voeren van de sollicitatie-
interviews en het schrijven van de beoordelingen door de recruiters niet van bewust dat ik 
deze gegevens zou gaan gebruiken voor mijn onderzoek. Hierdoor is de bestaande situatie niet 
verstoord en is er dus sprake van niet-uitgelokte documenten en non-reactiviteit. Het doel van 
dit onderzoek is niet alleen om de situatie te beschrijven zoals hij is, een belangrijk doel van 
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dit onderzoek is om de situatie te interpreteren, te begrijpen en wellicht te verklaren aan de 
hand van het theoretisch kader (Baarda e.a., 1997: 19/160-162). 
De kenmerken van kwalitatief onderzoek maken dat de van tevoren bepaalde 
onderzoeksvraag en analyse categorieën nog kunnen veranderen naar mate het onderzoek 
vordert. Door de informatie uit de data-analyse zullen bijvoorbeeld het aantal analyse 
categorieën toe- of afnemen, veranderen of juist niet. Dit is afhankelijk van de inhoud van de 
data. Van tevoren zijn wel aan de hand van het theoretisch kader en de verwachtingen een 
aantal analyse categorieën vastgesteld, in de verwachting dat deze beantwoord zullen worden 
en die noodzakelijk zijn om de deelvragen te kunnen beantwoorden (Baarda e.a., 1997: 22-
23/170). 
De recruiters schrijven de beoordelingen altijd zelf. Dit is een vast onderdeel van hun werk. 
Het opmaken van beoordelingen is bedoeld om de recruiters te dwingen na te denken over de 
sollicitant en mede naar aanleiding van de gemaakte aantekeningen tijdens het gesprek een 
beoordeling te geven over sollicitanten. De geschreven beoordelingen zijn verder bedoeld om 
sollicitanten feedback te kunnen geven op hun prestatie tijdens het sollicitatie-interview. 
 
3.8 Methodologische verantwoording data-analyse 

De kwantitatieve analyse van de database is uitgevoerd om te bepalen wat het percentage is 
van allochtonen (westers/niet-westers) en autochtonen dat per ronde afvalt en of dit 
percentage significant van elkaar verschilt (zie bijlage III). Daarnaast is bekeken wat de 
gemiddelde score van de allochtone en autochtone sollicitanten is die door zijn gegaan in de 
selectieprocedure naar aanleiding van het sollicitatie-interview per competentie voor alle 
traineeships en per traineeship. Tevens is gekeken naar de gemiddelde score van de 
afgewezen allochtone en autochtone sollicitanten naar aanleiding van het sollicitatie-interview 
per competentie voor alle traineeships en per traineeship. Ook is er bekeken of deze scores 
significant verschillen tussen de autochtone en allochtone sollicitanten (zie bijlage IV). Bij 
sommige competenties is er van een onderzoeksgroep geen data beschikbaar, dit is te zien aan 
het cijfer 0 onder de N. Deze resultaten zijn dan ook om die reden niet onderzocht. Het 
afvalpercentage van allochtone en autochtone sollicitanten bij de curriculum vitae selectie was 
niet te bepalen, omdat dan nog niet bekend is waar de ouders van de sollicitant geboren zijn. 
Hierdoor kunnen er geen uitspraken over worden gedaan of iemand allochtoon of autochtoon 
is. Alleen die dossiers waarvan te herleiden was of iemand allochtoon dan wel autochtoon is 
zijn meegenomen in deze analyse, dit geldt ook voor de kwalitatieve analyse. In de 
onderzochte periode zijn er in totaal 951 aanmeldingen voor de traineeships van ABN AMRO 
binnengekomen. Van 281 sollicitanten was het geboorteland van de ouders bekend. Dit is 
29,55% van het totaal. De verschillende onderdelen tijdens de selectieprocedure maken 
gebruik van uiteenlopende schalen. De schaalverdeling is afhankelijk van het aantal score 
mogelijkheden per onderdeel. In dit onderzoek is alleen kwantitatief gekeken naar de 
verschillen in score per competentie van de autochtone en allochtone sollicitanten bij het 
sollicitatie-interview. De schaalverdeling bij deze analyse is als volgt: 

- 1 (staat voor slecht en onvoldoende of -) 
- 2 (staat voor voldoet na traineeship of +/-) 
- 3 (staat voor voldoende en goed of +) 
- X (staat voor beoordeling onbekend) 

Deze analyse draagt bij aan de beantwoording van de deelvragen één tot en met drie. 
 
De kwalitatieve analyse van het bestaande materiaal betreft de motivering van de recruiters 
om allochtone en autochtone sollicitanten door te laten gaan naar het volgende 
selectieonderdeel, dan wel om allochtone en autochtone sollicitanten af te wijzen. Het doel 
van deze analyse is om een bepaalde structuur aan te brengen in de beschikbare data. Er is 
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mede aan de hand van de kerncompetenties een categorie-indeling gemaakt. Vervolgens zijn 
deze categorieën aangepast, gelijk gebleven, is het aantal categorieën toegenomen of 
afgenomen naar aanleiding van de inhoud van de data. De data is opgesplitst in fragmenten en 
gelabeld. Per fragment is vervolgens bekeken welk label het fragment het meest kenmerkt, de 
overige labels zijn verbijzonderingen van dit kenmerk. Vervolgens zijn alle fragmenten met 
hetzelfde kernlabel onder elkaar gezet en is bekeken of de kernlabels elkaar overlappen of 
niet. Dit is gedaan aan de hand van de eventuele overlap in dimensies. De geldigheid van de 
gemaakte labels is bepaald door nog een aantal beoordelingen van sollicitanten door recruiters 
te categoriseren aan de hand hiervan. Na deze controle is vastgesteld of de labels gebruikt 
kunnen worden voor de data-analyse (Baarda e.a., 1997: 172-188). Door middel van deze 
labeling is het vervolgens mogelijk om te bepalen welke factoren belangrijk zijn bij de 
beoordeling van sollicitanten door recruiters en aan de hand hiervan zijn de analyse 
categorieën verder opgesplitst (zie bijlage V). Om vast te stellen hoe belangrijk de 
verschillende factoren zijn, is onder andere gekeken naar de frequentie. Deze frequentie zegt 
in dit onderzoek ook iets over de mogelijkheid dat er sprake is van culturele verschillen en/of 
onbewuste vooroordelen. Zonder een bepaalde mate van frequentie is het namelijk meer 
aannemelijk dat het gaat om individuele verschillen tussen sollicitanten (Baarda e.a., 1997: 
190-192). Voorts is er gekeken naar beoordelingen die wijzen in de richting van culturele 
verschillen en/of (on)bewuste vooroordelen tussen de autochtone en allochtone sollicitanten. 
Alleen de vijf competenties die voor alle traineeships worden gevraagd zijn kwalitatief 
geanalyseerd, omdat er geen significante verschillen tussen autochtonen en allochtonen uit de 
kwantitatieve analyse kwamen. Uit de kwantitatieve analyse per traineeship kwamen wel een 
aantal significante verschillen tussen autochtonen en allochtonen naar voren. Deze 
significante verschillen kwamen alleen voor bij vier competenties die voor alle traineeships 
gevraagd worden, waardoor de keuze om alleen de vijf kerncompetenties kwalitatief te 
analyseren versterkt wordt. Het aantal autochtone en allochtone sollicitanten voor de 
verschillende traineeships verschillen in verhouding niet van elkaar, waardoor de keuze om de 
kwalitatieve analyse alleen over de beoordelingen van alle traineeships uit te voeren, wordt 
ondersteund. 
De analyse categorieën in dit onderzoek zijn de volgende: 
Competentie: Corporate values 

- Aantal regels 
- Noemen van voorbeelden 
- Opvallende beoordelingen 

Subcategorie: Samenwerken 
- Teamplayer 
- Proces- en resultaatgerichtheid 

Competentie: Ambitie & ontwikkelingsgerichtheid 

- Aantal regels 
- Noemen van voorbeelden 
- Opvallende beoordelingen 
- Voorbereiding 
- Meer bluffen/zichzelf verkopen/van zichzelf laten zien 
- Uitkristalliseren/diepgang/scherper in beeld/helder op vizier/concreet/kritisch zijn 
- Voorzichtig en bescheiden 

Subcategorie: Ambitie 
- Ambitieniveau 

Subcategorie: Ontwikkelingsgerichtheid 
- Zelfbeeld 
- Sterke en ontwikkelpunten kennen 
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- Feedback vragen 
- Gericht op ontwikkeling 

Competentie: Resultaatgerichtheid 

- Aantal regels 
- Opvallende beoordelingen 

Subcategorie: Resultaatgerichtheid 
- Resultaatgerichtheid 

Competentie: Initiatief & lef 

- Aantal regels 
- Noemen van voorbeelden 
- Opvallende beoordelingen 

Subcategorie: Initiatief 
- Initiatief 

Subcategorie: Lef 
- Lef 

Competentie: Sociabiliteit & impact 

- Aantal regels 
- Opvallende beoordelingen 
- Voorbereiding 
- Indruk/komt over als 
- Afstemmen op gesprekspartner 
- Luisteren 
- Flair 

Subcategorie: Sociabiliteit 
- Sociabiliteit 

Subcategorie: Impact 
- Impact 

Subcategorie: Verbaal 
- Stemgeluid 
- Verbale diepgang 
- Manier van spreken/verbale communicatie 
- To the point 

Subcategorie: Non-verbaal 
- Oogcontact 
- Non-verbaal gedrag/gesprekshouding 

 
3.9 Validiteit en betrouwbaarheid 

Om de validiteit en betrouwbaarheid van dit onderzoek te waarborgen zijn de volgende zaken 
van belang. 

- Om data-triangulatie te bewerkstelligen is er voor gekozen om deze twee, 
kwantitatieve en kwalitatieve data-analyse, onderzoeksmethoden te gebruiken. Deze 
triangulatie waarborgt de betrouwbaarheid en validiteit van dit onderzoek 

- Om de interne validiteit te waarborgen zijn de beoordelingen van alle sollicitanten 
waarvan te bepalen was of zij allochtoon of autochtoon waren geanalyseerd 

- Doordat er gebruik is gemaakt van door het veld gegenereerde data in plaats van zelf 
gegenereerde data wordt de interne validiteit gewaarborgd 

- Zowel de inhoudelijke als statische generalisaties die uit dit onderzoek voort komen 
bezitten externe validiteit omdat zij allen afkomstig zijn uit waarheidsgetrouwe 
situaties die niet beïnvloed zijn door dit onderzoek (Baarda e.a., 1997: 96-97/99-101) 
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4 Bevindingen 
 
Dit hoofdstuk toont de resultaten van het onderzoek. In paragraaf 4.1 is de data uit de 
kwantitatieve analyse behandeld aan de hand van de deelvragen 1 tot en met 3. Paragraaf 4.2 
toont de resultaten uit de kwalitatieve analyse aan de hand van deelvraag 4 en de 
verwachtingen. 
 
4.1 Weergave resultaten kwantitatieve analyse 

 

4.1.1 Deelvraag 1 

 

Deelvraag 1: Vallen allochtone sollicitanten relatief meer af na het sollicitatie-interview dan 
autochtone sollicitanten? 
 
Door middel van een kruistabel (zie voor de SPSS output bijlage III) is onderzocht wat het 
afvalpercentage per selectieonderdeel is. De resultaten zijn in onderstaande tabel weergegeven 
(tabel 4.1). Met de Chi-kwadraat-toets is nagegaan of er een significant verschil bestaat tussen 
de afvalpercentages van de autochtone en allochtone sollicitanten per selectieonderdeel. 
 
Tabel 4.1 Afvalpercentage van de autochtone en allochtone sollicitanten per selectieonderdeel 

 Totaal Allochtoon Autochtoon Value df Signifi-

cantie (p) 

Capaciteitentest 

(ronde 1) 

   
4,077 1 ,043 

Door 67,6% 
(N=190) 

58,4% 
(N=45) 

71,1% 
(N=145) 

  
 

Niet door 32,4% 
(N=91) 

41,6% 
(N=32) 

28,9% 
(N=59) 

  
 

Sollicitatie-interview 

(ronde 2) 

   
,764 1 ,382 

Door 52,4% 
(N=100) 

46,7% 
(N=21) 

54,1% 
(N=79) 

  
 

Niet Door 47,6% 
(N=91) 

53,3% 
(N=24) 

45,9% 
(N=67) 

  
 

Assessment (ronde 

3) 

   
5,182 1 ,023 

Door 76% 
(N=76) 

57,1% 
(N=12) 

81% (N=64)   
 

Niet door 24% 
(N=24) 

42,9% 
(N=9) 

19% (N=15)   
 

Lijngesprekken 

(ronde 4) 

   
,367 1 ,545 

Door 87,2% 
(N=68) 

92,3% 
(N=12) 

86,2% 
(N=56) 

  
 

Niet door 12,8% 
(N=10) 

7,7% (N=1) 13,8% (N=9)   
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Bovenstaande cijfers laten zien dat de allochtone sollicitanten vaker worden afgewezen naar 
aanleiding van het sollicitatie-interview dan de autochtone sollicitanten, het verschil is 7,4% 
maar dit verschil is niet significant (Chi2= ,764, df= 1, p= ns). Verder is dit verschil kleiner 
dan bij de capaciteitentest (12,7%, Chi2= 4,077, df= 1, p< ,05) en het assessment (23,9%, 
Chi2= 5,182, df= 1, p< ,03), deze verschillen zijn wel significant. Daarnaast worden 
autochtone sollicitanten vaker afgewezen naar aanleiding van de lijngesprekken dan 
allochtone sollicitanten (6,1%, Chi2= ,367, df= 1, p= ns), dit verschil is echter niet significant. 
De verschillen bij het sollicitatie-interview, de capaciteitentest en het assessment bevestigen 
de resultaten uit het onderzoek van De Meijer e.a. (2006: 223), daarom is het interessant om 
de andere deelvragen en de onderzoeksvraag te beantwoorden, ook al is er geen significant 
verschil in het afvalpercentage tussen autochtonen en allochtonen bij het sollicitatie-interview. 
Op die manier kan namelijk de vraag beantwoord worden, waarom het verschil in 
afvalpercentage bij het sollicitatie-interview aanwezig is en de vraag of culturele verschillen 
en/of (on)bewuste vooroordelen een rol spelen bij de afwijzing van de allochtone sollicitanten 
naar aanleiding van het sollicitatie-interview. De afwijkende uitkomst bij de lijngesprekken is 
verrassend, maar zal in dit onderzoek niet verder belicht worden. 
 
4.1.2 Deelvraag 2 en 3 

 
Deelvraag 2: Op welke competenties worden allochtone sollicitanten negatief beoordeeld bij 
het sollicitatie-interview? 
 
Deelvraag 3: Komen de competenties waarop allochtone sollicitanten negatief worden 
beoordeeld overeen met de competenties waarop autochtone sollicitanten negatief worden 
beoordeeld? 
 
Door middel van een onafhankelijke t-toets is onderzocht wat de gemiddelde score is van de 
autochtone en allochtone sollicitanten op de verschillende competenties. Met de 
onafhankelijke t-toets is vervolgens nagegaan of er een significant verschil bestaat tussen de 
scores van de autochtone en allochtone sollicitanten op de verschillende competenties. De 
resultaten zijn in onderstaande tabellen weergegeven (tabel 4.2 en tabel 4.3). Om het 
overzichtelijk te houden is alleen de significantie opgenomen in onderstaande tabellen. De 
overige informatie uit de SPSS analyse zijn te vinden in de bijlage (zie bijlage IV). 



 
 

34 

Tabel 4.2 Gemiddelde score per competentie van het sollicitatie-interview voor alle traineeships (schaal: 1 

(-) tot 3 (+)) 

Competenties Door naar volgende ronde Afgewezen 

 N Gemiddelde 

score 

autochtoon 

N Gemiddelde 

score 

allochtoon 

Signifi-

cantie (p) 

N Gemiddelde 

score 

autochtoon 

N Gemiddelde 

score 

allochtoon 

Signifi-

cantie (p) 

Corporate values 55 2,76 15 2,67 ,511 46 2,48 14 2,29 ,371 
Ambitie & 

ontwikkelings-

gerichtheid 

49 2,73 12 2,75 ,927 39 2,03 10 1,90 ,669 

Resultaatge-

richtheid 
54 2,80 13 2,54 

,274 (not 
assumed) 

42 2,24 13 2,46 ,375 

Initiatief & lef 53 2,77 14 2,57 
0,288 (not 
assumed) 

44 2,11 11 1,82 ,306 

Sociabiliteit & 

impact 
57 2,56 15 2,47 ,560 49 2,06 13 2,00 ,798 

Commerciële 

drive 
39 2,64 10 2,00 

,065 (not 
assumed) 

27 1,96 11 1,73 ,396 

Persoonlijk 

leiderschap 
14 2,36 5 2,60 ,559 12 1,92 3 2,33 ,413 

Flexibiliteit 17 2,29 4 2,75 ,320 12 2,42 5 2,20 ,579 
Operationeel 

management 
1 2,00 0 - - 3 2,33 1 1,00 - 

Leiding geven 9 2,11 2 1,50 ,235 4 1,75 1 1,00 - 
Oordeelsvorming 41 2,39 11 2,64 ,322 42 1,79 11 2,27 ,081 
Overtuigings-

kracht 
23 2,26 8 2,25 

,975 (not 
assumed) 

16 1,44 5 1,80 ,249 

Probleem-analyse 8 3,00 1 3,00 - 2 2,50 1 3,00 - 
Kwaliteitsge-

richtheid 
7 3,00 0 - - 7 2,57 1 3,00 - 

Besluitvaar-

digheid 
1 3,00 0 - - 0 - 0 - - 

Sensitiviteit 3 2,67 2 3,00 ,495 12 2,17 2 2,00 ,789 
Klantgerichtheid 15 2,93 4 3,00 ,620 18 2,72 4 2,75 ,930 
Motivatie 47 2,21 15 2,33 ,608 36 1,58 14 1,43 ,509 

 

Tabel 4.3 Significante score verschillen tussen allochtone en autochtone sollicitanten bij individuele 

traineeships (schaal van 1 (-) tot 3 (+)) 

Competenties Door naar volgende ronde Afgewezen 

 N Gemiddelde 

score 

autochtoon 

N Gemiddelde 

score 

allochtoon 

Signifi-

cantie (p) 

N Gemiddelde 

score 

autochtoon 

N Gemiddelde 

score 

allochtoon 

Signifi-

cantie (p) 

Resultaatgericht-

eid; management 

traineeship 

10 2,50 5 2,20 ,529 6 1,83 5 3,00 
,013 (not 
assumed) 

Corporate values; 

traineeship 

particulieren 

6 2,83 2 2,00 ,034 6 2,67 4 2,00 ,148 

Sociabiliteit & 

impact; 

traineeship 

particulieren 

6 2,50 2 2,50 - 5 2,40 2 1,00 
,005 (not 
assumed 

Initiatief & lef; 

traineeship IT, 

operations, FM, 

BS 

10 2,90 3 2,33 ,043 3 2,33 2 2,50 ,789 
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Deelvraag 2: 

Op de competenties ambitie & ontwikkelingsgerichtheid (afgewezen allochtone sollicitanten), 
initiatief & lef (afgewezen allochtone sollicitanten), sociabiliteit & impact (afgewezen 
allochtone sollicitanten), commerciële drive (zowel allochtone sollicitanten die door zijn naar 
de volgende ronde als afgewezen allochtone sollicitanten), operationeel management 
(afgewezen allochtone sollicitanten), leiding geven (zowel allochtone sollicitanten die door 
zijn naar de volgende ronde als afgewezen allochtone sollicitanten), overtuigingskracht 
(afgewezen allochtone sollicitanten), sensitiviteit (afgewezen allochtone sollicitanten) en 
motivatie (afgewezen allochtone sollicitanten) worden allochtone sollicitanten negatief 
beoordeeld (zie tabel 4.2). Om te kunnen bepalen of deze negatieve beoordelingen 
voortkomen uit culturele verschillen en/of (on)bewuste vooroordelen is het nuttig om in de 
kwalitatieve analyse te kijken naar deze competenties. Echter, vanwege de omvang van dit 
onderzoek en het ontbreken van significante verschillen in de beoordeling van bovenstaande 
competenties is ervoor gekozen om alleen de vijf kerncompetenties kwalitatief te analyseren. 
Allereerst is het nuttig om te bekijken of autochtone sollicitanten ook negatief beoordeeld 
worden op deze competenties. Dat is wat in deelvraag 3 gebeurd. 
 

Deelvraag 3: 

Uit tabel 4.2 komt naar voren dat zowel de allochtone als autochtone sollicitanten negatief 
beoordeeld worden op de competenties commerciële drive (afgewezen sollicitanten), 
operationeel management (alleen autochtone sollicitanten die door zijn naar de volgende 
ronde en afgewezen allochtone sollicitanten scoren laag op deze competentie), leiding geven 
(afgewezen sollicitanten), overtuigingskracht (afgewezen sollicitanten) en motivatie 
(afgewezen sollicitanten). Uit de overeenkomst kan worden afgeleid dat er mogelijk geen 
culturele verschillen en/of (on)bewuste vooroordelen ten grondslag liggen aan de negatieve 
beoordeling van deze competenties. 
De competenties waarop autochtone sollicitanten negatief beoordeeld worden en allochtone 
sollicitanten niet, zijn: persoonlijk leiderschap en oordeelsvorming, alleen afgewezen 
autochtone sollicitanten worden op deze competenties negatief beoordeeld. De competenties 
waarop allochtone sollicitanten negatief beoordeeld worden en autochtone sollicitanten niet, 
zijn: ambitie & ontwikkelingsgerichtheid, initiatief & lef, sociabiliteit & impact en 
sensitiviteit, alleen afgewezen allochtone sollicitanten worden op deze competenties negatief 
beoordeeld. 
Er is in geen enkel geval een significant verschil te zien tussen de autochtone en allochtone 
sollicitanten. Het feit dat de allochtone sollicitanten op drie kerncompetenties negatief worden 
beoordeeld en de autochtone sollicitanten niet, sterkt de motivatie om de vijf 
kerncompetenties toch kwalitatief te analyseren, ondanks dat er geen significante verschillen 
zijn. 
 

Het is voor dit onderzoek niet alleen interessant om te bekijken of de competenties waarop de 
allochtone sollicitanten negatief beoordeeld worden overeenkomen met de competenties 
waarop de autochtone sollicitanten negatief beoordeeld worden. Ook is het interessant om te 
bekijken op welke competenties de allochtone sollicitanten negatiever beoordeeld worden dan 
de autochtone sollicitanten. Dit kan namelijk ook duiden op mogelijke culturele verschillen 
en/of (on)bewuste vooroordelen. 
 

Uit tabel 4.2 blijkt dat de beoordeling van de competenties corporate values, ambitie & 
ontwikkelingsgerichtheid, resultaatgerichtheid, initiatief & lef, sociabiliteit & impact, 
commerciële drive, flexibiliteit, operationeel management, leiding geven, overtuigingskracht, 
sensitiviteit en motivatie negatiever is bij de allochtone sollicitanten dan bij de autochtone 
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sollicitanten. Dit betekent dat er mogelijk toch culturele verschillen en/of (on)bewuste 
vooroordelen ten grondslag liggen aan de beoordeling van allochtone sollicitanten op deze 
competenties. Echter moet de kanttekening gemaakt worden dat de verschillen niet significant 
zijn, waardoor het niet waarschijnlijk is dat er culturele verschillen en/of (on)bewuste 
vooroordelen ten grondslag liggen aan de beoordeling van allochtone sollicitanten op deze 
competenties. Daarom wordt alleen naar de vijf kerncompetenties gekeken in de kwalitatieve 
analyse. 
 
Er is ook per traineeship bekeken of er significante verschillen in score zijn tussen de 
autochtone en allochtone sollicitanten (zie bijlage IV). De significante verschillen zijn in tabel 
4.3 weergegeven. Op basis van de significante verschillen in score (weliswaar bij individuele 
traineeships, zie tabel 4.3) en de negatieve score van allochtone sollicitanten en de positieve 
score van autochtone sollicitanten op de competentie ambitie & ontwikkelingsgerichtheid (zie 
tabel 4.2), is het interessant om de vijf kerncompetenties kwalitatief te analyseren. Uit 
onderzoek kan blijken of de verschillen in score verklaard kunnen worden door culturele 
verschillen en/of (on)bewuste vooroordelen. 
 

4.2 Bevindingen kwalitatieve analyse, deelvraag 4 

 

Deel vraag 4: Kunnen mogelijke verschillen in score tussen de autochtone en allochtone 
sollicitanten verklaard worden door culturele verschillen en/of (on)bewuste vooroordelen? 
 

Aan de hand van de verwachtingen uit hoofdstuk twee gekoppeld aan de bevindingen uit de 
kwalitatieve analyse wordt hier geconcludeerd of er een verschil te zien is in de beoordeling 
van de autochtone en allochtone sollicitanten per analysecategorie van de vijf 
kerncompetenties. Op deze manier kan de vraag beantwoorden of culturele verschillen en/of 
(on)bewuste vooroordelen het verschil in de beoordelingen kunnen verklaren. De resultaten 
uit deelvraag twee en drie hebben ertoe geleid dat hier alleen de vijf kerncompetenties worden 
behandeld. De cursief gedrukte stukken zijn citaten die ter illustratie dienen. 
 

4.2.1 Bevindingen culturele verschillen 

 

4.2.1.1 Verwachting individualisme-collectivisme 

In dit onderzoek kan aan de hand van de individualisme-collectivisme dimensie (Hofstede, 
2002) verwacht worden dat allochtone sollicitanten negatiever beoordeeld worden door het 
verschil in ‘wij’ versus ‘ik’ denken, het verschil in bescheidenheid, het verschil in assertiviteit 
en het verschil in de omgang met leden uit een ‘out-group’. Een kanttekening die gemaakt 
moet worden is echter dat er ook onderzoeksbevindingen zijn waaruit blijkt dat deze 
verschillen tussen allochtonen en autochtonen kleiner zijn in de omgang met leden van een 
‘out-group’ (Huiberts, 2002). 
 
1) Wij versus ik 

Vanuit de individualisme-collectivisme dimensie van Hofstede (2002) kan verwacht worden 
dat er een verschil is in de manier waarop autochtonen en allochtonen over zichzelf 
denken/hoe autochtonen en allochtonen zichzelf zien. Autochtonen zijn gewend om te denken 
in termen van ‘ik’ en allochtonen zijn gewend om te denken in termen van ‘wij’. Hieronder 
worden de resultaten behandeld die deze verwachting tegenspreken, ontkrachten of 
bevestigen. 
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Tegengestelde bevindingen 
Sterke en ontwikkelpunten kennen (onderdeel van ‘ambitie & ontwikkelingsgerichtheid’) 

Uit de resultaten komt naar voren dat bij de autochtone sollicitanten vaker wordt opgemerkt 
dat een sollicitant kritisch moet kijken naar zijn/haar (sterke en) ontwikkelpunten. Dit komt 
dus niet overeen met de verwachting (zie bijlage V). 
 
Gericht op ontwikkeling (onderdeel van ‘ambitie & ontwikkelingsgerichtheid’) 

Uit de resultaten van de sollicitanten die door zijn naar de volgende ronde blijkt dat de nadruk 
in de opmerkingen bij de allochtone sollicitanten meer ligt op de ontwikkeling van het 
individu. Terwijl bij de autochtone sollicitanten (en andere allochtone sollicitanten) meer 
gesproken wordt over de ‘ontwikkeling’, zonder de nadruk te leggen op het individu (zie 
bijlage V). Hiermee wordt de verwachting tegengesproken. 
 
Opmerkingen bij de autochtone sollicitanten: 

- ‘Ze is mn gericht op persoonlijke ontwikkeling, carrièremogelijkheden’ 

- ‘…en is gericht op haar eigen ontwikkeling. Zij zal geen genoegen nemen met een plafond maar op zoek 

naar de volgende uitdaging. X is erg gericht op haar eigen ontwikkeling en om door te (blijven) 

groeien. Zij zal geen genoegen nemen met een plafond maar op zoek naar de volgende grens’ 

 

Opmerkingen bij de allochtone sollicitanten: 
- ‘Ze is zich ook bewust van het feit dat ze nog de nodige ontwikkeling te gaan heeft en wil hier ook actief 

mee aan de slag’ 

- ‘…is voldoende ontwikkelingsgericht’ 
 
Zowel tegengestelde bevindingen als ontkrachtende bevindingen 
Feedback vragen (onderdeel van ‘ambitie & ontwikkelingsgerichtheid’) 

Uit de resultaten komt naar voren dat de verschillen tussen allochtonen en autochtonen niet 
groot zijn (zie bijlage V). Wat wel opvallend is, is dat bij twee afgewezen allochtone 
sollicitanten wordt opgemerkt dat ze open staan voor feedback/regelmatig feedback krijgen. 
Bij de autochtone sollicitanten worden dit soort opmerkingen niet gemaakt. Hiermee wordt de 
verwachting tegengesproken (zie bijlage V). Dit zou ook verklaard kunnen worden door 
(on)bewuste vooroordelen, wat later aan de orde komt. 
 
Opmerkingen bij de allochtone sollicitanten: 

- ‘Hij staat open voor feedback en wil zich zelf ontwikkelen op het vlak van…’ 

- ‘…en krijgt regelmatig feedback. Hij mag hier zelf wel actiever naar vragen’ 
 
Ontkrachtende bevindingen 
Zelfbeeld (onderdeel van ‘ambitie & ontwikkelingsgerichtheid’) 

Uit de resultaten blijkt dat er in de beoordeling van autochtonen en allochtonen door de 
recruiters een grote variatie is in de omschrijving van het zelfbeeld van alle sollicitanten. Er 
zijn geen duidelijke verschillen in zelfbeeld tussen autochtonen en allochtonen die verklaard 
kunnen worden vanuit de individualisme-collectivisme dimensie (Hofstede, 2002)(zie bijlage 
V). 
 
Noemen van voorbeelden (onderdeel van ‘ambitie & ontwikkelingsgerichtheid’) 

Uit de resultaten van deze categorie blijkt dat er geen opmerkingen worden gemaakt over het 
geven van voorbeelden bij de allochtone sollicitanten. Bij de autochtone sollicitanten wordt 
opgemerkt dat sollicitanten moeite hebben met het noemen van voorbeelden, dat een 
sollicitant een niet relevant voorbeeld gebruikt en dat een sollicitant in staat is om 
voorbeelden te geven bij haar kwaliteiten. De verwachting dat de voorbeelden van de 
allochtone sollicitanten minder relevant en/of goed zouden worden beoordeeld omdat de 
voorbeelden geen betrekking hebben op de rol van de sollicitant, wordt hiermee niet 



 38 

bevestigd. Hierin zijn dus geen culturele verschillen te ontdekken. De beoordelingen van de 
autochtone sollicitanten zijn soms negatief waarmee de verwachting zelfs tegengesproken 
wordt, echter kan hier geen oordeel over gegeven worden door het ontbreken van 
beoordelingen bij de allochtone sollicitanten (zie bijlage V). 
 
