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Samenvatting 
 

Volgens de contacthypothese (Pettigrew & Tropp, 2006) zal meer contact tussen twee 

groepen, die stereotypische denkbeelden over elkaar hanteren, leiden tot een aanpassing 

van de stereotypische oordelen over elkaar. Deze hypothese werd getoetst in de context van 

een quasi-experimentele longitudinale studie binnen een middelgrote organisatie (± 63 

medewerkers). De organisatie verhuisde van een kantoor met twee verdiepingen naar een 

nieuwe pand met één gezamenlijke verdieping.  Aangezien er na de verhuizing een grotere 

nabijheid is tussen de medewerkers en ze niet meer gescheiden worden door een 

verdieping, werd verwacht dat ze meer contact met elkaar zouden hebben. Vervolgens 

zouden ze hun oordeel over elkaar nuanceren. Er waren drie meetmomenten, een maand 

voor, een maand na en tien maanden na de verhuizing. De participanten bestonden uit 80 

medewerkers binnen de organisatie, verdeeld over twee groepen (beneden en boven). Door 

middel van Between, Mixed en Within subject ANOVA’s zijn de verschillende effecten van 

tijd en verdieping getoetst. Tevens zijn door middel van correlatie en regressie analyse de 

verbanden van verschillende soorten contact en oordelen over de andere groep getoetst. De 

hypothesen zijn gedeeltelijk bevestigd. Er was direct na de verhuizing meer contact tussen 

de groepen, maar de oordelen zijn niet veranderd gedurende de tijd. De eigen groep werd 

wel bij alle metingen positiever beoordeeld dan de outgroep, waardoor gesteld kan worden 

dat er nog steeds strereotypische oordelen zijn over de andere groep. Kwaliteit van contact 

bleek een sterker verband te hebben met de oordelen over de outgroep dan de hoeveelheid 

van het contact. Dit betekent dat de contacthypothese (Pettigrew & Tropp, 2006) wellicht 

anders is voor artificiële groepen, zoals afdelingen in een organisatie, waarbij de kwaliteit 

van het contact belangrijker is dan de hoeveelheid. De resultaten tonen aan dat 

vervolgonderzoek zeker wenselijk is om causaliteit aan te tonen, ten slotte worden de 

beperkingen van het onderzoek toegelicht zoals een kleine steekproef en de kans op sociaal 

wenselijke antwoorden in de gebruikte vragenlijst.  
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1 Inleiding 
 

Organisaties willen bepaalde doelen bereiken, ze willen winst maken en zich onderscheiden 

van de concurrenten. Volgens de happy-productive worker theorie (Taris & Schreurs, 2009), 

die uitgaat van de gedachte dat tevreden werknemers de beste prestatie leveren, worden 

organisatiedoelen zoals winstmaximalisatie het beste bereikt wanneer de werknemers 

tevreden zijn. Tevreden werknemers zijn namelijk het productiefst, wat goed is voor de 

organisatie. Cultuur en andere ontastbare aspecten van een organisatie zijn belangrijke 

factoren voor tevreden werknemers (Oakland & Oakland, 1998). Hierbij moet gedacht 

worden aan goed met elkaar kunnen opschieten, werktevredenheid, samenwerken, 

collegialiteit en respect hebben voor elkaar. Hiervan is niet bij iedere organisatie 

automatisch sprake. Het hebben van vooroordelen over collega’s heeft bijvoorbeeld een 

slechte invloed op de samenwerking, werktevredenheid en ontwikkeling van de werknemers 

(Ely & Thomas, 2001). Dit is uiteindelijk ook ongezond voor de organisatie, gezien de grote 

waarde van tevreden werknemers voor de organisatie (Wolfeld, 2010). Vandaar dat het van 

belang is om in de organisatie aandacht te besteden aan zulke kwesties en eventueel actie te 

ondernemen. In dit quasi-experimentele longitudinale onderzoek wordt het verband 

onderzocht tussen de aanwezigheid van bepaalde vooroordelen (stereotypen) binnen een 

organisatie en de mate van contact tussen verschillende groepen werknemers die wordt 

beïnvloed door de fysieke arbeidsomgeving. Hieronder wordt eerst ingegaan op 

categorisatie en de gevolgen, daarna zullen stereotypen uitgebreid worden besproken, 

waarna er wordt afgesloten met een beschrijving van de huidige studie en verwachtingen. 

 

1.1 Categorisatie 

Er wordt van een groep gesproken wanneer er twee of meer individuen zijn die zichzelf zien 

als leden van dezelfde sociale categorie (Tajfel, 1972; Tajfel & Turner, 1979). Geslacht, 

leeftijd of etniciteit zijn voorbeelden op basis waarvan groepen gecategoriseerd kunnen zijn. 

Zo wordt er in de maatschappij gesproken over mannen en vrouwen, ouderen en jongeren, 

Nederlanders en buitenlanders.  

Mensen horen bij verschillende groepen. Nederlandse mannen horen bijvoorbeeld in 

ieder geval tot de groep ‘Nederlander’ en de groep ‘man’. Wanneer welke categorisatie 
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overheerst, is afhankelijk van de situatie. De “social identity theorie” stelt dat dit wordt 

bepaald door de mate waarin de mensen verschillen en overeenkomsten vertonen in de 

betreffende situatie (Brouwer & Boros, 2010; Brown, 2000; Tajfel & Turner, 1979). Hiernaast 

is de keuze voor een bepaalde categorie afhankelijk van welk verschil het gemakkelijkste bij 

een persoon naar boven komt (Galinsky & Moskowitz, 2000; Tajfel & Turner, 1979). Bij een 

voetbalwedstrijd worden mensen bijvoorbeeld snel gecategoriseerd aan de hand van welk 

voetbalshirt ze dragen en minder snel in termen van bijvoorbeeld beroep, opleiding of sekse. 

Categorisatie brengt verschillende gevolgen met zich mee. Eén hiervan is dat de verschillen 

tussen groepen en overeenkomsten binnen groepen vergroot worden waargenomen (Brown, 

2000; Hogg & Terry, 2000; Tajfel & Turner, 1979). Een onvermijdelijke consequentie is dat de 

verschillen tussen mensen binnen een groep vaag en slechter worden waargenomen; 

outgroep-leden worden over een kam geschoren en vooroordelen worden gevormd. Over 

Ajax-supporters wordt bijvoorbeeld gezegd dat zij ‘allemaal agressief’ zijn, terwijl er maar 

een paar leden van de groep agressieve handelingen vertonen. Het toeschrijven van 

karaktertrekken aan mensen omdat ze lid zijn van een bepaalde groep is stereotypering.  

 

1.2 Stereotypen 

Stereotypen zijn de beelden en gedachtes die in mensen opkomen zodra we aan een 

specifieke categorie mensen denken. Mensen gebruiken stereotypen omdat ze nuttig zijn 

voor een efficiënte verwerking van sociale informatie (Allen, Sherman, Conrey & Stroessner, 

2009). Wanneer wij mensen stereotyperen, schrijven we bepaalde gedragingen toe aan de 

karakteristieken waarvan lijkt dat alle (of de meeste) leden van de groep deze delen, 

vervolgens zijn stereotypen de inferenties die we maken (Brown, 2000, Dovidio & Gaertner, 

1999). Bijvoorbeeld, een voetbalsupporter belandt in een vechtpartij. Het gedrag dat wordt 

waargenomen is vechten, dit wordt vervolgens toegeschreven aan zijn karakter: hij is 

agressief. De gevolgtrekking die hierna wordt gemaakt is dat alle voetbalsupporters agressief 

zijn. Deze conclusie is te vergelijken met een vooroordeel, mensen concluderen onterecht 

negatief over een groep (Devine, 1989; Doviodo & Gaertner, 1999; Lepore & Brown, 1997). 

Het hiervoor genoemde voorbeeld van een agressieve voetbalsupporter is een 

voorbeeld van een negatief stereotype, dat alle clowns vrolijk zijn is een positief stereotype. 

Over het algemeen worden meer negatieve karaktertrekken en minder positieve 

karaktertrekken geassocieerd met de outgroep, terwijl het omgekeerde geldt voor de 
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ingroep (Brown, 2000, pag. 298). Dit suggereert dat er meer negatief dan positief gekleurde 

stereotype beelden over de outgroep bestaan, omdat er meer negatieve karaktertrekken 

met hen worden geassocieerd. Deze gedachte wordt ondersteund door de ultimate 

attribution error  (UAE; Stewart, Latu, Kawakami en Myers, 2010). De UAE is de neiging van 

individuen om negatieve gedragingen van outgroep leden toe te schrijven aan hun karakter. 

Anderzijds worden de positieve gedragingen, vertoond door outgroep leden, toegeschreven 

aan de situatie (Allport, 1954; Fiske, 2005). Zo wordt de kans op een negatief stereotype 

vergroot en de kans op een positief stereotype verkleind. Zolang mensen gedrag 

toeschrijven aan de interne factoren van mensen (Ajax supporter is agressief) in plaats van 

aan de situatie (Ajax supporter vecht uit zelfverdediging), zal het stereotype beeld alleen 

maar versterkt worden en zullen de, veelal negatieve, stereotypen blijven bestaan.  

Stereotypen zorgen ervoor dat er geen onderscheid wordt gemaakt tussen de 

outgroepleden terwijl het vaak voorkomt dat ze niet allemaal de betreffende karaktertrek 

delen. Mensen die stotteren worden bijvoorbeeld beoordeeld als verlegen en angstig (Craig, 

Tran & Craig, 2003) en mensen die last hebben van overgewicht als minder extravert en 

minder consciëntieus (Roehling, Roehling & Odland, 2008). Terwijl mensen die stotteren niet 

méér angstig en verlegen zijn dan mensen die niet stotteren en mensen die last hebben van 

overgewicht niet minder extravert en consciëntieus zijn dan mensen zonder overgewicht. Zo 

zijn er nog veel meer onderzoeken waar blijkt dat bepaalde denkbeelden over groepen niet 

overeen komen met de werkelijkheid (Bazemore, Derlega, Janda, & Paulson, 2010; Cumeau 

& Kemp, 2007; Goddeeris, 2008; Aranson & Steele, 1995).  

Dat stereotypen soms fout zijn, indiceert precies waarom het zo belangrijk is om ze te 

bestuderen en te verminderen. Het handelen op basis van onwaarheden is voor simpelweg 

geen enkel persoon bevorderend, want dat betekent dat er foute keuzes worden gemaakt. 

Bij het gebruik van stereotypische denkbeelden is er sprake van een “self fulfilling 

prophecy”: een verkeerde inschatting van de situatie roept gedrag op waardoor de 

oorspronkelijke onjuiste verwachting alsnog uitkomt. Hierdoor weten mensen niet dat hun 

betreffende handeling eigenlijk een foutieve beslissing is, hun gedachte wordt later immers 

alsnog bevestigd. Ingroep-leden lokken het bevestigende gedrag uit bij de outgroep-leden 

door vanuit een vooroordelende gedachte over de outgroep-leden te handelen. Outgroep-

leden zullen vervolgens de opgewekte stereotypische reactie geven en het stereotype beeld 

bevestigen. (Darley & Fazio, 1980). Een Feyenoord supporter die denkt dat Ajax supporters 
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agressief zijn, zal zich agressiever opstellen, dit roept een stereotypische agressieve reactie 

bij de Ajax supporter (uit zelfverdediging) op. Op deze manier wordt de verwachting van de 

Feyenoord supporter bevestigd en wordt het (onjuiste) stereotype beeld versterkt. 

Het gebruik van stereotypen is heel functioneel voor de mens, het zorgt ervoor dat ze sneller 

informatie kunnen verwerken en sneller kunnen handelen. Echter, zijn de denkbeelden niet 

altijd correct. Het hebben van verkeerde oordelen over mensen is erg vervelend want dan 

worden er ook verkeerde beslissingen genomen. Dus, het beste is wanneer de stereotype 

beelden worden aangepast als ze incorrect zijn. Dit kan op verschillende manieren, een 

ervan is contact.  

In de huidige studie vindt er binnen een organisatie, die voornamelijk gespecialiseerd 

is in subsidieadvies en softwareontwikkeling, een natuurlijke contactmanipulatie plaats. 

Voorheen was de organisatie over twee verdingen verdeeld, maar afgelopen jaar is het 

betrokken geweest bij een verhuizing naar een nieuwe locatie met één verdieping. Deze 

nieuwe omgeving zorgt ervoor dat er meer kans is op contact tussen de groepen 

medewerkers die eerst verdeeld waren over de verdiepingen. Meer kans op contact 

betekent ook meer kans op een verandering van de stereotypische beelden van de 

medewerkers. Hieronder zal deze verwachting verder worden toegelicht.  

 

1.3 Stereotypen verandering 

 

1.3.1. Contacthypothese 

Wanneer de stereotypen eenmaal gevormd zijn, zijn ze erg immuun tegen verandering 

(Aranson, Wilson & Akert, 2005). Bevestigende kenmerken van het stereotype beeld worden 

beter onthouden dan de ontkrachtende kenmerken, hierdoor wordt de verandering van 

stereotypen tegengewerkt (Brown, 2000). Hoewel verandering moeilijk is, is het niet 

onmogelijk. Volgens Allport’s contacthypothese (1954) kan een vooroordeel verminderd 

worden wanneer er wordt voldaan aan de volgende vier kenmerken in een contact situatie. 

Ten eerste moeten de groepen gelijkwaardig zijn, ten tweede moeten ze 

gemeenschappelijke doelen hebben, ten derde moet er sprake zijn van een samenwerking 

tussen groepen en ten vierde moeten de groepen steun ondervinden van de autoriteiten 

zoals overheid of werkgever. Echter tonen verschillende onderzoeken aan dat deze 

kenmerken niet noodzakelijk zijn voor de verandering van vooroordelen (Abrams, Eller & 



 
7 De contacthypothese getoetst op de werkvloer. Afstudeerscriptie Esther Fraaije. 

Bryant, 2006; Pagotto, Voci & Maculan, 2010; Pettigrew & Tropp, 2006; Rothbart, 1981; 

Weber & Crocker, 1983).  

