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Overal in het land worden ontmoetingen georganiseerd tussen mensen die van elkaar verschillen in onder 

meer culturele achtergrond en religie. De aanname is dat door op deze manier mensen dichterbij elkaar te 

brengen groepen een positievere houding en meer begrip naar elkaar ontwikkelen. Door middel van 

ontmoetingen in bijvoorbeeld buurthuizen en bibliotheken wordt er overal in het land door vrijwilligers en 

sociale professionals gewerkt aan dit doel, maar door de corona-epidemie moesten veel van die initiatieven 

tijdelijk hun deuren sluiten. Noodgedwongen gingen initiatieven online verder in de hoop dat mensen ook 

online dichterbij elkaar konden worden gebracht. In dit rapport onderzoeken we of en hoe deze online 

ontmoetingen werken. Onder welke omstandigheden kan online ontmoeting zorgen voor effect? En wat 

levert het precies op? Onderzoek hierover is van belang voor een samenleving waarin we respectvol 

samenleven willen bevorderen, want online contacten nemen een vogelvlucht; niet alleen tijdens de 

coronacrisis maar ook als een permanente manier om verschillende burgers met elkaar te verbinden.  

 

VIER VOORBEELDEN UIT DE PRAKTIJK 

Voor dit onderzoek hebben we gesproken met drie mensen die verbonden zijn aan een of meerdere 

initiatieven waarbij al dan niet tijdelijk online contact is ingezet om verschillende mensen aan elkaar te 

verbinden. Hieronder volgt een korte beschrijving van deze voorbeelden.  

 

De TaalTafel en het TaalLokaal  

Dit zijn particuliere initiatieven, die aangeboden worden vanuit de bibliotheek Hilversum. De wekelijkse 

bijeenkomsten hebben als doel volwassenen met een migratieachtergrond (statushouders, expats) meer 

vertrouwd te maken met de Nederlandse taal.  

Er gelden – bewust – geen instroomeisen. Gemotiveerde vrijwilligers begeleiden de groepen.  

De TaalTafel richt zich vooral op spreekvaardigheid, bij het TaalLokaal komen ook lezen en schrijven aan 

bod. De lesthema’s variëren sterk. Letterlijk alles kan als uitganspunt dienen: een lied, een filmpje, een 

informatiefolder, spelletjes, eigen ervaringen, iets actueels. De begeleiders spannen zich in om een open, 

respectvolle, positieve sfeer te creëren, met ruimte voor ieders inbreng. Een kopje thee of koffie hoort erbij. 

Buiten de lessen om houden de vrijwilligers en deelnemers via de (facultatieve) whats-app-groep contact 

met elkaar. Zo maken ze wekelijks iedereen weer warm voor de les en reageren ze op vragen. Belangrijke 

neveneffecten: men doet nieuwe contacten op en de groep fungeert soms als een sociaal vangnet. 

 

Walking & Talking 

Stichting Walking & Talking 

Het spreken van dezelfde taal maakt verbinding mogelijk. Combineer dat gegeven met gelijkwaardigheid, 

gezelligheid en gezondheid en je krijgt het Rotterdamse initiatief Walking & Talking.  

Walking & Talking helpt mensen die Nederlands als tweede taal leren bij het verbeteren van hun 

spreekvaardigheid, terwijl ze al wandelend en pratend stadsgenoten met elkaar verbinden.  

Tijdens de conversatiewandelingen praten wisselende duo's met elkaar. Statushouders praten met expats. 

Expats praten met arbeidsmigranten. Zo worden sociale bubbels doorbroken en leren deelnemers elkaars 

leefwereld en waarden kennen.  

 

INLEIDING 
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Bibliotheek Rotterdam 

Bibliotheek Rotterdam helpt Rotterdammers om bewust, kritisch en actief deel te nemen aan de 

samenleving. Dit doet de bibliotheek door toegang te geven tot betrouwbare kennis en informatie en door 

activiteiten te organiseren op het gebied van taal, cultuur en maatschappij. Bibliotheek Rotterdam biedt haar 

dienstverlening zowel fysiek als digitaal aan, op een laagdrempelige wijze en bij voorkeur in de nabije 

omgeving van Rotterdammers. 

 

Facebookgroep Lunetten  

Prikbord Lunetten is een veelgebruikte Facebookpagina met ruim 5.200 leden wonend of actief in de 

Utrechtse wijk Lunetten. Doel is de sociale cohesie in de wijk te versterken, elkaar te helpen en 

duurzaamheid te vergroten door bruikbare spullen niet weg te gooien maar aan elkaar door te geven. 

Doordat bewoners (van diverse achtergronden) elkaar al online “kennen”, is de drempel lager in offline 

contact en voelen zij zich meer betrokken bij de wijk en haar mensen. De Facebookpagina is een 

springplank voor nieuwe verbindende initiatieven in de wijk. Deze besloten groep is in 2013 gestart als 

initiatief van wijkbewoners. Zij hebben de rol van beheerder/wijkverbinder. 

 

 

ONDERZOEKSMETHODE  

We gebruiken de onderzoeksmethode ‘theory based evaluation’ (afgekort TBE). Dit is een type onderzoek 

dat meer inzicht biedt in waarom een bepaald type interventie wel of niet werkt. Dit evaluatiedesign is 

afkomstig van Carol Weiss (1995) en gaat er vanuit dat ieder type interventie impliciet of expliciet gebaseerd 

is op een theorie over waarom de interventie werkt. Deze theorie zou aan de oppervlakte moeten komen 

inclusief alle (impliciete en expliciete) aannamen die erbij horen. De onderliggende assumpties en het 

veronderstelde verband daartussen, wordt de theory of change of verandertheorie genoemd (zie onder meer 

het werk van Stame uit 2004 en van Lub uit 2013). Deze theory of change beschrijft in het kort de reeks van 

oorzaken en gevolgen (effecten) die door de interventie in gang zou worden gezet: het gaat om de causale 

relatie tussen proces A en B en vervolgens tussen proces B en C etc (Birckmayer & Weiss, 2000; Carvelho 

& White, 2004; Fitz-Gibbon & Morris, 1996; Weiss, 1998). Een theory based evaluation checkt of deze 

theorie en de assumpties juist zijn. Interventies zelf worden dus niet geëvalueerd maar de onderliggende 

theorie wordt wel getoetst. Er zijn verschillende manieren waarop dit gedaan kan worden, zoals via het 

checken van de bestaande wetenschappelijke literatuur (De Leeuw, 2003; Lub, 2013, 2014). In dat geval 

gaat een TBE aan de hand van literatuuronderzoek na of er empirische bewijsvoering is voor de 

veronderstelde reeks van oorzaak en gevolg. Theory based evaluation geeft antwoord op de vraag of er 

bewijs is dat veronderstelde verandertheorieën kunnen werken en hoe dat proces verloopt. Op die manier 

komt er zicht op mechanismen en de stappen die ertoe moeten leiden dat een interventie effectief is. 

Onderzoeksverantwoording  

Een TBE bestaat uit verschillende fasen welke wij hebben doorlopen voor dit onderzoek. We beschrijven 

hieronder deze fasen:  

 

(1) De eerste fase van de onderzoeksmethode is het opstellen van de verandertheorie door het scherp 

benoemen van de vooronderstellingen waarom de interventie ‘online ontmoetingen’ zou werken. Daartoe 

hebben wij een gesprek gehad met vertegenwoordigers van drie organisaties die werken met online 

ontmoeting of dat hebben gedaan tijdens de coronacrisis (zie ‘voorbeelden uit de praktijk’). Met hen samen 
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is vastgesteld wat de verandertheorie is. Deze staat hieronder beschreven. Op basis daarvan hebben we 

onderzoeksvragen geformuleerd.  