Proces- en resultaatgerichtheid (onderdeel van ‘corporate values’) 

Uit de resultaten blijkt dat er geen consistent verschil te zien is tussen de proces- en 
resultaatgerichtheid van allochtonen en autochtonen (zie bijlage V). Er zijn echter een aantal 
beschrijvingen die wel aanleiding geven om de bewering over de resultaatgerichtheid van 
autochtonen en de procesgerichtheid van de allochtonen te bevestigen. Bij twee autochtone 
sollicitanten wordt aangegeven dat ze graag zelfstandig werken. Bij twee andere autochtone 
sollicitanten wordt aangegeven dat hun motivatie om samen te werken afhankelijk is van het 
doel (of de mensen). Bij de allochtone sollicitanten zijn dit soort opmerkingen niet terug te 
vinden. Hieruit kan dus worden opgemaakt dat autochtonen meer gericht zijn op het resultaat. 
Het zegt echter niet of allochtonen meer gericht zijn op het proces. 
 
Opmerkingen bij de autochtone sollicitanten: 

- ‘X is iemand die graag zelfstandig wil werken, hierdoor kan ze moeite hebben met werken in een team 

(geeft ze zelf ook aan!)’ 

- ‘Zij is mensgericht maar kan ook goed zelfstandig werken. Doordat dit laatste bij haar zeer sterk 

ontwikkeld is, is zij in mindere mate gericht op teamwork’ 

-  ‘Kan samenwerken maar wil graag achter het te behalen doel staan’ 

- ‘De wijze waarop X zich opstelt in een groep, is sterk afhankelijk van de mate van belangrijkheid van 

het eindresultaat of de mensen in de groep. Dit zelfde geldt voor zijn resultaatgerichtheid’ 

 

Voorbereiding (onderdeel van ‘sociabiliteit & impact’) 

Uit de beoordelingen van de voorbereiding van de autochtone en allochtone sollicitanten door 
de recruiters blijkt geen verschil (zie bijlage V). Hiermee wordt de verwachting niet 
ondersteund. 
 
Zowel ontkrachtende als bevestigende bevindingen 
Noemen van voorbeelden (onderdeel van ‘corporate values’) 

Bij de sollicitanten die door zijn naar de volgende ronde is dezelfde conclusie te trekken als 
bij de categorie ‘noemen van voorbeelden’ (onderdeel van ‘ambitie & 
ontwikkelingsgerichtheid’)(zie bijlage V). Bij de afgewezen sollicitanten is er wel een 
verschil te zien in de beoordeling van het noemen van voorbeelden. Een autochtone sollicitant 
had een beter voorbeeld kunnen/moeten kiezen en bij de allochtone sollicitanten wordt 
aangegeven dat de sollicitanten moeite hebben met het benoemen van concrete voorbeelden. 
Het feit dat deze opmerking bij de allochtone sollicitanten tweemaal en bij de autochtone 
sollicitanten eenmaal wordt gemaakt kan een aanwijzing zijn van het verschil in denken in 
termen van ‘ik’ en ‘wij’.  Maar het is geen overtuigend verschil. Het verschil in benadering 
heeft mogelijk ook betrekking op (on)bewuste vooroordelen van de recruiter. Dit wordt later 
behandeld. 
 
Opmerking bij een autochtone sollicitant: 

- ‘Had misschien een wat concreter voorbeeld kunnen noemen’ 

 
Opmerkingen bij de allochtone sollicitanten: 

- ‘…Hier kwam geen voorbeeld naar voren (ik kan altijd goed met collega’s opschieten)’ 

- ‘X heeft moeite met het benoemen van concrete voorbeelden over samenwerken…’ 
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Bevestigende bevindingen 
Opvallende beoordelingen (onderdeel van ‘sociabiliteit & impact’) 

Bij één allochtone sollicitant die door is naar de volgende ronde wordt opgemerkt dat hij meer 
diepgang mag aanbrengen in zijn voorbeelden. De recruiter schrijft hierachter ‘wij – v.s. ik’ 
(zie bijlage V). De recruiter lijkt hiermee te willen zeggen, dat de voorbeelden die de 
sollicitant geeft niet voldoende duidelijk maken wat zijn rol was in de voorbeelden die hij 
geeft. De vraag is of de recruiter dit concludeert vanuit zijn/haar (on)bewuste vooroordelen of 
dat dit een feitelijke waarneming is. Er vanuit gaande dat dit een feitelijke waarneming is, is 
dit een duidelijk voorbeeld van een cultureel verschil tussen allochtonen en autochtonen. 
 

2) Assertiviteit-bescheidenheid 

Vanuit de individualisme-collectivisme dimensie van Hofstede (2002) kan verwacht worden 
dat autochtonen meer assertief zijn en dat allochtonen meer bescheiden zijn. Hieronder 
worden de resultaten behandeld die deze verwachting tegenspreken, ontkrachten of 
bevestigen. 
 
Tegengestelde bevindingen 
Meer bluffen/zichzelf verkopen/van zichzelf laten zien (onderdeel van ‘ambitie & 

ontwikkelingsgerichtheid’) 

Uit de resultaten blijkt dat er bij de allochtone sollicitanten maar één keer een opmerking 
wordt gemaakt dat een sollicitant zichzelf meer mag verkopen. Bij de autochtone sollicitanten 
wordt veel vaker opgemerkt dat een sollicitant zichzelf meer mag verkopen/meer van zichzelf 
mag laten zien (zie bijlage V). Dit is dus in tegenstelling tot de verwachting vanuit de 
individualisme-collectivisme dimensie (Hofstede, 2002). 
 
Zowel tegengestelde bevindingen als ontkrachtende bevindingen 
Voorbereiding (onderdeel van ‘ambitie & ontwikkelingsgerichtheid’) 

Uit de resultaten van deze categorie blijkt dat er geen verschil te zien is in de beoordeling van 
de voorbereiding tussen de autochtone en allochtone sollicitanten. Bij de autochtone 
sollicitanten wordt zelfs vaker opgemerkt dat zij zich beter hadden kunnen voorbereiden (zie 
bijlage V). 
 
Ontkrachtende bevindingen 
Manier van spreken/verbale communicatie (onderdeel van ‘sociabiliteit & impact’) 

Uit de resultaten van de categorie ‘manier van spreken/verbale communicatie’ blijkt dat er 
geen verschil te zien is tussen de autochtone en allochtone sollicitanten. De opmerkingen met 
betrekking tot de manier van spreken lopen zeer uiteen (zie bijlage V). 
 
Opvallende beoordelingen (onderdeel van ‘corporate values’) 

Uit de resultaten van de ‘opvallende beoordelingen’ blijkt dat twee autochtone sollicitanten 
nogal overheersend overkomen, dit wordt bij één allochtone sollicitant opgemerkt. Dit kan 
voortkomen uit de assertiviteit van deze sollicitanten. Als dit het geval is, dan is er geen 
verschil te zien tussen de autochtone en allochtone sollicitanten omdat het naar verhouding 
overeenkomt hoe vaak dit wordt opgemerkt. 
 
Opmerkingen bij de autochtone sollicitanten: 

- ‘(hypocriet tegen commissiegenootje)’ 

- ‘(haantje de voorste)’ 
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Opmerking bij een allochtone sollicitant: 
- ‘(denk wel dat hij soms wat aanvallend kan overkomen en soms ook als arrogant gezien kan 

worden)…Denk wel dat hij een wat individualistische inslag heeft en zich zal moeten focussen op 

anderen’ 

 
Noemen van voorbeelden (onderdeel van ‘initiatief & lef’) 

Uit de resultaten blijkt dat zowel bij de autochtone als bij de allochtone sollicitanten 
opmerkingen te vinden zijn dat een sollicitant geen voorbeeld kan bedenken of dat het 
gegeven voorbeeld niet representatief is (zie bijlage V). 
Initiatief (onderdeel van initiatief & lef) 

Uit de resultaten blijkt dat zowel bij de autochtone als bij de allochtone sollicitanten 
opmerkingen worden gemaakt dat een sollicitant initiatief heeft/toont of dat een sollicitant 
nog kan groeien in het nemen van initiatief (zie bijlage V). 
Lef (onderdeel van ‘initiatief & lef’) 

Uit de resultaten blijkt dat er geen verschil is in de beoordeling van de component lef tussen 
de autochtone en allochtone sollicitanten. In beide groepen worden positieve en negatieve 
opmerkingen gemaakt over de aanwezigheid van lef bij de sollicitanten (zie bijlage V). 
Stemgeluid (onderdeel van ‘sociabiliteit & impact’) 

Uit de resultaten blijkt dat zowel bij de autochtone als bij de allochtone sollicitanten wordt 
opgemerkt dat een sollicitant te zacht praat. Daarnaast wordt in beide groepen opgemerkt dat 
een sollicitant te hard praat. Ook worden er in beide groepen positieve opmerkingen gemaakt 
over het stemgeluid (zie bijlage V). 
Conclusie van bovenstaande categorieën 

Er is geen verschil te zien tussen de autochtone en allochtone sollicitanten, waardoor de 
verwachting niet wordt onderbouwd. 
 
Zowel ontkrachtende als bevestigende bevindingen 
Voorzichtig en bescheiden (onderdeel van ‘ambitie & ontwikkelingsgerichtheid’) 

Uit de resultaten blijkt dat zowel bij de autochtone als bij de allochtone sollicitanten wordt 
opgemerkt dat sollicitanten voorzichtig en bescheiden zijn (zie bijlage V). Het enige dat 
enigszins wijst op een cultureel verschil tussen autochtonen en allochtonen is het feit dat een 
afgewezen allochtone sollicitant steeds zachter ging praten. 
 
Opmerking bij een allochtone sollicitant: 

- ‘(ging steeds zachter praten, we moesten echt een beetje helpen)’ 

 
Opvallende beoordelingen (onderdeel van ‘sociabiliteit & impact’) 

Uit de resultaten van de sollicitanten die door zijn naar de volgende ronde blijkt dat één 
allochtone sollicitant zeer bescheiden overkomt, voornamelijk door zijn zachte stem. Bij een 
aantal autochtone sollicitanten wordt opgemerkt dat ze moeten oppassen niet arrogant over te 
komen. In deze resultaten is een cultureel verschil te zien die verklaard kan worden vanuit de 
individualisme-collectivisme dimensie van Hofstede (2002). De bescheidenheid van de 
allochtone sollicitant versus de assertiviteit van de autochtone sollicitanten die neigt naar 
arrogantie. 
Uit de resultaten van de afgewezen sollicitanten blijkt dat één allochtone sollicitant zelf 
aangeeft moeite te hebben in de omgang met autochtone mensen. De sollicitant noemt 
hiervoor als reden het zelfvertrouwen van autochtonen versus de oosterse bescheidenheid. 
Wat verder naar voren komt uit de resultaten van de afgewezen sollicitanten is dat zowel bij 
de autochtone als de allochtone sollicitanten de opmerking wordt gemaakt dat een sollicitant 
op moet passen niet te nonchalant over te komen. Hieruit blijkt dus niet direct een verschil in 
assertiviteit tussen autochtonen en allochtonen. Bij de autochtone sollicitanten wordt een 
aantal keer opgemerkt dat een sollicitant niet goed luistert en de recruiter niet laat uitpraten. 
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Dit is niet terug te zien bij de allochtone sollicitanten en zou voort kunnen komen uit een 
verschil in assertiviteit en bescheidenheid. Dit biedt echter geen bewijs dat allochtonen meer 
bescheiden zijn dan autochtonen. 
 

Opmerking bij de allochtone sollicitanten: 
- ‘X heeft op het eerste gezicht een zeer bescheiden voorkomen (zachte stem.) Tijdens het gesprek komt 

hij over als een zeer rustige en sympathieke kandidaat (vriendelijke blik.) X heeft de neiging om met een 

zachte stem te spreken. Als hij meer volume en intonatie in zijn stem zou leggen, zou hij zeker winnen 

aan impact’ 

- ‘Hij geeft zelf wel heel duidelijk aan dat hij moeite heeft met het omgaan met autochtone mensen 

(zelfvertrouwen autochtonen vs oosterse bescheidenheid)’ 

- ‘X maakt een spontane, oprechte, maar ook enigszins rommelige eerste indruk (iets te vlot, het is wel 

een solli!)… Van nature heeft hij enige impact, maar door de manier waarop hij zich tijdens het 

gesprek opstelt (te eerlijk, niet altijd professionele woordkeuze, te losjes) weet hij deze impact niet goed 

vast te houden’ 

 
Opmerking bij de autochtone sollicitanten: 

- ‘Zij komt stevig over en heeft van nature veel impact (let op je toon aan de telefoon)’ 

- ‘Hij maakt impact. Dit kan toenemen door een openere houding (heeft neiging om belerend te vertellen, 

hoe de wereld in elkaar steekt)’ 

- ‘In zijn communicatie kan X nogal warrig overkomen (arrogant?) en vraagt vaak om verduidelijking 

van de vraag waardoor het gesprek af en toe stroef verloopt. Door meer ttp te komen en in zijn 

voorbereiding duidelijke voorbeelden te bedenken (Wat bedoel je nou?), zal hij zich tijdens het gesprek 

steviger neerzetten’ 

- ‘Ze kan haar stevigheid en impact verder verbeteren door haar non verbaal goed in balans te houden 

(soms overenthousiast, neigt naar arrogantie; soms helemaal achterover, armen over elkaar, te rustig 

praten)’ 

- ‘X maakt een vrolijke indruk. Hij oogt ontspannen, zelfs nonchalant (houding?). Hier moet hij voor 

waken dat hij niet ongeinteresseerd overkomt’ 

- ‘Zijn verbale en non verbale communicatie kan X verbeteren door meer rust te nemen en beter af te 

stemmen met zijn gesprekspartner (nu direct antwoorden zonder na te denken, irritatie bij doorvragen 

(dit is eigenlik mijn vb), dit kan wat agressief overkomen) (niet organisatie sensitief). Hij is zeer 

overtuigd van zijn standpunten en mag zich nog meer verplaatsen in de ander’ 

- ‘X maakt een serieuze indruk en heeft goed oogcontact met beide gesprekspartners. Hij praat op een 

correcte beschaafde wijze en is sociaal, vriendelijk en hartelijk. Gedurende het gesprek vertoont zijn 

gezicht wat roodheid en komt hij onrustig over. Hij heeft moeite om ttp antwoord te geven op vragen en 

neemt veel tijd om na te denken. Hij is soms ongeduldig. X zou baat kunnen hebben bij coaching ten 

aanzien van luistervaardigheden om hem een meer aandachtige en effectieve luisteraar te maken. Hij 

komt soms warrig over’ 

 

3) Omgang met leden van een ‘out-group’ 
Vanuit de individualisme-collectivisme dimensie van Hofstede (2002) kan verwacht worden 
dat er een verschil is tussen autochtonen en allochtonen in hun omgang met leden van een 
‘out-group’. Allochtonen zijn meer gericht op het werken in teams, maar zijn ook formeler en 
onvriendelijker naar leden van een ‘out-group’. Autochtonen zijn minder gericht op het 
werken in teams, maar variëren meer in hun sociale gedrag. Uit onderzoek blijkt echter dat 
deze culturele verschillen kleiner worden wanneer individuen zich buiten de eigen ‘in-group’ 
begeven (Huiberts, 2002). Hieronder worden de resultaten behandeld die deze verwachting 
tegenspreken, ontkrachten of bevestigen. 
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Ontkrachtende bevindingen 
Teamplayer (onderdeel van ‘corporate values’) 

Uit de resultaten blijkt dat er geen duidelijk verschil te zien is tussen autochtonen en 
allochtonen in de omschrijving van het soort teamplayer dat een sollicitant is. De 
beoordelingen verschillen van persoon tot persoon (zie bijlage V). 
Sociabiliteit (onderdeel van ‘sociabiliteit & impact’) 

Uit de resultaten blijkt dat zowel bij de autochtone als bij de allochtone sollicitanten wordt 
beoordeeld dat sollicitanten sociabel zijn, maar ook dat sollicitanten nog kunnen winnen aan 
sociabiliteit. Daarnaast wordt zowel bij de afgewezen autochtone als de afgewezen allochtone 
sollicitanten opgemerkt dat een sollicitant in nieuwe groepen de kat uit de boom kijkt/meer 
moeite heeft om zichzelf te laten zien (zie bijlage V). 
Conclusie van bovenstaande categorieën 

De verwachting vanuit de individualisme-collectivisme dimensie (Hofstede, 2002) wordt niet 
ondersteund door de onderzoeksresultaten. 
 
Zowel ontkrachtende als bevestigende bevindingen 
Initiatief (onderdeel van ‘initiatief & lef’) 

Zowel bij de autochtone als de allochtone sollicitanten die door zijn naar de volgende ronde 
wordt door de recruiter opgemerkt dat hij/zij twijfelt of een sollicitant ook in andere situaties 
(dan degene die zijn besproken tijdens het sollicitatie-interview) initiatief (en lef) toont. Dit 
duidt erop dat er geen verschil is tussen de autochtone en allochtone sollicitanten in hun 
opstelling in een ‘out-group’. Dit wordt echter vaker opgemerkt bij de allochtone sollicitanten 
wat een aanwijzing kan zijn, dat er een cultureel verschil is tussen autochtonen en allochtonen 
(zie bijlage V). Maar het kan ook betekenen dat de recruiters (on)bewuste vooroordelen 
hebben over de mate van initiatief in ‘out-groups’ van de allochtone sollicitanten. 
 
Bevestigende bevindingen 
Opvallende beoordelingen (onderdeel van ‘corporate values’) 

Over één allochtone sollicitant wordt geschreven dat hij redelijke ontspannen en op zijn 
gemak is in de omgeving van vrienden en familie, maar dat hij erg veel moeite heeft zichzelf 
te laten zien in nieuwe groepen. Dit duidt op een cultureel verschil dat verklaard kan worden 
vanuit de indivdualisme-collectivisme dimensie (Hofstede, 2002). Een kanttekening die 
hierbij moet worden gemaakt is dat het voor een recruiter lastig is om dit in te schatten. 
Daarom kan de vraag gesteld worden hoe de recruiter tot deze beoordeling komt. 
 

Opmerking bij een allochtone sollicitant: 
- ‘X is redelijk ontspannen en op zijn gemak in de omgeving van vrienden en familie. Bij nieuwe groepen 

mensen heeft hij erg veel moeite zichzelf te laten zien’ 

 

4.2.1.2 Verwachting machtafstand 

Uit de onderzoeken met betrekking tot machtafstand blijkt dat allochtone sollicitanten moeite 
hebben om zichzelf goed te presenteren tijdens sollicitatie-interviews door hun opvattingen 
over wat gepast is. Er is een verschil in de opstelling tijdens een sollicitatie-interview die 
verwacht wordt van een sollicitant door autochtone recruiters, en de opstelling die allochtone 
sollicitanten daadwerkelijk hebben (Dagevos, 2001; De Vries, 2005). In dit onderzoek kan 
aan de hand van de dimensie machtafstand (Hofstede, 2002) verwacht worden dat autochtone 
sollicitanten minder machtafstand ervaren ten opzichte van de recruiter dan allochtone 
sollicitanten. Hieronder worden de resultaten behandeld die deze verwachting tegenspreken, 
ontkrachten of bevestigen. 
 



 43 

Tegengestelde bevindingen 
Opvallende beoordelingen (onderdeel van ‘initiatief & lef’) 

De opstelling tijdens het sollicitatie-interview van één afgewezen autochtone sollicitant is 
afwachtend. Vanuit de machtafstand dimensie is juist de verwachting dat de allochtone 
sollicitanten zich afwachtend opstellen tijdens een sollicitatie-interview, omdat zij een grotere 
mate van machtafstand ervaren dan de autochtone sollicitanten. Uit bovenstaande beoordeling 
blijkt dat het tegenovergestelde het geval is. Echter gaat het hier maar om één autochtone 
sollicitant en er zijn geen beoordelingen te vinden van allochtone sollicitanten (zie bijlage V). 
Hierdoor kan er geen uitspraak gedaan worden over de opstelling tijdens het sollicitatie-
interview van de allochtone sollicitanten. 
 
Opmerking bij een autochtone sollicitant: 

- ‘Oogt ontspannen maar wel een wat afwachtende houding, neemt weinig initiatief in het gesprek’ 

 
Luisteren (onderdeel van ‘sociabiliteit & impact’) 

Uit de resultaten van de sollicitanten die door zijn naar de volgende ronde blijkt dat de 
verwachting niet wordt bevestigd. Alle beoordelingen zijn positief (zie bijlage V). Bij de 
afgewezen sollicitanten wordt de verwachting tegengesproken. Bij drie autochtone 
sollicitanten wordt geschreven dat ze niet goed luisteren. Bij de allochtone sollicitanten wordt 
alleen eenmaal opgemerkt dat een sollicitant goed luistert (zie bijlage V). 
 
Opmerkingen bij de autochtone sollicitanten: 

- ‘Zijn communicatie en luistervaardigheden zijn een punt van aandacht, door actiever te luisteren, wat 

meer rust in te bouwen en beter na te denken over zijn antwoorden. Omdat hij niet goed luistert begint 

hij zijn verhaal en raakt hierdoor nog al eens de draad kwijt. Door meer ttp en wat zakelijker te 

communiceren (concretere vb) zal hij winnen aan impact en stevigheid’ 

- ‘Hij is soms ongeduldig. X zou baat kunnen hebben bij coaching ten aanzien van luistervaardigheden 

om hem een meer aandachtige en effectieve luisteraar te maken. Hij komt soms warrig over’ 

- ‘X heeft in zijn zenuwen de neiging snel te praten en minder goed te luisteren (laat me vaak niet 

uitpraten.)’ 

 

Opmerkingen bij een allochtone sollicitant: 
- ‘X is sociaal, luistert goed en is bereid om anderen te helpen’ 

 

Zowel tegengestelde bevindingen als ontkrachtende bevindingen 
Afstemmen op gesprekspartner (onderdeel van ‘sociabiliteit & impact’) 

Uit de resultaten van de sollicitanten die door zijn naar de volgende ronde blijkt dat de 
verwachting wordt tegengesproken. Bij de allochtone sollicitanten worden bijna alleen 
opmerkingen gemaakt die aangeven dat een sollicitant een prettige gesprekspartner is. 
Tweemaal wordt hieraan toegevoegd dat een sollicitant meer mag afstemmen met zijn/haar 
gesprekspartner. Bij de autochtone sollicitanten die door zijn naar de volgende ronde wordt 
het afstemmen op de gesprekspartner zowel positief als negatief beoordeeld (zie bijlage V). 
Bij de afgewezen sollicitanten worden zowel bij de autochtonen als de allochtonen positieve 
en negatieve opmerkingen gemaakt over het afstemmen op de gesprekspartner. Tussen deze 
twee groepen is het verwachte verschil niet terug te zien (zie bijlage V). 
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Ontkrachtende bevindingen 
Impact (onderdeel van ‘sociabiliteit & impact’) 

Uit de resultaten blijkt dat er geen overtuigend verschil te zien is tussen de autochtone en 
allochtone sollicitanten. De opmerkingen met betrekking tot de mate van impact komen 
overeen (zie bijlage V). 
Stemgeluid (onderdeel van ‘sociabiliteit & impact’) 

Uit de resultaten blijkt dat zowel bij de autochtone als bij de allochtone sollicitanten wordt 
opgemerkt dat een sollicitant harder dan wel zachter mag praten, rustiger dan wel sneller mag 
praten, minder monotoon en/of met meer intonatie mag praten (zie bijlage V). 
Conclusie van bovenstaande categorieën 
De verwachting wordt niet bevestigd. 
 
Zowel ontkrachtende als bevestigende bevindingen 
Voorzichtig en bescheiden (onderdeel van ‘ambitie & ontwikkelingsgerichtheid’) 

Uit de resultaten blijkt dat zowel bij de autochtone als de allochtone sollicitanten een aantal 
keer wordt opgemerkt, dat een sollicitant voorzichtig en bescheiden is in het vertellen van 
zijn/haar ontwikkelpunten (zie bijlage V). Het enige dat kan duiden op een verschil in de 
beleving van machtafstand is het feit dat één allochtone sollicitant steeds zachter ging praten. 
 
Opmerking bij een allochtone sollicitant: 

- ‘(ging steeds zachter praten, we moesten echt een beetje helpen)’ 

 
Opvallende beoordelingen (onderdeel van ‘sociabiliteit & impact’) 

Over vier autochtone sollicitanten die door zijn naar de volgende ronde wordt aangegeven dat 
hun manier van verbaal en/of non-verbaal communiceren neigt naar arrogantie.  Bij de 
allochtone sollicitanten die door zijn naar de volgende ronde wordt opgemerkt dat één 
sollicitant erop moet letten dat hij zijn zinnen afmaakt. Een andere sollicitant moet harder 
praten en stelliger antwoorden. Weer een andere sollicitant heeft een zeer zachte stem en moet 
harder praten en meer intonatie gebruiken. Vanuit deze verschillen kan beredeneerd worden 
dat er mogelijk een cultureel verschil is tussen autochtonen en allochtonen, die verklaard kan 
worden vanuit de machtafstand dimensie. Doordat de allochtone sollicitanten een grotere 
machtafstand ervaren dan de autochtone sollicitanten, maakt één sollicitant zijn zinnen niet af, 
praat één sollicitant niet hard genoeg en antwoord niet stellig en praat één sollicitant niet hard 
genoeg en legt hij te weinig intonatie in zijn stem. Doordat de autochtone sollicitanten minder 
machtafstand ervaren neigt hun verbale en/of non-verbale communicatie naar arrogantie. 
Bij de afgewezen sollicitanten wordt over één allochtone sollicitant geschreven dat hij 
binnensmonds en onduidelijk praat en weinig oogcontact maakt met de recruiter. Bij een 
andere allochtone sollicitant wordt juist aangegeven dat hij te losjes overkomt en daardoor 
nonchalant lijkt. Bij de autochtone sollicitanten zijn ook dit soort uiteenlopende 
beoordelingen terug te vinden (zie bijlage V). Daarom kan geconcludeerd worden dat de 
opstelling tijdens het sollicitatie-interview niet verschilt tussen afgewezen autochtone en 
allochtone sollicitanten, maar dat dit verschilt van persoon tot persoon. 
 

Opmerkingen bij de autochtone sollicitanten: 
- ‘Zij komt stevig over en heeft van nature veel impact (let op je toon aan de telefoon)’ 

- ‘Hij maakt impact. Dit kan toenemen door een openere houding (heeft neiging om belerend te vertellen, 

hoe de wereld in elkaar steekt)’ 

- ‘In zijn communicatie kan X nogal warrig overkomen (arrogant?) en vraagt vaak om verduidelijking 

van de vraag waardoor het gesprek af en toe stroef verloopt. Door meer ttp te komen en in zijn 

voorbereiding duidelijke voorbeelden te bedenken (Wat bedoel je nou?), zal hij zich tijdens het gesprek 

steviger neerzetten’ 
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- ‘Ze kan haar stevigheid en impact verder verbeteren door haar non verbaal goed in balans te houden 

(soms overenthousiast, neigt naar arrogantie; soms helemaal achterover, armen over elkaar, te rustig 

praten)’ 

 
Opmerkingen bij de allochtone sollicitanten: 

- ‘Hij communiceert levendig maar mag nog wat meer ttp formuleren (let erop zinnen afmaken)’ 

- ‘Door zichzelf wat steviger te presenteren (harder praten, meer stellig antwoorden) kan zij winnen aan 

impact’ 

- ‘X heeft op het eerste gezicht een zeer bescheiden voorkomen (zachte stem.) Tijdens het gesprek komt 

hij over als een zeer rustige en sympathieke kandidaat (vriendelijke blik.) X heeft de neiging om met een 

zachte stem te spreken. Als hij meer volume en intonatie in zijn stem zou leggen, zou hij zeker winnen 

aan impact’ 

- ‘…X is een vriendelijke, intelligente en rustige kandidaat. Hij neemt in het gesprek een afwachtende 

houding aan en geeft korte antwoorden. Ik moet flink doorvragen om antwoorden boven te krijgen. 

Doordat hij erg binnensmonds en onduidelijk praat komt hij niet stevig over. X kan zijn impact 

vergroten door o.a. meer oogcontact met mij te maken en duidelijker te spreken’ 

- ‘X maakt een spontane, oprechte, maar ook enigszins rommelige eerste indruk (iets te vlot, het is wel 

een solli!)… Van nature heeft hij enige impact, maar door de manier waarop hij zich tijdens het 

gesprek opstelt (te eerlijk, niet altijd professionele woordkeuze, te losjes) weet hij deze impact niet goed 

vast te houden’ 

 

4.2.1.3 Verwachting femininiteit-masculiniteit 

In dit onderzoek kan de femininiteit-masculiniteit dimensie (Hofstede, 2002) van belang zijn, 
omdat het aangeeft hoe men omgaat met problemen en hoe belangrijk ambitie is in 
verschillende culturen. Deze verschillen kunnen van invloed zijn op de motivatie van een 
sollicitant om bij een organisatie te gaan solliciteren en op de manier waarop sollicitanten 
omgaan (zijn omgegaan) met conflictsituaties. Verwacht kan worden dat allochtonen meer 
ambitieus zijn dan autochtonen, voorts wordt de motivatie van allochtonen om bij een 
organisatie te gaan werken meer gevoed door redenen als aanzien en salaris. Verder is te 
verwachten dat autochtonen conflictsituaties eerder proberen op te lossen door bijvoorbeeld 
compromissen te sluiten. Allochtonen zullen eerder de confrontatie aangaan in 
conflictsituaties (Hofstede, 2002). 
 

1) Ambitie 

Vanuit de femininiteit-masculiniteit dimensie van Hofstede (2002) kan verwacht worden dat 
de autochtone sollicitanten minder ambitieus en resultaatgericht zijn dan de allochtone 
sollicitanten. Hieronder worden de resultaten behandeld die deze verwachting tegenspreken, 
ontkrachten of bevestigen. 
 
Tegengestelde bevindingen 
Ambitie (onderdeel van ‘ambitie & ontwikkelingsgerichtheid’) 

Uit de resultaten blijkt dat zowel bij de afgewezen sollicitanten als bij de sollicitanten die door 
zijn naar de volgende ronde, er alleen positieve opmerkingen worden gemaakt met betrekking 
tot de mate van ambitie bij een aantal autochtone sollicitanten (zie bijlage V). Bij de 
allochtone sollicitanten (en bij een aantal autochtone sollicitanten) worden opmerkingen 
gemaakt in de trant van: een sollicitant mist ambitie, een sollicitant is niet specifiek genoeg 
over zijn/haar ambities et cetera (zie bijlage V). Hiermee wordt de verwachting 
tegengesproken. 
 