Volgens het Bookkeeping model (Rothbart, 1981; Weber & Crocker, 1983; Hewstone, 

1994), dat uitgaat van een geleidelijke verandering naarmate er meer contact is, zal het 

stereotypische denkbeeld worden aangepast naarmate mensen meer contact hebben met 

mensen die afwijken van het denkbeeld. Pettigrew en Tropp (2006), die een meta-analyse 

hebben uitgevoerd van 515 contactstudies, concluderen dat de situatiekenmerken van 

Allport enkel faciliterend werken en niet essentieel zijn voor de verandering van het 

denkbeeld. In 1993 vonden Islam en Hewstone dat de kwaliteit van contact belangrijker is 

dan de kwantiteit voor de attitude jegens outgroepen en dus ook voor de oordelen over hen. 

Ook recentelijk is dit onderzocht door Pagotto, Voci en Maculan (2010). Volgens Pagotto en 

collega’s (2010) beïnvloedt de kwaliteit én de mate van contact tussen 

ziekenhuismedewerkers en immigranten (patiënten) het stereotypische beeld van de 

medewerkers over immigranten. Deze resultaten suggereren dat wanneer groepen enkel 

contact hebben met elkaar (intergroep contact), ongeacht de situaties of kwaliteit van het 

contact, het oordeel al kan veranderen. 

 

1.3.2 Oorzaken verandering 

Er worden in de literatuur verschillende redenen genoemd waarom en wanneer contact een 

verandering van het vooroordeel teweegbrengt. Deze oorzaken worden bewezen en 

tegengesproken door verschillende studies. Een oorzaak voor de verandering van het 

denkbeeld wordt genoemd door Weber en Crocker (1983), zij zeggen dat wanneer men 

geconfronteerd wordt met outgroepleden die kenmerken bezitten die niet overeenkomen 

met het stereotype denkbeeld, zij hun oordelen over de outgroep aanpassen (Weber & 

Crocker, 1983, p 976). Recentelijk zijn hier verschillende onderzoeken naar uitgevoerd. Zo 

vonden Schwartz, Blue, McDonald, Giuliana, Weber, Seirup, et al. (2010) dat het afspelen 

van een film over mensen met een handicap die een ‘normaal’ leven hebben, het stereotype 

beeld van mensen hierover (op korte termijn) verandert. Tausch en Hewstone (2010) 

vonden dat, afhankelijk van de persoonlijkheid, het oordeel over mensen wordt gewijzigd bij 

de confrontatie met inconsistente gevallen. Echter tonen andere onderzoeken aan dat de 

confrontatie met inconsistente gevallen geen reden is voor de wijziging van het denkbeeld 
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(Dolderer, Mummendey & Rothermund, 2009; Rothbart & John, 1985; Carnaghi & Yzerbyt, 

2007).  

Een andere oorzaak die wordt genoemd voor de verandering van het vooroordeel, is 

het mere exposure effect. Dit effect houdt in dat mensen elkaar leuker vinden wanneer ze 

meer contact hebben met elkaar (Harmon-Jones & Allen, 2001; Lee, 2001). Dit suggereert 

dat het oordeel van mensen positiever en genuanceerder wordt. Anderzijds zoeken mensen 

die elkaar leuker vinden elkaar ook meer op, wat een alternatieve verklaring voor deze 

samenhang zou kunnen zijn. Echter concluderen Rhodes, Halberstadt en Brajkovich (2001) 

dat de aanpassing van het oordeel ook geldt voor mensen met wie ze geen contact hebben. 

Met andere woorden, het beeld wordt bijgesteld voor de gehele outgroep en niet alleen 

voor de outgroep-leden met wie de mensen contact hebben. Een andere mogelijke oorzaak 

is dat na contact de opgedane kennis over de outgroep-leden leidt tot een inzicht dat zijzelf 

en de outgroep-leden op elkaar lijken waardoor het denkbeeld genuanceerder wordt 

(Pettigrew, 2008). Dit kan er voor zorgen dat de scheiding tussen de groepen vervaagt, 

waardoor er minder categorisatie en dus stereotypen zijn. Hiernaast kan de verminderde 

angst voor outgroep-leden na contact de oorzaak zijn voor de aanpassing van het oordeel 

(Voci & Hewstone, 2003). Ten slotte kan men na contact met de outgroep meer begrip voor 

ze hebben, wat voor meer empathie zorgt. De opgewekte empathie zorgt er vervolgens voor 

dat de negatieve vooroordelen worden aangepast (Vescio, Sechrist & Paolucci, 2003). 

Hoewel er vele oorzaken worden genoemd, blijft het echter nog steeds onduidelijk wat de 

exacte reden is voor de aanpassing van het stereotypische denkbeeld na contact. 

Dat intergroep contact een verandering teweeg brengt in het vooroordeel over 

outgroep-leden is vele keren aangetoond. Dit suggereert dat er een positief verband is 

tussen de mate en kwaliteit van contact en de nuancering van het vooroordeel, zoals ook in 

deze studie wordt onderzocht. 

 

1.4 Stereotypen en contact op de werkvloer 

Binnen organisaties zijn er, net als in de maatschappij, verschillende groepen. Deze groepen 

kunnen gebaseerd op etniciteit of geslacht, maar kunnen ook gebaseerd zijn op de 

organisatiestructuur zoals teams, afdelingen en projecten. Naast deze organisatiestructuur, 

zijn er ook groepen op basis van fysieke markeringen (territoria) binnen organisaties. De 

markeringen worden gekenmerkt door verschillende fysieke elementen, zoals muren, 
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deuren of verdiepingen (Hatch, 2006, pag. 242-243). De verschillende territoria worden 

geassocieerd met een sterke groepsidentiteit binnen organisaties (Richards & Fobyns, 1957; 

Wells, 1965), wat de groepsvorming bevordert. 

Zoals hiervoor vermeld hebben mensen bepaalde stereotypische beelden van 

outgroep-leden. Dit suggereert dat er binnen organisaties, aangezien daar ook groepen 

aanwezig zijn, sprake kan zijn van stereotypen. Omdat de denkbeelden worden beïnvloed 

door het intergroep contact, zou het betekenen dat de mate van intergroep contact de 

mening over de collega’s beïnvloedt. Met andere woorden, binnen organisaties kan er 

sprake zijn van verkeerde denkbeelden over collega’s die worden beïnvloed door de mate 

van het intergroep contact. 

De aanwezigheid van (negatieve) verkeerde denkbeelden binnen een organisatie is 

niet bevorderend voor de bedrijfsprestatie. Die oordelen kunnen namelijk een goede 

samenwerking tussen de verschillende groepen verhinderen (Devine, Plant, Amodio, 

Harmon-Jones & Vance, 2002; Hatch, 2006 pag 243) wat niet ten goede komt aan de 

productiviteit en tevredenheid van de werknemers. Dit zal zich uiteindelijk ook uiten in 

slechtere organisatie-uitkomsten (Combs & Griffith, 2007, Wolfeld, 2010). Hierom is het voor 

de werkgever van belang om de kans op verkeerde denkbeelden over collega’s te 

verminderen.  

Volgens de contacthypothese (Pettigrew, 2006) is, zoals hierboven omschreven, 

contact een manier om denkbeelden te wijzigen. Uit een onderzoek bij een Italiaanse 

middelgrote organisatie over Italianen en werkimmigranten, is gebleken dat de 

intergroeprelaties verbeteren door contact. De Italianen krijgen een positiever beeld over 

werkimmigranten binnen (én buiten) de organisatie, wanneer ze binnen de organisatie meer 

contact hebben met de buitenlandse medewerkers (Vezalli & Giovannini, 2011). Volgens 

Brouwer en Boros (2010), die onder andere de relatie tussen intergroepcontact en oordelen 

hebben onderzocht bij een postbedrijf, begrijpen mensen de outgroep-collega’s beter na 

intensiever contact. Het goede contact tussen collega’s zorgt er op die manier voor dat de 

oordelen over outgroep collega’s op een positieve manier veranderen. Voci en Hewstone 

(2003) vonden dat contact met buitenlandse collega’s ervoor zorgt dat het vooroordeel over 

buitenlanders vermindert. Ook Pagotto en collega’s (2010) vonden dat de oordelen van 

ziekenhuismedewerkers over buitenlanders worden aangepast naarmate ze meer contact 

hebben met buitenlandse patiënten. Kortom, ook binnen organisaties is de 
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contacthypothese (Pettigrew, 2006) van toepassing en heeft contact invloed op de 

stereotypische denkbeelden van werknemers. 

In een organisatie zou de kans op interactie vergroot kunnen worden door te kiezen 

voor een inrichting die direct contact bevordert. Op een kantoor kan er bijvoorbeeld worden 

gekozen voor ‘open’ kantoortuinen (Cangelosi & Lemoine, 1988) in plaats van afgesloten 

kantoorruimtes of flexplekken in plaats van vaste werkplekken. Een andere mogelijkheid is 

om de organisatie zo min mogelijk over verschillende verdiepingen te verspreiden (Wolfeld, 

2010) of gedeelde ruimtes te creëren zoals een keuken (Rashid, Kampschroer, Wineman & 

Zimring, 2006), zodat de kans op contact groter wordt. Rashid en collega´s geven ook aan dat 

dit echter niet voldoende is om de hoeveelheid interactie te vergroten, volgens hen zijn er 

ook cultuur- en beleidsveranderingen nodig (zie ook Pettigrew & Tropp, 2006, pag. 755). In 

deze studie zal getoetst worden of de verhuizing van een organisatie naar een gelijkvloerse 

locatie met gedeelde ruimtes, invloed heeft op de hoeveelheid contact tussen collega’s. 

 

1.5 Huidige studie 

De middelgrote organisatie in deze studie (ongeveer 63 medewerkers) was, zoals hierboven 

vermeld, voorheen verdeeld over twee verdiepingen. De verdiepingen hebben ervoor 

gezorgd dat er binnen de organisatie twee groepen zijn gevormd: boven en beneden. De 

verhuizing naar één verdieping zorgt ervoor dat de kans op contact tussen de groepen wordt 

vergroot, hierom is de verwachting dat het contact tussen de collega’s na de verhuizing 

toeneemt en hun oordelen over elkaar meer genuanceerd worden naarmate de tijd vordert. 

De verhuizing is een interventie die in feite een manipulatie van de contactmogelijkheden 

vormt. 

Binnen de organisatie waren de medewerkers vóór de verhuizing gecategoriseerd op 

basis van de verdieping waar een persoon werkzaam is. De categorisatie op basis van het 

verdiepingskenmerk overheerst, omdat dit kenmerk het verschil binnen de groepen 

minimaliseert (binnen één groep zit iedereen op één verdieping, geen verschil) en het 

verschil tussen de groepen maximaliseert (de ene groep zit boven en de andere groep zit 

beneden, wel verschil). Dit is, zoals hiervoor genoemd, volgens de ‘social identity theorie’ 

een bepalende factor voor de overheersende categorisatie in een betreffende situatie 

(Brouwer & Boros, 2010; Brown, 2000; Tajfel & Turner, 1979). 
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Deze ingroep vs. outgroep beredenering is terug te zien in twee aspecten van de 

organisatie. Ten eerste heb ik de verdeling zelf ervaren. Ik heb vier maanden bij dit bedrijf 

gewerkt, waarvan ik twee maanden vóór de verhuizing heb meegemaakt en twee maanden 

erna. Destijds viel mij op dat er over de collega’s in ‘wij’ (eigen groep/verdieping) en ‘zij’ 

(andere groep/verdieping) vormen werd gesproken. Er werd bijvoorbeeld voornamelijk ‘zij 

van beneden’ of ‘de collega’s van boven’ gebruikt wanneer er over elkaar werd gesproken. 

Ten tweede bestaat de organisatie uit vier (actieve) BV’s. De medewerkers van drie BV’s 

waren voorheen boven werkzaam en de medewerkers van de vierde BV waren beneden 

werkzaam. Dit kan de groepsidentiteit van de medewerkers beneden, los van de ruimtelijke 

scheiding, door het gezamenlijke doel (winstmaximalisatie voor betreffende BV) versterken. 

Tevens zorgt de verdeling van de BV’s dat er boven, naast subsidie advies, voornamelijk met 

software ontwikkeling en andere IT aspecten wordt bezig gehouden. Terwijl beneden alles 

om subsidie advies draait en een enkeling met techniek bezig is. Door deze werkverdeling 

kunnen er ook bepaalde stereotypische ideeën over elkaar bestaan. De medewerkers van 

beneden gaan wellicht uit van het bekende stereotypische idee dat alle IT’ers nerds zijn 

(Cumeau & Kemp, 2007) en kunnen dit idee ook toepassen op de collega’s van boven.  

Doordat er een dergelijk ‘wij-zij gevoel’ aanwezig is binnen deze organisatie, lijkt het 

nuttig om de aanwezigheid van stereotypische beelden te onderzoeken. In dit onderzoek 

vinden er drie meetmomenten plaats, een vóór de interventie (verhuizing), een meting 

direct na de verhuizing en de laatste meting is acht maanden later. 

De verhuizing zorgt ervoor dat er meer kans op contact is tussen de groepen, daarom 

is de verwachting dat het contact tussen de collega’s na de verhuizing toeneemt en hun 

oordelen over elkaar meer genuanceerd worden naarmate de tijd vordert. Zie figuur 1 voor 

een schematische weergave van de invloed van contact op het stereotypische oordeel van 

de ingroep over de outgroep. 

  

 

Figuur 1. Schematische weergave van de invloed van contact op oordeel van de ingroep over de outgroep.  
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1.6 Hypothesen 

Er wordt verwacht, gezien het feit dat er binnen organisaties groepen bestaan en er dus 

sprake is van stereotypische beelden, dat er ook bij deze organisatie stereotypische 

denkbeelden over outgroep collega’s bestaan. 

Hypothese 1: Vóór de verhuizing (d.w.z. tijdens meetmoment 1) zullen medewerkers 

stereotypische denkbeelden hebben over de outgroep. 