 

(2) In de tweede fase is nagegaan of de verandertheorie klopt op basis van de wetenschappelijke literatuur 

en zo ja onder welke voorwaarden dit het geval is. We hebben met name gezocht via de openbaar 

toegankelijke database Google Scholar naar wetenschappelijke literatuur die informatie biedt over de 

verandertheorie. We hebben zoektermen gebruikt die parallel lopen aan de begrippen uit de verandertheorie 

of synoniemen hiervan (in het Engels). Er is met name gezocht naar wetenschappelijke empirische studies 

die zijn gepubliceerd in peer reviewed journals. We hebben in het bijzonder gekeken naar Randomized 

Controlled Trials (RCT’s): studies waarin deelnemers willekeurig (at random) worden verdeeld over 

verschillende groepen. De ene groep wordt wel aan een bepaalde interventie blootgesteld, de andere niet én 

er vindt zowel een voor- als een nameting plaats. Dit type studies geeft aanwijzingen over causaliteit: het 

één leidt tot het ander. Uiteraard hebben we ook gekeken naar meta-analyses en systematische reviews van 

RCT-studies; die geven nog veel meer inzichten dan een enkele RCT. Naast deze studies is het informatief 

om ook te kijken naar empirische studies met een voor- en nameting zonder controlegroep. Zulke studies 

geven aanwijzingen over samenhang tussen variabelen, maar niet over causaliteit. Door het gebrek aan een 

controlegroep is namelijk niet duidelijk waardoor de samenhang veroorzaakt wordt maar de 

onderzoeksresultaten geven hier wel aanwijzingen over. RCT’s geven wel duidelijkheid over de causaliteit. 

Bij beide typen onderzoeken gaat het voor een groot deel om experimenten uitgevoerd in een 

laboratoriumsetting, maar er zitten ook een aantal veldonderzoeken bij. We hebben gekeken naar cross-

sectioneel onderzoek: dit zijn studies waarbij gegevens worden verzameld binnen een populatie waardoor 

het mogelijk is om verbanden vast te stellen, bijvoorbeeld tussen de hoeveelheid aan online ontmoetingen 

en de wederzijdse houdingen tussen groepen. Tot slot hebben we ook gekeken naar kwalitatieve studies 

omdat deze meer inzicht kunnen geven in de motieven, achtergronden en belevingen van mensen. We 

hebben uiteindelijk iets meer dan honderd bronnen geraadpleegd.  

 

(3) In de laatste fase hebben we op basis van het onderzoek naar de wetenschappelijke bronnen de 

onderzoeksvragen beantwoord. Hierbij zijn de inzichten uit de wetenschappelijke studies vertaald naar 

voorwaarden die laten zien hoe de werkwijze effectief zou kunnen zijn. Deze inzichten hebben we gedeeld 

met de vertegenwoordigers van de drie organisaties die de verandertheorie samen hebben opgesteld.  

 

Verandertheorie  

 

Op basis van fase 1 (gesprek met vertegenwoordigers van organisaties die online ontmoeting organiseren 

tussen mensen van verschillende achtergronden en religies – zie ‘voorbeelden uit de praktijk’) zijn we 

gekomen tot de volgende verandertheorie:  

Een praktische vraag of praktisch doel (bijvoorbeeld taal leren of spullen lenen) wordt gesteld aan mensen 

die van elkaar verschillen in afkomst of religie →hierdoor ontmoeten mensen die van elkaar verschillen in 

o.a. culturele achtergrond en religie elkaar online → dit leidt er toe dat mensen die van elkaar verschillen in 

bijvoorbeeld religie of afkomst, (a) een positievere houding naar elkaar toe krijgen / meer begrip voor elkaar 

ontwikkelen (b) elkaar gaan helpen en hulp aanvaarden van een ander (c) zich onderdeel voelen van een 

gemeenschap (d) zelf meer zelfvertrouwen krijgen / zich empowered voelen ( e) zich gesteund voelen door 

elkaar. 

De organisaties die online contact houden hebben zelf ook al ideeën onder welke voorwaarden deze 

positieve uitkomsten tot stand komen. Zij noemen de volgende voorwaarden:  
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• goed gestructureerd en begeleid: voorbeelden hiervan die de organisaties geven zijn onder 

meer een duidelijk programma op stellen, enthousiasmeren van deelnemers, een veilige sfeer 

creëren, iedereen aan het woord wordt laten, om kunnen gaan met ‘lastige situaties’ (bv. durven 

afkappen, ‘niet-opbouwende inbreng’ respectvol kunnen ombuigen in de gewenste richting, 

spelregels opstellen en bewaken, 

• begeleiders stelen persoonlijke vragen stellen of delen zelf persoonlijke informatie, 

• er gemeenschappelijke (leer)vragen en interesses worden besproken, 

• deelnemers hebben de nodige de taal- en digitale vaardigheden hebben voor online contact, 

 

Toelichting:  

De ontmoeting kan via verschillende routes tot stand worden gebracht. Bijvoorbeeld: je start met een grote 

groep, en mensen vinden elkaar in kleinere groepjes doordat ze een zelfde praktisch vraag hebben 

(bijvoorbeeld verf lenen van elkaar). De groepjes kunnen dus steeds fluctueren; dit al naar gelang de (duur 

van het bestaan van de) vraag en het aantal geïnteresseerden. Een andere optie is dat er wordt begonnen 

met een kleinere groep (met tussentijdse in- en uitstroom) van mensen die samen aan het zelfde praktische 

middel willen werken, zoals mensen die een taal beter willen leren spreken of mensen die andere willen 

helpen bij de taal leren.  

Soms is de praktische vraag niet de echte reden voor contact, maar is er gewoon een behoefte aan contact. 

In dat geval wordt het ‘praktische’ heel bewust ingezet om (nieuwe) mensen te ontmoeten.  

 

Onderzoekvragen 

 

Op basis van de verandertheorie kunnen de volgende onderzoeksvragen worden opgesteld:  

 

1. Klopt het volgens de bestaande wetenschappelijke kennis, dat door een praktische vraag of 

praktisch doel (bijvoorbeeld taal leren of spullen lenen) mensen die van elkaar verschillen in o.a. 

culturele achtergrond en religie elkaar online kunnen ontmoeten?  

2. Klopt het dat deze online ontmoeting kan leiden tot a) een positievere houding naar elkaar toe / meer 

begrip voor elkaar ontwikkelen (b) elkaar gaan helpen en hulp aanvaarden van een ander (c) zich 

onderdeel voelen van een gemeenschap (d) zelf meer zelfvertrouwen krijgen / zich empowered 

voelen (e) zich gesteund voelen door elkaar?  

3. Klopt het dat de bovengenoemde resultaten bij vraag 2 alleen tot stand komen onder de volgende 

voorwaarden? (a) goed gestructureerd en begeleid contact, (b) begeleiders stelen persoonlijke 

vragen stellen of delen zelf persoonlijke informatie en (c) er gemeenschappelijke (leer)vragen en 

interesses worden besproken en (d) deelnemers hebben de nodige de taal- en digitale vaardigheden 

hebben voor online contact? 

 

OPBOUW VAN HET RAPPORT 

In hoofdstuk 1 wordt er beschreven welke studies er zijn gevonden met betrekking tot onderzoeksvraag 1 en 

welke resultaten hieruit voortkomen die relevant zijn voor de beantwoording van deze eerste 

onderzoeksvraag. In hoofdstuk 2 staat onderzoeksvraag 2 centraal en in hoofdstuk 3 onderzoeksvraag 3. 

We eindigen met een conclusie / samenvatting van het gehele onderzoek en de opbrengsten ervan.  
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Uit de gespreken met de uitvoerders van online ontmoeting- interventies is naar voren gekomen dat zij 

deelnemers vaak bij elkaar krijgen door een praktische vraag of praktisch doel. Door een praktische vraag of 

praktisch doel (bijvoorbeeld taal leren of spullen lenen) ontstaat er een online ontmoeting tussen mensen die 

van elkaar verschillen in onder andere culturele achtergrond en religie. Voorop staat dus niet het ontmoeten 

van mensen die ‘anders’ zijn dan jij zelf maar een praktisch doel. In deze paragraaf beschrijven we of dit 

werkt volgens de wetenschappelijke literatuur om mensen bij elkaar te brengen.  