Zowel tegengestelde bevindingen als ontkrachtende bevindingen 
Uitkristalliseren/diepgang/scherper in beeld/helder op vizier/concreet/kritisch zijn (onderdeel 

van ‘ambitie & ontwikkelingsgerichtheid’) 

Uit de resultaten blijkt dat alleen bij de autochtone sollicitanten die door zijn naar de volgende 
ronde positieve opmerkingen worden gemaakt. Bij de drie andere groepen zijn alleen maar 
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opmerkingen in de trant van ‘kan zijn ambities nog verder uitkristalliseren’ te vinden (zie 
bijlage V). De verwachting wordt dus niet onderbouwt, maar juist tegen gesproken bij de 
sollicitanten die door zijn naar de volgende ronde. Bij de afgewezen sollicitanten wordt de 
verwachting niet bevestigd en niet tegengesproken. 
 
Ontkrachtende bevindingen 
Resultaatgerichtheid (onderdeel van ‘resultaatgerichtheid’) 

Uit de resultaten blijkt dat er geen aantoonbaar verschil is tussen autochtone en allochtone 
sollicitanten. De mate van resultaatgerichtheid is zeer divers zowel binnen als tussen de 
onderzoeksgroepen (zie bijlage V). Hiermee wordt de verwachting niet ondersteund. 
 
Gericht op ontwikkeling (onderdeel van ‘ambitie & ontwikkelingsgerichtheid’) 

Uit de resultaten blijkt dat de beoordelingen van de autochtone en allochtone sollicitanten 
behoorlijk overeen komen. In beide gevallen zijn er positieve en minder positieve 
opmerkingen met betrekking tot de mate van ontwikkelingsgerichtheid (zie bijlage V). De 
verwachting wordt dus niet ondersteund. 
 
Zowel bevestigende als tegengestelde bevindingen 
Opvallende beoordelingen (onderdeel van ‘ambitie & ontwikkelingsgerichtheid’) 

Bij één allochtone sollicitant die door is naar de volgende ronde wordt op verschillende 
manieren aangegeven dat zij bang is om een plafond te bereiken en dat ze het daar niet zo snel 
genoegen mee zal nemen. Hieruit blijkt zeker de ambitie die naar verwachting in hogere mate 
aanwezig is bij allochtone sollicitanten. Daarentegen wordt er bij een andere allochtone 
sollicitant die door is naar de volgende ronde aangegeven, dat ze nog voorzichtig is in het 
uitspreken van haar ambities (zie bijlage V). Dit spreekt de verwachting juist tegen. 
 

Opmerkingen bij de allochtone sollicitanten: 
- ‘X is ambitieus en gericht op haar eigen ontwikkeling. Zij zal geen genoegen nemen met een plafond 

maar op zoek naar de volgende uitdaging (“ben bang om plafond te bereiken”). X is erg gericht op 

haar eigen ontwikkeling en om door te (blijven) groeien. Zij zal geen genoegen nemen met een plafond 

maar op zoek naar de volgende grens’ 

 

2) Omgang met conflictsituaties 

Vanuit de femininiteit-masculiniteit dimensie van Hofstede (2002) kan verwacht worden dat 
autochtonen meer conflictmijdend zijn omdat zij meer feminien zijn dan allochtonen. 
Hieronder worden de resultaten behandeld die deze verwachting tegenspreken, ontkrachten of 
bevestigen. 
 
Zowel bevestigende als tegengestelde bevindingen 
Opvallende beoordelingen (onderdeel van ‘corporate values’) 

Uit de resultaten blijkt dat bij de autochtone sollicitanten de recruiter zich bij een aantal 
sollicitanten afvraagt of een sollicitant conflictmijdend gedrag vertoont en bij een aantal 
sollicitanten stelt de recruiter vast dat een sollicitant conflictvermijdend is (zie bijlage V). De 
verwachting wordt hiermee dus bevestigd. Bij de afgewezen autochtone sollicitanten wordt 
ook een keer opgemerkt dat een sollicitant zich beter aan moet passen aan zijn 
gesprekspartner om minder in conflictsituaties terecht te komen. Hiermee wordt de 
verwachting juist ontkracht. Vanwege het feit dat met deze beoordelingen alleen bewijs 
gevonden wordt aan de kant van de autochtone sollicitanten, maakt dat het moeilijk vast te 
stellen is, of er sprake is van een cultureel verschil dat zorgt voor een negatievere beoordeling 
van de allochtone sollicitanten. 
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Opmerkingen bij de autochtone sollicitanten: 
- ‘… door beter te relativeren en zich beter aan te passen op zijn gesprekspartner zal hij minder in 

conflict situaties te recht komen. X kan meer verantwoordelijkheid nemen voor zaken die wat minder 

goed verlopen, nu legt hij de oorzaak nogal eens bij anderen’ 

 

4.2.1.4 Verwachting onzekerheidsvermijding 

In dit onderzoek kan de dimensie onzekerheidsvermijding (Hofstede, 2002) een verklaring 
bieden voor de manier waarop allochtonen en autochtonen reageren op vragen van recruiters. 
Zo zullen bijvoorbeeld sollicitanten uit culturen met grote onzekerheidsvermijding 
verwachten dat de recruiter het juiste antwoord weet op de vraag die hij/zij stelt. Daardoor 
zullen genoemde sollicitanten twijfelen bij het beantwoorden van deze vragen. Verwacht kan 
worden dat de autochtone sollicitanten minder onzekerheidsvermijdend zijn dan de allochtone 
sollicitanten. Hieronder worden de resultaten behandeld die deze verwachting tegenspreken, 
ontkrachten of bevestigen. 
 

Ontkrachtende bevindingen 
Manier van spreken/verbale communicatie (onderdeel van ‘sociabiliteit & impact’) 

Uit de resultaten blijkt dat er weinig verschil te zien is tussen de verschillende 
onderzoeksgroepen. De verschillen zijn zowel binnen als tussen de groepen te zien (zie 
bijlage V). 
Lef (onderdeel van ‘initiatief & lef’) 

Uit de resultaten blijkt dat er geen verschil te zien is in de beoordeling van de mate van lef 
tussen autochtonen en allochtonen. Bij beide groepen worden zowel positieve als minder 
positieve beoordelingen gemaakt (zie bijlage V). 
Conclusie van bovenstaande categorieën 

De verwachting wordt hiermee niet ondersteund. 
 
Noemen van voorbeelden (onderdeel van ‘ambitie & ontwikkelingsgerichtheid’) 

Uit de resultaten blijkt dat bij de allochtone sollicitanten geen enkele keer een opmerking 
wordt gemaakt over het geven van voorbeelden. Bij de autochtone sollicitanten zijn er wel 
beoordelingen te vinden over het noemen van voorbeelden. Bij drie autochtone sollicitanten 
wordt aangegeven dat ze moeite hebben met het noemen van voorbeelden. Bij één autochtone 
sollicitant wordt geschreven dat de sollicitant een niet relevant voorbeeld gebruik. Eenmaal 
wordt opgemerkt dat een sollicitant in staat is om voorbeelden te geven van haar kwaliteiten 
(zie bijlage V).  
Meer bluffen/zichzelf verkopen/van zichzelf laten zien (onderdeel van ‘ambitie & 

ontwikkelingsgerichtheid’) 

Uit de resultaten blijkt dat er bij de allochtone sollicitanten slechts eenmaal wordt opgemerkt 
dat een sollicitant zichzelf meer mag verkopen. Bij de autochtone sollicitanten wordt er 
twaalfmaal een opmerking gemaakt dat een sollicitant zichzelf meer mag verkopen/meer van 
zichzelf mag laten zien (zie bijlage V). 
Conclusie van bovenstaande categorieën 

De opmerkingen bij de autochtone sollicitanten zijn overwegend negatief en daarmee spreekt 
het de verwachting tegen. Echter, door het ontbreken van beoordelingen bij de allochtone 
sollicitanten zegt dit niks over het feit of er een verschil is tussen de autochtone en allochtone 
sollicitanten. 
 
Sterke en ontwikkelpunten kennen (onderdeel van ‘ambitie & ontwikkelingsgerichtheid’) 

Uit de resultaten blijkt dat er bij de autochtone sollicitanten vaker wordt opgemerkt dat een 
sollicitant kritisch moet kijken naar zijn/haar ontwikkelpunten en/of deze concreter moet 
benoemen. Dit spreekt de verwachting tegen. In alle onderzoeksgroepen worden echter 
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opmerkingen geplaatst dat sollicitanten kritisch moeten kijken naar hun ontwikkelpunten 
en/of deze concreter moeten benoemen (zie bijlage V). Hierdoor wordt de verwachting niet 
per se tegengesproken, maar wel ontkracht. 
 
Zowel ontkrachtende als bevestigende bevindingen 
Noemen van voorbeelden (onderdeel van ‘corporate values’) 

Uit de resultaten van de sollicitanten die door zijn naar de volgende ronde blijkt dat de 
verwachting niet wordt bevestigd. Bij de allochtone sollicitanten wordt namelijk niets 
opgemerkt over het noemen van voorbeelden. Bij de autochtone sollicitanten wordt eenmaal 
aangegeven dat een sollicitant duidelijke voorbeelden geeft. Er wordt echter ook tweemaal 
opgemerkt dat een sollicitant een ander voorbeeld had moeten kiezen (zie bijlage V). Doordat 
er geen beoordelingen te vinden zijn bij de allochtone sollicitanten zegt bovenstaande niets 
over het feit of er een cultureel verschil is tussen de autochtone en allochtone sollicitanten. Bij 
de afgewezen sollicitanten is het omgekeerde het geval. Bij de allochtone sollicitanten wordt 
vaker opgemerkt dat een sollicitant geen duidelijk voorbeeld geeft of moeite heeft met het 
geven van voorbeelden (zie bijlage V). De verwachting wordt in deze dus wel bevestigd. 
Echter, omdat er bij de autochtone sollicitanten soortgelijke opmerkingen worden gemaakt, 
maar in mindere mate (zie bijlage V), is de verwachting niet overtuigend bewezen. 
 
Opvallende beoordelingen (onderdeel van ‘ambitie & ontwikkelingsgerichtheid’) 

Zowel bij een afgewezen autochtone als bij een afgewezen allochtone sollicitant wordt 
opgemerkt dat hij/zij zichzelf meer mag verkopen. Het was te verwachten vanuit de 
onzekerheidsvermijding dimensie (Hofstede, 2002) dat allochtone sollicitanten meer moeite 
zouden hebben met het verkopen van zichzelf omdat zij denken dat de recruiter het juiste 
antwoord weet op de vraag. Uit de resultaten blijkt echter dat het bij zowel autochtone als 
allochtone sollicitanten voorkomt. Het feit dat bij een afgewezen allochtone sollicitant wordt 
opgemerkt dat ze steeds zachter ging praten en dat de recruiter echt een beetje moest helpen 
kan wel duiden op een cultureel verschil dat verklaard kan worden vanuit de 
onzekerheidsvermijding dimensie (Hofstede, 2002). Bij de autochtone sollicitanten wordt dit 
niet opgemerkt. Er kan beredeneerd worden dat de allochtone sollicitant steeds zachter ging 
praten omdat zij twijfelde over haar antwoord. 
 
Opmerking bij een autochtone sollicitant: 

- ‘Redelijk zelfbeeld mag wel wat meer ‘bluffen’ erg negatief over zich zelf,, eerlijk is goed maar je moet 

jezelf wel een beetje verkopen. Erg pessimistisch ingesteld’ 
 
Opmerkingen bij de allochtone sollicitanten: 

- ‘Zelfbeeld is realistisch maar wel veel meer ontwikkelpunten dan goede punten, mag wel een beetje 

meer doen om zichzelf te verkopen’ 

- ‘Het zelfbeeld van X is prima (weet krachten en valkuilen.) X zou deze punten echter nog iets scherper 

voor ogen mogen hebben (ging steeds zachter praten, we moesten echt een beetje helpen.)’ 
 
Opvallende beoordelingen (onderdeel van ‘sociabiliteit & impact’) 

Bij vier autochtone sollicitanten die door zijn naar de volgende ronde wordt opgemerkt dat 
hun manier van verbaal en/of non-verbaal communiceren, neigt naar arrogantie. Hieruit kan 
beredeneerd worden dat zij weinig onzekerheidsvermijdend zijn. Bij de allochtone 
sollicitanten die door zijn naar de volgende ronde wordt opgemerkt dat een sollicitant zijn 
zinnen moet afmaken. Een andere sollicitant moet harder praten en stelliger antwoorden. 
Eenmaal wordt bij een sollicitant op verschillende manieren opgemerkt dat hij een zachte 
stem heeft en bescheiden overkomt. Dit zou verklaard kunnen worden doordat deze 
sollicitanten in grotere mate onzekerheidsvermijdend zijn. Bovenstaand verschil tussen de 
autochtone en allochtone sollicitanten bevestigt de verwachting. Bij één autochtone sollicitant 
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die door is naar de volgende ronde wordt getwijfeld aan de eerlijkheid van haar antwoorden. 
Bij een allochtone sollicitant die door is naar de volgende ronde wordt opgemerkt dat hij wat 
spontaniteit miste en dat de recruiter het gevoel heeft, dat de sollicitant wel wist wat er ging 
komen en dat hij af en toe sociaal wenselijk antwoordde. Hieruit zou afgeleid kunnen worden 
dat deze sollicitanten in grotere mate onzekerheidsvermijdend zijn en dat zij antwoorden 
geven waarvan zij denken dat het de ‘goede’ antwoorden zijn. De verwachting wordt hiermee 
niet ondersteund. Bij een allochtone sollicitant die door is naar de volgende ronde en bij een 
afgewezen autochtone sollicitant wordt opgemerkt dat ze lacherig reageren op moeilijke 
vragen. De recruiter merkt op dat ze hierop moeten letten. Het lacherig reageren op moeilijke 
vragen zou verklaard kunnen worden vanuit de onzekerheidsvermijding dimensie (Hofstede, 
2002). Hiermee wordt de verwachting dat allochtone sollicitanten meer 
onzekerheidsvermijdend zijn echter niet ondersteund, omdat het zowel bij een autochtone als 
een allochtone sollicitant wordt opgemerkt. Bij een afgewezen allochtone sollicitant wordt 
aangegeven dat hij erg genuanceerd antwoord en soms kort van stof is. De recruiter heeft het 
gevoel dat de sollicitant zichzelf niet echt laat zien en vraagt zich af of het toneel of echt is. 
Dit zou verklaard kunnen worden vanuit de onzekerheidsvermijding dimensie (Hofstede, 
2002). Als de sollicitant in de veronderstelling is dat de recruiter het juiste antwoord weet, 
geeft hij korte en genuanceerde antwoorden zodat hij geen ‘fout’ antwoord geeft. Hij probeert 
zo min mogelijk uit te wijden om zo min mogelijk ‘fouten’ te maken. 
 

Opmerkingen bij de autochtone sollicitanten: 
- ‘Zij komt stevig over en heeft van nature veel impact (let op je toon aan de telefoon)’ 

- ‘Hij maakt impact. Dit kan toenemen door een openere houding (heeft neiging om belerend te vertellen, 

hoe de wereld in elkaar steekt)’ 

- ‘In zijn communicatie kan X nogal warrig overkomen (arrogant?) en vraagt vaak om verduidelijking 

van de vraag waardoor het gesprek af en toe stroef verloopt. Door meer ttp te komen en in zijn 

voorbereiding duidelijke voorbeelden te bedenken (Wat bedoel je nou?), zal hij zich tijdens het gesprek 

steviger neerzetten’ 

- ‘Ze kan haar stevigheid en impact verder verbeteren door haar non verbaal goed in balans te houden 

(soms overenthousiast, neigt naar arrogantie; soms helemaal achterover, armen over elkaar, te rustig 

praten)’ 

- ‘Verbaal is zij helder en ttp, waardoor ze over het algemeen (als ze eerlijk is en achter haar antwoord 

staat) stevig overkomt’ 

- ‘X maakt een zenuwachtige eerste indruk (heel blij en lacht bij elke (moeilijke) vraag)’ 

 
Opmerkingen bij de allochtone sollicitanten: 

- ‘Hij communiceert levendig maar mag nog wat meer ttp formuleren (let erop zinnen afmaken)’ 

- ‘Door zichzelf wat steviger te presenteren (harder praten, meer stellig antwoorden) kan zij winnen aan 

impact’ 

- ‘X heeft op het eerste gezicht een zeer bescheiden voorkomen (zachte stem.) Tijdens het gesprek komt 

hij over als een zeer rustige en sympathieke kandidaat (vriendelijke blik.) X heeft de neiging om met een 

zachte stem te spreken. Als hij meer volume en intonatie in zijn stem zou leggen, zou hij zeker winnen 

aan impact’ 

- ‘Zakelijk in zijn communicatie, helder en ttp. Jammer is dat hij wat spontaniteit miste in zijn verhaal ik 

had het gevoel dat hij wel wist wat er ging komen en kon makkelijk komen met voorbeelden, af en toe 

wat sociaal wenselijk, goed voorbereid op competenties’ 

- ‘Door iets ‘losser’ in het gesprek te zitten, niet te lang na te denken en ervoor te waken niet met zijn 

armen over elkaar te zitten, kan hij het gesprek een iets vlottere wending geven. Daarnaast dient hij 

ervoor te waken niet ‘lacherig’ te reageren, wanneer hij een vraag moeilijk vindt’ 

- ‘Zijn antwoorden zijn erg genuanceerd en soms is hij wat kort van stof (ik moet erg doorvragen). Ik 

krijg het gevoel dat X zichzelf niet echt laat zien (is het toneel of is het echt?)’ 
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4.2.1.5 Verwachting non-verbale communicatie 

Voor dit onderzoek is het interessant om te bekijken of en hoe recruiters non-verbale 
gedragingen beoordelen en of deze gedragingen terug te leiden zijn naar de culturele 
verschillen die beschreven zijn in paragraaf 2.3.1. Op basis van de literatuur (Vrij e.a., 1992) 
over en de onderzoeken (Vrij e.a., 1992; Frazer & Wiersma, 2001; Peeters & Lievens, 2006) 
naar culturele verschillen in non-verbaal gedrag kan verwacht worden dat de autochtone 
sollicitanten meer oogcontact maken met de recruiter dan de allochtone sollicitanten, omdat 
laatstgenoemde groep frequent en langdurig oogcontact onbeleefd vindt. Voorts kan verwacht 
worden dat de autochtone sollicitanten ondersteunend knikken, ondersteunende gebaren 
gebruiken, gelimiteerde lichaamsbewegingen maken en vriendelijk non-verbaal gedrag 
vertonen. Allochtone sollicitanten zullen dit juist meer of minder doen dan autochtone 
sollicitanten. De beoordeling van de recruiters is vanwege deze verschillen naar verwachting 
positiever bij de autochtone sollicitanten dan bij de allochtone sollicitanten. Hieronder worden 
de resultaten behandeld die deze verwachting tegenspreken, ontkrachten of bevestigen. 
 
Zowel tegengestelde bevindingen als ontkrachtende bevindingen 
Flair (onderdeel van ‘sociabiliteit & impact’) 

Uit de resultaten blijkt dat de beoordeling van de mate van flair tussen autochtone en 
allochtone sollicitanten niet veel verschilt. Bij de autochtone sollicitanten wordt een aantal 
keer opgemerkt dat een sollicitant flair mist, terwijl er vanuit het onderzoek naar culturele 
verschillen in non-verbale communicatie (Vrij e.a., 1992; Frazer & Wiersma, 2001; Peeters & 
Lievens, 2006) juist verwacht zou worden dat deze beoordeling bij allochtone sollicitanten 
gemaakt zouden worden (zie bijlage V). De verwachting wordt dus tegengesproken. 
 
Ontkrachtende bevindingen 
Indruk/komt over als (onderdeel van ‘sociabiliteit & impact’) 

Uit de resultaten blijkt dat de indruk die de sollicitanten maken variëren van persoon tot 
persoon (zie bijlage V). 
Impact (onderdeel van ‘sociabiliteit & impact’) 

Uit de resultaten blijkt dat er weinig verschil is in de beoordeling van de impact van 
sollicitanten tijdens het sollicitatie-interview. Bij zowel de autochtone als de allochtone 
sollicitanten wordt opgemerkt dat sollicitanten impact hebben of hun impact kunnen vergroten 
(zie bijlage V). 
Oogcontact (onderdeel van ‘sociabiliteit & impact’) 

Uit de resultaten blijkt dat de beoordelingen over het maken van oogcontact niet verschillen 
tussen autochtonen en allochtonen. In beide groepen zijn er sollicitanten die goed oogcontact 
maken, maar ook sollicitanten die meer oogcontact moeten maken (zie bijlage V). 
Non-verbaal gedrag/gesprekshouding (onderdeel van ‘sociabiliteit & impact’) 

Uit de resultaten blijkt dat de kenmerken van non-verbaal gedrag, die volgens de literatuur 
(Vrij e.a., 1992) verschillen tussen autochtonen en allochtonen, verschillen van persoon tot 
persoon en niet toe te schrijven zijn aan een cultureel verschil. In beide groepen zijn non-
verbale gedragingen, die vanuit de literatuur kenmerkend zijn voor of autochtonen of 
allochtonen, terug te zien die wel, maar ook gedragingen die niet kenmerkend zijn voor de 
groep waartoe sollicitanten behoren (zie bijlage V). 
Conclusie van bovenstaande categorieën 

De verwachting wordt niet ondersteund. 
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Zowel bevestigende als ontkrachtende als tegengestelde bevindingen 
Opvallende beoordelingen (onderdeel van ‘sociabiliteit & impact’) 

Zowel bij een autochtone als een allochtone sollicitant die door zijn naar de volgende ronde 
wordt een opmerking gemaakt over de continue glimlach van de sollicitant. Beide 
sollicitanten moeten hun glimlach meer doseren en afwisselen met een serieuze blik. Uit het 
onderzoek naar het verschil in non-verbale communicatie blijkt dat (glim)lachen een positieve 
indruk maakt op autochtone recruiters. Er is echter ook gebleken dat teveel (glim)lachen niet 
zo positief beoordeeld wordt en er komt bijvoorbeeld uit onderzoek dat Surinamers meer 
(glim)lachen dan autochtonen (Vrij e.a., 1992). Hieruit kan verwacht worden dat de continue 
glimlach van de sollicitanten niet positief beoordeeld wordt door een recruiter. Dit wordt 
inderdaad negatief beoordeeld, maar omdat de opmerking zowel bij een autochtone als bij een 
allochtone sollicitant gemaakt wordt, is er geen direct bewijs dat er hier sprake is van een 
cultureel verschil waardoor allochtone sollicitanten minder positief beoordeeld worden. Bij 
één autochtone sollicitant die door is naar de volgende ronde wordt de opmerking gemaakt dat 
er stiltes vallen en dat de sollicitant meer moet afstemmen met haar gesprekspartner. Vanuit 
de verschillen in non-verbale communicatie tussen autochtonen en allochtonen kan verwacht 
worden dat de recruiters een vloeiende conversatie stijl positiever beoordelen dan een niet 
vloeiende conversatie stijl (Vrij e.a., 1992; Peeters & Lievens, 2006). Dat de recruiter de 
stiltes dus negatief beoordeeld is niet verwonderlijk. Het gaat hier echter om een autochtone 
sollicitant, waardoor de verwachting dat dit te maken heeft met een cultureel verschil wordt 
tegengesproken. Bij een andere autochtone sollicitant die door is naar de volgende ronde 
wordt aangegeven dat hij zijn verbale en non-verbale communicatie nog kan verbeteren door 
meer direct te antwoorden, hij heeft nu veel woorden nodig, en door een actievere houding 
aan te nemen. Vanuit de verschillen in non-verbale communicatie tussen autochtonen en 
allochtonen kan verwacht worden dat recruiters zijn gedragingen minder positief beoordelen. 
Autochtonen beoordelen namelijk een directe beantwoordingsstijl, ondersteunend knikken en 
ondersteunende gebaren positief (Vrij e.a., 1992; Peeters & Lievens, 2006). Wederom is er 
echter sprake van een autochtone sollicitant, waardoor de verwachting dat er een cultureel 
verschil is tussen autochtonen en allochtonen in het voordeel van de eerste groep wordt 
tegengesproken. 
Bij de allochtone sollicitanten die door zijn naar de volgende ronde, zijn ook een aantal non-
verbale gedragingen te vinden die negatief beoordeeld worden door de recruiters. Één 
sollicitant moet erop letten dat hij zijn zinnen afmaakt. Een andere sollicitant moet harder 
praten en stelliger antwoorden. Weer een andere sollicitant moet harder praten en meer 
intonatie gebruiken. Deze beoordelingen zijn te verklaren vanuit een cultureel verschil in non-
verbale communicatie. Uit onderzoek blijkt namelijk dat autochtone recruiters spraak 
verstoringen, langzaam praten en indirect reageren minder positief beoordelen dan een 
vloeiende conversatie stijl en een directe beantwoordingsstijl. Voorts blijkt uit onderzoek dat 
de eerste drie manieren van non-verbale communicatie kenmerkend zijn voor allochtonen en 
de laatste twee manieren van non-verbale communicatie kenmerkend zijn voor autochtonen 
(Vrij e.a., 1992; Peeters & Lievens, 2006). Hiermee kan geconcludeerd worden dat er een 
cultureel verschil is in de manier van non-verbaal communiceren tussen autochtonen en 
allochtonen die ervoor zorgt dat allochtone sollicitanten minder positief beoordeeld worden. 
 

Opmerkingen bij de autochtone sollicitanten: 
- ‘(nu soms overdreven smile op gezicht correspondeert niet altijd met wat ze verteld bijv moeilijke 

momenten, wel goede rechte houding)’ 

- ‘Tijdens het gesprek mag X nog meer afstemmen met haar gesprekspartner (stilte???)…’ 

- ‘X komt over als een enthousiaste, eerlijke en humoristische kandidaat. Hij maakt voldoende impact, 

wel kan X nog winnen aan zakelijke stevigheid, door zijn verbale communicatie te verbeteren. Hij heeft 

veel woorden nodig om zijn verhaal te doen en mag in concrete voorbeelden spreken (gaat van links 

naar rechts, moet je onderbreken) (bereid je beter voor op concrete antwoorden.) (pas op stopwoordjes, 
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afzwakkend een beetje,redelijk en zacht praten)  Zijn non-verbale communicatie kan X aanscherpen 

door een actievere houding aan te nemen (ligt achterover op de stoel). Wel voldoende flair en impact’ 

 
Opmerkingen bij de allochtone sollicitanten: 

- ‘Ze kan groeien in impact/stevigheid door haar enthousiasme gedurende het gesprek gedoseerd en 

afwisselend in te zetten (ze is continu blij)’ 

- ‘Hij communiceert levendig maar mag nog wat meer ttp formuleren (let erop zinnen afmaken)’ 

- ‘Door zichzelf wat steviger te presenteren (harder praten, meer stellig antwoorden) kan zij winnen aan 

impact’ 

- ‘X heeft op het eerste gezicht een zeer bescheiden voorkomen (zachte stem.) Tijdens het gesprek komt 

hij over als een zeer rustige en sympathieke kandidaat (vriendelijke blik.) X heeft de neiging om met een 

zachte stem te spreken. Als hij meer volume en intonatie in zijn stem zou leggen, zou hij zeker winnen 

aan impact’ 

 

4.2.1.6 Verwachting attributietheorie 

Dispositionele en situationele attributies kunnen, zoals uit de theorie (Ployhart & Harold, 
2004) blijkt, invloed hebben op de beoordeling door recruiters. Als er ook een verschil bestaat 
in het maken van dispositionele en situationele attributies tussen culturen, zoals is beschreven 
in de theorie en zoals is gebleken uit verschillende onderzoeken (Ployhart & Harold, 2004), 
dan biedt de attributietheorie mogelijk een verklaring voor het eventuele verschil in de 
beoordelingen tussen autochtonen en allochtonen. Omdat volgens de theorie allochtonen meer 
geneigd zijn om situationele attributies te maken en autochtone sollicitanten meer geneigd 
zijn om dispositionele attributies te maken en omdat de recruiters dispositionele attributies 
positiever beoordelen dan situationele attributies. Hieronder worden de resultaten behandeld 
die deze verwachting tegenspreken, ontkrachten of bevestigen. 
 

Tegengestelde bevindingen 
Opvallende beoordelingen (onderdeel van ‘corporate values’) 

Uit de resultaten blijkt dat er bij een afgewezen autochtone sollicitant wordt opgemerkt dat hij 
meer verantwoordelijkheid mag nemen voor zaken die wat minder goed verlopen, hij legt de 
oorzaak nu nogal eens bij anderen (zie bijlage V). Vanuit de attributietheorie (Ployhart & 
Harold, 2004) was dit niet de verwachting en wordt de verwachting zelfs tegengesproken. 
Omdat er echter geen beoordelingen bij de allochtone sollicitanten gevonden zijn, kan er geen 
uitspraak gedaan worden over de allochtone sollicitanten (zie bijlage V). 
 
Ontkrachtende bevindingen 
Noemen van voorbeelden (onderdeel van ‘ambitie & ontwikkelingsgerichtheid’) 

Uit de resultaten blijkt dat er bij de allochtone sollicitanten geen enkele keer iets opgemerkt 
wordt over de gegeven voorbeelden (zie bijlage V). Vanuit de attributietheorie was te 
verwachten dat, als allochtone sollicitanten meer situationele attributies maken, de recruiters 
deze voorbeelden negatiever zouden beoordelen (Ployhart & Harold, 2004). Dit blijkt niet uit 
de resultaten . 
 
Noemen van voorbeelden (onderdeel van ‘corporate values’) 

Bij de sollicitanten die door zijn naar de volgende ronde wordt bij de allochtone sollicitanten 
geen enkele keer iets opgemerkt over de gegeven voorbeelden. Hiermee wordt de verwachting 
dus niet bevestigd (zie bijlage V). Bij de afgewezen sollicitanten wordt zowel bij de 
allochtone als de autochtone sollicitanten opgemerkt dat een sollicitant een beter voorbeeld 
had moeten kiezen of dat een sollicitant moeite heeft met het benoemen van concrete 
voorbeelden (zie bijlage V). Hieruit blijkt dus ook geen cultureel verschil tussen allochtonen 
en autochtonen, zoals verwacht werd vanuit de attributietheorie. 
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4.2.2 Bevindingen (on)bewuste vooroordelen 

 

4.2.2.1 Verwachting sociale identiteit theorie, ‘in-group’-‘out-group’, veronderstelde-

kenmerken theorie, overeenkomstigheid-aantrekkelijkheid paradigma 

Sociale identiteit theorie 

De sociale identiteit theorie impliceert dat de autochtone recruiters in dit onderzoek meer 
negatieve attributies maken over allochtone sollicitanten dan over autochtone sollicitanten, 
vanwege de waarneembare demografische verschillen (Schneider & Northcraft, 1999; 
Goldberg, 2005). De resultaten van de verschillende onderzoeken lopen echter nogal uiteen 
(Schneider & Northcraft, 1999; Goldberg, 2003; McFarland e.a., 2004; Goldberg, 2005). 
Daarom is het interessant om te bekijken of de sociale identiteit theorie wordt bevestigd of 
ontkracht in dit onderzoek. Om deze vraag te kunnen beantwoorden is gekeken of de 
autochtone recruiters de autochtone sollicitanten positiever beoordelen dan de allochtone 
sollicitanten tijdens het sollicitatie-interview. 
 