Door de verhuizing van de organisatie is er sprake van een verandering in de fysieke 

omgeving. De organisatie verhuist van een kantoorpand met twee verdiepingen, naar een 

locatie met maar één verdieping. De afstand tussen de groepen wordt na de verhuizing 

kleiner en er zal tussen hen meer kans zijn op face-to-face contact (Cangelosi & Lemoine, 

1988; Festinger, Schachter & Back, 1950; Rashid et al. 2006; Schofield, Hausmann, Ye & 

Woods, 2010: Wolfeld, 2010). Hiernaast zal er door de grotere nabijheid van elkaar meer 

kans zijn op spontane interacties, zoals in de gang of in de gedeelde keuken (Hatch, 2006 

pag. 234; Wolfeld, 2010).  Deze spontane interacties hebben tevens invloed op de kwaliteit 

van het contact (Wolfeld, 2010). 

Hypothese 2: Na de verhuizing (d.w.z. tijdens meetmomenten 2 en 3) zal er meer 

contact zijn tussen de groepen dan vóór de verhuizing (i.c. tijdens meetmoment 1). 

Deze contacttoename suggereert, gezien de contacthypothese, dat de collega’s een meer 

genuanceerde mening over elkaar zullen vormen en minder stereotypisch over elkaar gaan 

denken.  

Hypothese 3: Na de verhuizing (i.c. meetmomenten 2 en 3) zullen de denkbeelden 

over de outgroep van de medewerkers meer genuanceerd zijn dan vóór de verhuizing 

(i.c. meetmoment 1.)  

Volgens het Bookkeeping model (Rothbart, 1981; Weber & Crocker, 1983; Hewstone, 1994) 

vindt er een geleidelijke verandering in het stereotypische beeld plaats, naarmate de 

hoeveelheid gevallen die niet overeenkomen met het stereotypische beeld toeneemt. 

Vanuit deze beredenering worden hypothese 4 en 5 gevormd: 

Hypothese 4: De medewerkers die meer contact hebben met de outgroep, zullen een 

meer genuanceerd denkbeeld hebben. 

Hypothese 5: Na de verhuizing zullen de oordelen van de medewerkers over de 

outgroep, naarmate het toegenomen contact, meer genuanceerd zijn.  
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2 Methode 
 

2.1 Onderzoeksgroep 

Aan alle medewerkers van een middelgrote Nederlandse organisatie (63 werknemers) in de 

ICT en consultancy branche, is drie keer een vragenlijst voorgelegd: in maart 2010 (T1), in 

mei 2010 (T2) en februari 2011(T3). De organisatie verhuisde op 1 april 2010, dus tussen de 

eerste en tweede meting in. Vóór de verhuizing waren de afdelingen van de organisatie 

gehuisvest op twee verschillende verdiepingen. Na de verhuizing waren alle medewerkers 

op dezelfde verdieping werkzaam. De medewerkers werden voor iedere meting per email 

uitgenodigd om deel te nemen aan het onderzoek. Hierbij zat een korte beschrijving van het 

onderzoek en de link naar de vragenlijst (zie bijlage I).  

Binnen de twee verdiepingsgroepen, beneden en boven, waren gedurende het 

onderzoek gemiddeld respectievelijk 22 en 41 mensen werkzaam. Deze verhouding (1:2) is 

ook grofweg terug te zien in de verhouding van de ingevulde vragenlijsten per groep. Dit 

betekent dat de respondenten representatief zijn voor de groepen binnen de organisatie. 

Tijdens de verschillende meetmomenten waren er gemiddeld 62% vrouwelijke medewerkers 

op de eerste verdieping werkzaam (range = 59 – 67 %) en 30% op de tweede verdieping 

(range = 24 – 35%). Deze verhoudingen zijn ook terug te zien tussen de mannelijke en 

vrouwelijke respondenten per verdieping. Zie hiervoor tabel 1. Met andere woorden, wat 

betreft geslacht en verdiepingskenmerk zijn de respondenten in dit onderzoek 

representatief voor de organisatie.  

 

Tabel 1. Antwoordpercentages, aantal (vrouwelijke) respondenten tijdens meetmomenten 1,2 en 3 per 
verdieping. 

  T1 T2 T3 

Beneden 85% (n= 18, ♀ = 10 ) 81% (n= 18, ♀ = 11) 68% (n= 15, ♀ = 9) 

Boven 86% (n= 32, ♀ = 12) 69% (n= 29, ♀ =  11) 66% (n= 27, ♀ = 6) 

Totaal n= 50, ♀ = 22 n= 47, ♀ = 22 n= 42, ♀ = 15 

 

Van de 58 verstuurde vragenlijsten tijdens T1, zijn er 18 door de medewerkers van de 

benedenverdieping en 32 door de medewerkers van de bovenverdieping ingevuld.  
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Tijdens T2 zijn er 65 vragenlijsten verstuurd, hiervan zijn er door de groep van de 

‘benedenverdieping’ 18 en door de groep van de ‘bovenverdieping’ 29 beantwoord. Van de 

63 vragenlijsten die tijdens T3 verstuurd zijn, zijn er 15 door de medewerkers van de 

‘benedenverdieping’ ingevuld en 27 door de medewerkers van de ‘bovenverdieping’. In 

totaal zijn er van de 186 verstuurde vragenlijsten, 144 teruggestuurd waarvan er 139 volledig 

zijn ingevuld, hetgeen een antwoordpercentage van 75% betekent (range 66 – 86% ). Zie 

tabel 1. Van alle scores bleken er 10 missende waardes, deze waren verdeeld over 

verschillende items en respondenten en zijn vervolgens vervangen door het gemiddelde van 

het betreffende item. Van alle respondenten, zijn er 9 van de benedenverdieping en 10 van 

de bovenverdieping, die alle vragenlijsten hebben ingevuld.  

 

2.2 Variabelen 

 

2.2.1 Vooronderzoek 

Het vooronderzoek bestond uit korte interviews met zes random gekozen medewerkers 

(drie per verdieping). Gedurende deze gesprekken zijn de medewerkers gevraagd hun 

collega’s van de eigen en andere verdieping aan de hand van verschillende karaktertrekken 

te omschrijven. Hieruit kwamen vooral de volgende karaktertrekken naar voren: open, 

gesloten, vriendelijk, en afstandelijk. Deze trekken (en bijbehorende onderliggende 

kenmerken) werden respectievelijk, 13, 20, 12 en 12 keer genoemd. Op basis van de Big Five 

theorie vallen deze trekken in de dimensies ‘extraversie’ en ‘altruïsme’ (Hoekstra, Ormel & 

De Fruyt, 1996). Het leek daarom goed mogelijk dat áls er binnen deze organisatie 

stereotypische beelden aanwezig waren over de collega’s, deze zouden vallen onder de 

dimensies extraversie-introversie of altruïsme-egoïsme. Ook is er tijdens het vooronderzoek 

de mate van contact met collega’s van de eigen en de andere verdieping besproken. Hieruit 

kwam naar voren dat het varieerde tussen “nooit” tot “gedurende de hele dag door”. 

Vervolgens zijn er drie vragenlijsten ontwikkeld, een voor T1 (bruikbaar voor beide 

verdiepingen) en twee voor T2 (een per verdiepingsgroep) die bij T3 nog eens zijn gebruikt. 

Voor T2 en T3 is er een andere vragenlijst gebruikt dan voor T1. Op het moment van afname 

(T2 en T3) kan er namelijk niet meer over verschillende verdiepingen worden gesproken, alle 

medewerkers zijn immers op één verdieping werkzaam. Hierom worden ‘eigen’ en ‘andere’ 

verdieping (T1) in de vragenlijsten van T2 en T3 vervangen door de namen van de BV’s die 
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voorheen op de betreffende verdieping gelokaliseerd waren. Op deze manier wordt nog 

steeds gesproken over de ‘eigen’ en ‘andere’ groep. Alle vragen in de vragenlijsten zijn 

zelfontworpen en zijn niet afkomstig uit bestaande vragenlijsten. De vragenlijsten zijn te 

vinden in bijlage II. 

De vragenlijst die op T1 is afgenomen bevat 73 items. De vragenlijsten van T2 en T3 

bestaan uit 71 items. De vragenlijst van T1 bezit drie vragen betreffende demografische 

gegevens. Zo wordt er gevraagd naar de naam van de respondent, de verdieping waar 

degene werkt en voor welke BV de respondent werkzaam is. Hiervan wordt er in de 

vragenlijsten van T2 en T3 enkel gevraagd naar de naam van de respondent (de vragenlijst is 

immers al specifiek voor desbetreffende verdieping). Dit verklaart het verschil in items 

tussen de vragenlijsten van T1, T2  en T3.  

 

2.2.2 Extraversie 

Mensen die hoog scoren op extraversie zijn sociale mensen die graag in het gezelschap van 

anderen zijn. Mensen die laag scoren op extraversie zijn gereserveerd in hun manier van 

doen en rustiger van aard. De schaal extraversie bestaat in dit onderzoek uit 15 kenmerken 

die geselecteerd zijn uit de meest gebruikte vragenlijst voor de Big Five, NEO-PI-R (Hoekstra, 

et al., 1996). Een aantal van deze kenmerken zijn genoemd tijdens het vooronderzoek én 

een aantal items zijn, op basis van de NEO-PI-R (Hoekstra et al., 1996), meegenomen in de 

vragenlijst omdat ze hetzelfde concept meten. Met de uitbreiding van het aantal kenmerken 

wordt tevens een maximale betrouwbaarheid bereikt.  

De 5 omgepoolde kenmerken zijn: gereserveerd, introvert, individueel, rustig en 

gesloten. De 10 overige niet-omgepoolde  kenmerken zijn: vriendelijk, spontaan, assertief, 

voorkeur voor gezelschap, overheersend, optimistisch, bazig, spraakzaam, vrolijk, en 

dominant. De mate van aanwezigheid van deze kenmerken bij collega’s van in- en outgroep 

wordt gemeten door middel van 30 vragen (15 per groep). Twee voorbeelden uit de 

vragenlijst van T1: “In hoeverre zijn onderstaande stellingen van toepassing op de groep van 

de ANDERE verdieping en de eigen verdieping (boven of beneden)?” Stelling: de mensen die 

op MIJN verdieping werken zijn meestal… ‘spontaan’. Stelling: de mensen die op de ANDERE 

verdieping werken zijn meestal… ‘introvert’.  Bij de vragenlijsten van T2 en T3, zijn de 

woorden ‘ANDERE’ en ‘MIJN’ vervangen voor de verschillende BV’s die voorheen op de 

betreffende verdiepingen gelokaliseerd waren. Deze vragen zijn dus geherformuleerd als 



 
16 De contacthypothese getoetst op de werkvloer. Afstudeerscriptie Esther Fraaije. 

“De mensen die bij [NAAM BV] werken zijn meestal….’spontaan’”, of  “De mensen die bij 

[NAAM BV] werken zijn meestal… ‘introvert’”.  

De gemiddelde Cronbach’s alpha was .57. Na het verwijderen van 4 kenmerken 

vanwege een lage item-rest correlatie (bazig, dominant, overheersend en rustig), werd de 

gemiddelde interne consistentie van de schaal, uitgedrukt in Cronbach’s alpha, .73. Alle 

items zijn gescoord op een 4-punts antwoordschaal, lopend van 1 = ‘zeer oneens’ tot 4 = 

‘zeer eens’. 

 

2.2.3 Altruïsme 

Altruïstische personen zijn hulpvaardig en verplaatsen zich in de ander. Mensen die laag 

scoren op altruïsme, zijn competitiever en gaan meer uit van hun eigen belang. De mate van 

altruïsme is op dezelfde wijze gemeten als extraversie. Op basis van de NEO-PI-R (Hoekstra, 

et al., 1996) zijn er 15 kenmerken van de karaktertrek altruïsme geselecteerd. Een aantal 

hiervan zijn tijdens het vooronderzoek genoemd. De andere kenmerken zijn op basis van de 

Big Five geselecteerd en meten hetzelfde concept (Hoekstra, et al., 1996), ook voor deze 

dimensie wordt dus een voldoende betrouwbaarheid nagestreefd. Van de 15 kenmerken zijn 

er 7 omgepoold: meer uitgaan van eigen belang, competitief, bot, geïnteresseerd in macht, 

sceptisch, beter voelen dan anderen, egocentrisch. De overige 8 kenmerken zijn niet 

omgepoold: bescheiden, coöperatief, hulpvaardig, staan open voor andermans wensen, 

oprecht, sympathiek, zachtaardig en mild in hun oordeel over anderen.  

De altruïstische instelling over de collega’s van in- en outgroep wordt door middel 

van 15 vragen per groep (30 totaal) gemeten. Twee voorbeelden uit de vragenlijst van T1: 

“In hoeverre zijn onderstaande stellingen van toepassing op de groep van de ANDERE 

verdieping en de eigen verdieping (boven of beneden)?” Stelling: de mensen die op MIJN 

verdieping werken zijn meestal… ‘Bot’. Stelling: de mensen die op de ANDERE verdieping 

werken zijn meestal… ‘egocentrisch’. Bij de vragenlijsten van T2 en T3, zijn de woorden 

‘ANDERE’ en ‘MIJN’ vervangen voor de verschillende BV’s die voorheen op de betreffende 

verdiepingen gelokaliseerd waren. Deze vragen zijn dus geherformuleerd als “De mensen die 

bij [NAAM BV] werken zijn meestal….’bot’”, of “De mensen die bij [NAAM BV] werken zijn 

meestal… ‘egocentrisch’”.  
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De interne consistentie van de schaal altruïsme is hoog, er is namelijk een 

betrouwbaarheid van α = .85. Net als bij extraversie zijn alle items gescoord op een 4-punts 

antwoordschaal, lopend van 1 = zeer oneens tot 4 = zeer eens.  

 

2.2.4 Contact 

De variabele ‘contact’ bestaat uit 7 verschillende losstaande vragen. Zo wordt er gevraagd 

naar de mate van contact met de collega’s van de eigen en andere verdieping: “Hoe vaak 

heb je contact met de mensen die op je EIGEN/ANDERE  verdieping werken?” 

Antwoordschaal 1 = ‘(vrijwel) nooit’ tot 5 = ‘gedurende de hele dag door’. Hiernaast wordt er 

gevraagd naar de uitgebreidheid van het contact met de collega’s van de andere verdieping. 