 

1.1 IN ‘REAL LIFE’ SAMEN KOMEN VOOR EEN PRAKTISCH 
DOEL 

Samen komen om te werken aan een gezamenlijk praktisch doel, was een van de voorwaarde volgens de 

theorie van Allport in 1954 om er voor te zorgen dat mensen die van elkaar verschillende in afkomst of 

religie, een goed contact samen zouden ontwikkelen. In een meta-analyse van Pettigrew en Tropp (2006) is 

gekeken of deze voorwaarde (en ook de andere voorwaarden die Allport stelde) voor contact ook echt 

noodzakelijk is voor een positief effect. Dat bleek niet het geval: ook zonder deze voorwaarden kan er goed 

contact zijn en kan contact tussen verschillende groepen vooroordelen verminderen. Echter de voorwaarden 

van Allport zorgen er wel voor dat het effect van het contact groter is. De kans om het samenleven tussen 

groepen op een positieve manier te stimuleren neemt bovendien toe wanneer het contact niet eenmalig is 

maar regelmatig, gedurende een langere periode en gevarieerd is (verschillende soorten activiteiten), zo 

blijkt uit onderzoek (RMO, 2005). Uit het RMO rapport komt ook naar voren dat resultaten van contact-

aanpakken met name afhangen van de intensiteit waarmee in een interventie (overbruggend) contact tussen 

groepen wordt gerealiseerd: hoe duurzamer en intensiever het contact, hoe groter de kans dat het contact 

beklijft (RMO, 2005).  

Samenwerken aan een gemeenschappelijk doel is dus niet noodzakelijk om te zorgen dat mensen van 

verschillende achtergronden of religies contact met elkaar krijgen en zo vooroordelen verminderen, maar het 

helpt wel; zeker als dat niet eenmalig is. 

Focussen op overeenkomsten  

Bekend is ook dat contacten gericht op samenwerking en het vinden van overeenkomsten met mensen die 

‘anders’ zijn dan jijzelf, aantrekkelijk kunnen zijn voor mensen uit de meerderheid of dominante groep om 

aan mee te doen, zo concluderen Ron, Solomon, Halperin en Saguy (2017) in een review. In deze review 

wordt beschreven dat het voor mensen uit de dominante groep (mensen die worden gezien als behorend tot 

de norm / mensen die in een machtigere positie verkeren in de samenleving) het juist prettig kan zijn om te 

focussen op wat men gemeen heeft met mensen uit groepen die in de minderheid zijn, zodat zij niet 

geconfronteerd worden met ongelijkheid tussen de groepen. Zoals we zullen zien in paragraaf 3, is dit ook 

een nadeel: wanneer de bedoeling is om meer gelijkheid te creëren in de samenleving moet voorkomen 

worden dat onderlinge verschillen weggepoets worden (Saguy, Shchori-Eyal, Hasan-Aslih, Sobol, Dovidio, 

2016). Voor mensen uit minderheidsgroepen en / of groepen met een minder machtige positie, kan het ook 

1 HOOFDSTUK 1: EEN PRAKTISCH DOEL 

OM TE ZORGEN VOOR ONLINE 

CONTACT  
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juist aantrekkelijk zijn om deel te nemen aan activiteiten die focussen op gemeenschappelijkheid: een 

positieve omgang met mensen uit de meerderheidsgroep geeft meer mogelijkheden om ‘voorruit’ te komen 

in de samenleving (Ron et al. 2017). Ook dat heeft als nadeel dat mensen uit minderheidsgroepen zelf 

minder aandacht hebben voor het veranderen van de structurele ongelijke positie van hun groep (Saguy, 

Shchori-Eyal, Hasan-Aslih, Sobol, Dovidio, 2016). 2016). Desalniettemin, kan de focus op wat mensen met 

elkaar overeen hebben, zoals samen buurtbewoners zijn, dus naar verwachting effectief zijn om mensen te 

stimuleren om samen te gaan werken met anderen die ‘anders’ zijn dan zij zelf.  

 

 Samengevat: Focussen op wat mensen gemeen hebben met mensen uit een andere groep (zoals 

gemeenschappelijke doelen, gemeenschappelijke belangen of interesses, gemeenschappelijke 

identiteiten), kan helpen om mensen te stimuleren om mee te doen aan activiteiten met mensen uit 

deze andere groep. In hoeverre dit ook heel praktisch moet worden, zoals dat je als buurtbewoners 

samen spullen van elkaar leent, is nog weinig onderzocht.  

 

 

 

1.2 DE DREMPEL VERLAGEN OM SAMEN TE WERKEN EN 
GEMEENSCHAPPELIJKHEID TE ZOEKEN 

Er zijn een aantal voorwaarden bekend waardoor meedoen aan een (offline) activiteit waarbij samenwerking 

of gemeenschappelijkheid voorop staan, aantrekkelijker wordt. Allereerst is bekend dat projecten kansrijk 

zijn die uitgaan van gedeelde interesses, belangen, voorkeuren (Gijsberts & Dagevos, 2007; RMO, 2005) of 

omdat men ze gewoon leuk vindt (Gijsberts & Dagevos, 2007). Gedeelde interesses kunnen zelfs een 

groepsgevoel geven; het gevoel geven samen een (nieuwe) groep te zijn (zie paragraaf 3.3.). De eerste en 

meest logische tip is dus om te kiezen voor een activiteit die erg verschillende mensen aanspreekt en die 

‘fun’ of interessant is. Ten tweede helpt het wanneer het goede voorbeeld worden gegeven door mensen uit 

‘de eigen groep’. Dus als je ziet op bijvoorbeeld een filmpje of foto op de website, dat er een positief contact 

is ontstaan tussen mensen die van elkaar verschillen in religie en afkomst, dan leidt dit er vaak toe dat de 

drempel lager wordt voor anderen om ook contact te zoeken met mensen van een andere afkomst of religie, 

zo komt naar voren uit de review van Ron (et al. 2017). Hierbij wordt verwezen naar het experiment van 

Mazziotta, Mummendey, Wright (2011) waaruit bleek dat wanneer mensen zagen dat mensen uit hun ‘eigen 

groep’ een goed contact hadden met mensen uit de ‘andere groep’, zij ook meer bereid waren tot contact 

met die andere groep. Dus bijvoorbeeld een filmpje op een website plaatsen waarin je ziet hoe verschillende 

mensen met elkaar samenwerken kan dus de drempel verlagen en mensen stimuleren om ook mee te gaan 

doen. Ten derde wordt de drempel lager om mee te doen aan contact met mensen die anders zijn, wanneer 

mensen (in het bijzonder uit de meer dominante of meerderheidsgroep) vooraf de mogelijkheid krijgen om 

hun eigen waarden en normen te verstevigen (Ron et al. 2017: Kauff et al. 2021). Dit heet ‘self affirmantion 

en dit is onderzocht door Stone, Whitehead, Schmader en Focella (2011). Uit hun experimentele onderzoek 

blijkt dat wanneer met name witte en Latijnse- Amerikanen die sterk bevoordeeld zijn ten aanzien van 

Arabische Amerikanen, eerst vragen krijgen waarin zij hun goede eigenschappen kunnen benadrukken 