‘In-group’-‘out-group’ 
Naar aanleiding van de ‘in-group’-‘out-group’ theorie kan er in dit onderzoek verwacht 
worden dat de recruiters van ABN AMRO sollicitanten zoeken die qua kenmerken, behoeften 
en wensen overeenkomen met hun huidige personeelsbestand, de ‘in-group’ (Jones e.a., 
2000). Zoals beschreven is bij de sociale identiteit theorie, zullen recruiters, omdat zij zichzelf 
zien als succesvolle leden van de organisatie, sollicitanten die in demografisch opzicht niet op 
hen lijken waarschijnlijk eerder afwijzen (Dagevos, 2001; Van de Ven, 2004; De Vries, 
2005). Deze verwachting komt dus overeen met de verwachting naar aanleiding van de 
sociale identiteit theorie. 
 
Veronderstelde-kenmerken theorie 

Vanuit de veronderstelde-kenmerken theorie kan dezelfde verwachting worden afgeleid, als 
de verwachting vanuit de sociale identiteit theorie en de ‘in-group’-‘out-group’ theorie. 
Hieraan wordt echter de verwachting toegevoegd dat wanneer de recruiters meer relevante, 
etnisch gerelateerde, demografische informatie hebben over de sollicitanten, hun beoordeling 
positiever wordt (De Meijer e.a., 2006). Dit geldt zowel voor autochtone als allochtone 
sollicitanten. Het verschil is echter dat de autochtone recruiters autochtone sollicitanten 
waarschijnlijk eerder zien als iemand van hun ‘in-group’ dan allochtone sollicitanten, 
waardoor zij eerder meer relevante, etnisch gerelateerde, demografische informatie (denken 
te) hebben over autochtone sollicitanten dan over allochtone sollicitanten. 
 
Overeenkomstigheid-aantrekkelijkheid paradigma 

De verwachting vanuit het overeenkomstigheid-aantrekkelijkheid paradigma komt overeen 
met de verwachting vanuit de sociale identiteit theorie, de ‘in-group’-‘out-group’ theorie en 
de veronderstelde kenmerken theorie. Echter wordt deze verwachting beredeneerd vanuit het 
individu. Vanuit persoonlijke demografische overeenkomstigheid ontstaat interpersoonlijke 
aantrekkingskracht, waardoor een sollicitant positief beoordeeld wordt (Vrij e.a., 1992; 
Goldberg, 2003; McFarland e.a., 2004; Goldberg, 2005). 
 

Vanuit bovenstaande theorieën kan verwacht worden dat de autochtone recruiters meer 
negatieve beoordelingen geven aan allochtone sollicitanten dan aan autochtone sollicitanten, 
vanwege de waarneembare verschillen tussen de autochtone recruiters en de allochtone 
sollicitanten. Omdat de verwachtingen vanuit bovenstaande theorieën erg overeenkomen, 
worden de conclusies die aan de hand van de resultaten en deze theorieën getrokken kunnen 
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worden in één keer behandeld. Hieronder worden de resultaten behandeld die deze 
verwachting tegenspreken, ontkrachten of bevestigen. 
 
Zowel tegengestelde bevindingen als ontkrachtende bevindingen 
Feedback vragen (onderdeel van ‘ambitie & ontwikkelingsgerichtheid’) 

Uit de resultaten blijkt dat er bij de autochtone en allochtone sollicitanten die door zijn naar 
de volgende ronde zowel positieve als verbeterpunten worden opgemerkt over het vragen van 
feedback (zie bijlage V). Hiermee wordt de verwachting niet bevestigd. 
Bij de afgewezen sollicitanten zijn zowel bij de autochtone als bij de allochtone sollicitanten, 
alleen opmerkingen te zien die aangeven hoe een sollicitant zichzelf kan verbeteren door 
feedback te vragen (zie bijlage V). Hiermee wordt de verwachting niet bevestigd. Bij één 
allochtone sollicitant wordt opgemerkt dat hij openstaat voor feedback en dat hij zichzelf wil 
ontwikkelen. Dit is in vergelijking met de overige opmerkingen positief en daarmee wordt de 
verwachting tegengesproken. 
 

Opmerking bij een allochtone sollicitant: 
- ‘Hij staat open voor feedback en wil zich zelf ontwikkelen op het vlak van…’ 

 
Afstemmen op gesprekspartner (onderdeel van ‘sociabiliteit & impact’) 

Uit de resultaten blijkt dat de beoordelingen van de allochtone sollicitanten die door zijn naar 
de volgende ronde positiever zijn dan de beoordelingen van de autochtone sollicitanten. Bij de 
autochtone sollicitanten worden namelijk naast positieve opmerkingen, ook opmerkingen 
gemaakt dat een sollicitant meer mag afstemmen met zijn/haar gesprekspartner (zie bijlage 
V). Hiermee wordt de verwachting tegengesproken. 
Bij de afgewezen sollicitanten komen er zowel bij de autochtone als bij de allochtone 
sollicitanten positieve opmerkingen en opmerkingen over verbeterpunten voor (zie bijlage V). 
Hiermee wordt de verwachting niet bevestigd. 
 
Luisteren (onderdeel van ‘sociabiliteit & impact’) 

Uit de resultaten blijkt dat er bij de sollicitanten die door zijn naar de volgende ronde geen 
verschil te zien is (zie bijlage V). Hiermee wordt de verwachting niet bevestigd. Bij de 
afgewezen autochtone sollicitanten worden alleen opmerkingen gemaakt dat een sollicitant 
niet goed luistert (zie bijlage V). Bij één afgewezen allochtone sollicitant wordt opgemerkt 
dat hij goed luistert. Verder zijn er geen andere beoordelingen. De beoordelingen van de 
autochtone sollicitanten zijn negatiever dan de beoordeling van de allochtone sollicitant. 
Hiermee wordt de verwachting tegengesproken. 
 
Opmerking bij een allochtone sollicitant: 

- ‘X is sociaal, luistert goed en is bereid om anderen te helpen’ 

 
Flair (onderdeel van ‘sociabiliteit & impact’) 

Uit de resultaten blijkt dat de beoordelingen van de autochtone en allochtone sollicitanten die 
door zijn naar de volgende ronde geheel overeenkomen op één opmerking na (zie bijlage V). 
Bij één autochtone sollicitant wordt namelijk opgemerkt dat de sollicitant een bepaalde mate 
van flair mist. Dit is de minst positieve beoordeling en levert daarmee enigszins tegenbewijs 
voor de verwachting. Echter, is dit niet heel erg overtuigend omdat de overige beoordelingen 
overeenkomen. 
Bij de afgewezen sollicitanten komen de beoordelingen grotendeels overeen (zie bijlage V). 
Er wordt bij de autochtone sollicitanten eenmaal opgemerkt dat een sollicitant in beginsel een 
prettige gesprekspartner is. Daarnaast wordt er bij de autochtone sollicitanten tweemaal 
opgemerkt dat een sollicitant flair mist. De beoordelingen van de autochtone sollicitanten zijn 
daarom overwegend negatiever dan de beoordelingen van de allochtone sollicitanten (zie 
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bijlage V). Dit levert enigszins tegenbewijs voor de verwachting. Echter is dit niet heel 
overtuigend omdat de overige beoordelingen overeenkomen (zie bijlage V). 
 

Opmerkingen bij de autochtone sollicitanten: 
- ‘Mist wel een bepaalde mate van flair en mag wat meer spontaniteit laten zien’ 

- ‘Door zijn enthousiasme en flair in zijn non verbale voorkomen is hij in beginsel een prettige 

gesprekspartner’ 

- ‘Vrij monotoon is zijn taal gebruik waardoor zijn verhaal flair en enthousiasme mist’ 

- ‘Mist flair’ 

 
Oogcontact (onderdeel van ‘sociabiliteit & impact’) 

Uit de resultaten blijkt dat de beoordelingen van de autochtone en allochtone sollicitanten die 
door zijn naar de volgende ronde overeenkomen (zie bijlage V). De verwachting wordt dus 
niet bevestigd. Bij de afgewezen sollicitanten komen er ook veel beoordelingen overeen 
tussen de autochtone en allochtone sollicitanten (zie bijlage V). Er is echter ook een verschil 
te zien. Bij de autochtone sollicitanten wordt een aantal keer opgemerkt dat een sollicitant het 
oogcontact verliest/veel weg kijkt. Dit is negatiever dan de beoordelingen van de allochtone 
sollicitanten (zie bijlage V). Hiermee wordt de verwachting dus tegengesproken. 
 

Opmerkingen bij de autochtone sollicitanten: 
- ‘…en verliest oogcontact tijdens het gesprek… Door …, meer oogcontact en … kan X winnen aan 

impact’ 

- ‘In zijn non verbale communicatie maakt hij…, maar mag zijn gesprekspartner beter aankijken (kijkt 

veel en langs naar links en rechts)’ 

- ‘Non-verbaal ondersteunt X zijn verhaal met enthousiasme. Als hij minder…en meer oogcontact zoekt 

met zijn gesprekspartners (kijkt nu veel naar de tafel en naar rechts/links) zal de rust in het gesprek 

toenemen en zal hij winnen aan stevigheid’ 

- ‘Hij kijkt veel weg in het gesprek’ 

- ‘Echter wanneer je met X in gesprek bent heeft hij nogal eens de neiging het oog contact te verliezen, 

kijkt vaak weg. Door hier meer aandacht aan te geven kan hij zijn impact en presentatie verbeteren’ 

- ‘Ze kan meer met ons als gesprekspartners afstemmen door minder hard te praten, minder te lachen 

(giechelt steeds) en ons meer aan te kijken (ogen flitsen van links naar rechts en naar boven). Hierdoor 

kan ze winnen aan impact’ 

 

Ontkrachtende bevindingen 
Teamplayer (onderdeel van ‘corporate values’) en Zelfbeeld (onderdeel van ‘ambitie & 

ontwikkelingsgerichtheid’) en Indruk/komt over als (onderdeel van ‘sociabiliteit & impact’) 
en Manier van spreken/verbale communicatie (onderdeel van ‘sociabiliteit & impact’) 

Uit de resultaten blijkt dat er een grote variatie is in de termen die gebruikt worden door de 
recruiters om wat voor soort teamplayer een sollicitant is en het zelfbeeld van de sollicitanten 
te omschrijven (zie bijlage V). Dit geldt ook voor de omschrijving van de indruk die een 
sollicitant maakt en voor de omschrijving van de verbale communicatie van de autochtone en 
allochtone sollicitanten (zie bijlage V). Er is geen duidelijk verschil tussen de autochtone en 
allochtone sollicitanten. De verwachting wordt niet bevestigd. Een mogelijke verklaring is dat 
de recruiters relevante, etnisch gerelateerde, demografische informatie hebben van de 
sollicitanten waardoor de beoordelingen van autochtone en allochtone sollicitanten niet van 
elkaar verschillen. 
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Noemen van voorbeelden (onderdeel van ‘ambitie & ontwikkelingsgerichtheid’) 

Uit de resultaten blijkt dat er bij de allochtone sollicitanten geen enkele opmerking wordt 
gemaakt over het noemen van voorbeelden. Bij de autochtone sollicitanten wordt driemaal 
opgemerkt dat een sollicitant een niet relevant voorbeeld gebruikt (zie bijlage V). 
Voorbereiding (onderdeel van ‘ambitie & ontwikkelingsgerichtheid’) 

Uit de resultaten blijkt dat er bij de allochtone sollicitanten, op één beoordeling na, geen 
opmerkingen worden gemaakt over de voorbereiding van sollicitanten op het sollicitatie-
interview. Bij de autochtone sollicitanten wordt diverse malen een opmerking gemaakt over 
de voorbereiding van sollicitanten. Op één beoordeling na zijn al deze opmerkingen in de 
trant van ‘mag zich beter voorbereiden’ (zie bijlage V). 
Meer bluffen/zichzelf verkopen/van zichzelf laten zien (onderdeel van ‘ambitie & 

ontwikkelingsgerichtheid’) 

Uit de resultaten blijkt dat er bij de allochtone sollicitanten, op één beoordeling na, geen 
opmerkingen worden gemaakt dat een sollicitant meer van zichzelf mag laten zien. Bij de 
autochtone sollicitanten daarentegen zijn dit soort opmerkingen wel terug te zien (zie bijlage 
V).  
Conclusie van bovenstaande categorieën 

Het ontbreken van opmerkingen bij de allochtone sollicitanten betekent niet direct dat de 
recruiters geen (on)bewuste vooroordelen hebben ten opzichte van allochtonen. Er is echter 
geen bewijs dat het wel zo is. Het feit dat er wel opmerkingen gemaakt worden bij de 
autochtone sollicitanten doet vermoeden dat de recruiters geen (on)bewuste vooroordelen 
hebben ten opzichte van allochtonen. 
 

Proces- en resultaatgerichtheid (onderdeel van ‘corporate values’) 

Uit de resultaten blijkt dat er geen duidelijke verschillen te zien zijn in de mate van proces- 
en/of resultaatgerichtheid tussen de autochtone en allochtone sollicitanten. De beoordelingen 
wisselen van positief tot minder positief binnen de verschillende groepen en tussen de 
groepen (zie bijlage V). 
Opvallende beoordelingen (onderdeel van ‘ambitie & ontwikkelingsgerichtheid’) 

Uit de resultaten blijkt dat er zowel bij een autochtone als bij een allochtone sollicitant wordt 
opgemerkt dat de sollicitant meer mag bluffen om zichzelf te verkopen. In de bewoording 
hiervan zit wel een verschil, maar de ene beoordeling is niet meer negatief of positief dan de 
andere (zie bijlage V). 
Voorzichtig en bescheiden (onderdeel van ‘ambitie & ontwikkelingsgerichtheid’) 

Uit de resultaten blijkt dat er zowel bij de autochtone als bij de allochtone sollicitanten wordt 
opgemerkt dat sollicitanten voorzichtig en bescheiden zijn in het vertellen over hun sterke en 
ontwikkelpunten (zie bijlage V). 
Opvallende beoordelingen (onderdeel van ‘initiatief & lef’) 

Zowel bij de autochtone als bij de allochtone sollicitanten wordt opgemerkt dat een sollicitant 
wel initiatief/lef toont, maar dat de recruiter twijfelt of de sollicitant dit ook in andere situaties 
zou doen (zie bijlage V). 
Conclusie van bovenstaande categorieën 

De verwachting wordt niet bevestigd. 
 
Gericht op ontwikkeling (onderdeel van ‘ambitie & ontwikkelingsgerichtheid’) 

Uit de resultaten blijkt dat de inhoud van de beoordelingen bij de autochtone en bij de 
allochtone sollicitanten die door zijn naar de volgende ronde behoorlijk overeenkomen (zie 
bijlage V). Hiermee wordt de verwachting niet bevestigd. 
Bij de afgewezen sollicitanten zijn naast overeenkomsten (zie bijlage V) ook verschillen te 
zien in de beoordeling van de ontwikkelingsgerichtheid tussen de autochtone en allochtone 
sollicitanten. Zowel bij een autochtone als bij een allochtone sollicitant wordt getwijfeld aan 
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de mate van ontwikkelingsgerichtheid. Bij de autochtone sollicitant wordt aangegeven dat hij 
zich wel bewust is van zijn ontwikkelpunten, maar wordt getwijfeld of hij hier wel op de 
juiste wijze mee bezig is. Bij de allochtone sollicitant wordt getwijfeld aan de mate van 
ontwikkelingsgerichtheid, doordat de sollicitant aangeeft onderaan te willen beginnen. Dit 
verschil bevestigd de verwachting niet omdat de beoordelingen, zoals deze geformuleerd zijn, 
niet verschillen in hoe positief of negatief ze zijn. 
 
Opmerkingen bij de autochtone sollicitanten: 

- ‘Hij is zich bewust van zijn ontwikkelpunten, maar ik vraag me af of hij hiermee op de juiste wijze bezig 

is (slaat nu door in alleen maar dingen doen die hij belangrijk vindt)’ 

 
Opmerkingen bij de allochtone sollicitanten: 

- ‘Daarnaast geeft hij aan dat hij het prettig vindt om eerst helemaal onderaan te beginnen en daarna 

door te groeien. Hij ziet zichzelf over 5 jaar als vestigingsmanager. Ik heb enige twijfels bij zijn 

ontwikkelingsgerichtheid en ambitie’ 

 
Opvallen beoordelingen (onderdeel van ‘resultaatgerichtheid’) 

Uit de resultaten blijkt dat er zowel bij een autochtone als een allochtone sollicitant die door 
zijn naar de volgende ronde wordt geschreven dat de recruiter verwacht dat de sollicitant 
resultaatgericht is. Bij de autochtone sollicitant wordt dit geconcludeerd op basis van haar 
uitstraling tijdens het gesprek en haar inzet bij hockey in combinatie met haar studie. Bij de 
allochtone sollicitant spreekt de recruiter op basis van zijn CV en de 
persoonlijkheidsvragenlijst de ‘verwachting’ uit dat hij resultaatgericht zal zijn (doordat dit 
tijdens het gesprek minder naar voren kwam). In beide gevallen wordt verwacht dat de 
sollicitant resultaatgericht zal zijn. Het is echter minder duidelijk op basis waarvan de 
recruiter de verwachting bij de allochtone sollicitant uitspreekt. De beoordeling van de 
allochtone sollicitant is niet per se negatiever. De beoordeling van de autochtone sollicitant is 
echter wel beter onderbouwd en daarmee kan er verklaard worden waarom de recruiter deze 
beoordeling opschrijft. De verwachting wordt hiermee niet direct ondersteund of 
tegengesproken. 
 
Opmerking bij een autochtone sollicitant: 

- ‘X straalt een bepaalde gedrevenheid uit en door haar inzet bij hockey (hoog gespeeld) in combinatie 

met haar studie, kan afgeleid worden dat zij een doorzetter is en alles op alles zet om bepaalde doelen 

te bereiken’ 

 
Opmerkingen bij een allochtone sollicitant: 

- ‘Gezien zijn cv en persoonlijkheidstest verwacht ik dat hij voldoende resultaatgericht te werk gaat. Ook 

is hij bereid hard te werken. In het gesprek is dit in mindere mate naar voren gekomen’ 

 
Zowel ontkrachtende als bevestigende bevindingen 
Noemen van voorbeelden (onderdeel van ‘corporate values’) 

Uit de resultaten blijkt, dat bij de sollicitanten die door zijn naar de volgende ronde, er geen 
opmerkingen worden gemaakt bij de allochtone sollicitanten. Bij de autochtone sollicitanten 
wordt eenmaal opgemerkt dat een sollicitant duidelijke voorbeelden geeft en tweemaal wordt 
opgemerkt dat een sollicitant een ander voorbeeld had moeten kiezen (zie bijlage V). Hiermee 
wordt de verwachting niet bevestigd, maar ook niet ontkracht. Omdat er geen opmerkingen te 
zien zijn bij de allochtone sollicitanten, wil dit nog niet zeggen dat de recruiters geen 
(on)bewuste vooroordelen hebben. Er wordt echter ook niet mee bewezen dat dit wel zo is. 
Bij de afgewezen sollicitanten wordt zowel bij de autochtone als bij de allochtone 
sollicitanten een aantal keer opgemerkt dat een sollicitant een beter voorbeeld had kunnen 
kiezen/dat er geen duidelijk voorbeeld naar voren kwam. Hier is wel een verschil te zien. 
Zowel bij de autochtone als bij de allochtone sollicitanten wordt aangegeven dat de 
voorbeelden niet duidelijk zijn. Bij de autochtone sollicitanten wordt echter gezegd, dat ze een 
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beter voorbeeld kunnen kiezen en bij de allochtone sollicitanten wordt gezegd, dat ze moeite 
hadden met het geven van voorbeelden. Van de autochtone sollicitanten wordt dus door de 
recruiters verwacht dat ze een beter voorbeeld kunnen kiezen. Bij de allochtone sollicitanten 
wordt niet verwacht dat ze een beter voorbeeld kunnen kiezen, maar wordt enkel aangegeven 
dat ze moeite hadden met het geven van voorbeelden. De verwachting van de allochtone 
sollicitanten door de recruiters is dus negatiever dan de verwachting van de autochtone 
sollicitanten. Hiermee wordt de verwachting bevestigd. Bij de afgewezen sollicitanten zijn er 
echter ook beoordelingen die overeenkomen tussen de autochtone en allochtone sollicitanten 
(zie bijlage V). Dit ontkracht juist weer de verwachting dat allochtone sollicitanten negatiever 
beoordeeld worden door recruiters dan autochtone sollicitanten. 
 
Opmerkingen bij een autochtone sollicitant: 

- ‘Had misschien een wat concreter voorbeeld kunnen noemen’ 

 
Opmerkingen bij een allochtone sollicitant: 

- ‘X heeft moeite met het benoemen van concrete voorbeelden over samenwerken…’ 

 
Opvallende beoordelingen (onderdeel van ‘corporate values’) 

Uit de resultaten blijkt dat, zowel bij de autochtone als bij de allochtone sollicitanten die door 
zijn naar de volgende ronde, wordt opgemerkt wordt dat een sollicitant overheersend kan zijn. 
Bij de autochtone sollicitanten wordt dit omschreven als ‘haantje de voorste’ en ‘hypocriet’. 
Bij de allochtone sollicitant worden termen gebruikt als aanvallend, arrogant en 
individualistisch. In de omschrijving van deze sollicitant worden verder woorden gebruikt als 
‘ik denk dat…’. Bij een andere allochtone sollicitant wordt opgemerkt dat hij soms wat 
ondoorzichtig overkomt/slijm offensief. Zowel bij de autochtone als bij de allochtone 
sollicitanten worden dus negatieve beoordelingen gegeven (zie bijlage V). Er is wel een 
verschil in de bewoordingen, maar het ene is niet meer negatief dan het andere. Hiermee 
wordt de verwachting niet bevestigd. 
Bij de afgewezen sollicitanten wordt over een allochtone sollicitant opgemerkt dat ze een 
beetje een Hongaars temperament heeft en moet leren dit te matigen. Over een andere 
allochtone sollicitant wordt opgemerkt dat hij redelijk ontspannen en op zijn gemak is in de 
omgeving van vrienden en familie. Maar dat hij bij nieuwe groepen mensen erg veel moeite 
heeft om zichzelf te laten zien (zie bijlage V). Dit is erg lastig te beoordelen tijdens een 
sollicitatie-interview. In deze twee beoordelingen is de (on)bewuste bevooroordeeldheid van 
de recruiters, die vanuit de theorieën verwacht werd, terug te zien. Het feit dat iemand 
temperamentvol lijkt hoeft niet te zitten in het feit dat de sollicitant Hongaars is. Bij de andere 
beoordeling is het opmerkelijk dat de recruiter de conclusie trekt dat de sollicitant op zijn 
gemak is bij vrienden en familie, maar dat hij veel moeite heeft zichzelf te laten zien bij 
nieuwe groepen mensen. Dit is echter moeilijk vast te stellen tijdens een sollicitatie-interview. 
Hierin lijkt dus ook een bepaalde mate van (on)bewuste bevooroordeeldheid een rol te spelen. 
Dit is echter niet het geval als de sollicitant dit zelf heeft aangegeven. Of wanneer dit 
duidelijk is gebleken uit zijn voorbeelden. De formulering duidt hier echter niet op. 
 
Uitkristalliseren/diepgang/scherper in beeld/helder op vizier/concreet/kritisch zijn (onderdeel 

van ‘ambitie & ontwikkelingsgerichtheid’) 

Uit de resultaten blijkt dat de opmerkingen met betrekking tot dit onderwerp in alle vier de 
groepen aardig overeenkomen (zie bijlage V). Er worden alleen opmerkingen gemaakt dat een 
sollicitant zijn/haar ambitie en/of sterke en ontwikkelpunten beter moet uitkristalliseren. 
Hiermee wordt de verwachting dus niet bevestigd. Echter, worden er bij de autochtone 
sollicitanten die door zijn naar de volgende ronde, ook positieve opmerkingen gemaakt. In de 
overige drie onderzoeksgroepen wordt alleen ingegaan op de aandachtspunten van een 
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sollicitant (zie bijlage V). Hieruit kan worden geconcludeerd dat de recruiters bij de 
allochtone sollicitanten die door zijn naar de volgende ronde, meer negatieve attributies 
maken dan bij de autochtone sollicitanten die door zijn naar de volgende ronde. De 
verwachting wordt hiermee, weliswaar niet overtuigend, bevestigd. 
 
Opvallende beoordelingen (onderdeel van ‘sociabiliteit & impact’) 

Uit de resultaten blijkt dat er bij de allochtone sollicitanten die door zijn naar de volgende 
ronde tweemaal wordt opgemerkt dat een sollicitant zucht en hierop moet letten. Dit is niet 
terug te zien bij de autochtone sollicitanten. Hiermee wordt de verwachting bevestigd. Zowel 
bij een autochtone als bij een allochtone sollicitant wordt opgemerkt dat de sollicitant een 
zachte stem heeft. Bij de allochtone sollicitant wordt dit echter meerdere malen herhaald in 
een aantal zinnen. Dit is dus negatiever dan bij de autochtone sollicitant en daarmee wordt de 
verwachting bevestigd. Zowel bij een autochtone als bij een allochtone sollicitant wordt 
opgemerkt dat de recruiter twijfelt of de antwoorden die de sollicitant geeft wel vanuit de 
persoon zelf komen. De manier waarop dit gezegd wordt verschilt, maar de ene omschrijving 
is niet negatiever dan de andere. Hiermee wordt de verwachting dus ook niet bevestigd. Een 
laatste bevinding die interessant is bij de sollicitanten die door zijn naar de volgende ronde is 
het feit, dat bij vier autochtone sollicitanten wordt opgemerkt dat ze moeten oppassen om niet 
arrogant over te komen. Dit is niet terug te zien bij de allochtone sollicitanten. Hiermee wordt 
de verwachting niet bevestigd. Echter kan dit verschil ook verklaard worden vanuit een 
cultureel verschil. Het hoeft dus niet zo te zijn dat dit verschil te maken heeft met (on)bewuste 
vooroordelen. 
Bij een allochtone sollicitant die door is naar de volgende ronde en bij een afgewezen 
autochtone sollicitant wordt opgemerkt dat de sollicitant lacherig reageert op vragen. Bij de 
allochtone sollicitant wordt hierover gezegd dat hij moet oppassen niet te lacherig te reageren 
op moeilijke vragen, terwijl bij de autochtone sollicitant geconstateerd wordt dat de sollicitant 
zenuwachtig is. Hiermee wordt de verwachting bevestigd. 
 
Opmerkingen bij de autochtone sollicitanten: 

- ‘X kan nog winnen aan stevigheid, door soms wat harder te praten en door voor zich zelf op te komen. 

Jong – impact en stevigheid’ 

- ‘Verbaal is zij helder en ttp, waardoor ze over het algemeen (als ze eerlijk is en achter haar antwoord 

staat) stevig overkomt’ 

- ‘Zij komt stevig over en heeft van nature veel impact (let op je toon aan de telefoon)’ 

- ‘Hij maakt impact. Dit kan toenemen door een openere houding (heeft neiging om belerend te vertellen, 

hoe de wereld in elkaar steekt)’ 

- ‘In zijn communicatie kan X nogal warrig overkomen (arrogant?) en vraagt vaak om verduidelijking 

van de vraag waardoor het gesprek af en toe stroef verloopt. Door meer ttp te komen en in zijn 

voorbereiding duidelijke voorbeelden te bedenken (Wat bedoel je nou?), zal hij zich tijdens het gesprek 

steviger neerzetten’ 

- ‘Ze kan haar stevigheid en impact verder verbeteren door haar non verbaal goed in balans te houden 

(soms overenthousiast, neigt naar arrogantie; soms helemaal achterover, armen over elkaar, te rustig 

praten)’ 

- ‘X maakt een zenuwachtige eerste indruk (heel blij en lacht bij elke (moeilijke) vraag)’ 

 
Opmerkingen bij de allochtone sollicitanten: 

- ‘Ook non verbaal ondersteunt ze haar communicatie door haar enthousiasme. De energie die ze 

uitstraalt wisselt (af en toe zuchten)’ 

- ‘X heeft een sterke sociale en non-verbale uitstraling die goed in balans is (wel ervoor waken dat het 

niet nonchalant overkomt: zuchten)’ 

- ‘X heeft op het eerste gezicht een zeer bescheiden voorkomen (zachte stem.) Tijdens het gesprek komt 

hij over als een zeer rustige en sympathieke kandidaat (vriendelijke blik.) X heeft de neiging om met een 

zachte stem te spreken. Als hij meer volume en intonatie in zijn stem zou leggen, zou hij zeker winnen 

aan impact’ 
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- ‘Zakelijk in zijn communicatie, helder en ttp. Jammer is dat hij wat spontaniteit miste in zijn verhaal ik 

had het gevoel dat hij wel wist wat er ging komen en kon makkelijk komen met voorbeelden, af en toe 

wat sociaal wenselijk, goed voorbereid op competenties’ 

- ‘Door iets ‘losser’ in het gesprek te zitten, niet te lang na te denken en ervoor te waken niet met zijn 

armen over elkaar te zitten, kan hij het gesprek een iets vlottere wending geven. Daarnaast dient hij 

ervoor te waken niet ‘lacherig’ te reageren, wanneer hij een vraag moeilijk vindt’ 
 
Sociabiliteit (onderdeel van ‘sociabiliteit & impact’) 

Uit de resultaten blijkt dat de beoordelingen van de autochtone en allochtone sollicitanten die 
door zijn naar de volgende ronde positief zijn, op één beoordeling van een autochtone 
sollicitant na. Bij deze sollicitant wordt beoordeeld dat de sollicitant nog het één en ander te 
winnen heeft op het gebied van sociabiliteit (zie bijlage V). Hiermee wordt de verwachting 
niet bevestigd, maar ook niet overtuigend tegengesproken. 
Bij de afgewezen sollicitanten zijn er geen grote verschillen te zien (zie bijlage V). Bij beide 
groepen wordt over een sollicitant gezegd dat de sollicitant terughoudend is in nieuwe 
groepen mensen. Dit wordt echter bij de autochtone sollicitant getypeerd als ‘kijkt de kat uit 
de boom’ en bij de allochtone sollicitant wordt geschreven dat hij erg veel moeite heeft om 
zichzelf te laten zien (zie bijlage V). Dit is minder positief dan de beschrijving bij de 
autochtone sollicitant. Hiermee wordt de verwachting bevestigd. 
 