Ook de aard van het contact, werk of privé, wordt gevraagd. Ten slotte wordt er ook naar de 

persoonlijke mening van de respondent over het contact gevraagd. Bijvoorbeeld: “In 

hoeverre zou je graag verandering zien in het contact met de groep van de ANDERE 

verdieping”, waarbij 1 = ‘meer privé’ en 5 = ‘meer werk’. Net zoals bij de vragen voor 

extraversie en altruïsme, zijn de woorden ‘ANDERE’ en ‘MIJN’ in de vragenlijsten van T2 en 

T3 vervangen voor de verschillende BV’s die voorheen op de betreffende verdiepingen 

gelokaliseerd waren. 

 

2.3 Statistische analyse 

Er zijn meerdere toetsen gebruikt om de verschillende hypothesen te onderzoeken. Voor de 

eerste hypothese, dat de medewerkers vóór de verhuizing stereotypische denkbeelden 

hebben over de outgroep, is er in de eerste plaats een beschrijvende, binomiale analyse 

uitgevoerd. Hierbij is gebruik gemaakt van het afsnijdpunt = 2.5. Scores die namelijk niet 

gelijk zijn aan 2.5 (gemiddelde van antwoordmogelijkheden), kunnen gezien worden als 

stereotypische scores. Met andere woorden, wanneer er significant meer mensen 

boven/onder 2.5 scoren, is er sprake van een stereotypisch beeld. Met behulp van 2 

(Dimensie: altruïsme/extraversie ingroep vs. altruïsme/extraversie outgroep) x 2 (Groep: 

beneden- en bovenverdieping) mixed design variantie analyse (ANOVA), met herhaalde 

metingen op dimensie is getoetst of de gemiddelde scores op de extraversie en altruïsme 

schalen, verschillen voor de eigen en de andere groep collega’s.  

Voor de tweede hypothese, waarbij gesteld wordt dat er na de verhuizing meer 

contact is tussen de groepen dan vóór de verhuizing, is er gebruik gemaakt van twee  3 
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(Meetmoment: T1, T2, T3) x 2 (Groep: beneden, boven) two-way ANOVA’s. Hierbij is er voor 

meerdere soorten contact (hoeveelheid, uitgebreidheid, aard (privé/werk) en kwaliteit) 

getoetst of er een verschil is in contact tussen de twee groepen (boven vs. beneden) en 

tijdens verschillende meetmomenten.  

 Met behulp van twee 3 (Meetmoment: T1, T2, T3) x 2 (Extraversie/Altruïsme: 

ingroep, outgroep) two-way ANOVA’s, werd de derde hypothese, dat de denkbeelden over 

de outgroep na de verhuizing meer genuanceerd zijn dan vóór de verhuizing, getoetst. Op 

deze manier werd het verschil onderzocht tussen extraversie en altruïsme scores over de 

andere groep naarmate de tijd vordert. Met een 3 (Meetmoment: T1, T2, T3) x 2 (Dimensie: 

extraversie/altruïsme ingroep vs. extraversie/altruïsme outgroep) mixed design ANOVA, met 

herhaalde metingen op oordeel, is er getoetst of er een verschil is tussen de oordelen over 

de eigen en andere groep tijdens verschillende meetmomenten.  

Voor hypothese 4, dat de medewerkers die meer contact hebben met de outgroep 

een genuanceerder denkbeeld hebben, is gekeken naar de correlatie tussen contact en de 

extraversie/altruïsmescores over de andere groep. Tevens is er een multipele regressie 

uitgevoerd om te bepalen welke soort contact de extraversie en altruïsme scores het beste 

voorspellen. 

De laatste hypothese stelt dat de oordelen na de verhuizing, naarmate het 

toegenomen contact, meer genuanceerd zijn. Om dit te toetsen zijn de respondenten 

geselecteerd die de vragenlijsten van alle metingen (T1, T2 en T3) hebben ingevuld (n = 19). 

Er is gebruik gemaakt van  3 (Contact: hoeveelheid tijdens T1, T2 en T3) x 2 (Groep: 

benedenverdieping, bovenverdieping) en 3 (Tijd: extraversie/altruïsme oordeel op T1 vs. 

Oordeel op T2 vs. Oordeel op T3) x 2 (Groep: benedenverdieping vs. bovenverdieping) 

Within Subject ANOVA, met herhaalde metingen op Tijd. Hierbij is het verschil getoetst 

tussen het oordeel over de outgroep en het contact met de outgroep, naarmate de tijd 

vordert.  
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3 Resultaten 
 

3.1 Extraversie en altruïsme scores tijdens eerste meetmoment 

De eerste hypothese luidde als volgt “de medewerkers hebben vóór de verhuizing 

stereotypische denkbeelden over de outgroep”. Om deze te testen is er ten eerste een 

binomiale analyse uitgevoerd met 2.5 als afsnijdpunt. De extraversie scores over de eigen 

verdieping (p <.001) en de altruïsme scores over de eigen én andere verdieping (p <.05) 

weken significant af van 2.5. De extraversie score over de andere verdieping weken niet 

significant af van 2.5, met respectievelijk voor beneden en boven p =.238 en p =.110 (tabel 

2). Medewerkers lijken de outgroep dus altruïstisch te beoordelen, maar zijn over hen 

neutraal betreft extraversie. Dit zou indiceren dat de eerste hypothese gedeeltelijk bevestigd 

wordt, namelijk alleen voor de aanwezigheid van het altruïstische stereotype over de 

outgroep. 

De medewerkers beoordelen hun eigen groep positiever dan de andere groep (tabel 

2), dit kan een indicatie zijn voor de aanwezigheid van stereotypen. Uit de mixed design 

ANOVA bleek dat beide groepen hun eigen groep meer extravert, F(1,48) = 44.774, p < .001, 

partial η² = .483, en altruïstisch, F(1,48) = 7.091, p < .05, partial η² = .129, beoordelen dan de 

andere groep. Er was geen significant interactie effect tussen extraversie/altruïsme en de 

verdieping waar een persoon werkzaam is. 

Tabel 2. Gemiddelde extraversie, altruïsme scores (M) en standaard deviaties (SD) per verdieping voor de in- en 
outgroep tijdens T1. Aantal respondenten (n) die hoger dan 2.5 scoren en bijbehorende significantie met 
afsnijdpunt 2.5. 

Variabele naam M SD n n > 2,5 

Beneden 
    Extraversie eigen verdieping*** 3.11 .37 18 18 

Extraversie andere verdieping 2.47 .43 18 6 

Altruisme eigen verdieping** 2.81 .37 18 15 

Altruisme andere verdieping** 2.77 .35 18 15 

Boven 
    Extraversie eigen verdieping*** 3.00 .36 32 30 

Extraversie andere verdieping 2.66 .37 32 21 

Altruisme eigen verdieping** 2.95 .37 32 29 

Altruisme andere verdieping** 2.76 .41 32 24 

Totaal gemiddelde 2.82 .38 25 19,75 

Nb. * gemiddelde wijkt significant af van toetsingswaarde 2.5. p < .05; ** idem. p< .01; *** idem. p <.001. 
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In eerste instantie wordt de eerste hypothese deels bevestigd, aangezien er alleen 

altruïstische stereotypen bestaan over de outgroep. Echter, beoordelen de medewerkers  de 

eigen groep op beide dimensies, extraversie én altruïsme, positiever dan de andere groep, 

waardoor de hypothese alsnog voor beide dimensies bevestigd wordt. 

 

3.2 Variantie analyses voor effect van tijd en verdieping op contact  

 

3.2.1 Hoeveelheid contact 

De tweede hypothese veronderstelt dat er na de verhuizing meer contact is tussen de 

groepen dan vóór de verhuizing. De variantie analyse toonde een significant effect van tijd 

op de hoeveelheid contact met de andere groep, F(2,133)= 3.795,  

p <.05,  partial η² = .054 (tabel 3). 

 

Tabel 3. ANOVA resultaten. Bevat F-waarden voor verschillende afhankelijke variabelen: Hoeveelheid contact, 
Uitgebreidheid contact, Contact privé of werk en Contact kwaliteit. Onafhankelijke variabelen: Meetmoment 
(df = 2), Verdieping (df = 1) en Meetmoment. 

. 
Hoeveelheid 

contact 
Uitgebreidheid 

contact 
Contact 

privé/werk 
Contact 
kwaliteit 

Meetmoment 3.795* 1.186 3.075* 6.087** 

Verdieping .961 1.685 .007 .087 

Meetmoment * Verdieping 1.212 3.083* 1.866 1.766 

Nb. * p<.05, **p<.01 

 

In tabel 4 is te zien dat het gemiddelde contact bij ieder meetmoment iets toeneemt. Een 

LSD post hoc toets onthulde significante verschillen (p < .05) tussen T1 en T2, tussen T1 en 

T3, maar niet tussen T2 en T3. Het contact neemt dus toe naarmate de tijd vordert, het 

verschil tussen één maand en tien maanden na de verhuizing is echter gering.  

 

Tabel 4. Gemiddelde hoeveelheid contact (M) en standaard deviaties (SD) met outgroep tijdens verschillende 
meetmomenten per verdieping. Inclusief verschil hoeveelheid contact tussen meetmomenten en sig. van LSD 
post-hoc toets. 

  T1 T2 T3   
LSD T2-T1 
(p < .05) 

LSD T3-T2 
( ns) 

LSD T3-T1 
(p < .05) 

  M (SD)    M 

Beneden 2.22 (1.11) 3.17 (1.04) 2.93 (0.88) 
 

0.95 -0.24 0.61 

Boven 2.38 (1.24) 2.59 (1.15) 2.78 (1.12) 
 

0.21 0.19 0.40 

Totaal gemiddelde 2.32 (1.19) 2.81 (1.14) 2.83 (1.03)   0.49 0.02 0.51 
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Verder bleek er geen significant effect van de verdieping waar een persoon 

werkzaam is op de hoeveelheid contact die deze persoon heeft met de andere groep, 

F(1,133) = .961, ns. Ook was er geen significante interactie tussen het meetmoment en  

verdieping op de hoeveelheid contact met de andere groep, F(2,133) = 1.212, ns. 

Concluderend, hypothese 2 wordt bevestigd: contact neemt gedurende de tijd toe.  

 

3.2.2 Uitgebreidheid van het contact 

Uit de voorgaande analyse bleek dat het contact toeneemt gedurende de tijd. Vervolgens 

werd er met behulp van een two-way ANOVA getoetst of het contact ook uitgebreider wordt 

gedurende de tijd en per verdieping (tabel 3). Hieruit bleek dat er geen significant verschil 

bestaat tussen de verschillende meetmomenten en uitgebreidheid van het contact met de 

andere groep, F(2,133) = 1.186, ns. Ook was er was geen significant verschil tussen de 

verdieping waar een werknemer werkt en de uitgebreidheid van het contact, F(1,133) = 

1.685, ns. Er was wel een zichtbaar interactie effect tussen het meetmoment en de 

verdieping waar een persoon werkt, F(2,133) = 3.083, p <.05, partial η² = .044. De groep van 

de benedenverdieping, heeft op T1 (M = 3.33, SD = 2.11) minder contact met de outgroep 

dan op T2 (M = 4.11, SD = 1.50) en op T2 minder contact met de outgroep dan op T3 (M = 

5.07, SD = 1.79). Voor de bovenverdieping is er echter geen verschil in contact met de 

outgroep tussen T1 (M = 3.97, SD = 2.43), T2 (M = 3.62, SD = 1.70) en T3 (M = 3.56, SD = 

2.00). Zie figuur 2 voor een grafische weergave.  
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Figuur 2. Uitgebreidheid van contact met outgroep tijdens verschillende meetmomenten per groep. 
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Het effect van meetmoment op de uitgebreidheid van het contact verschilt dus 

tussen de twee verdiepingen. Waar de benedenverdieping meer uitgebreid contact zegt te 

hebben, ziet de bovenverdieping geen verandering. 

 

3.2.3 Contact privé of werk 

Uit een two-way ANOVA (tabel 3) bleek dat er, net als op de hoeveelheid contact,  een 

significant effect was van het meetmoment op de aard (werk/privé) van het contact, 

F(2,133) = 3.075, p < .05, partial η² = .044.  Niet alleen is er dus meer contact, ook de aard 

van het contact verandert; het contact wordt door meer privé onderwerpen gekenmerkt 

naarmate de tijd vordert. Uit de LSD post-hoc toetst bleek dat er wel een significant verschil 

was op de aard van het contact (p < .05) tussen T1 en T3, maar niet tussen  T1 en T2 en 

tussen T2 en T3. Er was geen significant verschil tussen de verdieping waar een werknemer 

werkzaam is en de aard van het contact met de andere groep, F(1,133) = .007, ns. Ook was 

er geen interactie effect tussen het meetmoment en de verdieping waar een werknemer 

werkt, F(2,133) = 1.866, ns.  De verhuizing lijkt de aard van het contact tussen medewerkers 

van (voorheen) de andere verdieping dus wel te hebben veranderd. Dit is alleen niet direct 

na de verhuizing zichtbaar, maar heeft wat meer tijd nodig. 

 

3.2.4 Kwaliteit van het contact 

Op basis van een two-way ANOVA bleek er een significant effect te zijn van tijd op de 

kwaliteit van het contact, F(2,133) = 6.087, p = .001, partial η² = .084 (tabel 3). Een 

Bonferroni post-hoc toets toonde een significant verschil tussen T1 en T3 (p < .017 (.05/3)). 