(‘Wanneer was je echt creatief?’ of ‘Hoe heb jij deze week iemand eerlijk behandeld?’), zij meer bereid zijn 

om een Arabische Amerikaan te ontmoeten. De verklaring is dat zij zich hierdoor minder onzeker voelen in 

het contact en hierdoor eerder bereid om het contact aan te gaan (Ron et al. 2017). Het vragen naar mensen 

hun goede eigenschappen voorafgaand aan de vraag of zij meedoen aan een activiteit waarbij zij mensen 

ontmoeten uit een andere groep, kan dus zorgen voor meer bereidheid om deel te nemen aan die activiteit.  
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Ten vierde, is het laten zien dat groepen kunnen veranderen en de verhouding tussen verschillende etnische 

groepen kunnen verbeteren, een manier om de drempel te verlagen (Ron et al. 2017). Dit komt naar voren 

uit experimenteel onderzoek onder Griekse- en Turks-Cyprioten: wanneer deze groepen mensen lazen dat 

uit onderzoek bleek dat in het algemeen de verhoudingen tussen etnische groepen kunnen verbeteren, nam 

de angst voor de andere groep af en was men door die verminderde angst, meer bereid om het contact aan 

te gaan met de andere groep (Halperin et al., 2012). Mensen uit verschillende groepen dus laten zien dat 

groepen wel degelijk betere verhoudingen kunnen ontwikkelen met elkaar, is dus een manier om te zorgen 

dat mensen makkelijker het contact aangaan. Voor al deze voorwaarden is nog niet onderzocht of deze ook 

drempelverlagend werken in online contact.  

 

 Samengevat: De drempel kan verlaagd kan worden om mee te doen aan (offline) activiteiten waarmee 

je contact hebt met mensen die ‘anders’ zijn dan jijzelf, door: (1) te kiezen voor activiteit die erg 

verschillende mensen aanspreekt en die ‘fun’ of interessant is, (2) te zien dan anderen je zijn 

voorgegaan en dat contact goed is verlopen, (3) als je mensen voorafgaand aan het contact vragen 

stelt over hun goede eigenschappen en (4) als mensen de informatie krijgen dat de verhoudingen 

tussen etnische / religieuze groepen daadwerkelijk kunnen verbeteren. 

 

 

1.3 PRAKTISCH DOELEN BIJ ONLINE CONTACT  

We zien in verschillende onderzoeken dat een praktisch doel de aanleiding kan zijn voor online contact en 

dat hier op wordt ingegaan door de deelnemers. Het gaat allereerst om een studie van Walther, Hoter, 

Ganayem en Shonfeld (2015) waarin studenten aan de slag gaan met een online les waarin zij leren hoe zij 

online les moeten geven. De studenten waren religieuze Joden, Seculiere Joden en Moslims in Israël. Het 

contact hielp om vooroordelen te verminderen maar de studenten wisten niet dat dit de bedoeling was; zij 

deden gewoon mee aan een cursus in het kader van hun studie. Ook in een studie van White, Turner, 

Verrelli, Harvey en Hanna (2019) werden studenten gevraagd om mee te doen aan een experiment dat 

onder meer zou moeten leiden tot een nieuwe sociale media instrument voor studenten. Aan de deelnemers 

werd niet verteld dat zij contact gingen hebben als protestante student met katholieke studenten en 

andersom. Zij werden dus gestimuleerd om mee te doen vanuit een meer praktisch doel en waren daar toe 

bereid. Maar bij beide studies is niet helemaal duidelijk of de studenten ook zonder praktisch doel, bereid 

waren om deel te nemen. En omdat deze studies zijn gedaan met studenten kan het ook zijn dat de 

studenten participeerden om andere reden dan het praktische doel, zoals het kunnen behalen van 

studiepunten. Of mensen dus gestimuleerd worden om deel te nemen aan een online contact met mensen 

uit andere groepen juist vanwege het praktische of leuke doel, is dus zoals Amichai-Hamburger, Hasler en 

Shani-Sherman (2015) beschrijft wel aannemelijk maar niet duidelijk bewezen.  

‘Fun’ online activiteiten  

Online contact tot stand brengen is een goede manier om verschillende groepen met elkaar in contact te 

brengen onder meer omdat het ‘fun’ kan zijn, zo denken Amichai-Hamburger, Hasler en Shani-Sherman 

(2015) op basis van de theorie. Een concreet voorbeeld van een ‘fun’ activiteit die naar voren komt uit de 

literatuur is samenwerking door middel van videogames. Wanneer je bijvoorbeeld samenwerkt met iemand 

uit de andere groep door middel van een gewelddadig videospel kan dit leiden tot minder vooroordelen 

(Adachi, Hodson, Willoughby, Zanette, 2015; Adachi et al. 2016). Echter bij deze studies weten we niet of de 

deelnemers bereid waren om deel te nemen omdat de activiteit ‘fun’ was.  
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Minder eng  

Als activiteiten ‘fun’ zijn dan staat mogelijk minder op de voorgrond dat het ook best eng kan zijn om contact 

te hebben met iemand uit een groep waar je vooroordelen over hebt, zo verwachten de onderzoekers 

Amichai-Hamburger, Hasler en Shani-Sherman (2015). Zij verwachten dat in gestructureerd online contact er 

een gevoel van veiligheid kan zijn; mensen zitten in hun eigen omgeving achter hun laptop en dat kan 

gevoelens van angst verminderen. Ook in een review van White (et al. 2020) wordt beargumenteerd dat 

online contact een lagere drempel kan hebben omdat het minder eng is; je hoeft ‘de ander’ namelijk niet 

direct te benaderen. Angst kan inderdaad een belangrijke belemmering zijn voor mensen om contact aan te 

gaan met mensen uit een andere groep (Stephan, 2014). Dat online contact daadwerkelijk de angst voor ‘de 

ander’ kan verminderen blijkt uit een onderzoek van White (et al.2014) waaruit naar voren kwam dat de 

belangrijkste verklaring voor de afname van vooroordelen door middel van online contact, de afname van 

angst was (White et al. 2014). Dit is lijn met een studie van Maunder, White en Verrelli (2019) waaruit bleek 

dat online contact met iemand met een gestigmatiseerde groep, leidt tot minder angst voor mensen uit deze 

groep; en die angst vermindering zorgde voor een verminderd gevoel van sociale afstand tot deze 

gestigmatiseerde groep mensen.  

Angst zou volgens White (et al. 2020) met name verminderd worden wanneer het gaat om berichten die 

worden uitgewisseld; mensen kunnen dan even rustig nadenken voordat ze hun antwoord geven. In een 

studie van Cao en Lin (2017) is inderdaad aangetoond dat online contact via tekst zorgt voor een betere 

houding naar de andere groep toe, dan via video. Echter onduidelijk is of dit te maken heeft met dat de ene 

vorm van contact leidt tot minder angst dan de andere vorm.  

 

 Samengevat: online contact met mensen uit andere groepen kan de angst voor die andere mensen 

verminderen. Mogelijk maakt dat online contact ook laagdrempeliger om aan mee te doen dan offline 

contact omdat het minder eng en meer ‘fun’ is. Een praktisch doel kan mogelijk ook de drempel 

verlagen maar dat is nog onvoldoende duidelijk.  

 

 

SAMENVATTING PARAGRAAF 1  

Online contacten tussen mensen die van elkaar verschillen in bijvoorbeeld religie of afkomst, ontstaan in de 

praktijk vaak doordat deelnemers een zelfde praktische vraag hebben of een zelfde praktisch doel 

nastreven. Uit de wetenschappelijke literatuur weten we dat een focus op wat mensen overeen hebben, 

mensen kan te stimuleren om samen te gaan werken in ‘real life’ met anderen die op andere vlakken, 

‘anders’ zijn dan zij zelf. In het bijzonder als deze contacten niet eenmalig zijn. Wat de drempel voor het 

contact in ‘real life’ kan verlagen is (1) als de activiteit gewoon leuk is om te doen of uitgaat van gedeelde 

interesses, (2) als je ziet dat iemand als jij zelf een positieve ontmoeting heeft gehad met iemand van een 

andere achtergrond, (3) als mensen hun goede eigenschappen kunnen benoemen; dan voelen zij zich 

minder onzeker en durven ze eerder contact aan te gaan met mensen die ‘anders’ zijn (4) als mensen de 

informatie krijgen dat de verhoudingen tussen etnische / religieuze groepen daadwerkelijk kunnen 

verbeteren; dit leidt tot minder angst waardoor er bereidheid in onder meer het contact aan te gaan groter is.  