Impact (onderdeel van ‘sociabiliteit & impact’) 

Uit de resultaten blijkt dat er zowel bij de afgewezen autochtone als bij de afgewezen 
allochtone sollicitanten beoordeeld wordt dat een sollicitant van nature impact heeft, maar dat 
de sollicitant dit niet weet vast te houden. Vervolgens wordt hier bij de autochtone 
sollicitanten aan toegevoegd dat de één nog moet leren doseren en de ander moet zich meer 
bewust zijn van zijn eigen invloed. Bij de allochtone sollicitant wordt hieraan toegevoegd dat 
hij te eerlijk is, te losjes en niet altijd een professionele woordkeuze heeft. Dit is negatiever 
dan de beoordeling van de autochtone sollicitanten. Hiermee wordt de verwachting bevestigd. 
In de overige beoordelingen van de mate van impact is niet veel verschil te zien tussen de 
autochtone en allochtone sollicitanten (zie bijlage V). Hiermee wordt de verwachting niet 
bevestigd. 
 
Opmerkingen bij de autochtone sollicitanten: 

- ‘…en heeft van nature veel impact (nog wel leren doseren)’ 

- ‘Van nature heeft hij ook een bepaald soort impact. Doro zich meer bewust te zijn van zijn eigen zijn en 

de invloed die hij uitoefent op andere mensen kan hij nog verder groeien op het vlak van sociabiliteit en 

impact (nu nog heel onbewust van zaken/naief)’ 

 

Opmerkingen bij de allochtone sollicitanten: 
- ‘Van nature heeft hij enige impact, maar door de manier waarop hij zich tijdens het gesprek opstelt (te 

eerlijk, niet altijd professionele woordkeuze, te losjes) weet hij deze impact niet goed vast te houden’ 

 
Bevestigende bevindingen 
Ambitie (onderdeel van ‘ambitie & ontwikkelingsgerichtheid’) 

Uit de resultaten van de sollicitanten die door zijn naar de volgende ronde blijkt dat er zowel 
bij de autochtone als bij de allochtone sollicitanten opmerkingen worden gemaakt in de trant 
van ‘mag zijn/haar ambities nog verder uitkristalliseren’. Bij de autochtone sollicitanten wordt 
echter ook beoordeeld dat sollicitanten hun ambitie voldoende hebben uitgekristalliseerd (zie 
bijlage V). Hiermee wordt de verwachting dat er meer negatieve attributies worden gemaakt 
bij de allochtone sollicitanten bevestigd. Omdat er bij de autochtone sollicitanten ook 
opmerkingen te zien zijn in de trant van ‘mag zijn/haar ambities nog verder uitkristalliseren’, 
wordt de verwachting niet geheel bevestigd, dit komt namelijk overeen met de beoordelingen 
van de allochtone sollicitanten. 
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Bij de afgewezen sollicitanten is er een verschil te zien in de omschrijving van de beoordeling 
dat een sollicitant zijn/haar ambities beter kan verwoorden. Zowel bij de autochtone als bij de 
allochtone sollicitanten wordt aangegeven dat de ambitie van de sollicitant niet (geheel) 
duidelijk wordt. Bij de allochtone sollicitanten wordt aangegeven dat een sollicitant ‘ook niet 
concreet wordt’ als de recruiter vraagt naar zijn ambitie en bij de andere sollicitant wordt 
aangegeven dat hij ‘over een tijdje leiding wil gaan geven’ en dat hij hierin specifieker mag 
worden. Bij de autochtone sollicitanten wordt aangegeven dat ze hun ambitie steviger neer 
kunnen zetten en bij één van de twee sollicitanten wordt hieraan toegevoegd dat de sollicitant 
dit kan doen door meer focus aan te brengen en de tijd te nemen om tot een keuze te komen. 
De beoordeling van de allochtone sollicitanten is negatiever dan de beoordeling van de 
autochtone sollicitanten, hoewel de conclusie hetzelfde is. In alle gevallen moeten de 
sollicitanten hun ambities beter verwoorden. Hiermee wordt de verwachting bevestigd. 
Verder blijkt uit de resultaten dat de beoordeling van het ambitieniveau van de afgewezen 
autochtone sollicitanten overwegend positief is. Terwijl de beoordeling van het ambitieniveau 
van de afgewezen allochtone sollicitanten overwegend negatief of gemiddeld is (zie bijlage 
V). Ook hiermee wordt de verwachting bevestigd. 
 
Opmerkingen bij de autochtone sollicitanten: 

- ‘Ook haar motivatie voor het PT HR en haar ambitie voor de langere termijn kan ze steviger 

neerzetten’ 

- ‘Door meer focus aan te brengen en de tijd te nemen om tot een keus te komen kunnen zijn motivatie en 

ambitie beter tot uiting komen’ 

 
Opmerkingen bij de allochtone sollicitanten: 

- ‘Ook wordt hij niet concreet als ik vraag naar zijn ambitie (uitdagende functie/voldoening uit halen)’ 

- ‘X heeft als ambitie om over een tijdje leiding te gaan geven. Hierin zou hij nog specifieker kunnen 

worden’ 
 
Noemen van voorbeelden (onderdeel van ‘initiatief & lef’) 

Uit de resultaten blijkt dat er alleen bij de autochtone sollicitanten die door zijn naar de 
volgende ronde tweemaal wordt opgemerkt dat de sollicitanten door de voorbeelden die ze 
geven, laten zien over initiatief en/of lef te beschikken. Dit is dus positiever dan bij de 
allochtone sollicitanten die door zijn naar de volgende ronde (zie bijlage V). Hiermee wordt 
de verwachting bevestigd. Vervolgens blijkt uit de resultaten dat er zowel bij de autochtone 
als bij de allochtone sollicitanten wordt opgemerkt dat de mate van initiatief en/of lef niet 
duidelijk naar voren kwam in het gesprek. Bij de autochtone sollicitanten wordt echter 
aangegeven dat ze een beter voorbeeld hadden kunnen kiezen. Bij de allochtone sollicitant 
wordt aangegeven dat er door het ontbreken van een voorbeeld geen uitspraak gedaan kan 
worden over initiatief en lef. In beide gevallen wordt dus aangegeven dat de mate van 
initiatief en/of lef niet duidelijk wordt in het gesprek. Bij de allochtone sollicitant wordt dit 
wat negatiever, en vooral anders, opgeschreven dan bij de autochtone sollicitanten. Zij hadden 
een beter voorbeeld kunnen kiezen. Hiermee wordt de verwachting bevestigd. Bij de 
afgewezen sollicitanten is eenzelfde verschil te zien. Zowel bij de autochtone als allochtone 
sollicitanten wordt opgemerkt dat een sollicitant geen goed voorbeeld kan bedenken over 
zijn/haar initiatief/lef. Bij de autochtone sollicitanten wordt vervolgens wel een beoordeling 
gegeven over de mate van initiatief/lef aan de hand van andere gegevens die tijdens het 
gesprek naar voren komen. Bij de allochtone sollicitanten wordt alleen opgemerkt dat de 
sollicitant geen goed voorbeeld geeft om een oordeel te kunnen vormen over de mate van 
initiatief/lef. Dit is dus ook minder positief dan de beoordeling van de autochtone 
sollicitanten. Hiermee wordt de verwachting bevestigd. Verder is er nog één andere 
opmerking bij een afgewezen allochtone sollicitant dat verklaard kan worden vanuit de 
theorie. Bij deze sollicitant wordt namelijk opgemerkt dat ze een wat kinderachtig voorbeeld 
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geeft en wel een beetje een zondagskind is. Dit is niet terug te zien bij de autochtone 
sollicitanten. 
 
Opmerkingen bij de autochtone sollicitanten: 

- ‘Hij toont iniatieven, mag hij wel een beter voorbeeld voor kiezen (tip is wel om verschillende 

voorbeelden te gebruiken, gebruikt nu veel AH, terwijl hij ook veel na heeft gedaan)’ 

- ‘Het voorbeeld van Initiatief en lef komt minder sterk uit de verf’ 

- ‘Uit het gesprek kunnen we onvoldoende opmaken of X veel eigen initiatief toont. Hij heeft geen 

nevenactiviteiten en weinig relevante werkervaring en kan daardoor geen voorbeelden noemen’ 

- ‘Initiatief en lef komt onvoldoende naar voren, X weet hier geen voorbeeld van te geven. Tevens blijkt 

het niet uit stad en studie keuze. Hij kan hier in ontwikkelen om eens buiten zijn vertrouwde omgeving 

stappen te nemen’ 

- ‘De component lef hebben we hierin minder gezien (Hij kan geen goed voorbeeld geven). Kiest eerder 

voor een afwachtende houding en is gevoelig voor hiërarchie (noemt aanspreken naasthogere 

leidinggevende niet als optie als lg niet functioneert en moeite aanspreken en verwachtingen hebben 

van ouder bestuurslid)’ 

- ‘Het genoemde voorbeeld geeft ons geen goed beeld van zijn initiatief en lef. Tijdens het gesprek blijkt 

echter dat X voor de gebaande paden (veiligheid) kiest (manier van baan zoeken, eerste 2 jaar thuis 

blijven wonen). Op basis daarvan kan hij nog winnen in initiatief en lef’ 
 
Opmerkingen bij de allochtone sollicitanten: 

- ‘Door het ontbreken van een vb kan ik geen uitspraak doen over lef & initiatief’ 

- ‘Het voorbeeld dat X noemt bij I&L is niet representatief genoeg voor een oordeel’ 

-  ‘Over … en lef en initiatief is weinig te zeggen door het ontbreken van een vb’ 

- ‘Lef en durf, zij gaf hier een wat kinderachtig voorbeeld dat zij professionele tennissers aan durfde te 

spreken op gedrag. Als zij een ander voorbeeld had gekozen zou ze ongetwijfeld wat sterker zijn over 

gekomen. Wel een beetje een zondagskind’ 

 
Lef (onderdeel van ‘initiatief & lef’) 

Uit de resultaten blijkt dat er zowel bij de afgewezen autochtone als bij de afgewezen 
allochtone sollicitanten wordt opgemerkt dat de mate van lef uit het gegeven voorbeeld niet 
duidelijk naar voren komt. Bij de allochtone sollicitant wordt dit gezegd in termen van ‘een 
kinderachtig voorbeeld’ en ‘een ander voorbeeld was sterker overgekomen’. Bij de 
autochtone sollicitant wordt hierover gezegd dat ‘lef onvoldoende naar voren komt uit het 
gegeven voorbeeld’ (zie bijlage V). Dit is positiever dan bij de allochtone sollicitant. Hiermee 
wordt de verwachting bevestigd. 
 
Zowel bevestigende als tegengestelde bevindingen 
Initiatief (onderdeel van ‘initiatief & lef’) 

Uit de resultaten blijkt dat de beoordelingen van de allochtone sollicitanten die door zijn naar 
de volgende ronde overwegend negatiever zijn dan de beoordelingen van de autochtone 
sollicitanten. Een aantal opmerkingen komen echter wel overeen. Bij de allochtone 
sollicitanten wordt vaker opgemerkt dat de sollicitant wel initiatief toont, maar dat de recruiter 
twijfelt of de sollicitant dit in andere situaties ook zou tonen. Bij de autochtone sollicitanten 
worden ook opmerkingen gemaakt die positief zijn over het nemen van initiatief door een 
sollicitant. Dit is niet te zien bij de allochtone sollicitanten (zie bijlage V). Hiermee wordt de 
verwachting bevestigd. 
Bij de afgewezen sollicitanten komen ook een aantal beoordelingen overeen. Ook hier zijn 
echter verschillen die de verwachting bevestigen. Zowel bij de autochtone als bij de 
allochtone sollicitanten wordt opgemerkt dat een sollicitant initiatieven neemt. Bij de 
allochtone sollicitant wordt dit echter omschreven als ‘de sollicitant durft initiatieven te 
nemen’. Bij de autochtone sollicitanten wordt dit omschreven in termen van ‘is initiatiefrijk’ 
en ‘vindt het leuk om initiatieven te nemen’. Deze opmerkingen zijn positiever dan de 
opmerking bij de allochtone sollicitant (zie bijlage V). Hiermee wordt de verwachting 
bevestigd. Bij de autochtone sollicitanten wordt tweemaal opgemerkt dat een sollicitant 



 63 

weinig initiatief neemt/initiatief mist (zie bijlage V). Dit is niet terug te zien bij de allochtone 
sollicitanten. Hiermee wordt de verwachting tegengesproken. 
 
Zowel bevestigende als ontkrachtende als tegengestelde bevindingen 
Sterke en ontwikkelpunten kennen (onderdeel van ‘ambitie & ontwikkelingsgerichtheid’) 

Uit de resultaten blijkt dat zowel bij de autochtone als bij de allochtone sollicitanten wordt 
geoordeeld dat sollicitanten hun sterke en ontwikkelpunten goed kunnen benoemen, maar ook 
dat sollicitanten meer inzicht mogen krijgen in hun sterke en ontwikkelpunten (zie bijlage V). 
Hiermee wordt de verwachting niet bevestigd. Verder blijkt uit de resultaten dat bij de 
autochtone sollicitanten vaker een opmerking wordt gemaakt in de trant van ‘heeft moeite met 
het benoemen van zijn/haar sterke en ontwikkelpunten’ (zie bijlage V). Hiermee wordt de 
verwachting zelfs tegengesproken. Één beoordeling bij een allochtone sollicitant die door is 
naar de volgende ronde is opmerkelijk. De recruiter twijfelt namelijk of de genoemde sterke 
en ontwikkelpunten ook zo worden ervaren door zijn omgeving. Dit wijst wel in de richting 
van de verwachting. Er is echter niet duidelijk waarom de recruiter dit in twijfel trekt bij deze 
sollicitant. 
 
Opmerking bij een allochtone sollicitant: 

- ‘Hij zet duidelijk en gestructureerd een aantal positieve en ontwikkelpunten neer. Echter, het is niet 

altijd duidelijk of dit door zijn omgeving als zodanig wordt ervaren’ 

 
Stemgeluid (onderdeel van ‘sociabiliteit & impact’) 

Uit de resultaten blijkt dat alleen bij de autochtone sollicitanten die door zijn naar de volgende 
ronde eenmaal wordt geoordeeld dat een sollicitant duidelijk praat. De overige beoordelingen 
bevatten allemaal verbeterpunten, zowel bij de autochtone als bij de allochtone sollicitanten 
(zie bijlage V). Omdat alleen bij een autochtone sollicitant een positieve beoordeling te 
vinden is wordt de verwachting, weliswaar niet overtuigend, bevestigd. De overige 
beoordelingen komen echter overeen tussen de autochtone en allochtone sollicitanten, 
waarmee de verwachting wordt ontkracht. 
Bij de afgewezen sollicitanten verschillen de individuele beoordelingen veel van elkaar (zie 
bijlage V). Er is geen duidelijk verschil tussen de autochtone en allochtone sollicitanten, 
waardoor de verwachting niet wordt bevestigd. Bij een allochtone en bij een autochtone 
sollicitant wordt opgemerkt dat een sollicitant rustig praat. Bij de allochtone sollicitant wordt 
dit positief bedoeld, maar bij de autochtone sollicitant wordt hieraan toegevoegd dat de 
sollicitant meer intonatie mag gebruiken. Hiermee wordt de verwachting tegengesproken. 
 
Opmerking bij een autochtone sollicitant: 

- ‘X heeft rustige stem en… waardoor hij erg timide overkomt. Door een actievere houding aan te nemen, 

zijn verhaal met meer flair te brengen (meer intonatie) en te ondersteunen met enthousiasme zal hij 

zeker winnen aan impact’ 
 
Opmerking bij een allochtone sollicitant: 

- ‘X heeft van nature veel impact, dit komt voornamelijk door door zijn rustige wijze van spreken,…’ 

 
Non-verbaal gedrag/gesprekshouding (onderdeel van ‘sociabiliteit & impact’) 

Uit de resultaten blijkt dat twee allochtone sollicitanten die door zijn naar de volgende ronde 
erop moeten letten niet te zuchten tijdens het sollicitatie-interview. Dit is niet terug te zien bij 
de autochtone sollicitanten. Dit is dus een negatieve beoordeling die niet bij de autochtone 
sollicitanten wordt gemaakt. Hiermee wordt de verwachting ondersteund. Bij de autochtone 
sollicitanten die door zijn naar de volgende ronde wordt driemaal opgemerkt dat een 
sollicitant een defensieve lichaamstaal heeft. Dit is niet terug te zien bij de allochtone 
sollicitanten. De verwachting wordt hiermee tegengesproken. De overige beoordelingen 
verschillen van individu tot individu, variëren erg veel en zijn niet overwegend positiever of 
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negatiever bij de autochtone of de allochtone sollicitanten (zie bijlage V). Daarom kan er 
geconcludeerd worden dat de verwachting niet wordt bewezen. 
 

Opmerkingen bij de autochtone sollicitanten: 
- ‘Tijdens het gesprek heeft zij een rechte houding… Wanneer er wat meer druk op haar wordt 

uitgeoefend (kritisch doorvragen), is er wel af en toe lichte weerstand zichtbaar (armen over elkaar, 

afstand van gesprekspartner)’ 

- ‘Af en toe wat defensieve lichaamstaal (armen over elkaar)’ 

- ‘Bij meer kritische vragen kan X wat geprikkeld reageren (zoals ik al zij, non verbaal) dit kan 

weerstand op roepen bij de gesprekspartner’ 

 
Opmerkingen bij de allochtone sollicitanten: 

- ‘Zij maakt makkelijk contact en ondersteunt haar verhaal met veel flair (wel oppassen met studentikoze 

woordkeuze). X heeft een sterke sociale en non-verbale uitstraling die goed in balans is (wel ervoor 

waken dat het niet nonchalant overkomt: zuchten)’ 

- ‘Ook non verbaal ondersteunt ze haar communicatie door haar enthousiasme. De energie die ze 

uitstraalt wisselt (af en toe zuchten)’ 

 

4.2.2.2 Verwachting complexiteit-extremiteit theorie 

De complexiteit-extremiteit theorie is in dit onderzoek van belang omdat hiermee bekeken 
kan worden of de beoordelingen van allochtone sollicitanten door recruiters minder complex 
en meer extreem zijn dan de beoordelingen van autochtone sollicitanten (De Meijer e.a., 
2006). Het feit dat uit onderzoek is gebleken dat de beheersing van de Nederlandse taal en de 
opleiding die iemand heeft genoten meer invloed heeft op de uitkomst van een sollicitatie-
interview dan zijn/haar culturele achtergrond, zorgt voor de verwachting, dat er geen of 
weinig verschil zal zijn in de complexiteit en extremiteit van de beoordelingen van de 
autochtone en allochtone sollicitanten (De Meijer e.a., 2006). Hieronder worden de resultaten 
behandeld die deze verwachting tegenspreken, ontkrachten of bevestigen. De conclusies 
worden getrokken op basis van de verwachting vanuit de theorie en niet op basis van de 
verwachting vanuit de resultaten uit eerder onderzoek. 
 

Ontkrachtende bevindingen 
Aantal regels 

Om bovenstaande verwachting te bevestigen zou er een verschil moeten zijn in het aantal 
regels dat geschreven wordt bij de beoordeling van autochtone en allochtone sollicitanten. Uit 
de resultaten blijkt echter dat het aantal regels dat geschreven wordt bij de beoordeling van de 
autochtone en allochtone sollicitanten erg varieert. Er is geen duidelijk verschil tussen het 
aantal regels bij de autochtone sollicitanten en het aantal regels bij de allochtone sollicitanten 
(zie bijlage V). Hiermee wordt de verwachting, dat de beoordelingen van de autochtone 
sollicitanten meer complex zijn, niet bevestigd. 
 
Teamplayer (onderdeel van ‘corporate values’) en Zelfbeeld (onderdeel van ‘ambitie & 

ontwikkelingsgerichtheid’) en Indruk/komt over als (onderdeel van ‘sociabiliteit & impact’) 

Uit de resultaten blijkt dat de beschrijving van de recruiter van het soort teamplayer, het 
zelfbeeld en de indruk van een sollicitant laat geen duidelijke verschillen zien tussen de 
autochtone en allochtone sollicitanten. De beoordelingen zijn niet verschillend in extremiteit 
en complexiteit, maar variëren van persoon tot persoon (zie bijlage V). 
 
Opvallende beoordelingen (onderdeel van ‘initiatief & lef’) 

Uit de resultaten blijkt dat zowel bij de autochtone als bij de allochtone sollicitanten die door 
zijn naar de volgende ronde, de recruiter aangeeft dat een sollicitant aan de ene kant wel 
initiatief en/of lef toont, maar dat de recruiter twijfelt of hij/zij dat in andere situaties ook zou 
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tonen. In deze beoordelingen is geen verschil te zien in complexiteit en extremiteit (zie bijlage 
V). Hiermee wordt de verwachting dus niet bevestigd. 
 
Stemgeluid (onderdeel van ‘sociabiliteit & impact’) 

Uit de resultaten blijkt dat de beoordelingen van de autochtone en allochtone sollicitanten 
variëren van persoon tot persoon. Inhoudelijk komen de beoordelingen echter overeen (zie 
bijlage V). Daarmee wordt de verwachting niet bevestigd. 
 
Zowel ontkrachtende als bevestigende bevindingen 
Noemen van voorbeelden (onderdeel van ‘ambitie & ontwikkelingsgerichtheid’) 

Uit de resultaten blijkt dat een beoordeling van het noemen van voorbeelden bij de allochtone 
sollicitanten geheel ontbreekt. Bij de autochtone sollicitanten wordt hier vijfmaal een 
opmerking over gemaakt. Het aantal autochtone sollicitanten waarbij een opmerking wordt 
gevonden is echter zo klein dat het geen overtuigend bewijs levert (zie bijlage V).  
Voorbereiding (onderdeel van ‘ambitie & ontwikkelingsgerichtheid’) 

Uit de resultaten blijkt dat er bij de allochtone sollicitant maar één keer een beoordeling wordt 
gevonden over de voorbereiding van een sollicitant. Bij de autochtone sollicitanten zijn er 
vijftien beoordelingen over de voorbereiding van een sollicitant (zie bijlage V).  
Meer bluffen/zichzelf verkopen/van zichzelf laten zien (onderdeel van ‘ambitie & 

ontwikkelingsgerichtheid’) 

Uit de resultaten blijkt dat er alleen bij één afgewezen allochtone sollicitant wordt opgemerkt 
dat hij zichzelf meer mag verkopen. Bij de autochtone sollicitanten worden er vaker 
opmerkingen gemaakt. De beoordeling die te zien is bij een allochtone sollicitant is ook terug 
te zien bij een autochtone sollicitant en verschilt qua complexiteit en extremiteit niet veel (zie 
bijlage V). 
Conclusie van bovenstaande categorieën 

De verwachting dat de beoordelingen van de autochtone sollicitanten meer complex zijn, 
wordt bevestigd. Er kan echter geen vergelijking gemaakt worden met de beoordeling van de 
allochtone sollicitanten, waardoor de verwachting niet overtuigend bevestigd kan worden. Er 
kan ook niet vastgesteld worden of de beoordelingen van de allochtone sollicitanten minder 
complex zijn. Over de extremiteit van de beoordelingen kan eveneens geen uitspraak gedaan 
worden. 
 
Proces- en resultaatgerichtheid (onderdeel van ‘corporate values’) 

Uit de resultaten blijkt dat er geen consistent verschil is tussen de beoordeling van de proces- 
en/of resultaatgerichtheid van de autochtone en allochtone sollicitanten (zie bijlage V). Er is 
dus geen verschil in complexiteit en extremiteit, waardoor de verwachting niet wordt 
ondersteund. Bij de autochtone sollicitanten wordt echter viermaal meer complex omschreven 
of een sollicitant meer proces- en/of resultaatgericht is. De beoordelingen van deze 
sollicitanten zijn uitgebreider omschreven en niet heel extreem. Hiermee wordt de 
verwachting bevestigd. Vanwege het feit dat de overige beoordelingen van de autochtone en 
allochtone sollicitanten overeenkomen, is dit geen overtuigende bevestiging van de  
verwachting. 
 
Opmerkingen bij de autochtone sollicitanten: 

- ‘X is iemand die graag zelfstandig wil werken, hierdoor kan ze moeite hebben met werken in een team 

(geeft ze zelf ook aan!)’ 

- ‘Zij is mensgericht maar kan ook goed zelfstandig werken. Doordat dit laatste bij haar zeer sterk 

ontwikkeld is, is zij in mindere mate gericht op teamwork’ 
- ‘Kan samenwerken maar wil graag achter het te behalen doel staan’ 
- ‘De wijze waarop X zich opstelt in een groep, is sterk afhankelijk van de mate van belangrijkheid van 

het eindresultaat of de mensen in de groep. Dit zelfde geldt voor zijn resultaatgerichtheid’ 
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Ambitie (onderdeel van ‘ambitie & ontwikkelingsgerichtheid’) 

Uit de resultaten blijkt dat de beoordelingen van de autochtone en de allochtone sollicitanten 
de verwachting bevestigen. Er is namelijk een verschil te zien in de manier waarop 
omschreven wordt dat een sollicitant zijn/haar ambities beter kan verwoorden. Bij de 
autochtone sollicitanten is deze beschrijving meer complex en minder extreem en bij de 
allochtone sollicitanten is deze beschrijving minder complex en meer extreem. Bij de 
autochtone sollicitanten wordt bijvoorbeeld aangegeven dat een sollicitant door meer focus 
aan te brengen en door de tijd te nemen om tot een keus te komen, zijn motivatie en ambitie 
beter tot uiting kunnen komen. Bij de allochtone sollicitanten wordt bijvoorbeeld aangegeven 
dat een sollicitant ook niet concreet wordt als de recruiter vraagt naar zijn ambitie. Verder 
blijkt uit de resultaten dat de beoordelingen van de autochtone sollicitanten overwegend 
positiever zijn dan de beoordelingen van de allochtone sollicitanten (zie bijlage V). In de 
beoordelingen is echter een wisselend beeld te zien in complexiteit en extremiteit, waardoor 
dit geen bewijs levert voor de verwachting. 
 
Opmerkingen bij een autochtone sollicitant: 

- ‘Door meer focus aan te brengen en de tijd te nemen om tot een keus te komen kunnen zijn motivatie en 

ambitie beter tot uiting komen’ 
 
Opmerkingen bij een allochtone sollicitant: 

- ‘Ook wordt hij niet concreet als ik vraag naar zijn ambitie (uitdagende functie/voldoening uit halen)’ 

 
Sterke en ontwikkelpunten kennen (onderdeel van ‘ambitie & ontwikkelingsgerichtheid’) 

Uit de resultaten blijkt dat de beoordelingen van de autochtone en allochtone sollicitanten 
inhoudelijk niet veel van elkaar verschillen. De beoordelingen van de autochtone sollicitanten 
zijn echter meer verschillend van elkaar dan de beoordelingen van de allochtone sollicitanten 
(zie bijlage V). Vanuit de complexiteit-extremiteit theorie kan dit verklaard worden. Vanuit 
deze theorie wordt namelijk de verwachting gewekt dat de beoordelingen van autochtonen 
meer complex zijn, deze beoordelingen zijn dus meer gedetailleerd en gebaseerd op het 
individu (De Meijer e.a., 2006). In de extremiteit van de beoordelingen is echter geen verschil 
te zien. 
 
Gericht op ontwikkeling (onderdeel van ‘ambitie & ontwikkelingsgerichtheid’) 

Uit de resultaten blijkt dat de beoordelingen van de autochtone en allochtone sollicitanten die 
door zijn naar de volgende ronde inhoudelijk overeenkomen. Er zijn zowel overeenkomstige 
beoordelingen als beoordelingen die alleen te zien zijn bij de autochtone of bij de allochtone 
sollicitanten. Deze variatie is echter aan beide kanten groot (zie bijlage V). Hiermee wordt de 
verwachting dus niet bevestigd. 
Bij de afgewezen sollicitanten is er een verschil te zien in de beoordeling van een autochtone 
en een allochtone sollicitant. Beiden moeten concreet aan de slag met hun ontwikkeling. De 
beoordeling van de autochtone sollicitant is echter uitgebreider dan de beoordeling van de 
allochtone sollicitant, dus meer complex. In de extremiteit is echter geen verschil te zien. 
 
Opmerking bij een autochtone sollicitant: 

- ‘In het gesprek komt ontwikkelingsgerichtheid weinig naar voren…Wel mag hij hiermee wat actiever 

aan de slag (je weet het, maar wat doe je ermee?)’ 

 

Opmerking bij een allochtone sollicitant: 
- ‘mag nog wel…en hier concreet mee aan de slag gaan’ 
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Opvallende beoordelingen (onderdeel van ‘sociabiliteit & impact’) 

Uit de resultaten blijkt dat er zowel bij een autochtone als bij een allochtone sollicitant die 
door zijn naar de volgende ronde, een opmerking wordt gemaakt over de continue glimlach 
van een sollicitant (zie bijlage V). Hierin is geen verschil te zien in complexiteit en 
extremiteit. Verder wordt er zowel bij een autochtone als bij een allochtone sollicitant 
opgemerkt dat de sollicitant zacht praat/een zachte stem heeft. De beoordeling van de 
autochtone sollicitant is meer complex en minder extreem dan de beoordeling van de 
allochtone sollicitant. Hiermee wordt de verwachting bevestigd. Zowel bij een afgewezen 
autochtone sollicitant als bij een allochtone sollicitant die door is naar de volgende ronde 
wordt opgemerkt dat de sollicitant lacherig reageert op moeilijke vragen. De beoordelingen 
verschillen niet in complexiteit, maar wel in extremiteit. Bij de autochtone sollicitant wordt 
aan de hand hiervan aangegeven dat de sollicitant een zenuwachtige indruk maakt. Bij de 
allochtone sollicitant wordt aangegeven dat hij ervoor moet oppassen niet te ‘lacherig’ te 
reageren op moeilijke vragen. 
 