De kwaliteit van het contact tijdens T1 (beneden: M = 4.39, SD =2.30; boven: M = 5.28, SD = 

1.78) is significant lager dan tijdens T3 (beneden: M = 6.20, SD = 1.42; boven: M = 5.93, SD = 

1.66). Het verschil in kwaliteit van het contact tussen de andere meetmomenten (T2 en T1; 

T2 en T3) bleek niet significant. Er was geen significant effect van de verdieping waar een 

persoon werkt op de kwaliteit van het contact, F(1,133) = .087, ns. Ook was er geen 

interactie effect tussen het meetmoment en de verdieping waar een werknemer werkt, 

F(2,133 ) = 1.766, ns. Concluderend, de kwaliteit van het contact verandert positief direct na 

de verhuizing, echter neemt het daarna niet meer toe. 
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3.3 Variantie analyses extraversie en altruïsme door tijd 

De derde hypothese, dat de extraversie en altruïsme oordelen over de outgroep na de 

verhuizing meer genuanceerd zijn dan vóór de verhuizing, werd met twee two-way ANOVA’s  

getoetst (één met altruïsme als afhankelijke variabele en één met extraversie als 

afhankelijke variabele). Tevens werden er door middel van een mixed design ANOVA 

getoetst of er een verschil was tussen de oordelen over de in- en outgroep naarmate de tijd 

vordert en de verdieping waar een persoon werkt. 

 

3.3.1 Extraversie 

In tabel 5 is te zien dat het extraversie oordeel over de outgroep bij ieder meetmoment iets 

toeneemt, echter bleken deze verschillen niet significant, F(2,133) = 3.022, p = .052). Tevens 

was er geen significant effect van verdieping, F(1,133) = .507, ns, ook was er geen interactie 

effect tussen verdieping en tijd, F(2,233) = 1.319, ns. 

 

Tabel 5. Gemiddelde extraversie en altruïsme scores (M) en standaard deviaties (SD) over de outgroep per 
verdieping per meetmoment. 

    T1 M (SD) T2 M (SD) T3 M (SD) T1, T2,T3 M (SD) 

Extraversie outgroep 
    Gemiddeld 

 
2.53 (.39) 2.62 (.33) 2.69 (.33) 2.61 (.35) 

Beneden 
 

2.47 (.43) 2.71 (.27) 2.74 (.27) 2.64 (.32) 

Boven 
 

2.56 (.39) 2.56 (.36) 2.67 (.33) 2.60 (.36) 

Altruisme outgroep       
 Gemiddeld 

 
2.76 (.39) 2.73 (.41) 2.77 (.36) 2.75 (.38) 

Beneden 
 

2.77 (.35) 2.89 (.39) 2.88 (.31) 2.85 (.35) 

Boven   2.76 (.41) 2.64 (.40) 2.71 (.38) 2.70 (.40) 

 

Uit de mixed ANOVA bleek dat de extraversie oordelen over de in- en outgroep 

significant van elkaar verschillen, F(1,133) = 77.424 , p <.001 , partial η² = .368. Er was geen 

hoofdeffect van tijd, F(2,133) = .682, ns, noch was er een hoofdeffect van verdieping, 

F(1,133) = 1.723). Wel was er een significant interactie effect tussen In-/outgroep oordeel en 

tijd, F(2,133) = 3.730, p < .05, partial η² = .053. Zie figuur 3 voor een schematische weergave. 

Waar de score over de ingroep gedurende de tijd vrij stabiel blijft (met een kleine afname 

tussen T1 en T2 en toename tussen T2 en T3), neemt het extraversie oordeel over de 

outgroep gedurende de tijd toe (tabel 5). 
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Er was geen significante interactie tussen in-/outgroep oordeel en verdieping, 

F(1,133) = .077, ns. De three-way interactie tussen tn-/outgroep oordeel, tijd en verdieping 

bleek ook niet significant F(2,133) = 1.430, ns.  
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Figuur 3. Extraversie oordeel tijdens verschillende meetmomenten voor in- en outgroep.  

 

Gezien het feit dat de oordelen over de outgroep tijdens de meetmomenten niet 

significant verschillen, wordt hypothese 3 niet bevestigd voor extraversie. Bovendien 

beoordelen de medewerkers hun eigen groep tijdens alle meetmomenten extraverter dan 

de outgroep.  

 

3.3.2 Altruïsme 

Evenals voor extraversie, is er met behulp van een two-way ANOVA voor het altruïsme 

oordeel over de outgroep geen significant tijdseffect gevonden, F(2,133) = .088, ns. De 

tendens die bij extraversie zichtbaar is, ontbreekt bij altruïsme (tabel 5). Wel is er een 

hoofdeffect van verdieping op het altruïsme oordeel over de andere groep, F(1,133) = 4.239, 

p <.05, partial η² = .031. De benedenverdieping vond de outgroep gemiddeld (M = 2.85, SD = 

.35) meer altruïstisch dan de bovenverdieping (M = 2.70, SD = .40). Er was geen significant 

interactie effect tussen tijd en verdieping, F(2,133) = 1.084, ns. 

Uit de mixed ANOVA bleek dat er, in tegenstelling tot extraversie, geen significant 

verschil is tussen het altruïsme oordeel over de in- en outgroep, F(1,133) = 3.487, ns. Tevens 

was er geen interactie effect tussen tijd en verdieping op het altruïsme oordeel, F(2,133) = 

.881, ns. Er was ook geen significante three-way interactie tussen tijd, verdieping en in-
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/outgroep oordeel, F(2,133) = .115, ns. Wel was er een significant interactie effect tussen 

verdieping en in-/outgroep oordeel, F(1,133) = 20.855, p < .001, partial η² = .136. Het 

interactie effect tussen verdieping en in/outgroep oordeel is weergegeven in figuur 4. Daar 

waar de benedenverdieping zich minder altruïstisch vindt dan de outgroep, vindt de 

bovenverdieping zich meer altruïstisch dan de outgroep. 
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Figuur 4. Altruïsme oordeel over de in- en outgroep voor de beneden- en bovenverdieping.  

 

De derde hypothese wordt dus, net als voor extraversie, niet voor altruïsme 

bevestigd aangezien de altruïsme oordelen over de outgroep gedurende de tijd niet 

veranderen. Echter worden er wel verschillen gevonden tussen de verdiepingen (hoofdeffect 

altruïsme outgroep en interactie met in-/outgroep). 

 

3.4 Correlatie tussen contact en extraversie/altruïsme 

Voor de vierde hypothese, dat de medewerkers die meer contact hebben met de outgroep 

een meer genuanceerd denkbeeld hebben, is er gekeken naar de correlaties tussen 

verschillende soorten contact en de extraversie/altruïsme scores over de andere groep per 

verdieping (boven/beneden). 

In tabel 6 worden alle correlatie coëfficiënten gepresenteerd tussen de volgende 

variabelen: hoeveelheid contact outgroep, uitgebreidheid contact met outgroep, contact 

privé/werk met outgroep, contactkwaliteit met outgroep, extraversie outgroep, en altruïsme 

outgroep. Er blijken verschillende zwakke (0 ≤ r ≤ .2 ) matige (.3 ≤ r ≤ .6 ) en sterke (.7 ≤ r ≤ 

1.0 ) correlaties (Brace, Kemp & Snelgar, 2006) voor de beneden- en bovenverdieping te zijn. 
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Tabel 6. Correlaties tussen verschillende variabelen per verdieping. Benedenverdieping (n =  51, onder de lege 
diagonaal) en bovenverdieping (n =  88, boven de lege diagonaal).  

                    Boven                             
……………… verdieping          
               
Beneden 
verdieping 

Hoeveelheid contact 
outgroep 

Uitgebreidheid 
contact 
outgroep 

Contact 
prive/werk 
met 
outgroep 

Contact 
kwaliteit 
met 
outgroep 

Extraversie 
outgroep 

Altruïsme 
outgroep 

Hoeveelheid contact      
    outgroep   .44** .08 .52** .15 -.01 

Uitgebreidheid contact 
  . outgroep .44**   .21* .53** .10 .03 

Contact privé/werk met 
 ...outgroep .41** .40**   .09 .27* .22* 

Contact kwaliteit met 
 ...outgroep .58** .57** .28*   .37** .32** 

Extraversie outgroep .43** .43** .247 .59**   .62** 

Altruïsme outgroep -.01 -.11 .20 .09 .16   

Nb. * significant op .05 level; ** significant op .01 level 

 

3.4.1 Benedenverdieping 

Voor de benedenverdieping is er een matige significante correlatie tussen het extraversie 

oordeel over de andere groep en de hoeveelheid (r = .43, n  = 51, p = .001), uitgebreidheid (r 

= .43, n = 88, p < .01) en kwaliteit (r = .59, n = 88, p < .01) van het contact met de outgroep. 

De aard (privé/werk) van het contact had geen significant verband met het extraversie 

oordeel over de outgroep. Tevens is er voor de benedenverdieping geen verband tussen een 

enkele contactsoort en het altruïsme oordeel over de andere groep.  

 

3.4.2 Bovenverdieping 

Voor de bovenverdieping was er geen significant verband tussen de  verschillende soorten 

contact en het extraversie oordeel over de andere groep. Wel is er een positief matig 

verband tussen de aard (r = .27, n = 88, p < .05) van het contact en het altruïsme oordeel 

over de andere groep. Ook de kwaliteit van het contact met de andere groep heeft een 

matig positief verband met het altruïsme oordeel over de outgroep (r = .37, n = 88, p < .01).  

Dus, de hypothese wordt deels bevestigd.  Er is immers geen consistent verband voor 

beide verdiepingen tussen de hoeveelheid van het contact en het extraversie/altruïsme 

oordeel over de andere groep (alleen voor benedenverdieping). Echter, het extraversie 

oordeel over de outgroep hangt wél met de kwaliteit van het contact voor beide groepen 

samen. Het altruïsme oordeel hangt voor beide groepen niet samen met een 

overeenkomstige contactsoort.  
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3.4.3 Regressie analyse contactsoorten 

In tabel 6 is te zien dat de verschillende contactsoorten matig met elkaar correleren (.4 ≤ r ≤ 

.6). Tevens is naar voren gekomen dat beide oordelen samenhangen met kwaliteit van het 

contact (behalve voor de benedenverdieping met altruïsme). Om te bepalen welke 

contactsoort het extraversie (en later altruïsme) oordeel over de andere groep het beste 

voorspelt, is er een stapsgewijze multipele regressie analyse uitgevoerd, waarbij de 

extraversie score eerst voorspeld is door de kwaliteit. Dat leverde een adj. R² van .20, 

F(1,137) = 35.586, p < .001). In stap 2 is daar de aard van het contact (privé/werk) aan 

toegevoegd. Dat leverde een adj. R² van .23, F(2,136) = 21.682, p < .001) op. Voor de 

voorspelling van het extraversie oordeel over de andere groep lijkt de kwaliteit van het 

contact dus het belangrijkste te zijn. De toegevoegde voorspellende waarde van de aard van 

het contact is zeer gering.  

 Voor het altruïsme oordeel over de andere groep is er ook een stapsgewijze 

multipele regressie analyse uitgevoerd, waarbij de toegevoegde variabelen overeenkomen 

met de variabelen voor extraversie. De altruïsmescore is eerst voorspeld door de kwaliteit 

van het contact. Dat leverde een adj. R² van .04, F(1,137) = 6.981, p <.01, op. Het toevoegen 

van de aard van het contact als tweede variabele leverde een adj. R² van .07, F(2,136) = 

8.858, p <.01, op. Het altruïsme oordeel wordt minder goed voorspeld door de kwaliteit van 

het contact dan het extraversie oordeel. Echter, de aard van het contact zorgt wel voor een 

twee keer zo grote voorspellende waarde. Desondanks blijft de voorspellende waarde dan 

nog steeds zwak (adj. R² = .07). 

Voor beide, extraversie en altruïsme, wordt de ‘hoeveelheid van het contact’ met de 

andere groep in geen enkele stap van het voorspellende Model toegevoegd, de variabele 

blijft buitengesloten. Deze heeft dus, van alle soorten contact, de minste voorspellende 

waarde. Kortom, van de soorten contact die extraversie- en altruïsmeoordelen zouden 

beïnvloeden, lijkt kwaliteit van het contact het belangrijkste te zijn en is de hoeveelheid 

contact het minst belangrijk.  

 

3.5 Variantie analyses van extraversie/altruïsme en contact door tijd (selecte groep) 

Om de vijfde hypothese te toetsen wordt er gebruik gemaakt van drie Within-Subject 

ANOVA’s. Met deze hypothese wordt namelijk verwacht dat de oordelen over de outgroep, 

naarmate het toegenomen contact, meer genuanceerd zijn. Aangezien de verschillen tussen 
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herhaalde metingen worden getoetst, zijn voor deze toetsen alleen de antwoorden van de 

respondenten meegenomen die hebben meegedaan tijdens de drie meetmomenten 

(beneden: n = 9, boven: n = 10).  

Er bleek geen significant effect te zijn van tijd op contact, F(1,34) = 2.701, ns, noch 

was er een significant effect van verdieping, F(1,17) = .061, ns. Er was ook geen interactie 

effect tussen tijd en verdieping op contact F(1,34) = .791, ns.  

Net als voor contact hadden verdieping, F(1,17) = .923, ns, en tijd, F(2,34) = .936, 

geen significant effect op het extraversie oordeel. Er was tevens geen interactie effect 

tussen verdieping en tijd op het extraversie oordeel, F(2,34) = .795. 

   Voor altruïsme geldt hetzelfde: verdieping, F(1,17) = .283, ns, en tijd, F(2,34) = 1.128, 

hadden geen significant effect op het altruïsme oordeel over de outgroep. Er was ook geen 

interactie effect tussen verdieping en tijd, F(2,23) = .651, ns.  

Dus, de vijfde hypothese wordt verworpen. Ten eerste is het contact niet significant 

toe- of afgenomen gedurende de tijd. Ten tweede is er geen verschil in het extraversie en 

altruïsme oordeel over de outgroep tijdens de verschillende metingen. Er kan dus niet 

worden gesteld dat de oordelen minder of meer genuanceerd zijn naarmate het 

toegenomen contact.  
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4 Conclusie en discussie 
 

De doelstelling van dit onderzoek was om te onderzoeken of een wijziging in de fysieke 

arbeidsomgeving, ontstaan door een verhuizing van een bedrijf, ervoor zorgt dat collega’s 

meer contact hebben met elkaar en oordelen over elkaar genuanceerder worden.  Door 

middel van verschillende statistische toetsen zijn de mogelijke effecten en verbanden 

onderzocht, met als resultaat dat de voorafgestelde verschillende verwachtingen worden 

bevestigd en ontkracht. Dit zal hieronder uiteengezet worden.  