Specifiek voor online contact is er nog weinig onderzoek gedaan, maar onderzoekers verwachten wel dat 

een praktisch doel kan helpen om online contact aan te gaan met ‘de ander’; mogelijk dat met name ‘fun’ 

activiteiten de potentie te hebben om mensen over de drempel te krijgen om samen te gaan werken met 

mensen die ‘anders’ zijn dan zijzelf. Denk bijvoorbeeld aan videogames waarin je samen een doel moet 

bereiken. De drempel bij online contact is mogelijk sowieso al lager omdat wordt verwacht dat het minder 



 

 
 

Movisie • Online ontmoeting tussen mensen die van elkaar verschillen in afkomst en religie 12 

eng is voor mensen om online contact aan te gaan met mensen met een andere afkomst of religie, dan 

offline. 
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De verwachting is dat online contact leidt tot het volgende: (1) een positievere houding naar elkaar toe / 

meer begrip voor elkaar ontwikkelen (2) elkaar gaan helpen en hulp aanvaarden van een ander (3) zich 

onderdeel voelen van een gemeenschap (4) zelf meer zelfvertrouwen krijgen / zich empowerd voelen (5) 

zich gesteund voelen door elkaar. In deze paragraaf beschrijven we welke aanwijzingen er zijn vanuit de 

wetenschappelijke literatuur dat deze resultaten inderdaad het resultaat zijn van online contact met iemand 

die ‘anders’ is dan jijzelf.  

 

2.1 EEN POSITIEVERE HOUDING NAAR ELKAAR (MINDER 
VOOROORDELEN) 

Vooroordelen zijn negatieve gevoelens ten aanzien van groepen mensen (Gordijn & Wigboldus, 2013). De 

bekende ‘Contacttheorie’ van Allport (1954) stelt dat wanneer mensen die van elkaar verschillen in 

bijvoorbeeld culturele achtergronden of religie een positief contact hebben met elkaar, de vooroordelen op 

basis van culturele achtergrond of religie verminderen. Deze theorie heeft een sterk bewijs. In een veel 

geciteerde en omvangrijke meta-analyse van Pettigrew enTropp (2006) zijn 515 studies tegen het licht 

gehouden, waarin onder meer gerandomiseerde experimenten met controle groep. In 94% van de gevallen 

werden vooroordelen verminderd door het contact met mensen uit de andere groep. En in een meta-analyse 

van Lemmer en Wagner (2015) waarin alleen veldstudies zijn meegenomen (dus geen studies op labs met 

studenten maar studies in de praktijk) leidt tot de conclusie dat contact tussen mensen van verschillende 

afkomst leidt tot een betere houding naar mensen met een andere afkomst; zelfs in conflictgebieden als het 

Midden-Oosten. In reviews van Paluck en Green (2009) en Dovidio, Love, Schellhaas enHewstone (2017) 

wordt dan ook duidelijk gesteld dat de contact theorie duidelijk bewezen is.  

Bewijs  

Online ontmoetingen – mist uitgevoerd onder de juiste omstandigheden (zie paragraaf 3) - zorgen ook voor 

minder vooroordelen zo komt uit een meta-analyse van Imperato, Schneider, Caricati, Amichai-Hamburger 

en Mancini (2021) waarin 23 studies zijn bekeken. Deze studie toont aan dat ‘intergroup contact’ ook werkt 

via het internet: ook via internet worden vooroordelen verminderd als mensen contact hebben met mensen 

die ‘anders’ zijn dan zijzelf. Enige voorzichtigheid is bij de resultaten geboden: er zijn ook survey studies 

meegenomen waardoor er geen uitspraak kan worden gedaan over het causale verband. Maar de 

meerderheid van de studies betrof experimentele studies; hier is het effect wel iets kleiner dan bij survey 

studies maar dit geeft wel een aanwijzing dat er sprake is van een causaal verband. Simpel gezegd: het lijkt 

er op dat contact via internet met mensen die ‘anders’ zijn dan jij zelf (bijvoorbeeld in religie of afkomst), leidt 

tot een vermindering van vooroordelen naar die ‘ander’. In 2015 concludeerde White, Harvey en Abu-Rayya 

nog op basis van de literatuur die er toen beschikbaar was, dat er nog te weinig bewijs voor handen was 

voor het effect van online contact. Maar het bewijs dat er is, vonden zij hoopgevend. Inmiddels lijkt er dus in 

2021 meer duidelijkheid te zijn. Zoals beschreven zal worden in paragraaf 3, werken uiteraard niet alle online 

2 HOOFDSTUK 2: HET RESULTAAT VAN 

ONLINE CONTACT  
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ontmoetingen, die verschillen van elkaar. Bijvoorbeeld: korte berichten uitwisselen op sociale media, kan 

vooroordelen juist versterken, zo bleek uit een studie van Zhang, Tan en Lv (2019).  

Onderzoek naar verbanden 

In diverse survey studies worden volgens de meta-analyse dus een verband gevonden tussen minder 

vooroordelen hebben en contact hebben met mensen die ‘anders’ zijn dan jij zelf. Een voorbeeld van zo’n 

recente studie is een studie via Facebook over islamfobie. Deze studie is niet meegenomen in de meta-

analyse maar ook in deze studie wordt een positief verband gevonden: uit dit onderzoek Alsebaei (2021) 

komt naar voren dat hoe meer niet-moslims bevriend zijn met moslims, hoe minder islamofobisch zij zijn. 

Ook het kennen van vrienden die bevriend zijn met moslims, gaat gepaard met minder islamofobie. De 

relatie is het sterkst wanneer het gaat om ‘likes’ geven en andere passieve communicatie. Mogelijk komt dat 

omdat deze vorm van communicatie het meest voorkomt; meer dan bijvoorbeeld het geven van commentaar 

(Alsebaei, 2021). Het is echter uit deze studie niet duidelijk hoe de relatie ligt; worden mensen minder 

islamofoob doordat zij contact hebben met moslims of hebben mensen die minder islamofoob zijn al meer 

contact met moslims? Of allebei? Dit geldt voor een andere survey studies (die ook worden genoemd in de 

meta-analyse): uit een studie van Lissitsa (2017) bleek dat Joodse Israëliërs minder sociale afstand 

voelende tot Arabieren als zij online contact hadden en uit een studie van Schwab, Sagioglou en 

Greitemeyer (2019) bleek dat hoe actiever Israëliërs en Iraniërs zijn op pagina’s als ‘Iran-Loves-Israel and 

Israel-Loves-Iran’, hoe minder vooroordelen zij hebben naar elkaar. Opvallend was dat bij contact in ‘real life’ 

dit verband er niet was (Schwab, et al. 2019). 

Onderzoek naar effecten  

Er zijn diverse studies gedaan waarbij een uitspraak kan worden gedaan over het effect doordat de ene 

groep deelnemers wel gestimuleerd is tot online contact met een ‘ander’ en de andere groep niet. Zo’n 

studie komt bijvoorbeeld van Kim & Wojcieszak (2018) en deze wordt ook genoemd in de meta-analyse van 

Imperato (et al. 2021). Zij deden een onderzoek waarbij Amerikaanse deelnemers (geworven via internet) 

een persoonlijk verhaal lazen als opmerking onder een online nieuwsbericht over het zelfde thema. Het 

betrof een persoon verhaal van een homoseksueel persoon onder een nieuwsbericht over de openstelling 

van het huwelijk en een persoon verhaal van immigrant onder een bericht over de rechten van immigranten. 