Opmerkingen bij de autochtone sollicitanten: 

- ‘X komt over als een enthousiaste, eerlijke en humoristische kandidaat. Hij maakt voldoende impact, 

wel kan X nog winnen aan zakelijke stevigheid, door zijn verbale communicatie te verbeteren. Hij heeft 

veel woorden nodig om zijn verhaal te doen en mag in concrete voorbeelden spreken (gaat van links 

naar rechts, moet je onderbreken) (bereid je beter voor op concrete antwoorden.) (pas op stopwoordjes, 

afzwakkend een beetje,redelijk en zacht praten)  Zijn non-verbale communicatie kan X aanscherpen 

door een actievere houding aan te nemen (ligt achterover op de stoel). Wel voldoende flair en impact’ 

- ‘X maakt een zenuwachtige eerste indruk (heel blij en lacht bij elke (moeilijke) vraag)’ 

 
Opmerkingen bij de allochtone sollicitanten: 

- ‘X heeft op het eerste gezicht een zeer bescheiden voorkomen (zachte stem.) Tijdens het gesprek komt 

hij over als een zeer rustige en sympathieke kandidaat (vriendelijke blik.) X heeft de neiging om met een 

zachte stem te spreken. Als hij meer volume en intonatie in zijn stem zou leggen, zou hij zeker winnen 

aan impact’ 

- ‘Daarnaast dient hij ervoor te waken niet ‘lacherig’ te reageren, wanneer hij een vraag moeilijk vindt’ 

 

Afstemmen op gesprekspartner (onderdeel van ‘sociabiliteit & impact’) 

Uit de resultaten blijkt dat de beoordelingen van de autochtone sollicitanten meer variëren dan 
de beoordelingen van de allochtone sollicitanten. Dit wijst in de richting van de verwachting, 
dat de beoordelingen van de autochtone sollicitanten meer complex zijn dan de beoordelingen 
van de allochtone sollicitanten. In de extremiteit van de beoordelingen is geen verschil te zien 
(zie bijlage V). 
 
Flair (onderdeel van ‘sociabiliteit & impact’) 

Uit de resultaten blijkt dat de beoordelingen van de mate van flair inhoudelijk nauwelijks van 
elkaar verschillen tussen de autochtone en de allochtone sollicitanten (zie bijlage V). De mate 
van flair wordt echter bij de autochtone sollicitanten op meer verschillende manieren 
beschreven, waardoor de verwachting dat de beoordeling van autochtonen meer complex is, 
wordt bevestigd. Qua extremiteit is er echter weinig verschil te zien. Er wordt bij de groep 
autochtone sollicitanten een aantal keer opgemerkt dat een sollicitant flair mist, dit is meer 
extreem dan de beoordelingen van de allochtone sollicitanten (zie bijlage V). Het biedt echter 
geen duidelijk tegenbewijs voor de verwachting, omdat tussen de beoordeling van de 
meerderheid van de autochtone sollicitanten en alle allochtone sollicitanten geen verschillen 
te zien zijn. 
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Sociabiliteit (onderdeel van ‘sociabiliteit & impact’) 

Uit de resultaten blijkt dat de beoordelingen van de autochtone en allochtone sollicitanten 
inhoudelijk overeenkomen (zie bijlage V). Bij de autochtone sollicitanten worden echter meer 
verschillende opmerkingen gemaakt dan bij de allochtone sollicitanten (zie bijlage V) wat 
wijst op een grotere complexiteit in de beoordeling. Er is geen verschil in extremiteit. 
 
Impact (onderdeel van ‘sociabiliteit & impact’) 

Uit de resultaten blijkt dat er geen verschil te zien is in de omschrijving van de mate van 
impact tussen de autochtone en allochtone sollicitanten. Inhoudelijk komen de beoordelingen 
overeen (zie bijlage V). Er is echter één verschil te zien in de beoordeling van de mate van 
impact tussen twee autochtone sollicitanten en één allochtone sollicitant. Bij alle drie de 
sollicitanten wordt beoordeeld dat de sollicitant van nature impact heeft, maar deze niet weet 
vast te houden. In de mate van complexiteit is geen groot verschil te zien, in de mate van 
extremiteit wel, in het voordeel van de autochtone sollicitanten. Bij de autochtone 
sollicitanten moet de één namelijk nog leren zijn impact te doseren en de ander moet zich 
meer bewust worden van zijn impact. Bij de allochtone sollicitant wordt opgemerkt dat de 
sollicitant zijn impact niet weet vast te houden omdat hij te eerlijk is, te losjes en niet altijd 
een professionele woordkeuze heeft. Dit is meer extreem dan de beoordelingen van de 
autochtone sollicitanten. 
 
Opmerkingen bij de autochtone sollicitanten: 

- ‘…en heeft van nature veel impact (nog wel leren doseren)’ 

- ‘Van nature heeft hij ook een bepaald soort impact. Doro zich meer bewust te zijn van zijn eigen zijn en 

de invloed die hij uitoefent op andere mensen kan hij nog verder groeien op het vlak van sociabiliteit en 

impact (nu nog heel onbewust van zaken/naief)’ 

 
Opmerking bij een allochtone sollicitant: 

- ‘Van nature heeft hij enige impact, maar door de manier waarop hij zich tijdens het gesprek opstelt (te 

eerlijk, niet altijd professionele woordkeuze, te losjes) weet hij deze impact niet goed vast te houden’ 
 
To the point (onderdeel van ‘sociabiliteit & impact’) 

Uit de resultaten blijkt dat de beoordelingen van de autochtone en allochtone sollicitanten 
meer variëren bij de autochtone sollicitanten dan bij de allochtone sollicitanten (zie bijlage 
V). Dit duidt op een grotere complexiteit bij de autochtone sollicitanten en daarmee wordt dat 
deel van de verwachting bewezen. Er is inhoudelijk echter weinig verschil te zien, waardoor 
een verschil in extremiteit uitblijft (zie bijlage V). 
 
Bevestigende bevindingen 
Noemen van voorbeelden (onderdeel van ‘corporate values’) 

Uit de resultaten blijkt dat er zowel bij de autochtone als bij de allochtone sollicitanten 
beoordeeld wordt dat er geen duidelijk voorbeeld naar voren komt en dat de sollicitant moeite 
heeft met het benoemen van concrete voorbeelden. Er is echter wel een verschil in benadering 
te zien. De autochtone sollicitanten hadden een beter voorbeeld kunnen kiezen. De allochtone 
sollicitanten hadden moeite met het geven van voorbeelden. Deze beoordeling is meer 
extreem dan de beoordeling van de autochtone sollicitanten. De beoordeling van de 
autochtone sollicitanten is meer gematigd. Hiermee wordt de verwachting dat de 
beoordelingen van allochtone sollicitanten meer extreem zijn bevestigd. De mate van 
complexiteit is ook groter bij de autochtone sollicitanten dan bij de allochtone sollicitanten. 
Bij de allochtone sollicitanten wordt namelijk volstaan met de conclusie dat de sollicitant 
moeite heeft met het geven van voorbeelden. Bij de autochtone sollicitanten wordt 
aangegeven dat de sollicitant wellicht een beter voorbeeld had kunnen kiezen. Dit verschil is 
echter kleiner dan het verschil in extremiteit. 
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Opmerkingen bij de autochtone sollicitanten: 

- ‘Had misschien een wat concreter voorbeeld kunnen noemen’ 

- ‘(wel een beter voorbeeld kiezen)’ 

- ‘(ongelukkig gekozen voorbeeld van lang geleden)’ 

 
Opmerkingen bij de allochtone sollicitanten: 

- ‘Over X’s samenwerking kan weinig worden gezegd. Hier kwam geen voorbeeld naar voren (ik kan 

altijd goed met collega’s opschieten)’ 

- ‘X heeft moeite met het benoemen van concrete voorbeelden over samenwerken…’ 

 

Noemen van voorbeelden (onderdeel van ‘initiatief & lef’) 

Uit de resultaten blijkt dat er zowel bij de autochtone als bij de allochtone sollicitanten wordt 
aangegeven dat een sollicitant een beter voorbeeld had kunnen kiezen om zijn/haar 
initiatief/lef te tonen. De beoordelingen van de autochtone sollicitanten zijn meer complex en 
minder extreem dan de beoordeling van de allochtone sollicitant (zie bijlage V). Hiermee 
wordt de verwachting bevestigd. Ook bij de afgewezen sollicitanten is dit verschil te zien (zie 
bijlage V). 
 
Lef (onderdeel van ‘initiatief & lef’) 

Uit de resultaten blijkt dat bij een afgewezen autochtone sollicitant lef onvoldoende naar 
voren komt uit het gegeven voorbeeld en de sollicitant hier nog in kan groeien. Bij een 
afgewezen allochtone sollicitant wordt beoordeeld dat de sollicitant een kinderachtig 
voorbeeld geeft en dat een ander voorbeeld sterker was overgekomen. De beoordeling van de 
autochtone sollicitant is meer complex en minder extreem dan de beoordeling van de 
allochtone sollicitant. Hiermee wordt de verwachting bevestigd. 
 
Opmerking bij een autochtone sollicitant: 

- ‘Initiatief en lef komt uit het genoemde voorbeeld en zijn c.v. nog onvoldoende naar voren. X kan hier in 

groeien door uitdagingen aan te gaan die een meer onzeker karakter hebben bijv een reis naar het 

buitenland’ 
 
Opmerking bij een allochtone sollicitant: 

- ‘Lef en durf, zij gaf hier een wat kinderachtig voorbeeld dat zij professionele tennissers aan durfde te 

spreken op gedrag. Als zij een ander voorbeeld had gekozen zou ze ongetwijfeld wat sterker zijn over 

gekomen. Wel een beetje een zondagskind’ 

 
Zowel bevestigende als tegengestelde bevindingen 
Opvallende beoordelingen (onderdeel van ‘corporate values’) 

Uit de resultaten blijkt dat er zowel bij de autochtone als bij de allochtone sollicitanten die 
door zijn naar de volgende ronde wordt geoordeeld dat een sollicitant overheersend kan zijn. 
De beoordelingen van de autochtone sollicitanten zijn echter minder complex en minder 
extreem dan de beoordeling van de allochtone sollicitant. De verwachting wordt hiermee 
deels bevestigd en deels tegengesproken. 
 
Opmerkingen bij de autochtone sollicitanten: 

- ‘(hypocriet tegen commissiegenootje)’ 

- ‘(haantje de voorste)’ 

 
Opmerking bij een allochtone sollicitant: 

- ‘(denk wel dat hij soms wat aanvallend kan overkomen en soms ook als arrogant gezien kan 

worden)…Denk wel dat hij een wat individualistische inslag heeft en zich zal moeten focussen op 

anderen’ 
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Opvallende beoordelingen (onderdeel van ‘ambitie & ontwikkelingsgerichtheid’) 

Uit de resultaten blijkt dat er bij een allochtone sollicitant die door is naar de volgende ronde 
heel uitgebreid wordt ingegaan op haar ambitie en ontwikkelingsgerichtheid. Hiermee wordt 
de verwachting tegengesproken, deze beoordeling is namelijk complex en niet extreem. Bij 
een andere allochtone sollicitant die door is naar de volgende ronde wordt in een aantal zinnen 
driemaal opgemerkt dat de sollicitant bang is om een plafond te bereiken. Ook deze 
beoordeling is complex, maar ook enigszins extreem. De verwachting wordt met deze 
beoordeling voornamelijk tegengesproken. Bij twee autochtone sollicitanten die door zijn naar 
de volgende ronde is ook een complexe, minder extreme beoordeling te zien. Hiermee wordt 
de verwachting wel bevestigd. 
Bij de afgewezen sollicitanten wordt zowel bij een autochtone als een allochtone sollicitant 
beoordeeld dat de sollicitant zijn ontwikkelpunten afzwakt/naar het positieve draait. De 
beoordeling van de allochtone sollicitant is meer complex en meer extreem in vergelijking 
met de beoordeling van de autochtone sollicitant. Hiermee wordt de verwachting deels 
bevestigd en deels tegengesproken. 
 
Opmerkingen bij de autochtone sollicitanten: 

- ‘Uitstekend zelfbeeld, weet zijn positieve en ontwikkelpunten te noemen. Komt uit ondernemersgezin en 

heeft ook die eigenschappen (afspraak=afspraak, hoog verwachtingspatroon, direct). Belangrijk is dat 

hij hiermee ook zelf concreet aan de slag gaat. Heeft een positieve ontwikkeling doorgemaakt in zijn 

studenten tijd, leercurve, wilde ook het studenten leven ervaren. Mondiger worden’ 

- ‘X heeft een redelijk zelfbeeld: zij is goed in staat haar kernkwaliteiten op te noemen, maar heeft 

zichtbaar meer moeite met het opsommen van haar ontwikkelpunten. Door regelmatig om feedback te 

vragen en haar eigen gedrag kritisch te evalueren zal zij dit kunnen verbeteren (misschien ook door 

advocatuur: erg inhoudelijke omgeving, weinig ruimte voor persoonlijke ontwikkeling)’ 

- ‘…Wat betreft zijn ontwikkelpunten mag hij meer van zich zelf laten zien. Deze zwakt hij af: soms wat te 

dominant, stress mgt gaat wel hoor. (verkoop)’ 

 
Opmerkingen bij de allochtone sollicitanten: 

- ‘In de eerste jaren van haar studententijd was X’s referentiekader vrij beperkt (thuis wonen, 

voornamelijk bezig met studie). Met haar uitwisseling naar het buitenland kwam hierin verandering. 

Door deze koers vast te houden, zal X zich hierin nog verder kunnen ontwikkelen (‘Keek vroeger op 

tegen mensen die iets bijzonders deden, nu doe ik het zelf ook’). X is ontwikkelingsgericht en hecht er 

veel waarde aan om zichzelf te ontplooien. Om deze reden neemt zij ook veel verschillende initiatieven 

(cursus Duits, vrijwilligerswerk etc). X kan nog winnen aan lef (komt niet met vernieuwende ideeën, 

neemt nog weinig stelling in). X is nog wat voorzichtig in het uitspreken van haar ambities (langzaam 

doorgroeien, misschien leiding geven). Door meer stevigheid en zelfvertrouwen te krijgen kan zij hierin 

nog verder groeien. Zeer ontwikkelingsgericht, nog voorzichtig in het uitspreken van ambitie X heeft 

een redelijk zelfbeeld. Haar sterke punten komen overeen met de eerste indruk die zij bij mij achterlaat 

(drive/enthousiast, initiatief, optimistisch, doorzetter). X heeft iets meer moeite met het vlot opnoemen 

van haar ontwikkelpunten. Door actief om feedback te vragen (nu alleen als het op haar pad komt) en 

meer kritisch naar zichzelf te kijken, kan ze hierin nog verder groeien’ 

- ‘X is ambitieus en gericht op haar eigen ontwikkeling. Zij zal geen genoegen nemen met een plafond 

maar op zoek naar de volgende uitdaging (“ben bang om plafond te bereiken”). X is erg gericht op 

haar eigen ontwikkeling en om door te (blijven) groeien. Zij zal geen genoegen nemen met een plafond 

maar op zoek naar de volgende grens’ 

- ‘Ook wordt hij niet concreet als ik vraag naar zijn ambitie (uitdagende functie / voldoening uithalen). 

Hij heeft nog geen momenten meegemaakt dat het wat meer tegenzat of dat hij iets niet haalde. Ik kan in 

het gesprek niet toetsen in hoeverre hij flexibel is. Doordat hij bijvoorbeeld ook zijn ontwikkelpunten 

steeds naar het positieve draait laat hij bij mij qua zelfbeeld een onvoldoende indruk achter’ 

 
Luisteren (onderdeel van ‘sociabiliteit & impact’) 

Uit de resultaten blijkt dat de beoordelingen van de afgewezen autochtone sollicitanten 
duidelijk meer complex zijn dan de beoordeling van één allochtone sollicitant. Ook zijn de 
beoordelingen minder extreem dan de beoordeling van één allochtone sollicitant. De 
beoordelingen van de autochtone sollicitanten zijn negatiever dan de beoordeling van de 
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allochtone sollicitant, maar dit verandert niets aan het verschil in complexiteit en extremiteit 
(zie bijlage V). De verwachting wordt bevestigd voor wat betreft deze categorie. 
 
Oogcontact (onderdeel van ‘sociabiliteit & impact’) 

Uit de resultaten blijkt dat de beoordelingen van de autochtone sollicitanten meer variëren dan 
de beoordelingen van de allochtone sollicitanten (zie bijlage V). Deze beoordelingen zijn dus 
meer complex. Bij de allochtone sollicitanten wordt ofwel opgemerkt dat een sollicitant ‘goed 
oogcontact maakt’ ofwel dat een sollicitant ‘beter oogcontact moet maken’. Bij de autochtone 
sollicitanten wordt naast deze opmerkingen ook wel eens opgemerkt dat een sollicitant 
‘oogcontact maakt’. Dit laatste zit tussen deze twee beoordelingen in en daarmee zijn de 
beoordelingen van de allochtone sollicitanten meer extreem (zie bijlage V). Er wordt echter, 
alleen bij een aantal autochtone sollicitanten ook opgemerkt dat een sollicitant het oogcontact 
verliest/veel weg kijkt (zie bijlage V). Dit is weer meer extreem dan de andere beoordelingen 
(zie bijlage V). Hiermee wordt de verwachting dat de beoordelingen van de allochtone 
sollicitanten meer extreem zijn (in negatieve zin) juist tegengesproken. 
 
Zowel bevestigende als ontkrachtende als tegengestelde bevindingen 
Feedback geven (onderdeel van ‘ambitie & ontwikkelingsgerichtheid’) 

Uit de resultaten blijkt dat de beoordelingen van de autochtone en allochtone sollicitanten die 
door zijn naar de volgende ronde deels overeenkomen. Bij de autochtone sollicitanten zijn er 
daarnaast ook beoordelingen die niet overeenkomen met de beoordelingen van de allochtone 
sollicitanten (zie bijlage V). Dit zou verklaard kunnen worden doordat de beoordelingen van 
autochtonen meer complex zijn. Er is geen verschil in extremiteit (zie bijlage V). 
Bij de afgewezen sollicitanten is te zien dat de beoordeling dat een sollicitant nog meer om 
feedback zou kunnen vragen, meer extreem is bij een autochtone sollicitant dan bij een 
allochtone sollicitant. De complexiteit verschilt niet tussen deze twee sollicitanten. Hiermee 
wordt de verwachting deels tegengesproken en deels niet bevestigd. 
 
Opmerking bij een autochtone sollicitant: 

- ‘Ondanks het feit dat hij regelmatig met zijn omgeving spart en actief om feedback vraagt kan hij zijn 

zelfbeeld verbeteren’ 
 
Opmerking bij een allochtone sollicitant: 

- ‘Als hij nog vaker actief feedback vraagt aan vrienden/collega’s zal zijn zelfbeeld nog verbeteren’ 

 
Opvallende beoordelingen (onderdeel van ‘resultaatgerichtheid’) 

Uit de resultaten blijkt dat zowel bij een autochtone als bij een allochtone sollicitant die door 
zijn naar de volgende ronde wordt beoordeeld, dat de sollicitant resultaatgericht is. De 
beoordeling van de autochtone sollicitant is meer complex, maar ook meer extreem dan de 
beoordeling van de allochtone sollicitant (zie bijlage V). De verwachting wordt hiermee deels 
bevestigd en deels tegengesproken. Voorts worden er bij de autochtone sollicitanten die door 
zijn naar de volgende ronde nog een aantal meer complexe beoordelingen geschreven. Het is 
echter niet te zeggen of deze beoordelingen meer of minder extreem zijn dan de 
beoordelingen bij de allochtone sollicitanten, omdat er geen andere beoordelingen te zien zijn 
bij de allochtone sollicitanten (zie bijlage V). 
Bij de afgewezen sollicitanten wordt bij drie autochtone en twee allochtone sollicitanten 
opgemerkt dat de voorbeelden die zij gaven niet duidelijk maakten in hoeverre de sollicitanten 
resultaatgericht zijn. De beoordelingen van de autochtone sollicitanten zijn meer complex en 
minder extreem dan de beoordelingen van de allochtone sollicitanten. Hiermee wordt de 
verwachting bevestigd. 
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Opmerkingen bij de autochtone sollicitanten: 
- ‘Resultaatgericht: vindt zichzelf resultaat gericht maar mist onderbouwing, gaf als voorbeeld dat hij 

erg blij was met zijn testen op WO niveau maar had naar mijn mening een relevanter voorbeeld kunnen 

aanhalen’ 

- ‘Zijn resultaatgerichtheid blijkt zeker uit zijn cv. Doordat de voorbeelden wat mager zijn kunnen we dit 

verder moeilijk beoordelen’ 
- ‘Uit de voorbeelden die X kiest komt zijn resultaatgerichtheid niet duidelijk uit de verf (trots op VWO en 

HBO in 1x halen, maar geeft tegelijkertijd aan dat hij hier doorheen is gefladderd)’ 
 
Opmerkingen bij de allochtone sollicitanten: 

- ‘Het voorbeeld wat X noemt geeft niet duidelijk weer in hoeverre X resultaatgericht is (1 week 70 uur 

werken)’ 
- ‘X had geen vb over haar resultaatgerichtheid waardoor het moeilijk is om een uitspraak hierover te 

doen’ 
 

4.2.2.3 Verwachting stereotypering en schematheorie en herinneringsfouten 

Stereotypering 

De theorie en de resultaten uit eerder onderzoek (Parsons e.a., 1999; Bielby, 2000) naar 
stereotypering geven aan, dat de invloed van ‘stereotype denken’ beperkt of niet aanwezig is 
bij sollicitatie-interviews. Verwacht kan worden dat er geen verschillen worden gevonden op 
basis van stereotypering, omdat de recruiters van ABN AMRO gebruik maken van een 
competentieprofiel.  
 

Schematheorie en herinneringsfouten 

De recruiters schrijven doorgaans direct na het sollicitatie-interview een beoordeling over een 
sollicitant. Hierdoor is de kans op herinneringsfouten klein. Op basis van de schematheorie en 
herinneringsfouten (Frazer & Wiersma, 2001) bestaat de verwachting dat in de beoordeling 
door recruiters van allochtone en autochtone sollicitanten weinig verschil gevonden zal 
worden (Frazer & Wiersma, 2001). In dit onderzoek is er op basis van de inlichtingen van 
ABN AMRO vanuit gegaan dat de beoordelingen niet lang na het afnemen van het 
sollicitatie-interview zijn geschreven. De regel is direct schrijven en later schrijven de 
uitzondering. 
 
Vanuit bovenstaande twee theorieën wordt verwacht dat er geen verschil in de beoordeling 
van de autochtone en allochtone sollicitanten gevonden wordt. Omdat de verwachting 
hetzelfde is voor beide theorieën en alleen de beredenering verschilt, zijn hieronder de 
bevindingen weergegeven voor beide verwachtingen. 
 

Tegengestelde bevindingen 
Opvallende beoordelingen (onderdeel van ‘corporate values’) 

Uit de resultaten blijkt dat er bij een afgewezen allochtone sollicitant wordt opgemerkt dat ze 
een beetje een Hongaars temperament heeft, dit is een duidelijke aanwijzing van stereotype 
denken, waarmee de verwachting wordt tegengesproken. Bij een andere afgewezen allochtone 
sollicitant wordt opgemerkt dat hij zich redelijk op zijn gemak voelt in de omgeving van 
vrienden en familie, maar dat hij veel meer moeite heeft om zichzelf te laten zien in nieuwe 
groepen. Dit zou verklaard kunnen worden vanuit de theorie over stereotype denken. De 
recruiter kan in dit geval namelijk de verwachting baseren op het feit dat allochtonen over het 
algemeen meer bescheiden zijn. Dit kan echter ook verklaard worden vanuit een cultureel 
verschil in assertiviteit. Bovenstaande resultaten leveren ook bewijs tegen de verwachting 
vanuit de schematheorie. 
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Opmerkingen bij de allochtone sollicitanten: 
- ‘Zegt over zich zelf goed samen te kunnen werken durft mensen aan te spreken op hun gedrag (sr 

medewerker Allen en Overy), heeft wel wat Hongaars temperament en moet leren dit in bepaalde 

situaties te matigen (vrij direct uit de hoek komen)’ 

- ‘X is redelijk ontspannen en op zijn gemak in de omgeving van vrienden en familie. Bij nieuwe groepen 

mensen heeft hij erg veel moeite zichzelf te laten zien’ 
 
Ambitie (onderdeel van ‘ambitie & ontwikkelingsgerichtheid’) 

Uit de resultaten blijkt dat er zowel bij de autochtone als bij de allochtone sollicitanten die 
zijn afgewezen wordt opgemerkt dat een sollicitant zijn/haar ambities beter kan verwoorden. 
Bij de autochtone sollicitanten wordt aangegeven dat de sollicitanten hun ambities steviger 
kunnen neerzetten, meer focus moeten aanbrengen en de tijd moeten nemen om hun ambities 
te verwoorden. Bij de allochtone sollicitanten wordt aangegeven dat de sollicitanten niet 
concreet worden en meer specifiek mogen zijn in het uitspreken van hun ambities. De 
recruiters hebben de verwachting dat de autochtone sollicitanten hun ambities beter zouden 
kunnen verwoorden, terwijl de recruiters deze verwachting niet hebben bij de allochtone 
sollicitanten. Dit zou verklaard kunnen worden vanuit de stereotypering dat allochtonen 
minder nadenken over hun eigen ambities en meer denken in termen van ‘wij’. Hiermee wordt 
de verwachting (zowel voor de theorie over stereotypering als voor de schematheorie) 
tegengesproken, echter kan dit verschil ook verklaard worden vanuit een cultureel verschil. 
Ook blijkt uit de resultaten dat de beoordelingen van de afgewezen autochtone sollicitanten 
overwegend positief zijn, terwijl de beoordelingen van de afgewezen allochtone sollicitanten 
overwegend negatief zijn (zie bijlage V). Ook dit verschil zou verklaard kunnen worden zoals 
hierboven, de verwachtingen wordt hiermee dus niet bevestigd. Dit verschil zou echter ook 
verklaard kunnen worden vanuit een cultureel verschil. 
 
Opmerkingen bij de autochtone sollicitanten: 

- ‘Door meer focus aan te brengen en de tijd te nemen om tot een keus te komen kunnen zijn motivatie en 

ambitie beter tot uiting komen’  
- ‘Ook haar motivatie voor het PT HR en haar ambitie voor de langere termijn kan ze steviger 

neerzetten’ 
 
Opmerkingen bij de allochtone sollicitanten: 

- ‘Ook wordt hij niet concreet als ik vraag naar zijn ambitie (uitdagende functie/voldoening uit halen)’ 
- ‘X heeft als ambitie om over een tijdje leiding te gaan geven. Hierin zou hij nog specifieker kunnen 

worden’ 
 
Feedback vragen (onderdeel van ‘ambitie & ontwikkelingsgerichtheid’) 

Uit de resultaten blijkt dat er zowel bij de autochtone als bij de allochtone sollicitanten die 
zijn afgewezen wordt opgemerkt, dat een sollicitant nog meer om feedback zou kunnen 
vragen. Bij de autochtone sollicitant wordt hierbij aangegeven dat hij ‘ondanks dat’ hij actief 
feedback vraagt, zijn zelfbeeld kan verbeteren, terwijl bij de allochtone sollicitanten wordt 
gezegd dat ze nog actiever naar feedback mogen vragen om hun zelfbeeld te verbeteren. Het 
verschil is dat de recruiter bij de autochtone sollicitant aangeeft dat hij al feedback vraagt, 
maar dat zijn zelfbeeld nog kan verbeteren. Bij de allochtone sollicitanten geeft de recruiter 
aan dat de sollicitant actiever om feedback mag vragen om zijn zelfbeeld te verbeteren. 
Vanuit de theorie over stereotype denken kan dit verklaard worden omdat de recruiter er 
vanuit gaat dat de autochtone sollicitant al voldoende om feedback vraagt, maar dat dit er 
blijkbaar niet voor zorgt dat het zijn zelfbeeld verbetert. Bij de allochtone sollicitant gaat de 
recruiter er vanuit dat de sollicitant zijn zelfbeeld nog kan verbeteren door meer naar feedback 
te vragen. Dit verschil kan verklaard worden doordat de recruiter het idee heeft dat 
allochtonen niet vaak naar feedback vragen en autochtonen wel. Hiermee wordt de 
verwachting (zowel voor de theorie over stereotypering als voor de schematheorie) 
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tegengesproken. Dit verschil kan echter ook verklaard worden vanuit een cultureel verschil in 
hoe autochtonen en allochtonen bezig zijn met zichzelf en naar zichzelf kijken. 
 
Opmerking bij een autochtone sollicitant: 

- ‘Ondanks het feit dat hij regelmatig met zijn omgeving spart en actief om feedback vraagt kan hij zijn 

zelfbeeld verbeteren’ 

 
Opmerking bij een allochtone sollicitanten: 

- ‘…en krijgt regelmatig feedback. Hij mag hier zelf wel actiever naar vragen’ 
- ‘Als hij nog vaker actief feedback vraagt aan vrienden/collega’s zal zijn zelfbeeld nog verbeteren’ 

 
Noemen van voorbeelden (onderdeel van ‘initiatief & lef’) 

Uit de resultaten blijkt dat zowel bij de autochtone als bij de allochtone sollicitanten een 
aantal keer wordt opgemerkt dat een sollicitant een beter voorbeeld had kunnen kiezen. Bij de 
autochtone sollicitanten wordt vervolgens wel een beoordeling geschreven over de mate van 
initiatief/lef, terwijl bij de allochtone sollicitanten alleen wordt geconstateerd dat het gegeven 
voorbeeld onvoldoende beeld geeft van de mate van initiatief/lef of dat er geen voorbeeld naar 
voren kwam. Dit verschil kan verklaard worden vanuit de theorie over stereotype denken. De 
recruiter kan bij de autochtone sollicitanten wel een beoordeling schrijven omdat de recruiter 
de verwachting heeft dat de autochtone sollicitanten wel initiatief en lef bezitten. Bij de 
allochtone sollicitanten vindt de recruiter dit moeilijk te beoordelen als er geen duidelijk 
voorbeeld naar voren komt. Hiermee wordt de verwachting tegengesproken. 
 