 

4.1 Contact  

 

4.1.1 Hoeveelheid contact 

Verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat een kleinere afstand tussen groepen tot meer 

face-to-face contact leidt (Cangelosi & Lemoine, 1988; Festinger, et sl. 1950; Rashid, et al. 2006; 

Schofield, et al. 2010; Wolfeld, 2010). Op basis van deze onderzoeken werd er in de huidige studie 

verwacht dat het contact tussen groepen binnen de organisatie door een verhuizing naar een 

gelijkvloers kantoor zou toenemen. Uit de resultaten bleek dat het contact vooral net ná de 

verhuizing toenam, daarna bleef de hoeveelheid contact ongeveer gelijk.  

 Een mogelijke oorzaak van de toename in de hoeveelheid contact is het feit dat de 

verhuizing van zichzelf al meer contact oplevert. Ten tweede waren er na de verhuizing wat 

technische problemen binnen de organisatie waardoor medewerkers een tijdje noch per 

telefoon noch per email bereikbaar waren. Dit suggereert dat de verhuizing en de technische 

mankementen zouden zorgen voor een tijdelijke toename van contact, er zou dan 

logischerwijs een afname moeten zijn van contact tussen de tweede en derde meting. Dit 

laatste is niet het geval. De verhuizing en technische problemen kunnen de toename van de 

hoeveelheid contact daardoor niet geheel verklaren.  

Een meer waarschijnlijke verklaring is dat de verwijdering van de fysieke barrière al 

direct zijn maximale impact had op de hoeveelheid contact, waardoor het contact tussen het 

tweede en derde meetmoment niet verder is toegenomen. De medewerkers zien elkaar na 

de verhuizing waarschijnlijk direct vaker in de gangen en gedeelde ruimtes (Cangelosi & 

Lemoine, 1988; Wolfeld, 2010). Met andere woorden, het effect van gelijkvloersheid op de 

hoeveelheid contact is direct zichtbaar en op zijn hoogtepunt, waardoor het daarna niet 
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meer toeneemt. Dit verklaart het niet significante verschil van de hoeveelheid contact 

tussen het tweede en derde meetmoment. In tegenstelling tot het zojuist genoemde effect, 

suggereren Rashid en collega’s (2006) dat enkel het verkleinen van de fysieke afstand tussen 

medewerkers op zich, niet meer interactie oplevert. Zij geven aan dat er meer voor nodig is 

zoals een beleids- of cultuurverandering binnen de organisatie. Samengevat, het effect van 

de gelijkvloersheid kan wellicht als een opstap worden beschouwd voor een toename in 

contact. Echter om meer interacties te creëren is er mogelijk een cultuur- of 

beleidsverandering binnen de organisatie nodig.  

 

4.1.2 Kwaliteit en aard van het contact 

Verondersteld werd ook, dat er door de verhuizing een verandering zou optreden in de 

kwaliteit, uitgebreidheid en aard van het. De resultaten van meerdere two-way ANOVA’s 

toonden dat de kwaliteit van het contact was toegenomen en het contact door meer privé 

onderwerpen werd gekenmerkt (aard contact). Deze verandering trad echter niet direct na 

de verhuizing op, maar pas tien maanden later bij de laatste meting.  De uitgebreidheid van 

het contact bleek na de verhuizing onveranderd.  

Volgens Wolfeld (2010) wordt het informele en betekenisvolle (kwaliteit) contact, 

zoals contact over privézaken, bereikt door ongeplande interacties. Met ongeplande 

interacties worden toevallige ontmoetingen in de gang of in de keuken bedoeld. De kans op 

deze ontmoetingen zouden direct na de verhuizing kunnen zijn toegenomen aangezien de 

medewerkers een tijdje niet per email of telefoon bereikbaar waren en zij gelijkvloers 

werkten. Dit suggereert dat de kwaliteit en aard van het contact al bij de tweede meting 

zouden verschillen met de eerste meting, dat is echter niet het geval. Wellicht waren er dus 

andere factoren in het spel zoals het vertrouwen van collega’s (Hargie, 2006, pag. 249) en de 

veiligheid in de omgeving (Aberson, et al. 2004). 

Een verhuizing brengt voor de medewerkers veel onzekerheden met zich mee, over 

factoren als de sfeer, de indeling van de werkplekken en de werkzaamheden in het nieuwe 

pand. Dit kan een uitwerking kunnen hebben op de medewerkers, zodanig dat het 

vertrouwen in elkaar (tijdelijk) wat minder is. Tijdens een verhuizing is er geen sprake van 

een intieme stabiele omgeving, wat volgens Aberson en collega’s (2004) een belangrijke 

factor is voor de kwaliteit van het contact. Dit suggereert dat na de verhuizing, wanneer de 

arbeidsomgeving eenmaal gestabiliseerd is, de kwaliteit van het contact zou toenemen. Dit 
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komt overeen met de bevindingen in de deze studie, dat de kwaliteit van het contact tien 

maanden na de verhuizing hoger is dan vóór de verhuizing. Mogelijk is een verhuizing een 

dermate stressvolle situatie, waardoor de kwaliteit van het contact niet direct toeneemt. Pas 

later, wanneer de omgeving gestabiliseerd is, neemt de kwaliteit van het contact toe. 

 

4.2 Stereotypen verandering 

 

4.2.1. Hoeveelheid vs. kwaliteit contact en oordeelverandering 

Op basis van de contacthypothese (Pettigrew & Tropp, 2006) werd in deze studie 

verondersteld dat de denkbeelden die de twee verdiepingsgroepen over elkaar hadden, na  

de verhuizing positiever gekleurd zouden zijn vanwege het toegenomen contact. Hoewel het 

contact is toegenomen, zijn de oordelen over elkaar echter niet gewijzigd.  Bovendien bleek 

de kwaliteit van het contact een sterker verband te hebben met de oordelen over de 

outgroep dan de hoeveelheid contact. Uit de regressie analyse bleek dan ook dat de 

kwaliteit van het contact een significante voorspeller was voor extraversie en in mindere, 

maar nog steeds significante, mate voor altruïsme. Met andere woorden, de denkbeelden 

over de andere groep worden beter door de kwaliteit dan de hoeveelheid van het contact 

voorspeld.  

Dat de kwaliteit van het contact belangrijk blijkt te zijn, komt overeen met wat Islam 

en Hewstone in 1993 vonden. Zij concludeerden dat de  kwaliteit van het contact 

belangrijker is voor het denkbeeld over de outgroep dan de kwantiteit. Kwaliteit van contact 

wordt in de literatuur omschreven als intiem en betekenisvol contact (Islam & Hewstone, 

1993; Pagotto et al., 2010). Een verklaring voor het feit dat contactkwaliteit meer invloed 

heeft op het denkbeeld dan de contacthoeveelheid, is dat intiem contact meer empathie 

oplevert (Vescio, et al., 2003). Dit suggereert dat wanneer het contact tussen medewerkers 

van goede kwaliteit is, zij meer empathie hebben voor de ander en elkaar dus aardiger 

vinden. Dit wordt ondersteund door de resultaten, echter bleek de voorspellende waarde 

van contactkwaliteit sterker voor het extraversie (adj. R² = .20) dan het altruïsme (adj. R² = 

.04) oordeel. De outgroep wordt dus aardiger bevonden wanneer er sprake is van goede 

kwaliteit van het contact, maar dit verband is voor extraversie veel sterker dan voor 

altruïsme.  
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Een verklaring voor het sterkere verband tussen contactkwaliteit en het extraversie 

oordeel, is dat openheid een voorwaarde is voor de verbetering van de contactkwaliteit. 

Contact van goede kwaliteit wordt namelijk gekenmerkt door het bespreken van privé 

onderwerpen en mensen dienen hiervoor open te zijn over hun gedachtes en gevoelens. 

Aangezien openheid een kenmerk is van extraversie (Hoekstra, et al., 1996), worden mensen 

eerder als extraverte personen beoordeeld wanneer zij contact hebben van goede kwaliteit.  

Contactkwaliteit zou op basis van de theorie dus een belangrijke factor zijn in de 

wijziging van het stereotypisch oordeel over de outgroep. Echter toonden Pettigrew en 

Tropp (2006) aan dat contact in wezen het oordeel over outgroepen wijzigt, ongeacht de 

kwaliteit van het contact. Ook in werk relaties vonden zij dergelijke resultaten, echter zijn dit 

vaak onderzoeken naar etnische groepen binnen organisaties. Met andere woorden, 

mogelijk dient de hoeveelheid contact in de contacthypothese van Pettigrew & Tropp (2006) 

vervangen te worden door de kwaliteit  van het contact wanneer het artificiële groepen 

(groepen gecreëerd door de organisatie) betreft. 

 

4.2.3 Causaliteit verhuizing, contact en oordeelverandering 

Hoewel de hoeveelheid contact over de gehele participantengroep direct na de verhuizing 

toenam, is dit niet het geval voor de selecte participantengroep die alle vragenlijsten heeft 

ingevuld (n = 19). Dit suggereert dat een nieuwe fysieke omgeving geen invloed had op de 

hoeveelheid contact en (dus ook) niet op de denkbeelden. Echter, gezien de zeer kleine 

longitudinale steekproef, kunnen er kanttekeningen worden geplaatst bij de 

betrouwbaarheid van deze bevindingen.   

 

4.3 Beperkingen van het onderzoek 

 Ten eerste geven de medewerkers aan (tijdens alle meetmomenten) dat zij de 

outgroep-leden niet over een kam konden scheren omdat zij allen zo verschillend zijn. De 

participanten waren zich dus bewust van het feit dat er naar de stereotypische oordelen 

werden gevraagd. Wanneer zij deze oordelen niet willen prijsgeven en hierom de vragen 

sociaal wenselijk beantwoorden, ondanks de anonimiteit, worden de resultaten ongewenst 

beïnvloed. Er worden dan mogelijk ook geen verbanden gevonden die er in praktijk wel zijn.  

 Ten tweede is er een mogelijkheid dat de variabele ‘hoeveelheid contact’ niet goed 

gemeten is. De antwoordschaal van hoeveelheid contact was enigszins beperkt waardoor de 
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participanten wellicht niet het juiste antwoord voor hun contacthoeveelheid konden geven. 

Dit keuzegebrek beïnvloedt de betrouwbaarheid van de gemeten variabele. 

 Ten derde werden de vragen naar de oordelen over de eigen én andere groep in één 

beeld naast elkaar gesteld (zie bijlage II). Links was de antwoordschaal voor de eigen 

verdieping en rechts voor de andere verdieping. Dit zou de medewerkers zodanig kunnen 

beïnvloeden dat ze beide groepen op dezelfde wijze beoordelen. Ze kunnen zich dan 

namelijk bedenken dat ze eigenlijk geen reden hebben om de groepen verschillend te 

beoordelen. Dit heeft als gevolg dat de significante verschillen tussen de oordelen over de 

in- en outgroep in praktijk sterker zijn dan gemeten. 

Ten slotte was er, zoals hiervoor vermeld, sprake van een zeer kleine longitudinale 

steekproef (n = 19). Hierdoor kunnen de resultaten voor de selecte participantengroep, het 

uitblijven van significante effecten, in twijfel worden getrokken.   

 

4.4 Praktische en wetenschappelijke implicaties 

De aanwezigheid van stereotypische oordelen binnen de organisatie is niet bevorderend 

voor de bedrijfsprestatie (Combs & Griffith, 2007). Uit de huidige studie bleek dat de 

stereotypische oordelen samenhangen met de kwaliteit van het contact tussen de 

medewerkers. Aangezien dit niet overeenkomt met de meta analyse van Pettigrew en Tropp 

(2006), waarbij de contacthoeveelheid van belang is, is het raadzaam om hier verder 

onderzoek naar te doen. Mogelijk geldt de contacthypothese in mindere mate voor 

artificiële groepen, zoals afdelingen binnen organisaties, en is de contactkwaliteit 

belangrijker voor de aanpassing van de strerotypische denkbeelden dan de 

contacthoeveelheid. Wanneer organisaties de kans op negatieve stereotypische oordelen 

willen verkleinen, kunnen ze dus mogelijk beter investeren in oplossingen waardoor de 

kwaliteit van het contact tussen de groepen bevordert. Enkel de medewerkers dichter bij 

elkaar brengen door de fysieke afstand tussen hen te verkleinen, blijkt namelijk niet de 

oplossing voor meer contact en een verhoging van de contactkwaliteit (Rashid et al., 2006).  

 Organisaties kunnen wel de contacthoeveelheid en kwaliteit laten toenemen door 

bijvoorbeeld gelegenheden te organiseren waarmee de kans op informeel contact tussen de 

groepen vergroot wordt, zoals borrels of bedrijfsuitjes. Ten tweede kunnen ze de kans op 

‘plotselinge’ ontmoetingen vergroten  wanneer er een kantine of keuken is (Rachid et al., 

2006). Ten derde zouden flexplekken of een kantoortuin de kans op ongeplande interacties 
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met andere groepen vergroten. Kortom, er zijn binnen én buiten de organisatie 

mogelijkheden om ongeplande interacties tussen de groepen te veroorzaken.  

Zoals hiervoor gezegd is een stabiele omgeving van belang voor de kwaliteit van het 

contact tussen mensen (Aberson et al., 2004). Dat er sprake was van een instabiele 

werkomgeving tijdens de verhuisperiode, kan dan ook een reden zijn voor het feit dat de 

kwaliteit van het contact na de verhuizing niet direct toenam. Om te toetsen in hoeverre een 

stabiele werkomgeving invloed heeft op de contactkwaliteit, zou er vervolgonderzoek 

kunnen worden gedaan binnen fuserende of inkrimpende organisaties zolang er sprake is 

van afdelingen die samenkomen. Bij dergelijke situaties zijn er namelijk verschillende 

onzekerheden voor de medewerkers en is sprake van een instabiele omgeving. Wanneer een 

instabiele omgeving daadwerkelijk van negatieve invloed is op de kwaliteit van het contact, 

kunnen er maatregelen worden getroffen zodat het verminderde vertrouwen in collega’s 

wordt voorkomen en strerotypische oordelen afnemen waardoor de bedrijfsprestaties niet 

verminderen.   