Het bleek dat het lezen van dit online persoonlijke verhaal leidde tot een positievere houding ten opzichte 

van beide groepen doordat positieve gevoelens toenamen en bij homoseksuelen ook negatieve gevoelens 

afnamen. Wat minder goed werkte, was als het verhaal werd geschreven door niet de homoseksuele 

persoon of immigrant zelf maar iemand die over hen schreven; dit verminderde alleen de negatieve 

gevoelens naar immigranten. Een andere studie waaruit uitspraken kunnen worden gedaan over effecten is 

van Bagci, Guvensoy, Turner, White en Piyale (2021): in deze studie was te zien dat Turkse studenten die 

mee hadden gedaan aan een online contact interventie een positievere houding kregen ten aanzien van 

Koerden dan de Turkse studenten die niet hadden meegedaan. Een andere studie met een voor- en 

nameting waarbij katholieken en protestanten in Ierland online contact hadden met elkaar, vond ook dat 

vooroordelen afnamen (White, Turner, Verrelli, Harvey, Hanna, 2019). In de review van White, Maunder en 

Verrelli (2020) wordt verwezen naar een niet gepubliceerde studie van Berry en White waarin ook 

vooroordelen op basis culturele achtergrond, afnamen door contact online. Niet alle studies vinden een 

effect van online contact: Mustafa en Poh (2019) vonden geen effect in het online contact tussen studenten 

uit Maleisië en China maar wel in het face-to-face contact. Echter zoals White, Maunder en Verrelli (2020) 

zitten er een aantal methodologische missers in deze studie waardoor de uitkomsten discutabel zijn. 
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Ook lange termijn effect  

Een experiment naar het lange termijn effect van online contact is gedaan door White, Abu-Rayya en 

Weitzel (2014): in dit experiment gingen 92 moslim studenten en 96 christelijke studenten die of op een 

christelijke school zaten of op en moslimschool, 8 weken lang online contact aan. De studenten van 

ongeveer 14 jaar hadden contact met elkaar via een forum waarop zij met elkaar uitwisselden over aspecten 

van hun religie en hoe deze konden helpen om een duurzaam Australië (dus wat betreft milieu) voor elkaar 

te krijgen. De studenten waren gerandomiseerd in gedeeld in de experimentele groep (waarbij zij dus 

contact hadden met studenten van een andere religie) en een controlegroep (waarin zij contact hadden met 

hun eigen groep). Het experiment voldeed aan de voorwaarden zoals beschreven door Allport: gelijke status 

(studenten van het zelfde schooljaar), samenwerken (werken aan het mileu / duurzaamheid thema), 

goedkeuring of steun door autoriteit (in dit geval de docenten) en voldoende tijd (8 weken lang). Ook het 

‘dual identity model’ theorie was gebruikt (Gaertner, Dovidio, & Bachman, 1996) door de studenten te vragen 

om na te denken hoe verschillende religies aspecten hebben om het duurzaamheidsprobleem op te lossen; 

hun verschillende identiteiten (religies in dit geval) worden dus herkend maar ook hun gemeenschappelijke 

identiteit (Australiër zijn) in dit geval werd dus herkend. Er werd vooraf gemeten, 2 weken na afloop van het 

experiment, 6 maanden na afloop en zelfs een jaar na afloop. Zelfs na 12 maanden bleek er nog een 

afname te zien van vooroordelen ten op zichten van elkaar maar die afname van vooroordelen betrof alleen 

de moslimstudenten. De belangrijkste verklaring voor de afname van vooroordelen was de afname van 

angst (White et al. 2014). In ongeveer hetzelfde experiment met een iets grotere groep studenten van 

ongeveer 12 jaar, wordt zowel een afname in vooroordelen gevonden bij de moslimstudenten als bij de 

christelijke studenten (White, Abu-Rayya, 2012; White, Abu-Rayya, Bliuc, Faulkner, 2015). Een andere 

relevante studie waarbij is gekeken naar de lange termijn is een studie met quasi-experimenteel design van 

Walther, Hoter, Ganayem en Shonfeld (2015): religieuze Joden, Seculiere Joden en Moslims hadden een 

jaar lang online contact met elkaar voor een educatieproject. Te zien was dat hun vooroordelen 

verminderden in vergelijken met andere mensen uit deze groepen. Online contact lijkt ook effectief bij 

vooroordelen verminderen onder kinderen: in een studie waarbij kinderen een game samenspeelden en 

samenwerkten in zes online sessies en twee sessies ‘in het echt’, werden onder meer vooroordelen 

verminderd (in vergelijking met de controlegroep), zelfs nog zes maanden na afloop van het spelen van de 

game (Benatov, Berger, Tadmor, 2021). 

Effecten voor andere groepen  

De meeste studies over online contact zijn gedaan met mensen die van elkaar verschillen in religie of in 

afkomst. Maar online contact lijkt ook te werken bij vooroordelen op andere gronden. In een studie van 

Schumann, Klein, Douglas en Hewstone (2017) werken studenten online samen een opdracht met 

studenten van een andere universiteit. De houding naar studenten van de andere universiteit (de ene 

universiteit was duidelijk hoger in aanzien dan de andere), verbeterde door het contact. En in een onderzoek 

van Lytle en Levy uit 2015 werd bekeken of vooroordelen verminderd konden worden van heteroseksuelen 

naar homoseksuelen via online contact. De deelnemers gingen een korte online vriendschap aan met 

iemand die ze niet konden zien, een medewerker van het onderzoek. De deelnemers beantwoorden over en 

weer persoonlijke vragen en leerden elkaar op die manier in korte tijd kennen. De deelnemers die contact 

hadden met een medewerker die homoseksueel zei te zijn, gingen positiever denken over homoseksuelen 

(Lytle & Levy, 2015). In een studie van Maunder (et al. 2019) zien we dat door online contact met mensen 

met schizofrenie, de stereotypen afnemen ten aanzien van deze groep, de angst wordt verminderd en de 

sociale afstand tot deze groep kleiner wordt. 
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 Samengevat: online contact met iemand uit een groep waar je eerder vooroordelen over had (los van 

of dat op grond van afkomst, religie of seksuele voorkeur is), kan onder bepaalde randvoorwaarden 

leiden tot een vermindering van de vooroordelen ten aanzien van deze groep. 

 

 

 

2.2 ELKAAR GAAN HELPEN EN HULP AANVAARDEN VAN EEN 
ANDER  

 

Als het gaat om de offline wereld is bekend dat hoe beter de kwaliteit van het contact is geweest met 

mensen die worden gerekend tot ‘de andere groep’, hoe groter de intentie is om mensen uit die andere 

groep te helpen (Johnston & Glasford, 2018). Maar er zijn geen studies over of online contact tussen 

mensen die van elkaar verschillen, op een zelfde manier leidt tot wederzijds helpen. Wel is bekend uit 

onderzoek dat in een online zelfhulpgroep mensen elkaar helpen, net als in offline contact; er wordt hulp 

gevraagd en nog meer hulp aangeboden (Finn, 1999; Malik & Coulson, 2010).  

Empathie  

Dat goed contact met mensen die tot een andere groep behoren leidt tot helpen offline, kan verklaard 

worden door empathie; die empathie zorgt er voor dat er meer de intentie is om ‘de ander’ te helpen 

(Johnston & Glasford, 2018). In een review van Eisenberg, Eggum en Di Giunta (2010) wordt geconcludeerd 

dat er bewijs is dat empathie een belangrijke relatie heeft met help-gedrag en met goede contacten met 

mensen uit andere groepen. Echter of dit online ook zo werkt is nog maar de vraag. White, Maunder en 

Verrelli (2020) verwijzen naar niet gepubliceerde studie van Berry en White waaruit is gekeken of empathie 

een verklaring bood voor de verminderde vooroordelen die het effect waren van het online contact. Dat bleek 

in deze studie niet het geval. In andere studies is dit niet bekeken. 