Opmerkingen bij de autochtone sollicitanten: 

- ‘Hij toont iniatieven, mag hij wel een beter voorbeeld voor kiezen (tip is wel om verschillende 

voorbeelden te gebruiken, gebruikt nu veel AH, terwijl hij ook veel na heeft gedaan)’ 

- ‘Initiatief en lef komt onvoldoende naar voren, X weet hier geen voorbeeld van te geven. Tevens blijkt 

het niet uit stad en studie keuze. Hij kan hier in ontwikkelen om eens buiten zijn vertrouwde omgeving 

stappen te nemen’ 

- ‘Het genoemde voorbeeld geeft ons geen goed beeld van zijn initiatief en lef. Tijdens het gesprek blijkt 

echter dat X voor de gebaande paden (veiligheid) kiest (manier van baan zoeken, eerste 2 jaar thuis 

blijven wonen). Op basis daarvan kan hij nog winnen in initiatief en lef’ 

 
Opmerkingen bij de allochtone sollicitanten: 

- ‘Het voorbeeld dat X noemt bij I&L is niet representatief genoeg voor een oordeel’ 

- ‘Over … en lef en initiatief is weinig te zeggen door het ontbreken van een vb’ 

 
Ontkrachtende bevindingen 
Proces- en resultaatgerichtheid (onderdeel van ‘corporate values’) 

Uit de resultaten blijkt dat er geen consistent verschil is tussen de proces- en 
resultaatgerichtheid van de autochtone en allochtone sollicitanten. Hierop wordt wisselend 
gescoord (zie bijlage V). De verwachting wordt hiermee bevestigd. Echter, bij een aantal 
autochtone sollicitanten wordt opgemerkt dat een sollicitant graag zelfstandig werkt of dat de 
instelling van de sollicitant in teamwork afhankelijk is van het doel (zie bijlage V). Dit zou 
verklaard kunnen worden vanuit de theorie over stereotype denken. De recruiters kunnen 
namelijk veronderstellen dat autochtone sollicitanten meer individualistisch zijn dan 
allochtone sollicitanten. Dit kan echter ook verklaard worden vanuit een cultureel verschil in 
individualisme. Daarbij wordt hiermee niet bevestigd dat de recruiters stereotype denken over 
de allochtone sollicitanten. Ook wordt de verwachting vanuit de schematheorie hiermee noch 
bevestigd, noch tegengesproken. 
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Opvallende beoordelingen (onderdeel van ‘ambitie & ontwikkelingsgerichtheid’) 

Uit de resultaten blijkt dat de recruiter bij een autochtone sollicitant die door is naar de 
volgende ronde, concludeert dat het ontbreken van persoonlijke ontwikkeling gewijd kan 
worden aan het feit dat zij in de advocatuur heeft gewerkt en dat er in dat wereldje weinig 
ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling (zie bijlage V). Dit is een voorbeeld van stereotype 
denken, dit vormt echter geen bewijs dat de recruiters stereotype denken over de allochtone 
sollicitanten. Ook de verwachting vanuit de schematheorie wordt noch bewezen, noch 
tegengesproken. Zowel bij een afgewezen autochtone als bij een afgewezen allochtone 
sollicitant wordt opgemerkt dat de sollicitant zijn/haar ontwikkelpunten naar het positieve 
draait (zie bijlage V). Hierin is dus geen verschil te zien en hiermee wordt de verwachting 
vanuit beide theorieën bevestigd. 
 
Zowel ontkrachtende als bevestigende bevindingen 
Opvallende beoordelingen (onderdeel van ‘initiatief & lef’) 

Uit de resultaten blijkt dat er zowel bij de autochtone als bij de allochtone sollicitanten 
opmerkingen gemaakt worden dat de recruiter twijfelt of een sollicitant in andere situaties ook 
initiatief (en lef) toont zoals hij/zij dat doet in de situaties waarover ze het hebben gehad (zie 
bijlage V). Hiermee wordt de verwachting bevestigd dat er geen/weinig sprake is van 
‘stereotype denken’ wanneer gebruik wordt gemaakt van een competentieprofiel. Bij de 
afgewezen sollicitanten wordt bij één allochtone sollicitant opgemerkt dat ze een kinderachtig 
voorbeeld geeft en een beetje een zondagskind is (zie bijlage V). Hier is wel een bepaalde 
mate van bevooroordeeldheid in terug te zien, echter is dit niet per se op basis van culturele 
stereotypering. Het biedt dus geen direct bewijs, tegen de verwachting. 
 
Luisteren (onderdeel van ‘sociabiliteit & impact’) 

Uit de resultaten blijkt dat de beoordelingen bij de autochtone en bij de allochtone 
sollicitanten die door zijn naar de volgende ronde, geen verschil laten zien (zie bijlage V). 
Hiermee wordt de verwachting bevestigd. Bij de afgewezen sollicitanten wordt bij de 
autochtone sollicitanten driemaal opgemerkt dat een sollicitant niet goed luistert, terwijl bij de 
allochtone sollicitanten alleen eenmaal wordt opgemerkt dat een sollicitant goed luistert (zie 
bijlage V). Deze beoordelingen verschillen van elkaar, maar zijn niet in het nadeel van de 
allochtone sollicitanten. 
 
Bevestigende bevindingen 
Teamplayer (onderdeel van ‘corporate values’) en Zelfbeeld (onderdeel van ‘ambitie & 

ontwikkelingsgerichtheid’) en Indruk/komt over als (onderdeel van ‘sociabiliteit & impact’) 
en Manier van spreken/verbale communicatie (onderdeel van ‘sociabiliteit & impact’) 

Uit de resultaten blijkt dat de termen die gebruikt worden om te omschrijven wat voor soort 
teamplayer een sollicitant is, de termen die gebruikt worden om het zelfbeeld van een 
sollicitant te omschrijven, de termen die gebruikt worden om te omschrijven hoe een 
sollicitant over komt en de beoordelingen over de manier van spreken, variëren zowel binnen 
als tussen de verschillende groepen (zie bijlage V). Er is dus geen aanwijzing dat er een 
verschil is tussen de beoordeling van autochtone en allochtone sollicitanten. 
Sterke en ontwikkelpunten kennen (onderdeel van ‘ambitie & ontwikkelingsgerichtheid’) en 
To the point (onderdeel van ‘sociabiliteit & impact’) en Oogcontact (onderdeel van 

‘sociabiliteit & impact’) 

Uit de resultaten blijkt dat de beoordelingen over het kennen van de sterke en 
ontwikkelpunten, het to the point zijn en het oogcontact bij de autochtone sollicitanten meer 
variëren dan de beoordelingen hierover bij de allochtone sollicitanten. Inhoudelijk komen ze 
echter overeen (zie bijlage V). 
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Gericht op ontwikkeling (onderdeel van ‘ambitie & ontwikkelingsgerichtheid’) en 
Voorbereiding (onderdeel van ‘sociabiliteit & impact’) en Afstemmen op gesprekspartner 

(onderdeel van ‘sociabiliteit & impact’) en Sociabiliteit (onderdeel van ‘sociabiliteit & 

impact’) en Stemgeluid (onderdeel van ‘sociabiliteit & impact’) 

Uit de resultaten blijkt dat de beoordelingen over de ontwikkelingsgerichtheid, de 
beoordelingen over de voorbereiding, de beoordelingen over het afstemmen op de 
gesprekspartner, de beoordelingen over de sociabiliteit en de beoordelingen over het 
stemgeluid van de autochtone en allochtone sollicitanten variëren. Inhoudelijk is er echter 
weinig verschil te zien (zie bijlage V). 
Opvallende beoordelingen (onderdeel van ‘resultaatgerichtheid’) 

Uit de resultaten blijkt dat er zowel bij de autochtone als bij de allochtone sollicitanten een 
aantal maal opgemerkt wordt dat er niet zoveel gezegd kan worden over de 
resultaatgerichtheid van een sollicitant omdat de voorbeelden niet duidelijk zijn of missen. 
Hierin is dus geen verschil te zien (zie bijlage V). 
Non-verbaal gedrag/gesprekshouding (onderdeel van ‘sociabiliteit & impact’) 

Uit de resultaten blijkt dat er maar weinig dezelfde opmerkingen zijn bij de autochtone en bij 
de allochtone sollicitanten. Zowel binnen als tussen de verschillende groepen zijn er 
verschillen te zien. De beoordelingen lijken dus meer gebaseerd te zijn op het individu dan op 
vooroordelen of culturele verschillen (zie bijlage V). 
Conclusie van bovenstaande categorieën 

De verwachtingen worden dus bevestigd, dat ‘stereotype denken’ beperkt of niet aanwezig is 
bij de recruiters en dat doordat de beoordelingen niet lang nadat het sollicitatie-interview heeft 
plaatsgevonden zijn geschreven, herinneringsfouten weinig invloed hebben. 
 

Zowel bevestigende als tegengestelde bevindingen 
Noemen van voorbeelden (onderdeel van ‘corporate values’) 

Uit de resultaten blijkt dat er bij de afgewezen autochtone sollicitanten wordt opgemerkt dat 
een sollicitant een beter voorbeeld had kunnen/moeten kiezen. Bij de afgewezen allochtone 
sollicitanten wordt opgemerkt dat er geen duidelijk voorbeeld naar voren komt en dat de 
sollicitant moeite heeft met het benoemen van concrete voorbeelden. Vanuit de theorie over 
stereotype denken zou dit verschil verklaard kunnen worden. De recruiter verwacht dat de 
autochtone sollicitanten het in zich hebben om een beter voorbeeld te kiezen. Bij de 
allochtone sollicitant wordt deze verwachting niet uitgesproken. Dit zou verklaard kunnen 
worden vanuit ‘stereotype denken’, dat de recruiter denkt dat de allochtone sollicitant minder 
ervaring heeft om uit te putten in het geven van voorbeelden, of dat de allochtone sollicitant 
zich minder goed heeft voorbereid. Hiermee wordt de verwachting dus tegengesproken. Ook 
de verwachting vanuit de schematheorie wordt tegen gesproken. Er zijn echter ook een 
tweetal beoordelingen van de autochtone en allochtone sollicitanten die overeenkomen (zie 
bijlage V), waarmee de verwachting wordt bevestigd. Ook de verwachting vanuit de 
schematheorie wordt hiermee bevestigd. 
 
Opmerkingen bij de autochtone sollicitanten: 

- ‘Had misschien een wat concreter voorbeeld kunnen noemen’ 

- ‘(wel een beter voorbeeld kiezen)’ 

- ‘(ongelukkig gekozen voorbeeld van lang geleden)’ 

 
Opmerkingen bij de allochtone sollicitanten: 

- ‘Over X’s samenwerking kan weinig worden gezegd. Hier kwam geen voorbeeld naar voren (ik kan 

altijd goed met collega’s opschieten)’ 

- ‘X heeft moeite met het benoemen van concrete voorbeelden over samenwerken…’ 
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Opvallende beoordelingen (onderdeel van ‘sociabiliteit & impact’) 

Uit de resultaten blijkt dat er zowel bij de autochtone als bij de allochtone sollicitanten die 
door zijn naar de volgende ronde een opmerking wordt gemaakt over de continue glimlach 
van een sollicitant. Hierin is dus geen verschil te zien en daarmee wordt de verwachting 
bevestigd. Verder wordt er bij een allochtone sollicitant die door is naar de volgende ronde en 
bij een afgewezen autochtone sollicitant opgemerkt dat de sollicitant lacherig reageert op 
moeilijke vragen. De allochtone sollicitant moet ervoor oppassen dat hij niet te ‘lacherig’ 
reageert, terwijl bij de autochtone sollicitant wordt geconstateerd dat hij/zij een zenuwachtige 
indruk maakt door te lachen bij iedere moeilijke vraag. Dit verschil kan verklaard worden 
vanuit de theorie over ‘stereotype denken’. De recruiter verwacht van autochtonen dat ze uit 
zenuwachtigheid lachen bij een moeilijke vraag, omdat de recruiter niet verwacht dat 
autochtonen lacherig reageren om een andere reden. Bij de allochtonen verwachten recruiters 
niet dat een sollicitant uit zenuwachtigheid lacherig reageert maar, ook al is dit wel het geval, 
dan vindt de recruiter dit storend en moet de sollicitant hierop letten. Het feit dat de recruiter 
het storend vindt bij de allochtone sollicitant en niet bij de autochtone sollicitant zou een 
teken kunnen zijn van bevooroordeeldheid en daarmee wordt de verwachting tegengesproken. 
Bij de afgewezen sollicitanten wordt alleen bij een allochtone sollicitant beoordeeld dat hij 
redelijk op zijn gemak is in de omgeving van vrienden en familie en dat hij veel meer moeite 
heeft om zichzelf te laten zien in nieuwe groepen. Verder praat deze sollicitant onduidelijk en 
binnensmonds en mag hij meer oogcontact maken met de recruiter. Deze opmerkingen zijn 
duidelijk terug te leiden naar verwachtingen die vanuit culturele verschillen ontstaan. Het is 
voor een recruiter echter moeilijk om te constateren hoe een sollicitant zich opstelt in 
verschillende groepen, behalve wanneer de sollicitant dit zelf aangeeft. In de formulering van 
deze beoordeling is dit niet direct te verwachten, omdat de recruiter dan waarschijnlijk had 
geschreven ‘hij geeft aan dat’ of ‘uit de voorbeelden die hij geeft blijkt’. Hierdoor lijkt het 
erop dat deze beoordeling voortkomt uit ‘stereotype denken’ door de recruiter en wordt de 
verwachting tegengesproken. 
 
Opmerkingen bij de autochtone sollicitanten: 

- ‘(nu soms overdreven smile op gezicht correspondeert niet altijd met wat ze verteld bijv moeilijke 

momenten, wel goede rechte houding)’ 

- ‘X maakt een zenuwachtige eerste indruk (heel blij en lacht bij elke (moeilijke) vraag)’ 
 
Opmerkingen bij de allochtone sollicitanten: 

- ‘Ze kan groeien in impact/stevigheid door haar enthousiasme gedurende het gesprek gedoseerd en 

afwisselend in te zetten (ze is continu blij)’ 
- ‘Daarnaast dient hij ervoor te waken niet ‘lacherig’ te reageren, wanneer hij een vraag moeilijk vindt’ 
- ‘redelijk ontspannen is en op zijn gemak in de omgeving van vrienden en familie. Bij nieuwe groepen 

mensen heeft hij erg veel moeite zichzelf te laten zien. X is een vriendelijke, intelligente en rustige 

kandidaat. Hij neemt in het gesprek een afwachtende houding aan en geeft korte antwoorden. Ik moet 

flink doorvragen om antwoorden boven te krijgen. Doordat hij erg binnensmonds en onduidelijk praat 

komt hij niet stevig over. X kan zijn impact vergroten door o.a. meer oogcontact met mij te maken en 

duidelijker te spreken’ 
 
Impact (onderdeel van ‘sociabiliteit & impact’) 

Uit de resultaten blijkt dat er weinig verschil te zien is in de beoordelingen van de autochtone 
en allochtone sollicitanten (zie bijlage V). Hiermee wordt de verwachting bevestigd. Echter 
wordt er bij twee autochtone sollicitanten en bij één allochtone sollicitant opgemerkt dat ze 
van nature impact hebben, maar die niet weten vast te houden. Dit komt overeen. Het vervolg 
van de beoordeling verschilt. Bij de autochtone sollicitanten wordt aangegeven dat één 
sollicitant nog moet leren doseren en de andere sollicitant moet zich meer bewust zijn van zijn 
eigen invloed. Bij de allochtone sollicitant wordt aangegeven dat hij zijn impact niet weet vast 
te houden tijdens het gesprek omdat hij te eerlijk is, te losjes en niet altijd een professionele 
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woordkeuze heeft. De recruiter heeft bij de autochtone sollicitanten dus het idee dat de 
sollicitanten zich nog kunnen verbeteren in hun impact. Bij de allochtone sollicitant wordt 
alleen aangegeven waarom hij zijn impact niet weet vast te houden. Dit kan verklaard worden 
vanuit de theorie over stereotype denken. De recruiter kan namelijk de verwachting hebben 
dat de autochtone sollicitanten hun impact nog kunnen vergroten, terwijl de recruiter bij de 
allochtone sollicitant alleen maar ziet wat er niet goed gaat. Hiermee wordt de verwachting 
tegengesproken. 
 

Opmerkingen bij de autochtone sollicitanten: 
- ‘…en heeft van nature veel impact (nog wel leren doseren)’ 

- ‘Van nature heeft hij ook een bepaald soort impact. Doro zich meer bewust te zijn van zijn eigen zijn en 

de invloed die hij uitoefent op andere mensen kan hij nog verder groeien op het vlak van sociabiliteit en 

impact (nu nog heel onbewust van zaken/naief)’ 

 
Opmerking bij een allochtone sollicitant: 

- ‘Van nature heeft hij enige impact, maar door de manier waarop hij zich tijdens het gesprek opstelt (te 

eerlijk, niet altijd professionele woordkeuze, te losjes) weet hij deze impact niet goed vast te houden’ 
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5 Conclusie, kritische beschouwing en aanbevelingen 
 
In dit hoofdstuk worden achtereenvolgens de deelvragen beantwoord, de verwachtingen 
getoetst en de hoofdvraag beantwoord. Het hoofdstuk sluit af met een kritische beschouwing 
over dit onderzoek en de aanbevelingen naar aanleiding van dit onderzoek. 
 
5.1 Beantwoording deelvraag 1 

 

Deelvraag 1: Vallen allochtone sollicitanten relatief meer af na het sollicitatie-interview dan 
autochtone sollicitanten? 
 
De resultaten uit het vorige hoofdstuk (zie paragraaf 4.1.1 en tabel 4.1) laten zien dat de 
allochtone sollicitanten vaker worden afgewezen naar aanleiding van het sollicitatie-interview 
dan de autochtone sollicitanten. Het verschil is 7,4% maar dit verschil is niet significant 
(Chi2= ,764, df= 1, p= ns). Het verschil in afvalpercentage komt overeen met de resultaten uit 
het onderzoek van De Meijer e.a. (2006: 223). Doordat het verschil niet significant is kan 
verwacht worden dat culturele verschillen en/of (on)bewuste vooroordelen geen invloed 
hebben op de afwijzing van de autochtone en allochtone sollicitanten. Om dit met zekerheid te 
kunnen zeggen, en omdat er wel een verschil is in het afvalpercentage, is het van belang om 
ook de andere deelvragen te beantwoorden. 
 
5.2 Beantwoording deelvraag 2 

 
Deelvraag 2: Op welke competenties worden allochtone sollicitanten negatief beoordeeld bij 
het sollicitatie-interview? 
 
Uit de resultaten blijkt dat de allochtone sollicitanten negatief beoordeeld worden op de 
competenties ambitie & ontwikkelingsgerichtheid, initiatief & lef, sociabiliteit & impact, 
commerciële drive, operationeel management, leiding geven, overtuigingskracht, sensitiviteit 
en motivatie (zie tabel 4.2). Om te kunnen bepalen of en in hoeverre culturele verschillen 
en/of (on)bewuste vooroordelen een rol spelen bij de afwijzing van allochtone sollicitanten 
naar aanleiding van het sollicitatie-interview is het belangrijk om te bekijken of de 
competenties waarop de autochtone sollicitanten negatief beoordeeld worden overeenkomen 
met de competenties waarop de allochtone sollicitanten negatief beoordeeld worden. Dit 
gebeurd in deelvraag 3. Ook is het nuttig om in de kwalitatieve analyse te kijken naar deze 
competenties, om ook zo te kunnen bepalen of de negatieve beoordeling van deze 
competenties voortkomt uit culturele verschillen en/of (on)bewuste vooroordelen. 
 
5.3 Beantwoording deelvraag 3 

 
Deelvraag 3: Komen de competenties waarop allochtone sollicitanten negatief worden 
beoordeeld overeen met de competenties waarop autochtone sollicitanten negatief worden 
beoordeeld? 
 

Uit de resultaten blijkt dat zowel de autochtone als de allochtone sollicitanten negatief 
beoordeeld worden op de competenties commerciële drive, operationeel management (alleen 
autochtone sollicitanten die door zijn naar de volgende ronde en afgewezen allochtone 
sollicitanten scoren laag op deze competentie), leiding geven, overtuigingskracht en motivatie 
(zie tabel 4.2). Er zijn echter ook competenties waarop alleen de autochtone of alleen de 
allochtone sollicitanten negatief beoordeeld worden (zie tabel 4.2 en de beantwoording van 
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deelvraag 3 in hoofdstuk 4). De gevonden verschillen zijn allen niet significant (zie tabel 4.2). 
Het gegeven dat de allochtone sollicitanten op drie kerncompetenties negatief beoordeeld 
worden en de autochtone sollicitanten niet, is wel een reden om de vijf kerncompetenties 
kwalitatief te analyseren. 
 
Er is ook bekeken op welke competenties de allochtone sollicitanten negatiever beoordeeld 
worden dan de autochtone sollicitanten omdat ook dit kan duiden op mogelijke culturele 
verschillen en/of (on)bewuste vooroordelen. Er is een behoorlijk aantal competenties 
(waaronder de vijf kerncompetenties) waarbij de beoordeling van de allochtone sollicitanten 
negatiever is dan de beoordeling van de autochtone sollicitanten (zie tabel 4.2 en de 
beantwoording van deelvraag 3 in hoofdstuk 4). Dit maakt het noodzakelijk om deze 
competenties kwalitatief te analyseren, om zo te bekijken waarom de allochtone sollicitanten 
negatiever beoordeeld worden. Vanwege het ontbreken van significante verschillen is er 
echter voor gekozen om alleen de vijf kerncompetenties kwalitatief te analyseren. 
 
Als laatste is er per individueel traineeship bekeken of er significante verschillen in score zijn 
tussen de autochtone en allochtone sollicitanten (zie bijlage 4.3), omdat ook dit een 
aanwijzing kan zijn voor de aanwezigheid van culturele verschillen en/of (on)bewuste 
vooroordelen. Het is opvallend dat de vier significante verschillen die er zijn in de 
beoordeling van de autochtone en allochtone sollicitanten allen een kerncompetentie 
betreffen. Hierdoor wordt wederom de keuze om in de kwalitatieve analyse alleen naar de vijf 
kerncompetenties te kijken versterkt. 
 

5.4 Beantwoording deelvraag 4 

 
Deel vraag 4: Kunnen mogelijke verschillen in score tussen de autochtone en allochtone 
sollicitanten verklaard worden door culturele verschillen en/of (on)bewuste vooroordelen? 
 
Door middel van de koppeling van de resultaten aan de theorie wordt hier bezien of culturele 
verschillen en/of (on)bewuste vooroordelen mogelijk een verklaring bieden voor de gevonden 
verschillen in de beoordeling van de autochtone en allochtone sollicitanten. Per verwachting 
wordt een conclusie getrokken naar aanleiding van de resultaten uit hoofdstuk 4. 
 
5.4.1 Conclusies culturele verschillen 

 

5.4.1.1 Conclusie individualisme-collectivisme 

In dit onderzoek kan aan de hand van de individualisme-collectivisme dimensie (Hofstede, 
2002) verwacht worden dat allochtone sollicitanten negatiever beoordeeld worden door het 
verschil in ‘wij’ versus ‘ik’ denken, het verschil in bescheidenheid, het verschil in assertiviteit 
en het verschil in de omgang met leden uit een ‘out-group’. Er moet een kanttekening 
gemaakt worden. Er zijn ook onderzoeksbevindingen waaruit blijkt dat deze verschillen 
tussen allochtonen en autochtonen kleiner zijn in de omgang met leden van een ‘out-group’ 
(Huiberts, 2002). 
 
1) Wij versus ik 

Vanuit de individualisme-collectivisme dimensie van Hofstede (2002) kan verwacht worden 
dat er een verschil is in de manier waarop autochtonen en allochtonen over zichzelf 
denken/hoe autochtonen en allochtonen zichzelf zien. Autochtonen zijn gewend om te denken 
in termen van ‘ik’ en allochtonen zijn gewend om te denken in termen van ‘wij’. 
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Uit de resultaten blijkt dat er tweemaal bewijs wordt gevonden voor de verwachting dat er een 
cultureel verschil is tussen autochtonen en allochtonen in het denken over zichzelf in termen 
van ‘wij’ en ‘ik’. Het zijn echter beide geen overtuigende bewijzen van een cultureel verschil 
tussen de autochtone en allochtone sollicitanten. In het eerste geval is het geen overtuigend 
bewijs omdat de beoordeling zowel bij de autochtone als bij de allochtone sollicitanten te 
vinden is. Bij de allochtone sollicitanten wordt het echter vaker opgemerkt. In het tweede 
geval zit de zwakte in het feit dat de recruiter bewust opschrijft ‘wij – v.s. ik’. Hiermee heeft 
het meer de schijn van (on)bewuste vooroordelen aan de kant van de recruiter. Het kan echter 
ook een objectieve waarneming zijn. In dat geval is het zeker een teken van een cultureel 
verschil tussen autochtonen en allochtonen. Het feit dat het maar bij één allochtone sollicitant 
wordt opgemerkt, maakt het lastig om te stellen dat er hier sprake is van een cultureel verschil 
dat bij meerdere of alle allochtone sollicitanten zorgt voor een negatieve beoordeling. 
Verder is te zien dat er veel meer bewijzen zijn die de verwachting ontkrachten of 
tegenspreken. Waardoor het niet aannemelijk is dat er hier sprake is van een cultureel 
verschil. 
 
2) Assertiviteit-bescheidenheid 

Vanuit de individualisme-collectivisme dimensie van Hofstede (2002) kan verwacht worden 
dat autochtonen meer assertief zijn en dat allochtonen meer bescheiden zijn.  
 
Uit de resultaten blijkt dat er meer tegengesteld en ontkrachtend bewijs voor de verwachting 
te vinden is dan bevestigend bewijs. Het meest overtuigende verschil tussen de autochtone en 
allochtone sollicitanten is dat er bij de allochtone sollicitanten de opmerking wordt gemaakt 
dat een sollicitant een zachte stem heeft/steeds zachter ging praten. Bij een aantal autochtone 
sollicitanten wordt aangegeven dat ze moeten oppassen niet arrogant over te komen. Dit wijst 
in de richting van een cultureel verschil in assertiviteit tussen autochtonen en allochtonen. Een 
allochtone sollicitant die zelf aangeeft moeite te hebben met het zelfvertrouwen van 
autochtonen biedt echter geen objectieve ondersteuning van dit feit. Hierin moet afgegaan 
worden op wat de sollicitant zelf aangeeft. Daarmee biedt het geen direct bewijs voor de 
verwachting. 
Vanuit de resultaten is het aannemelijker om de verwachting dat er een cultureel verschil is in 
de assertiviteit van autochtonen en allochtonen niet te bevestigen. 
 
3) Omgang met leden van een ‘out-group’ 
Vanuit de individualisme-collectivisme dimensie van Hofstede (2002) kan verwacht worden, 
dat er een verschil is tussen autochtonen en allochtonen in hoe zij omgaan met leden van een 
‘out-group’. Allochtonen zijn meer gericht op het werken in teams, maar zijn ook formeler en 
onvriendelijker naar leden van een ‘out-group’. Autochtonen zijn minder gericht op het 
werken in teams, maar variëren meer in hun sociale gedrag. Uit onderzoek blijkt echter dat 
deze culturele verschillen kleiner worden wanneer individuen zich buiten de eigen ‘in-group’ 
begeven. 
 
Uit de resultaten blijkt dat er geen overtuigend bewijs te vinden is om de verwachting te 
onderbouwen. Het eerste bevestigende resultaat levert geen overtuigend bewijs omdat de 
beoordeling (dat er getwijfeld wordt of sollicitanten ook initiatief tonen in andere situaties) 
zowel bij de autochtone als de allochtone sollicitanten te vinden is. Bij de allochtone 
sollicitanten wordt het echter vaker opgemerkt. Het tweede bevestigende resultaat levert geen 
overtuigend bewijs omdat het voor de recruiter lastig is om vast te stellen hoe een sollicitant 
zich voelt in de omgeving van vrienden en familie en in nieuwe groepen. Omdat deze 
resultaten niet overtuigend zijn en de overige resultaten de verwachting niet bevestigen of 
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juist tegenspreken, is het niet aannemelijk dat er een cultureel verschil bestaat tussen 
autochtonen en allochtonen met betrekking tot de omgang met leden van een ‘out-group’. 
 

5.4.1.2 Conclusie machtafstand 

Uit de onderzoeken met betrekking tot machtafstand blijkt dat allochtone sollicitanten moeite 
hebben om zichzelf goed te presenteren tijdens sollicitatie-interviews door hun opvattingen 
over wat gepast is. Er is een verschil in de opstelling tijdens een sollicitatie-interview die 
verwacht wordt van een sollicitant door autochtone recruiters, en de opstelling die allochtone 
sollicitanten daadwerkelijk hebben (Dagevos, 2001; De Vries, 2005). In dit onderzoek kan 
aan de hand van de dimensie machtafstand (Hofstede, 2002) verwacht worden dat autochtone 
sollicitanten minder machtafstand ervaren ten opzichte van de recruiter dan allochtone 
sollicitanten. 
 
Uit de resultaten blijkt dat er meer bewijs te vinden is dat de verwachting ontkracht of 
tegenspreekt dan bewijs dat de verwachting bevestigd. Een resultaat dat de verwachting 
bevestigt is de beoordeling dat een allochtone sollicitant steeds zachter ging praten. Dit zou 
verklaard kunnen worden doordat de sollicitant een grotere machtafstand ervaart dan de 
autochtone sollicitanten. Dit wordt maar bij één allochtone sollicitant opgemerkt. De 
verwachting wordt hierdoor niet overtuigend bevestigd. Het andere resultaat dat de 
verwachting bevestigt is overtuigender. Er is een duidelijk verschil tussen de arrogantie van 
de autochtone sollicitanten en de onzekerheid in het beantwoorden van de vragen door de 
allochtone sollicitanten. 
De bewijzen die de verwachting bevestigen maken duidelijk, dat er een cultureel verschil is in 
de mate van machtafstand tussen de autochtone en allochtone sollicitanten in de opstelling 
tijdens het sollicitatie-interview. De resultaten die de verwachting ontkrachten of 
tegenspreken mogen natuurlijk niet genegeerd worden, maar het bewijs dat de verwachting 
bevestigt is overtuigend. 
 
5.4.1.3 Conclusie femininiteit-masculiniteit 

In dit onderzoek kan de femininiteit-masculiniteit dimensie (Hofstede, 2002) van belang zijn, 
omdat het aangeeft hoe men omgaat met problemen en hoe belangrijk ambitie is in 
verschillende culturen. Deze verschillen kunnen van invloed zijn op de motivatie van een 
sollicitant om bij een organisatie te gaan solliciteren en op de manier waarop sollicitanten 
omgaan (zijn omgegaan) met conflictsituaties. Verwacht kan worden dat allochtonen meer 
ambitieus zijn dan autochtonen, voorts wordt de motivatie van allochtonen om bij een 
organisatie te gaan werken meer gevoed door redenen als aanzien en salaris. Verder is te 
verwachten dat autochtonen conflictsituaties eerder proberen op te lossen door bijvoorbeeld 
compromissen te sluiten. Allochtonen zullen eerder de confrontatie aangaan in 
conflictsituaties (Hofstede, 2002). 
 

1) Ambitie 

Vanuit de femininiteit-masculiniteit dimensie van Hofstede (2002) kan verwacht worden dat 
de autochtone sollicitanten minder ambitieus en resultaatgericht zijn dan de allochtone 
sollicitanten. 
 