 Aangezien er in dit onderzoek geen causale conclusies konden worden getrokken 

door een kleine longitudinale steekproef en er wel significante verbanden zijn gevonden in 

de gehele participantengroep, is het wenselijk om een dergelijk onderzoek te doen binnen 

een organisatie met twee teams of afdelingen waarbij het verloop minder hoog is. Op deze 

manier zouden er wel causale conclusies kunnen worden getrokken. De vragenlijst zou dan 

wel zodanig aangepast moeten worden dat de oordelen over de eigen en andere groep niet 

op één pagina zichtbaar zijn zodat de kans op sociaal wenselijkheid wordt verminderd. Een 

andere mogelijkheid om de kans op sociaal wenselijkheid te verminderen is door de vragen 

om te buigen van subjectieve naar objectieve vraagstellingen (De Leeuw, Hox & Dillman, 

2008).  Tevens zou de meting van contact op een andere manier geoperationaliseerd 

moeten worden zodat iedere participant een passend antwoord kan geven en de 

antwoorden gevarieerder zijn (De Leeuw, et al., 2008). 

 

Tot slot, de resultaten ondersteunen de hypothese dat het contact toeneemt bij een 

wijziging in de fysieke arbeidsomgeving, echter zorgt deze wijziging niet voor een verschil in 

de stereotypische oordelen over de andere groep. Daarnaast bleek de contactkwaliteit een 

sterker verband te hebben met de stereotypische oordelen over de outgroep dan de 

contacthoeveelheid wat niet overeenkomst met de contacthypothese van Pettigrew en 
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Tropp (2006). Om vast te stellen of kwaliteit daadwerkelijk belangrijker is voor de wijziging 

van het stereotypisch oordeel binnen organisaties, zou meer onderzoek kunnen worden 

gedaan binnen organisaties waarbij er sprake is van verschillende afdelingen en een 

(tijdelijke) instabiele werkomgeving. 
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Bijlage I 

I.a Uitnodigingstekst eerste vragenlijst (T1) 

Beste collega,  

 

De meesten van jullie kennen mij als Esther van de personeelsafdeling. Ik studeer Arbeids- en 

Organisatiepsychologie aan de Universiteit Utrecht en loop vier maanden stage op de P&O afdeling 

van InnovatieAdviseurs. Voor mijn afstuderen doe ik een onderzoek bij InnovatieAdviseurs, vandaar 

ook deze vragenlijst.  

De organisatie is nu verdeeld over twee verdiepingen en na de verhuizing verandert dit in 

één verdieping, ik ga onderzoeken in hoeverre dit invloed heeft op het contact tussen de 

medewerkers van verschillende verdiepingen. 

Om dit te onderzoeken wil ik graag vóór de verhuizing en enig moment ná de verhuizing een 

vragenlijst afnemen. Ik wil je bij deze vragen de vragenlijst in te vullen. Simon is ermee akkoord dat 

dit tijdens werktijd gebeurt, dus van hem heb je goedkeuring om mee te doen. Het neemt ongeveer 

5 minuten in beslag en je helpt me er enorm mee.  

Omdat InnovatieAdviseurs ongeveer 60 werknemers heeft is ieders mening (dus ook die van 

jou) erg belangrijk voor de uitvoering van mijn onderzoek. Hoe meer mensen meedoen, hoe beter 

het is! Ik begrijp dat iedereen het nu drukker heeft rond de verhuizing, maar ik wil je toch graag 

vragen om de vragenlijst nog vóór de verhuizing in te vullen. Ik hoop op je medewerking, je doet me 

er een groot plezier mee.  

 

Als je hier klikt kom je meteen bij de vragenlijst. 

 

Groetjes Esther 

I.b Uitnodigingstekst tweede vragenlijst (T2) 

Beste collega, 

 

Zoals de meesten van jullie weten loop ik hier al enige tijd stage bij Personeelszaken. Ik studeer 

namelijk Arbeids- en Organisatiepsychologie aan de Universiteit Utrecht. 

Naast mijn stage werkzaamheden voor CortexCortex ben ik ook bezig met een afstudeeronderzoek 

binnen CortexCortex. Dit gaat over de contactverandering tussen mensen die plaats vindt ten 

gevolge van de verhuizing. 

http://www.thesistools.com/?id=128537
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Vóór de verhuizing heb ik je gevraagd een vragenlijst in te vullen, nogmaals dankjewel voor 

het invullen hiervan! Graag wil ik je nog een keer om je medewerking vragen voor de tweede meting. 

De vragenlijst is iets anders en het invullen zal ongeveer 5 minuten in beslag nemen. 

Omdat CortexCortex ongeveer 60 werknemers heeft is ieders mening (dus ook die van jou!) 

erg belangrijk voor de uitvoering van mijn onderzoek. Hoe meer mensen meedoen, hoe beter het is!  

Simon is ermee akkoord dat dit tijdens werktijd gebeurt, dus van hem heb je goedkeuring om mee te 

doen. Zoals gezegd neemt het ongeveer 5 minuten van je tijd in beslag. Ik hoop op je medewerking, 

je doet me er een groot plezier mee. 

 

Als je hier klikt kom je meteen bij de vragenlijst. 

 

Mocht je de vorige vragenlijst niet ingevuld hebben, dan heeft het nog steeds heel veel nut als je 

deze vragenlijst wel invult.  Alvast bedankt. 

 

Groetjes Esther 

I.c Uitnodigingstekst derde vragenlijst (T3) 

Beste collega, 

 

Vorige week ben ik tijdens de gezamenlijke lunch langsgekomen, ik heb daar kort verteld over mijn 

onderzoek. Voor diegenen die de lunch gemist hebben of voor de mensen die het nog eens willen 

nalezen, hieronder nog eens een korte toelichting over mijn rol en het onderzoek. 

Ik heb vorig jaar in het voorjaar 4 maanden stage gelopen bij Personeelszaken. Ik ben 

namelijk aan het afstuderen in de richting Arbeids- en Organisatiepsychologie aan de Universiteit 

Utrecht. Naast mijn stage werkzaamheden voor CortexCortex Groep, ben ik destijds tegelijkertijd ook 

begonnen aan mijn afstudeer onderzoek binnen CortexCortex Groep. Dit onderzoek gaat over de 

contactverandering tussen mensen, die plaatsvindt ten gevolge van de verhuizing. De organisatie was 

namelijk verdeeld over twee verdiepingen, na de verhuizing in april is dit veranderd in één 

verdieping. Ik probeer te onderzoeken in hoeverre deze verandering invloed heeft op het contact 

tussen de medewerkers.  

Het onderzoek bestaat uit drie metingen, twee daarvan zijn vorig jaar geweest (voor en na de 

verhuizing), super bedankt voor het invullen hiervan! Om het onderzoek compleet te maken is dit de 

uitnodiging voor de laatste vragenlijst. Graag wil ik je nog een keer om je medewerking vragen voor 

de laatste meting. De vragenlijst is hetzelfde als de vorige vragenlijst en het invullen zal ongeveer 10 

minuten in  beslag nemen en Tom en Simon zijn akkoord dat jullie dit tijdens werktijd doen. 

http://www.thesistools.com/web/?id=141672
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 Iedere mening is erg belangrijk voor het onderzoek. Hoe meer mensen meedoen, hoe beter 

het is! Het maakt niet uit als je bijvoorbeeld nieuw bent en vorig jaar de vragenlijst niet hebt 

ingevuld, of dat je bijvoorbeeld parttime werkt. Iedere deelnemer telt namelijk. Ongeacht het aantal 

uren dat je werkt of het feit dat je vorig jaar de vragenlijst wel of niet hebt ingevuld. 

Zou je de vragenlijst vóór dinsdag 22 februari willen invullen? Ik hoop op je medewerking, je 

doet me er een groot plezier mee. Zodra het onderzoek is afgerond (juni 2011) kom ik jullie de 

belangrijkste conclusies van het onderzoek vertellen op kantoor. 

 

Als je hier klikt kom je meteen bij de vragenlijst. 

 

Groetjes Esther 
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Bijlage II 

 

II.a Vragenlijst maart 2010 (T1) 

Heel fijn dat je de vragenlijst wilt invullen. Probeer bij de vragen niet te lang na te 

denken, maar vul in wat het eerste in je opkomt. Er is geen goed of fout en de 

resultaten zullen anoniem verwerkt worden. Succes! 

  

Start
 

 

1. 

Wat is je naam? (de resultaten worden anoniem verwerkt, je naam wordt losgekoppeld 

van de antwoorden. Ik vraag dit alleen zodat ik weet wie het nog niet heeft ingevuld). *  

 

 

 

 2. 

Op welke verdieping ben je werkzaam? *  

Beneden  

Boven  

 

3. 

Bij welke BV ben je werkzaam? 

(Als je bijv. bij ErfgoeDigitaal onder contract staat, maar je voert voornamelijk voor CortexCortex 

werkzaamheden uit vink dan CortexCortex aan)  

CortexCortex BV  

ErfgoeDigitaal BV  

PremieAdviseurs BV  

Linders BV  

 

Verder
 

 

 4.  
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In hoeverre zijn onderstaande stellingen van toepassing op de groep van de ANDERE 

verdieping (boven of beneden)? Het is begrijpelijk als je niet meteen het antwoord op 

een vraag weet, probeer dan niet te lang na te denken en noteer wat er het eerste in je 

opkomt. Je antwoord is nooit goed of fout. Ook hier geldt dat je antwoorden anoniem 

verwerkt worden en in de uiteindelijke rapportage niet naar individuele personen herleid 

kunnen worden. 

De linkse kolom gaat over je eigen verdieping en de rechtse kolom gaat over de andere 

verdieping. 

 

Links: De mensen die op MIJN verdieping werken zijn meestal…  

 

Rechts: De mensen die op de ANDERE verdieping werken zijn meestal…  

 

 

     zeer oneens  zeer eens    zeer oneens  zeer eens   

  Vriendelijk 
        

  
Gereserveerd in hun 

manier van doen 
        

  Spontaan 
        

  Assertief 
        

  Introvert 
        

  
Graag in gezelschap van 

elkaar 
        

  Individueel ingesteld 
        

  Overheersend 
        

  Optimistisch 
        

  Bazig 
        

  Rustig 
        

  Spraakzaam 
        

  Vrolijk 
        

  Gesloten 
        

  Dominant 
        

 

Verder
 

 

 



 
46 De contacthypothese getoetst op de werkvloer. Afstudeerscriptie Esther Fraaije. 

5. 

In hoeverre zijn onderstaande stellingen van toepassing op de groep van de ANDERE 

verdieping (boven of beneden)? Het is begrijpelijk als je niet meteen het antwoord op 

een vraag weet, probeer dan niet te lang na te denken en noteer wat er het eerste in je 

opkomt. Je antwoord is nooit goed of fout. Ook hier geldt dat je antwoorden anoniem 

verwerkt worden en in de uiteindelijke rapportage niet naar individuele personen herleid 

kunnen worden. 

 

De linkse kolom gaat over je eigen verdieping en de rechtse kolom gaat over de andere 

verdieping. 

 

Links: De mensen die op MIJN verdieping werken zijn meestal…  

 

Rechts: De mensen die op de ANDERE verdieping werken zijn meestal…  

 

     zeer oneens  zeer eens    zeer oneens  zeer eens   

  

Meer geïnteresseerd in 

hun eigen belang dan in 

andermans belang 

        

  Competitief 
        

  Bescheiden 
        

  Bot 
        

  Coöperatief 
        

  Hulpvaardig 
        

  
Open voor wensen van 

anderen 
        

  Geïnteresseerd in macht 
        

  Oprecht 
        

  Sceptisch 
        

  
Van mening dat ze beter 

zijn dan anderen 
        

  Egocentrisch 
        

  Sympathiek 
        

  Zachtaardig 
        

  
Mild in hun oordeel over 

anderen 
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Verder
 

 

   6.  

Hoe vaak heb je contact met de mensen die op de je EIGEN verdieping werken? (dit kan 

van alles zijn, van enkel gedag zeggen tot het hebben van diepe gesprekken) *  

(vrijwel) nooit  

1-2 x per week  

3-4 x per week  

1-5 x per dag  

Gedurende de hele dag door  

 

  

  7.  

Hoe vaak heb je contact met de mensen die op de ANDERE verdieping werken? (dit kan 

van alles zijn, van enkel gedag zeggen tot het hebben van diepe gesprekken) *  

(vrijwel) Nooit  

1-2 x per week  

3-4 x per week  

1-5 x per dag  

Gedurende de hele dag door  

 

   8.  

Niet alle contacten met andere mensen zijn even uitgebreid. Geef hieronder aan hoe 

uitgebreid je contact doorgaans is met mensen die op de ANDERE verdieping werken, 

dus in het algemeen? De score 0 staat voor ‘helemaal niet uitgebreid’ (bijvoorbeeld 

alleen gedag zeggen op de gang) 40 voor ‘enigszins uitgebreid (bijvoorbeeld kort praatje 

bij het kopieermachine) en 100 voor ‘zeer uitgebreid’ (bijvoorbeeld zeer lange 

gesprekken).  

   10   20   30   40   50   60   70   80   90   100  

Score 
          

 9.  

Gaat het tijdens het contact met mensen van de ANDERE verdieping voornamelijk over 

privé of werk- gerelateerde zaken? *  

(vrijwel) uitsluitend over werk  
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vooral werk, nauwelijks privé  

vooral werk, soms privé  

Vooral werk, regelmatig privé  

werk en privé ongeveer gelijk  

Meer privé dan werk  

10. 

In hoeverre zou je graag verandering zien in het contact met de groep van de ANDERE 

verdieping? 

meer privé  
 

meer werk  

minder uitgebreid  
 

meer uitgebreid  

 11. 

Wat voor cijfer zou je de kwaliteit van je contact met de leden van de groep van de 

ANDERE verdieping geven? (wat komt het eerste in je op?)  

 

   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  

Cijfer 
          

 

12. 