 

 Samengevat: of online contact tussen mensen die verschillen van elkaar leidt tot elkaar meer willen 

helpen is nog onbekend. 

 

 

 

2.3 ZICH ONDERDEEL VOELEN VAN EEN GEMEENSCHAP  

Er zijn een aantal onderzoeken gedaan die betrekking hebben op de vraag of online contact tussen 

verschillende mensen er voor zorgt dat deze mensen zich meer een gemeenschap gaan voelen. Uit 

onderzoek van Cao, Meng en Shang (2018) naar Chinese studenten in Frankrijk blijkt dat hoe meer deze 

studenten online contact hadden met Fransen, hoe meer zij zich sociaal verbonden voelden aan Fransen. 

Een andere studie van Hofhuis, Hanke en Rutten (2019) laat zien dat wanneer buitenlandse studenten en 

expats in Nederland online contacten hebben met Nederlanders, zij vaker vriendschappen krijgen met 

Nederlanders. Een dissertatie van Gaitán-Aguilar (2019) laat gemengde resultaten zien: aan het begin zorgt 

contact via Facebook tussen buitenlandse studenten en andere studenten er voor dat de identificatie met het 

land waar gestudeerd wordt bij de buitenlandse studenten wordt bevorderd. Maar later gaat dit contact via 

sociale media, juist gepaard met minder identificatie. Een studie van Kim en Harwood (2020) heeft juist 

gekeken naar de studenten die niet uit een ander land komen en vond dat alleen al het bekijken van een 
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facebook account van een Chinese student in de Verenigde Staten er toe leidde dat zij zich meer konden 

identificeren met Chinese studenten. Echter dat was alleen het geval wanneer de Chinese student correct 

Engels schreef (Kim & Harwood, 2020). 

Overeenkomsten ontdekken 

Bij al deze bovenstaande studies was er geen sprake van een gestructureerde online contact interventie 

maar van contact via Facebook. In een studie van Amzalag en Shapira (2021) was wel sprake van 

gestructureerd contact. In deze studie deden Joodse en Arabische docenten in Israël online allerlei 

opdrachten samen en kwamen er achter dat ze veel gemeen hadden samen. Het programma moedigde dit 

ook aan; docenten kregen bijvoorbeeld de opdracht om iets over zichzelf te vertellen en vragen te stellen 

aan de ander. Uit het onderzoek kwam naar voren dat de deelnemers er voor kozen om hun 

gemeentelijkheden te bespreken in plaats van dat te bespreken waarin ze van elkaar verschilden (Amzalag 

& Shapira, 2021). Ook online kun je dus gaan ervaren dat je samen veel gemeen hebben, zo komt uit deze 

studie.  

Een gemeenschappelijke identiteit  

Een stap verder dan alleen overeenkomsten ervaren is, is je onderdeel voelen een gemeenschappelijke 

groep. In de ‘theorie genaamd de ‘common ingroup identity’-model genoemd (Gaertner, Dovidio, Anastasio, 

Bachman & Rust, 1993; Gaertner, & Dovidio, 2011) komt naar voren dat scheidslijnen en vooroordelen 

tussen groepen verminderd kunnen worden als er een overstijgende groep wordt benoemd. Bewijs voor 

deze theorie komt uit verschillende experimentele onderzoeken (Gaertner, Mann, Murrell Dovidio, 1989; 

Hall, Crisp, Suen, 2009) en in een longitudinale studie (Kessler & Mummendey, 2001). Dit samen een 

nieuwe groep vormen, kan onder meer tot stand komen door samenwerken aan bijvoorbeeld een 

gemeenschappelijk probleem of taak of door een gemeenschappelijk geloof te hebben (Gaertner, et al. 

1989; et al. 1993). Dit gaat echter allemaal over offline contact. Maar door Hasler en Amichai-Hamburger 

(2013) wordt gesteld dat juist online contact goed een gemeenschappelijke identiteit voor elkaar kan krijgen. 

Er zijn echter nog niet veel studies waarin onderzocht is of dat ook zo is. Een van de weinige studies is van 

Mortensen en Hinds (2001). In deze cross-sectionele studie is gekeken naar de verschillen in onder meer 

conflict tussen teams van bedrijven die regelmatig face-to-face contact hebben en teams van bedrijven die in 

verschillende landen werken en daardoor alleen online contact hebben. Anders dan de onderzoekers 

hadden verwacht bleken de teams die met name online contact hadden, niet meer maar juist minder conflict 

te hebben dan teams die ‘real life’ contact hadden. Dit ondanks het feit dat de culturele diversiteit groter was 

in de teams die online werkten. Ook werd gevonden dat wanneer teams die niet vanaf de zelfde locatie 

werken en dus met name online werken, een meer gedeelde identiteit hebben, dit bijdroeg aan minder 

conflict. Dat betekent dat dit een aanwijzing is dat online er ook wel degelijk een gezamenlijke identiteit kan 

worden gecreëerd, ondanks culturele verschillen, en dat dit net zoals de ‘‘common ingroup identity model’ 

voorspelt, goed is voor de onderlinge verhoudingen. Echter in een onderzoek van Polzer, Crisp, Jarvenpaa 

en Kim (2006) was er wel meer conflict bij de teams die online contact hadden (omdat ze woonden op 

andere plekken) dan teams die elkaar face-to-face zagen. Het werken op verschillende locaties kan er ook 

voor zorgen dat er juist subgroepen ontstaan toonde dit onderzoek aan, waarbij gedacht wordt in ‘wij-zij’. 

Een overkoepelende identiteit creëren wordt dus aangeraden. Op basis van de literatuur verwachten Axtell, 

Fleck en Turner (2004) ook dat een gemeenschappelijk identiteit creëren belangrijk is voor online contacten.  
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 Samengevat: niet gestructureerde contacten via sociale media kunnen vriendschappen, sociale 

verbanden en identificatie tussen mensen die verschillen van elkaar versterken, althans op de korte 

termijn. Bij gestructureerde contacten lijkt het erop dat er een gevoel kan ontstaan gemeenschappelijk 

een groep te vormen met elkaar. Voorkomen moet worden dat er online juist subgroepen ontstaan. 

 

 

  

2.4 MEER ZELFVERTROUWEN KRIJGEN / ZICH EMPOWERD VOELEN 

Mensen die elkaar hulp bieden online kunnen dat ervaren als er empowerend, zo weten we uit studies 

bijvoorbeeld naar mensen die online contact hebben met elkaar en dezelfde ziekte delen (Bartlett & Coulson, 

2011; Johansson, Islind, Lindroth, Angenete, Gellerstedt, 2021; Oh & Lee, 2012; van Uden-Kraan, 

Drossaert, Taal, Shaw, Seydel, van de Laar, 2008). Maar of contact met mensen die je ziet als ‘anders’ dan 

jezelf, leidt tot meer zelfvertrouwen of empowerment, is maar zeer de vraag.  

Zelfvertrouwen door de eigen groep 

Een bekende wetenschappelijke theorie is de ‘social identity theory’ van Tajfel en Turner uit 1986 en daaruit 

kan juist het tegenovergestelde worden afgeleid. De theorie stelt dat sociale identiteit wordt afgeleid van 

groepslidmaatschap, ofwel de groepen waartoe iemand zichzelf rekent. Door de eigen groep positiever te 

zien dan de andere groep, ontstaat er een beter zelfbeeld en meer zelfvertrouwen (Levy & Hughes, 2009; 

Lonsdale, 2020; Rubin, & Hewstone,1998). Dus juist het denken in aparte groepen, kan zorgen voor 

zelfvertrouwen. Het aangaan van contact met mensen uit andere groepen gaat voor veel mensen dan ook 

gepaard met angst (Stephan, 2014). Voor minderheidsgroepen is de angst om gediscrimineerd te worden 

een belangrijke voorspeller van het uit de weg gaan van contacten met mensen uit de meerderheidsgroep 

(Stathi, et al. 2020). Om open te staan voor contact met mensen uit andere groepen, is het dan ook nodig 

dat je eerst enig vertrouwen hebt in dit contact (Cameron, & Turner, 2016).  