Uit de resultaten blijkt dat er maar één bewijs te vinden is dat de verwachting ondersteunt. Er 
wordt namelijk bij één allochtone sollicitant opgemerkt dat ze bang is om een plafond te 
bereiken. Bij de overige allochtone sollicitanten worden alleen opmerkingen gemaakt in de 
trant van ‘kan nog winnen aan ambitie’. Bij de autochtone sollicitanten worden zowel 
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positieve als negatieve beoordelingen geschreven over de mate van ambitie van een 
sollicitant. Daardoor wordt de verwachting eerder ontkracht dan bevestigd. 
 
2) Omgang met conflictsituaties 

Vanuit de femininiteit-masculiniteit dimensie van Hofstede (2002) kan verwacht worden dat 
autochtonen meer conflictmijdend zijn omdat zij meer feminien zijn dan allochtonen. 
 
Uit de resultaten blijkt dat er geen bewijs gevonden is bij de allochtone sollicitanten waarmee 
de verwachting bewezen of ontkracht kan worden. Op basis van het ontbreken van 
beoordelingen bij de allochtone sollicitanten wordt geconcludeerd dat er geen cultureel 
verschil is tussen autochtonen en allochtonen in hun omgang met conflictsituaties. 
 

5.4.1.4 Conclusie onzekerheidsvermijding 

In dit onderzoek kan de dimensie onzekerheidsvermijding (Hofstede, 2002) een verklaring 
bieden voor de manier waarop allochtonen en autochtonen reageren op vragen van recruiters. 
Zo zullen bijvoorbeeld sollicitanten uit culturen met grote onzekerheidsvermijding 
verwachten dat de recruiter het juiste antwoord weet op de vraag die hij/zij stelt. Daardoor 
zullen genoemde sollicitanten twijfelen bij het beantwoorden van deze vragen. Verwacht kan 
worden dat de autochtone sollicitanten minder onzekerheidsvermijdend zijn dan de allochtone 
sollicitanten. 
 

Uit de resultaten blijkt dat er zowel bewijs voor, als bewijs tegen de verwachting is. Er zijn 
een aantal resultaten die de verwachting bevestigen, maar die zijn niet heel overtuigend. Er 
zijn echter ook een aantal resultaten die de verwachting wel overtuigend bevestigen. Het 
verschil tussen de ‘arrogantie’ van een aantal autochtone sollicitanten en de onzekerheid 
waarmee een aantal allochtone sollicitanten reageert, duidt op een cultureel verschil in 
onzekerheidsvermijding. De genuanceerdheid waarmee een allochtone sollicitant de vragen 
van de recruiter beantwoord is een andere aanwijzing dat de allochtone sollicitanten meer 
onzekerheidsvermijdend zijn. 
De bewijzen die de verwachting bevestigen maken duidelijk dat er een cultureel verschil is in 
de mate van onzekerheidsvermijding tussen de autochtone en allochtone sollicitanten in de 
beantwoording van de vragen van de recruiter. De resultaten die de verwachting ontkrachten 
of tegenspreken mogen natuurlijk niet genegeerd worden, maar het bewijs dat de verwachting 
bevestigt is overtuigend. 
 

5.4.1.5 Conclusie non-verbale communicatie 

Voor dit onderzoek is het interessant om te bekijken of en hoe recruiters non-verbale 
gedragingen beoordelen en of deze gedragingen terug te leiden zijn naar de culturele 
verschillen die beschreven zijn in paragraaf 2.3.1. Op basis van de literatuur (Vrij e.a., 1992) 
over en de onderzoeken (Vrij e.a., 1992; Frazer & Wiersma, 2001; Peeters & Lievens, 2006) 
naar culturele verschillen in non-verbaal gedrag kan verwacht worden dat de autochtone 
sollicitanten meer oogcontact maken met de recruiter dan de allochtone sollicitanten, omdat 
laatstgenoemde groep frequent en langdurig oogcontact onbeleefd vindt. Voorts kan verwacht 
worden dat de autochtone sollicitanten ondersteunend knikken, ondersteunende gebaren 
gebruiken, gelimiteerde lichaamsbewegingen maken en vriendelijk non-verbaal gedrag 
vertonen. Allochtone sollicitanten zullen dit juist meer of minder doen dan autochtone 
sollicitanten. De beoordeling van de recruiters is vanwege deze verschillen naar verwachting 
positiever bij de autochtone sollicitanten dan bij de allochtone sollicitanten. 
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Het resultaat dat de verwachting bevestigt is wel overtuigend, er zijn echter ook overtuigende 
resultaten die de verwachting tegenspreken. Omdat de verwachting meer wordt ontkracht en 
tegengesproken en omdat het resultaat dat de verwachting bevestigt overeenkomsten heeft 
met een resultaat dat de verwachting tegenspreekt, is het aannemelijk om te concluderen dat 
er geen cultureel verschil is tussen de autochtone en allochtone sollicitanten in hun non-
verbale gedragingen. 
 
5.4.1.6 Conclusie attributietheorie 

Dispositionele en situationele attributies kunnen, zoals uit de theorie (Ployhart & Harold, 
2004) blijkt, invloed hebben op de beoordeling door recruiters. Als er ook een verschil bestaat 
in het maken van dispositionele en situationele attributies tussen culturen, zoals is beschreven 
in de theorie en zoals is gebleken uit verschillende onderzoeken (Ployhart & Harold, 2004), 
dan biedt de attributietheorie mogelijk een verklaring voor het eventuele verschil in de 
beoordelingen tussen autochtonen en allochtonen. Omdat volgens de theorie allochtonen meer 
geneigd zijn om situationele attributies te maken en autochtone sollicitanten meer geneigd 
zijn om dispositionele attributies te maken en omdat de recruiters dispositionele attributies 
positiever beoordelen dan situationele attributies. 
 

Uit de resultaten komt duidelijk naar voren dat de verwachting niet bevestigd wordt. Alle 
bevindingen ontkrachten de verwachting of spreken deze tegen. 
 

5.4.2 Conclusies (on)bewuste vooroordelen 

 

5.4.2.1 Conclusie sociale identiteit theorie, ‘in-group’-‘out-group’, veronderstelde-

kenmerken theorie, overeenkomstigheid-aantrekkelijkheid paradigma 

Sociale identiteit theorie 

De sociale identiteit theorie impliceert dat de autochtone recruiters in dit onderzoek meer 
negatieve attributies maken over allochtone sollicitanten dan over autochtone sollicitanten, 
vanwege de waarneembare demografische verschillen (Schneider & Northcraft, 1999; 
Goldberg, 2005). De resultaten van de verschillende onderzoeken lopen echter nogal uiteen 
(Schneider & Northcraft, 1999; Goldberg, 2003; McFarland e.a., 2004; Goldberg, 2005). 
Daarom is het interessant om te bekijken of de sociale identiteit theorie wordt bevestigd of 
ontkracht in dit onderzoek. Om deze vraag te kunnen beantwoorden is gekeken of de 
autochtone recruiters de autochtone sollicitanten positiever beoordelen dan de allochtone 
sollicitanten tijdens het sollicitatie-interview. 
 
‘In-group’-‘out-group’ 
Naar aanleiding van de ‘in-group’-‘out-group’ theorie kan er in dit onderzoek verwacht 
worden dat de recruiters van ABN AMRO sollicitanten zoeken die qua kenmerken, behoeften 
en wensen overeenkomen met hun huidige personeelsbestand, de ‘in-group’ (Jones e.a., 
2000). Zoals beschreven is bij de sociale identiteit theorie, zullen recruiters, omdat zij zichzelf 
zien als succesvolle leden van de organisatie, sollicitanten die in demografisch opzicht niet op 
hen lijken waarschijnlijk eerder afwijzen (Dagevos, 2001; Van de Ven, 2004; De Vries, 
2005). Deze verwachting komt dus overeen met de verwachting naar aanleiding van de 
sociale identiteit theorie. 
 
Veronderstelde-kenmerken theorie 

Vanuit de veronderstelde-kenmerken theorie kan dezelfde verwachting worden afgeleid, als 
de verwachting vanuit de sociale identiteit theorie en de ‘in-group’-‘out-group’ theorie. 
Hieraan wordt echter de verwachting toegevoegd dat wanneer de recruiters meer relevante, 
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etnisch gerelateerde, demografische informatie hebben over de sollicitanten, hun beoordeling 
positiever wordt (De Meijer e.a., 2006). Dit geldt zowel voor autochtone als allochtone 
sollicitanten. Het verschil is echter dat de autochtone recruiters autochtone sollicitanten 
waarschijnlijk eerder zien als iemand van hun ‘in-group’ dan allochtone sollicitanten, 
waardoor zij eerder meer relevante, etnisch gerelateerde, demografische informatie (denken 
te) hebben over autochtone sollicitanten dan over allochtone sollicitanten. 
 
Overeenkomstigheid-aantrekkelijkheid paradigma 

De verwachting vanuit het overeenkomstigheid-aantrekkelijkheid paradigma komt overeen 
met de verwachting vanuit de sociale identiteit theorie, de ‘in-group’-‘out-group’ theorie en 
de veronderstelde kenmerken theorie. Deze verwachting wordt echter beredeneerd vanuit het 
individu. Vanuit persoonlijke demografische overeenkomstigheid ontstaat interpersoonlijke 
aantrekkingskracht, waardoor een sollicitant positief beoordeeld wordt (Vrij e.a., 1992; 
Goldberg, 2003; McFarland e.a., 2004, Goldberg, 2005). 
 

Vanuit bovenstaande theorieën kan verwacht worden, dat de autochtone recruiters meer 
negatieve beoordelingen geven aan allochtone sollicitanten dan aan autochtone sollicitanten, 
vanwege de waarneembare verschillen tussen de autochtone recruiters en de allochtone 
sollicitanten. Omdat de verwachtingen vanuit bovenstaande theorieën erg overeenkomen, 
worden de conclusies die aan de hand van de resultaten en deze theorieën getrokken kunnen 
worden hieronder in één keer behandeld. 
 
Uit de resultaten blijkt dat er zowel veel tegengestelde, ontkrachtende als bevestigende 
resultaten te vinden zijn voor de verwachting dat de recruiters meer negatieve beoordelingen 
geven aan de allochtone dan aan de autochtone sollicitanten. Een aantal bevestigende 
resultaten zijn overtuigend en worden hier nogmaals aangestipt om te illustreren welke 
(on)bewuste vooroordelen een rol spelen tijdens de sollicitatie-interviews. Bij een afgewezen 
allochtone sollicitant wordt opgemerkt dat ze een wat Hongaars temperament heeft en moet 
leren dit te matigen. Bij een andere allochtone sollicitant wordt beoordeeld dat hij redelijk 
ontspannen en op zijn gemak is in de omgeving van vrienden en familie, maar dat hij bij 
nieuwe groepen mensen erg veel moeite heeft om zichzelf te laten zien. Dit is voor een 
recruiter moeilijk vast te stellen tijdens een sollicitatie-interview en heeft veel weg van een 
(on)bewuste bevooroordeeldheid over de sollicitant, op basis van zijn culturele achtergrond. 
De beoordeling van het ambitieniveau van de afgewezen autochtone sollicitanten is 
overwegend positief, terwijl de beoordeling van het ambitieniveau van de afgewezen 
allochtone sollicitanten overwegend negatief is. 
 
5.4.2.2 Conclusie complexiteit-extremiteit theorie 

De complexiteit-extremiteit theorie is in dit onderzoek van belang omdat hiermee bekeken 
kan worden of de beoordelingen van allochtone sollicitanten door recruiters minder complex 
en meer extreem zijn dan de beoordelingen van autochtone sollicitanten (De Meijer e.a., 
2006). Het feit dat uit onderzoek is gebleken dat de beheersing van de Nederlandse taal en de 
opleiding die iemand heeft genoten meer invloed heeft op de uitkomst van een sollicitatie-
interview dan zijn/haar culturele achtergrond, zorgt voor de verwachting, dat er geen of 
weinig verschil zal zijn in de complexiteit en extremiteit van de beoordelingen van de 
autochtone en allochtone sollicitanten (De Meijer e.a., 2006). 
 

De theorie gaat uit van de combinatie tussen extremiteit en complexiteit, waardoor de 
resultaten die de verwachting deels bevestigen, geen bewijs leveren voor de verwachting. 
Veel resultaten bevestigen de verwachting deels. Daarnaast zijn er ook meer resultaten die de 
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verwachtingen ontkrachten en tegenspreken dan resultaten die de verwachting bevestigen. Er 
kan geconcludeerd worden dat er geen verschil in complexiteit en extremiteit is bij de 
beoordeling van de autochtone en allochtone sollicitanten, omdat er veel meer bewijs is dat de 
verwachting tegenspreekt en ontkracht dan bewijs dat de verwachting bevestigt. 
 
5.4.2.3 Conclusie stereotypering & schematheorie en herinneringsfouten 

Stereotypering 

De theorie en de resultaten uit eerder onderzoek (Parsons e.a., 1999; Bielby, 2000) naar 
stereotypering geven aan, dat de invloed van ‘stereotype denken’ beperkt of niet aanwezig is 
bij sollicitatie-interviews. Verwacht kan worden dat er geen verschillen worden gevonden op 
basis van stereotypering, omdat de recruiters van ABN AMRO gebruik maken van een 
competentieprofiel.  
 

Schematheorie en herinneringsfouten 

De recruiters schrijven doorgaans direct na het sollicitatie-interview een beoordeling over een 
sollicitant. Hierdoor is de kans op herinneringsfouten klein. Op basis van de schematheorie en 
herinneringsfouten (Frazer & Wiersma, 2001) bestaat de verwachting dat in de beoordeling 
door recruiters van allochtone en autochtone sollicitanten weinig verschil gevonden zal 
worden (Frazer & Wiersma, 2001). In dit onderzoek is er op basis van de inlichtingen van 
ABN AMRO vanuit gegaan dat de beoordelingen niet lang na het afnemen van het 
sollicitatie-interview zijn geschreven. De regel is direct schrijven en later schrijven de 
uitzondering. 
 
Vanuit bovenstaande twee theorieën wordt verwacht dat er geen verschil in de beoordeling 
van de autochtone en allochtone sollicitanten gevonden wordt. Aangezien de verwachting 
hetzelfde is voor beide theorieën en alleen de beredenering verschilt, is hieronder de conclusie 
weergegeven voor beide verwachtingen. 
 

Uit de resultaten blijkt dat de verwachting, dat er geen verschil is in de beoordeling van 
autochtone en allochtone sollicitanten door de recruiters, zowel wordt tegengesproken als 
bevestigd. De resultaten die de verwachting vanuit bovenstaande twee theorieën duidelijk 
tegenspreken, komen overeen met de eerder genoemde resultaten die de verwachting vanuit 
de sociale identiteit theorie (en de andere drie theorieën) bevestigen. In de meeste gevallen 
zijn de beoordelingen tussen de autochtone en allochtone sollicitanten echter niet verschillend 
van elkaar of zijn de gevonden verschillen ook te verklaren vanuit individuele verschillen. 
 
5.5 Beantwoording onderzoeksvraag 

 

Onderzoeksvraag: In hoeverre spelen culturele verschillen en/of (on)bewuste 

vooroordelen een rol bij de afwijzing van hoger opgeleide allochtone sollicitanten naar 

aanleiding van een sollicitatie-interview? 

 

Op basis van de antwoorden van de deelvragen kan het volgende antwoord op de 
onderzoeksvraag gegeven worden. Het verschil in afvalpercentage tussen de autochtone en 
allochtone sollicitanten is niet significant, waardoor er verwacht kan worden dat culturele 
verschillen en/of (on)bewuste vooroordelen geen rol spelen tijdens sollicitatie-interviews. De 
beoordelingen van de competenties bij de allochtone sollicitanten verschillen niet significant 
van de beoordelingen bij de autochtone sollicitanten. Ook hierdoor kan verwacht worden dat 
culturele verschillen en/of (on)bewuste vooroordelen geen rol spelen tijdens sollicitatie-
interviews. De allochtone sollicitanten worden echter op veel competenties wel negatiever 
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beoordeeld dan de autochtone sollicitanten. Bij drie kerncompetenties worden de allochtone 
sollicitanten negatief en de autochtone sollicitanten positief beoordeeld. Bij vier 
kerncompetenties zijn er bij een aantal individuele traineeships wel significante verschillen te 
zien tussen de autochtone en allochtone sollicitanten. 
De vijf kerncompetenties zijn ook kwalitatief geanalyseerd om, ondanks de veelal niet 
significante verschillen, vast te stellen of de gevonden verschillen verklaard kunnen worden 
door culturele verschillen en/of onbewuste vooroordelen. Zo kan naast de kwantitatieve 
beantwoording, ook kwalitatief beantwoord worden of en in hoeverre culturele verschillen 
en/of (on)bewuste vooroordelen een rol spelen. 
Uit de conclusies van deelvraag vier blijkt dat er overtuigend bewijs gevonden is voor een 
cultureel verschil tussen autochtonen en allochtonen in de mate van ervaren machtafstand en 
de mate van onzekerheidsvermijding. 
De bevindingen bij de verwachting vanuit de sociale identiteit theorie, de ‘in-group’-‘out-
group’ theorie, de veronderstelde-kenmerken theorie en het overeenkomstigheid-
aantrekkelijkheid paradigma laten bewijzen zien, die bevestigen dat de recruiters (on)bewuste 
vooroordelen hebben ten aanzien van de allochtone sollicitanten, die van invloed zijn op de 
beoordeling. De bevindingen bij de verwachting vanuit de theorie over stereotypering en de 
schematheorie laten zien dat de (on)bewuste vooroordelen van de recruiters ten opzichte van 
de allochtone sollicitanten zorgen voor een verschil in de beoordeling van de autochtone en 
allochtone sollicitanten. Deze bewijzen worden echter tegengesproken door bewijzen die laten 
zien dat er geen verschil is tussen de beoordeling van de autochtone en allochtone 
sollicitanten. Hiermee wordt de verwachting dat recruiters (on)bewuste vooroordelen hebben 
over allochtonen die verklaard kunnen worden vanuit de theorie over stereotypering en de 
schematheorie niet geheel bevestigd. 
De overige onderzochte verwachte culturele verschillen en (on)bewuste vooroordelen komen 
uit de kwalitatieve analyse niet duidelijk naar voren. 
 
Op basis van de kwantitatieve en kwalitatieve resultaten kan de hoofdvraag beantwoord 

worden met: culturele verschillen en (on)bewuste vooroordelen spelen nauwelijks een rol bij 

de afwijzing van allochtone sollicitanten. Hieraan moet worden toegevoegd dat een cultureel 

verschil in machtafstand, onzekerheidsvermijding en (on)bewuste vooroordelen in zekere 

mate een rol spelen in de beoordeling van allochtonen, maar dat er ook bevindingen zijn die 

het tegendeel bewijzen. Als ABN AMRO de rol van culturele verschillen en (on)bewuste 

vooroordelen tijdens het sollicitatie-interview wil elimineren, dan moet zij de focus leggen op 

het culturele verschil in machtafstand en onzekerheidsvermijding en de (on)bewuste 

vooroordelen van de recruiters die uit dit onderzoek naar voren komen. 

 
5.6 Kritische beschouwing 

In deze paragraaf wordt besproken welke keuzes er zijn gemaakt in dit onderzoek die 
mogelijk ook anders gemaakt kunnen worden. 
 
In dit onderzoek is, zijn (bijna) geen significante verschillen bij de kwantitatieve analyse 
gevonden. Het ontbreken van significante verschillen kan aanleiding zijn om aan te nemen dat 
culturele verschillen en/of (on)bewuste vooroordelen geen rol spelen tijdens het sollicitatie-
interview. In dit onderzoek is, op basis van de negatievere beoordeling van allochtone 
sollicitanten en de significante verschillen bij individuele traineeships op vier 
kerncompetenties, er toch voor gekozen om de kwalitatieve analyse uit te voeren. Overigens 
wilde ABN AMRO ook graag een kwalitatieve verklaring voor de gevonden verschillen. Bij 
de recruiters van ABN AMRO leeft namelijk het gevoel, dat ze wel tegen culturele verschillen 
en/of (on)bewuste vooroordelen aanlopen tijdens de sollicitatie-interviews met allochtone 
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sollicitanten. Zij willen graag antwoord op de vraag of culturele verschillen en/of (on)bewuste 
vooroordelen een rol spelen tijdens sollicitatie-interviews, zodat ze weten of ze iets kunnen 
veranderen/verbeteren. 
 
In dit onderzoek zijn alle allochtonen als één groep beschouwd, vanwege het kleine aantal 
allochtone sollicitanten. Hierdoor was het mogelijk om de kwantitatieve analyse uit te voeren. 
Ook bij de kwalitatieve analyse is geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende 
allochtone sollicitanten, omdat ook hier de aantallen anders een probleem zouden vormen. 
Het is echter op basis van bijvoorbeeld de culturele dimensies van Hofstede duidelijk, dat er 
ook verschillen te verwachten zijn tussen de allochtonen in dit onderzoek omdat ze niet 
dezelfde afkomst hebben. Nederland staat echter in de ranglijsten van Hofstede vaak erg hoog 
of erg laag waardoor over het algemeen alle landen die voorkomen in dit onderzoek, allen 
boven c.q. onder Nederland staan in één ranglijst. 
 
Het gebruik van geschreven documenten biedt het voordeel dat de recruiters op het moment 
van schrijven niet wisten dat de documenten gebruikt zouden worden voor dit onderzoek, 
waardoor deze waarheidsgetrouw zijn. Een nadeel van dit onderzoek is dat het gebruik van 
geschreven documenten voor een bepaalde mate van censuur kan zorgen. De recruiters 
kunnen namelijk bij het schrijven van de beoordelingen (on)bewust bepaalde gedachten wel 
of niet opschrijven. Het gebruik van deze onderzoeksmethode geeft daarop geen zicht. Het 
gevaar bestaat dat de recruiters in nette woorden omschrijven wat men behoort te zeggen in 
plaats van dat ze de achterliggende motieven opschrijven, die zij in hun hoofd wel hebben. 
 
De context van het sollicitatie-interview is in dit onderzoek niet te bepalen, omdat de 
sollicitatie-interviews plaats hebben gevonden alvorens dit onderzoek is uitgevoerd. Hiermee 
kan belangrijke informatie verloren zijn gegaan. Soms is het daarom ook moeilijk om 
beschrijvingen in de beoordelingen te plaatsen in de context en kan moeilijk bepaald worden 
wat de recruiter met een beschrijving bedoelt en hoe de beoordeling tot stand is gekomen. 
 
Dit onderzoek is slechts bij één organisatie uitgevoerd. Hierdoor zijn de resultaten moeilijk 
generaliseerbaar. De kwantitatieve analyse is bijvoorbeeld organisatiegebonden. De 
gehanteerde competenties bij ABN AMRO zijn echter niet per definitie uniek, maar veel 
gebruikt, waardoor de resultaten uit dit onderzoek zeker relevant kunnen zijn voor andere 
organisaties, die dezelfde competenties toetsen bij hun sollicitatie-interviews. 
 
Als laatste moet er een kritische noot gemaakt worden bij de gebruikte theorie van Hofstede. 
Zijn onderzoek kijkt naar culturele verschillen tussen landen. Hij geeft aan dat de gevonden 
culturele verschillen tussen landen, ook toepasbaar zijn op de culturele verschillen tussen 
groeperingen binnen landen. Naar mijn mening is dit niet het geval, omdat bijvoorbeeld de 
allochtone groeperingen binnen Nederland hier al zo lang wonen dat de culturele verschillen 
binnen Nederland anders zijn dan de culturele verschillen tussen landen. 
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5.7 Aanbevelingen 

 
5.7.1 Aanbevelingen voor de praktijk 
Op basis van de resultaten van dit onderzoek kunnen de volgende aanbevelingen worden 
gedaan aan ABN AMRO. 
 
ABN AMRO zoekt naar medewerkers die passen binnen de huidige organisatie, het 
competentieprofiel is hierop afgestemd. ABN AMRO streeft er ook naar om meer diversiteit 
in de organisatie te krijgen en hecht hier grote waarde aan (zie bijlage VI). Diversiteit werkt 
alleen binnen een organisatie die op zoek is naar verandering. Die verandering kan 
bewerkstelligd worden door allochtonen aan te nemen/door sollicitanten aan te nemen, met 
andere kwaliteiten/competenties dan de al bestaande. Het is daarom raadzaam om het 
competentieprofiel onder de loep te nemen. Er moet dan gekeken worden naar de definities 
van de competenties en of die definities misschien ‘discrimineren’, waardoor het voor 
allochtone sollicitanten moeilijk is om hieraan te kunnen voldoen. Zo kan de gewenste 
diversiteit die ABN AMRO zoekt, beter bewerkstelligd worden. 
 
Voorts is het raadzaam om te onderzoeken of de groep allochtone sollicitanten die momenteel 
solliciteren voor de traineeships van ABN AMRO behoren tot de top 10% waarnaar zijzelf 
opzoek is. Het kan namelijk zo zijn dat de huidige allochtone sollicitanten niet de sollicitanten 
zijn waarnaar ABN AMRO opzoek is en dat hierdoor het afvalpercentage bij de allochtone 
sollicitanten hoger is dan het afvalpercentage bij de autochtone sollicitanten. 
 
Uit dit onderzoek is gebleken dat het verschil in afvalpercentage (zie tabel 4.1) tussen de 
autochtone en allochtone sollicitanten bij de capaciteitentest en het assessment wel significant 
is. De aanwezigheid van ‘discriminerende’ factoren is daardoor aannemelijk en vervolg 
onderzoek is daarom zeker interessant voor ABN AMRO. Het is mogelijk hier nog meer 
winst te behalen. 
 
Een andere aanbevelingen is dat er ook nog gekeken moet worden naar de CV selectie. Dit 
onderzoek is gericht op de sollicitanten die op basis van hun CV kwalificeren en die op basis 
van de capaciteitentest, de capaciteiten bezitten om bij ABN AMRO te werken. Er is nog niet 
bekeken of er sprake is van ‘discriminerende’ factoren bij de CV selectie. Indien bij nader 
onderzoek sprake blijkt te zijn van ‘discriminatie’, kan die worden geëlimineerd. Dit kan er 
derhalve voor zorgen dat er meer of andere allochtone sollicitanten worden geselecteerd bij de 
CV selectie. 
 
ABN AMRO had bij aanvang van dit onderzoek geen database waarin de data van de 
selectieprocedure van de sollicitanten opgeslagen werd. Daarom is er voor dit onderzoek een 
database gemaakt. Het is aan te bevelen om in de toekomst zo’n database bij te houden zodat 
deze belangrijke management informatie snel inzichtelijk is en op ieder gewenst moment 
opgevraagd kan worden. Daardoor kan ABN AMRO ook bijhouden of er veranderingen 
plaatsvinden. 
 
Een laatste aanbeveling voor de praktijk is, dat het gebruik van een competentieprofiel zeker 
een aanrader is om de invloed van ‘stereotype denken’ te beperken. ABN AMRO maakt hier 
al gebruik van, dus het advies is om dit te blijven doen. Maar, zoals eerder al gezegd is, moet 
er wel gekeken worden naar de definities van het huidige competentieprofiel. 
 



 90 

Bovenstaande aanbevelingen kunnen ook voor andere organisaties in de praktijk nuttig zijn. 
Dit is wel afhankelijk van de omstandigheden in de specifieke situatie. 
 
5.7.2 Aanbevelingen voor de theorie 

Er kunnen een aantal aanbevelingen worden gedaan voor de theorie op basis van de resultaten 
van dit onderzoek. 
 
Allereerst zijn de resultaten uit dit onderzoek een aanvulling op de bestaande literatuur. Zoals 
al in de literatuur is aangegeven, moet er nog veel meer onderzoek gedaan worden naar de 
invloed van culturele verschillen en (on)bewuste vooroordelen op de uitkomst van sollicitatie-
interviews. De bestaande literatuur moet door meer onderzoek aangevuld worden om tot een 
definitieve uitkomst te komen. 
 
De uitkomsten uit het onderzoek van Hofstede naar de culturele verschillen tussen landen zijn 
volgens Hofstede ook toepasbaar op verschillende groeperingen binnen een land. Uit dit 
onderzoek komt naar voren dat de culturele verschillen die Hofstede omschrijft, niet of 
nauwelijks naar voren komen. Dit is ook te verwachten omdat veel allochtone groeperingen in 
Nederland hier inmiddels al zolang wonen, dat de culturele verschillen tussen autochtonen en 
allochtonen in Nederland toch anders zijn dan de culturele verschillen tussen landen. Er wordt 
tegenwoordig al steeds meer geschreven over deze culturele verschillen binnen landen en het 
advies is om dit te blijven doen, om zo de literatuur te verrijken. 
 
5.7.3 Aanbevelingen voor toekomstig onderzoek 

Er kunnen een aantal aanbevelingen gedaan worden voor toekomstig onderzoek. 
 
Allereerst zou dit onderzoek gedaan kunnen worden bij andere organisaties, zodat indien de 
resultaten overeen komen, de resultaten generaliseerbaar worden. Verder is het aan te bevelen 
om het onderzoek aan te vullen met observaties tijdens sollicitatie-interviews, om zo meer 
inzicht te krijgen in de context waarin sollicitatie-interviews plaatsvinden. 
 
Uit dit onderzoek en uit eerder onderzoek is gebleken dat het afvalpercentage van autochtone 
en allochtone sollicitanten bij de capaciteitentest en het assessment wel significant van elkaar 
verschilt (zie tabel 4.1). Het is daarom interessant om nader onderzoek te doen naar culturele 
verschillen en (on)bewuste vooroordelen die daar mogelijk een rol spelen. 
 
Er kan nog meer onderzoek gedaan worden naar culturele verschillen tussen autochtonen en 
allochtonen en (on)bewuste vooroordelen binnen een land. Op die manier kan een betere 
analyse gemaakt worden van de culturele verschillen die een rol spelen tijdens sollicitatie-
interviews. 
 
Het is ook aan te raden om meer kwalitatief onderzoek te doen naar culturele verschillen en 
(on)bewuste vooroordelen. Het meeste onderzoek wordt namelijk kwantitatief gedaan en biedt 
daarmee geen inhoudelijke verklaring voor het al dan niet bestaan van culturele verschillen en 
(on)bewuste vooroordelen. 
 
Een laatste aanbeveling is om de verschillende allochtone groepen ook apart te onderzoeken. 
Hiervoor is het noodzakelijk om over een grotere onderzoekspopulatie te beschikken dan in 
dit onderzoek het geval was. Op basis van dat onderzoek kan ook per land en per groepering 
binnen een land rekening worden gehouden met de culturele achtergrond van de sollicitant. 
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