In hoeverre verwacht je dat de sfeer binnen de gehele organisatie verbetert door de 

verhuizing naar het nieuwe pand?  

 

verslechtering  
 

verbetering  

 13. 

Kies het figuur dat het beste jouw relatie met de groep van de ANDERE verdieping 

beschrijft. *  
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14. 

Hoe heb je het invullen van de vragenlijst ervaren?  

 

makkelijk  
 

moeilijk  

15. 

Heb je nog iets toe te voegen? (dit kan van alles zijn, onduidelijkheden, ideeën, etc.)  

 

 

 

 
Antw oorden versturen
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 Heel erg bedankt dat je de vragenlijst hebt willen invullen. Iedere mening is 

belangrijk in dit onderzoek, dus ook deze van jou! 

  

II.b Vragenlijst benedenverdieping, mei 2010 (T2) & februari 2011 (T3) 

Heel fijn dat je de vragenlijst wilt invullen. Probeer bij de vragen niet te lang na te 

denken, maar vul in wat het eerste in je opkomt. Er is geen goed of fout en de resultaten 

zullen anoniem verwerkt worden. Succes! 

  

Start
 

 

  1.  

Wat is je naam? (de resultaten worden anoniem verwerkt, je naam wordt 

losgekoppeld van je antwoorden. Ik vraag dit alleen zodat ik weet wie het nog 

niet heeft ingevuld) *  

 

 

 

  2.  

In hoeverre zijn onderstaande stellingen van toepassing op de mensen die bij 

Linders Consultants werken (incl. innovatiebox) enerzijds en op de mensen die 

bij CortexCortex (incl. Breinblik, Weller, E factuur), ErfgoeDigitaal én 

PremieAdviseurs werken anderzijds? Het is begrijpelijk als je niet meteen het 

antwoord op een vraag weet, probeer niet te lang na te denken en noteer wat er 

het eerste in je opkomt. Je antwoord is nooit goed of fout. Ook hier geldt dat je 

antwoorden anoniem verwerkt worden. De linkse kolom gaat over de mensen 

die bij Linders Consultants werken en de rechtse kolom gaat over de mensen 

die bij CortexCortex, ErfgoeDigitaal én PremieAdviseurs werken. 

 

Links: De mensen die bij Linders Consultants werken zijn meestal... 

 

Rechts: De mensen die bij CortexCortex, ErfgoeDigitaal én PremieAdviseurs 

werken zijn meestal...  

 

     zeer oneens  zeer eens    zeer oneens  zeer eens   

  Vriendelijk 
        

  Gereserveerd in hun 
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manier van doen 

  Spontaan 
        

  Assertief 
        

  Introvert 
        

  
Graag in gezelschap 

van elkaar 
        

  Inidividueel ingesteld 
        

  Overheersend 
        

  Optimistisch 
        

  Bazig 
        

  Rustig 
        

  Spraakzaam 
        

  Vrolijk 
        

  Gesloten 
        

  Dominant 
        

  

Verder
 

  3.  

In hoeverre zijn onderstaande stellingen van toepassing op de mensen die bij 

Linders Consultants (incl. Innovatiebox) werken enerzijds en op de mensen die 

bij CortexCortex (incl. Breinblik, Weller en E-factuur), ErfgoeDigitaal én 

PremieAdviseurs werken anderzijds? Het is begrijpelijk als je niet meteen het 

antwoord op een vraag weet, probeer niet te lang na te denken en noteer wat er 

het eerste in je opkomt. Je antwoord is nooit goed of fout. Ook hier geldt dat je 

antwoorden anoniem verwerkt worden. De linkse kolom gaat over de mensen 

die bij Linders Consultants werken en de rechtse kolom gaat over de mensen 

die bij CortexCortex, ErfgoeDigitaal én PremieAdviseurs werken. 

 

Links: De mensen die bij Linders Consultants werken zijn meestal... 

 

Rechts: De mensen die bij CortexCortex, ErfgoeDigitaal én PremieAdviseurs 

werken zijn meestal...  
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     zeer oneens  zeer eens    zeer oneens  zeer eens   

           

  

Meer geïnteresseerd in 

hun eigen belang dan in 

andermans belang 

        

  Competetief 
        

  Bescheiden 
        

  Bot 
        

  Coöperatief 
        

  Hulpvaardig 
        

  
Open voor wnesen van 

anderen 
        

  Geïnteresseerd in macht 
        

  Oprecht 
        

  Sceptisch 
        

  
Van mening dat ze 

beter zijn dan anderen 
        

  Egocentrisch 
        

  Sympathiek 
        

  Zachtaardig 
        

  
Mild in hun oordeel over 

anderen 
        

Verder
 

  4.  

Hoe vaak heb je contact met de mensen van Linders Consultants, incl. 

Innovatiebox? (Dit kan van alles zijn, van enkel gedag zeggen tot het hebben 

van diepe gesprekken) *  

(vrijwel) nooit  

1-2 x per week  

3-4 x per week  

1-5 x per dag  
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Gedurende de hele dag door  

 

   5.  

Hoe vaak heb je contact met de mensen van CortexCortex, ErfgoeDigitaal én 

PremieAdviseurs? (dit kan van alles zijn, van enkel gedag zeggen tot het 

hebben van diepe gesprekken) *  

(vrijwel) nooit  

1-2 x per week  

3-4 x per week  

1-5 x per dag  

Gedurende de hele dag door  

  

  6.  

Niet alle contacten met andere mensen zijn even uitgebreid. Geef hieronder aan 

hoe uitgebreid je contact doorgaans is met de mensen van CortexCortex, 

ErfgoeDigitaal én Premieadviseurs, dus in het algemeen? De score 10 staat voor 

'helemaal niet uitgebreid' (bijvoorbeeld alleen gedag zeggen op de gang) 40 

voor 'enigszins uitgebreid' (bijvoorbeeld kort praatje bij het kopieermachine) 

en 100 voor 'zeer uitgebreid' (bijvoorbeeld zeer lange gesprekken).  

   10   20   30   40   50   60   70   80   90   100  

score 
          

 

   

7.  

Gaat het tijdens het contact met mensen van CortexCortex, ErfgoeDigitaal én 

PremieAdviseurs voornamelijk over privé of werk-gerelateerde zaken? *  

(vrijwel) uitsluitend over werk  

vooral werk, nauwelijks privé  

vooral werk, oms privé  

vooral werk, regelmatig privé  

werk en privé ongeveer gelijk  

meer privé dan werk  
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   8.  

In hoeverre zou je graag verandering zien in het contact met de mensen van 

CortexCortex, ErfgoeDigitaal én Premieadviseurs?  

meer privé  
 

meer werk  

minder uitgebreid  
 

meer uitgebreid  

  9.  

Wat voor cijfer zou je de kwaliteit van je contact met de mensen van 

CortexCortex, ErfgoeDigitaal én PremieAdviseurs geven? (wat komt het eerste 

in je op?)  

   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  

Cijfer 
          

   10.  

In hoeverre vind je dat de sfeer verbeterd is sinds de verhuizing naar het 

nieuwe pand? (indien je niet hebt gewerkt in het vorige pand, laat deze vraag 

dan open)  

verslechtering  
 

verbetering  

  11.  

Kies het figuur dat het beste jouw relatie met de mensen van CortexCortex, 

ErfgoeDigitaal én PremieAdviseurs weergeeft.  
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   12.  

Hoe heb je het invullen van de vragenlijst ervaren?  

makkelijk  
 

moeilijk  

13.  

Heb je nog iets toe te voegen (dit kan van alles zijn, onduidelijkheden, ideeën, 

etc.)  

 

 

Antw oorden versturen
 

Heel erg bedankt voor het invullen van de vragenlijst. Iedere mening is belangrijk in dit 

onderzoek, dus ook deze van jou! 
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II.c Vragenlijst bovenverdieping, mei 2010 (T2) en februari 2011 (T3) 

Heel fijn dat je de vragenlijst wilt invullen. Probeer bij de vragen niet te lang na te 

denken, maar vul in wat het eerste in je opkomt. Er is geen goed of fout en de resultaten 

zullen anoniem verwerkt worden. Succes! 

 
Start

  

 1.  

Wat is je naam? (de resultaten worden anoniem verwerkt, je naam wordt 

losgekoppeld van je antwoorden. Ik vraag dit alleen zodat ik weet wie het nog 

niet heeft ingevuld). *  

 

 

   2.  

In hoeverre zijn onderstaande stellingen van toepassing op de mensen die bij 

CortexCortex, ErfgoeDigitaal én PremieAdviseurs werken enerzijds en op de 

mensen die bij Linders Consultants werken anderzijds? Het is begrijpelijk als je 

niet meteen het antwoord op een vraag weet, probeer niet te lang na te denken 

en noteer wat er het eerste in je opkomt. Je antwoord is nooit goed of fout. Ook 

hier geldt dat je antwoorden anoniem verwerkt worden. De linkse kolom gaat 

over de mensen die bij CortexCortex, ErfgoeDigitaal én PremieAdviseurs werken 

en de rechtse kolom gaat over de mensen die bij Linders Consultants werken. 

 

Links: De mensen die bij CortexCortex, ErfgoeDigitaal én PremieAdviseurs 

werken zijn meestal... 

 

Rechts: De mensen die bij Linders Consultants werken zijn meestal...  

     zeer oneens  zeer eens    zeer oneens  zeer eens   

  Vriendelijk 
        

  
Gerserveerd in hun 

manier van doen 
        

  Spontaan 
        

  Assertief 
        

  Introvert 
        

  
Graag in gezelschap 

van elkaar 
        

  Inidividueel ingesteld 
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  Overheersend 
        

  Optimistisch 
        

  Bazig 
        

  Rustig 
        

  Spraakzaam 
        

  Vrolijk 
        

  Gesloten 
        

  Dominant 
        

Verder
 

  3.  

In hoeverre zijn onderstaande stellingen van toepassing op de mensen die bij 

CortexCortex, ErfgoeDigitaal én PremieAdviseurs werken enerzijds en op de 

mensen die bij Linders Consultants werken anderzijds? Het is begrijpelijk als je 

niet meteen het antwoord op een vraag weet, probeer niet te lang na te denken 

en noteer wat er het eerste in je opkomt. Je antwoord is nooit goed of fout. Ook 

hier geldt dat je antwoorden anoniem verwerkt worden. De linkse kolom gaat 

over de mensen die bij CortexCortex, ErfgoeDigitaal én PremieAdviseurs werken 

en de rechtse kolom gaat over de mensen die bij Linders Consultants werken. 

 

Links: De mensen die bij CortexCortex, ErfgoeDigitaal én PremieAdviseurs 

werken zijn meestal... 

 

Rechts: De mensen die bij Linders Consultants werken zijn meestal...  

     zeer oneens  zeer eens    zeer oneens  zeer eens   

  

Meer geïnteresseerd in 

hun eigen belang dan in 

andermans belang 

        

  Competetief 
        

  Bescheiden 
        

  Bot 
        

  Coöperatief 
        

  Hulpvaardig 
        

  Open voor wensen van 
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anderen 

  
Geïnteresseerd in 

macht 
        

  Oprecht 
        

  Sceptisch 
        

  
Van mening dat ze 

beter zijn dan anderen 
        

  Egocentrisch 
        

  Sympathiek 
        

  Zachtaardig 
        

  
Mild in hun oordeel over 

anderen 
        

Verder
 

 4.  

Hoe vaak heb je contact met de mensen van CortexCortex, ErfgoeDigitaal én 

PremieAdviseurs? (dit kan van alles zijn, van enkel gedag zeggen tot het 

hebben van diepe gesprekken) *  

(vrijwel) nooit  

1-2 x per week  

3-4 x per week  

1-5 x per dag  

Gedurende de hele dag door  

   5.  

Hoe vaak heb je contact met de mensen van Linders Consultants? (dit kan van 

alles zijn, van enkel gedag zeggen tot het hebben van diepe gesprekken) *  

(vrijwel) nooit  

1-2 x per week  

3-4 x per week  

1-5 x per dag  

Gedurende de hele dag door  
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   6.  

Niet alle contacten met andere mensen zijn even uitgebreid. Geef hieronder aan 

hoe uitgebreid je contact doorgaans is met de mensen van Linders Consultants, 

dus in het algemeen? De score 10 staat voor 'helemaal niet uitgebreid' 

(bijvoorbeeld alleen gedag zeggen op de gang) 40 voor 'enigszins uitgebreid' 

(bijvoorbeeld kort praatje bij het kopieermachine) en 100 voor 'zeer uitgebreid' 

(bijvoorbeeld zeer lange gesprekken).  

7.  

Gaat het tijdens het contact met mensen van Linders Consultants voornamelijk 

over privé of werk-gerelateerde zaken? *  

(vrijwel) uitsluitend over werk  

vooral werk, nauwelijks privé  

vooral werk, soms privé  

vooral werk, regelmatig privé  

werk en privé ongeveer gelijk  

meer privé dan werk  

  8.  

In hoeverre zou je graag verandering zien in het contact met de mensen van 

Linders Consultants?  

meer privé  
 

meer werk  

minder uitgebreid  
 

meer uitgebreid 

9.  

Wat voor cijfer zou je de kwaliteit van je contact met de mensen van Linders 

Consultants geven? (wat komt het eerste in je op?)  

 

 

 10. 

In hoeverre vind je dat de sfeer verbeterd is sinds de verhuizing naar het 

   10   20   30   40   50   60   70   80   90   100  

score 
          

 

   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  

Cijfer 
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nieuwe pand? (indien je niet hebt gewerkt in het vorige pand, laat deze vraag 

dan open)  

verslechtering  
 

verbetering  

 11.  

Kies het figuur dat het beste jouw relatie met de mensen van Linders 

Consultants weergeeft. *  
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12.  

Hoe heb je het invullen van de vragenlijst ervaren?  

makkelijk  
 

moeilijk  

13.  

Heb je nog iets toe te voegen (dit kan van alles zijn, onduidelijkheden, ideeën, 

etc.)  

 

  

Antw oorden versturen
 

Heel erg bedankt voor het invullen van de vragenlijst. Iedere mening is 

belangrijk in dit onderzoek, dus ook deze van jou! 