Zelfvertrouwen door contact met ‘de ander’?  

Of contacten met mensen die je ziet als ‘anders’, leiden tot meer zelfvertrouwen is erg onduidelijk. In een 

artikel van Boin (et al. 2020) wordt dit zelfvertrouwen genoemd als een mogelijk effect van ‘íntergroup 

contact’ maar wordt daar geen duidelijk bewijs voor geleverd. Wat we wel weten is, is het volgende. 

Allereerst is het omgekeerde bekend: negatief contact kan leiden tot minder zelfvertrouwen; kinderen die 

vaak de ervaring hebben gediscrimineerd te worden, hebben vaker minder zelfvertrouwen (Priest et al. 

2013). Mogelijk is het omgekeerde dan ook waar: dat door positieve contacten met kinderen uit andere 

groepen, kinderen meer zelfvertrouwen krijgen. Bij volwassenen ligt deze relatie wat ingewikkelder: weten 

dat afwijzing of falen komt door discriminatie kan ook juist het zelfvertrouwen vergroten; dan ligt de afwijzing 

dus niet aan jezelf (Crocker & Quinn, 1998). Ten tweede is bekend dat wanneer mensen uit groepen met 

een lage status, positief contact hebben met de dominante /meerderheidsgroep, dit bij hen gepaard gaat met 

meer vertrouwen dat andere minderheidsgroepen (maar met hogere status) positief denken over hun groep. 

Ofwel: door positief contact kun je meer vertrouwen krijgen in dat ook andere groepen jouw groep positief 

zien, althans in het geval je onderdeel bent van een minderheidsgroep (Brylka, Jasinskaja-Lahti, Mähönen 

(2016). Ten derde is bekend dat contact met mensen uit andere groepen niet alleen goed is voor je houding 

naar mensen uit die andere groep maar ook goed is voor je eigen ontwikkeling: aangetoond is dat positief 

contact met andere groepen mensen gepaard gaat met de eigen groep en de eigen cultuur minder centraal 

stellen (Verkuyten, Thijs, Bekhuis, 2010). Contact met mensen uit andere groepen leidt mogelijk ook tot 
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meer flexibel denken en creativiteit (Boin, et al.2021; Meleady, Crisp, Hodson, Earle, 2019). Maar bij dit alles 

is niet bekend of dit ook zo werkt voor online contact; dit is nog niet onderzocht.  

 

 Samengevat: Het zou mogelijk zo kunnen zijn dat contact met mensen uit andere groepen het 

zelfvertrouwen kan vergroten in de zin dat wanneer je behoort tot een minderheidsgroep mogelijk 

minder bang wordt om gediscrimineerd wordt en er meer vertrouwen in krijgt dat anderen mensen (uit 

andere groepen) je positief behandelen. Ook kan het contact met ‘anderen’ goed zijn voor je eigen 

ontwikkeling. Echter of dit ook voor online contact ook zo werkt is, zover kon worden nagegaan, nog 

niet onderzocht. 

 

 

 

 

2.5 ZICH GESTEUND VOELEN DOOR ELKAAR 

Online zelfhulpgroepen kunnen zorgen voor een gevoel van steun tussen de deelnemers; denk aan 

zelfhulpgroepen voor mensen die leiden aan een zelfde ziekte (Coulson, Buchanan, Aubeeluck, 2007; Oh, & 

Lee, 2012). Online steun vinden, kan dus net zo goed online als offline, zo komt naar voren uit de literatuur 

(White & Dorman, 2001). Echter of die steun er ook kan zijn als het gaat om mensen die verschillen van 

elkaar is met name onderzocht als het gaat om buitenlandse studenten. Uit een studie van Cao, Meng en 

Shang (2018) is gekeken naar Chinese studenten in Frankrijk. Het blijkt dat wanneer deze studenten meer 

online contact hebben met Fransen zij ook meer sociale steun ervaren van Fransen. Dit is in lijn met een 

studie die een relatie vond tussen het hebben van veel connecties op sociale media en het ervaren van 

sociale binding (Pang, 2019). Uit een andere studie van Pang (2020) kwam naar voren dat meer sociale 

media contacten hebben als Chinese student in Duitsland gepaard gaat met meer sociale steun ervaren van 

Duitsers. Maar in beide studies is echter onduidelijk is of deze sociale media contacten, contacten betroffen 

met Duitsers, Chinezen of allebei. In een studie van Li en Peng, uit 2019 is dit wel duidelijk en komt naar 

voren dat internationale studenten die meer contact hebben via sociale media met mensen uit het land waar 

ze verblijven, ook meer sociale steun ontvangen van deze mensen.  

Lange termijn effect discutabel  

Er is ook een studie met minder positief resultaat: een studie van Billedo, Kerkhof, Finkenauer en 

Ganzeboom (2019) liet zien dat Facebook contacten met mensen van een andere afkomst wel op korte 

termijn leidde tot het gevoel van sociale steun maar juist niet op de lange termijn. De onderzoekers denken 

dat dit mogelijk komt door de structuur van Facebook met ‘likes’. Mogelijk dat dus een andere, meer 

gestructureerde, vorm van online contact wel zorgt op de lange termijn ervaren van sociale steun. Maar of 

sociale steun ook wordt ervaren in meer gestructureerde contacten is niet onderzocht. 

 

 Samengevat: online ongestructureerde contacten kunnen via sociale media er op de korte termijn voor 

zorgen dat mensen, die van elkaar verschillen in bijvoorbeeld afkomst, zich gesteund voelen door 

elkaar. Maar nog niet onderzocht is of deze sociale steun ook kan worden ervaren door middel van 

een gestructureerde contact interventie. 
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SAMENVATTING PARAGRAAF 2 

Uit de wetenschappelijke literatuur blijkt, zoals verwacht wordt in de praktijk, dat (1) een positievere houding 

naar elkaar toe kan ontstaan door contact; net als offline zorgt online contact tussen mensen die van elkaar 

verschillen voor minder vooroordelen, ook op de lange termijn. Het gaat dan wel om gestructureerde online 

interventies. Of het ook leidt tot (2) meer hulp bieden aan elkaar is onvoldoende onderzocht. Wel zijn er 

aanwijzingen dat online contacten kunnen leiden tot een gevoel van een (3) gemeenschappelijke identiteit, 

een focus op overeenkomsten en meer sociale verbondenheid. Bij ongestructureerde contacten zoals via 

Facebook geldt dat mogelijk alleen voor de korte termijn. Aandachtspunt bij gestructureerde contacten is dat 

er geen subgroepen ontstaan. Of online contact tussen mensen die verschillen van elkaar leidt tot meer (4) 

zelfvertrouwen is onvoldoende onderzocht. Wel zijn er een paar bescheiden aanwijzingen dat offline, contact 

met mensen uit andere groepen het zelfvertrouwen kan vergroten in de zin dat wanneer je behoort tot een 

minderheidsgroep mogelijk minder bang wordt om gediscrimineerd wordt en er meer vertrouwen in krijgt dat 

anderen mensen (uit andere groepen) je positief behandelen. Tot slot is bekend dat online 

ongestructureerde contacten via sociale media er voor kunnen zorgen dat mensen, die van elkaar 

verschillen in bijvoorbeeld afkomst, (5) zich gesteund voelen door elkaar. Althans op de korte termijn, voor 

de lange termijn is dit onduidelijker. Ook is onduidelijk of deze steun kan worden ervaren in een 

gestructureerde contact interventie. 
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De verwachting vanuit de praktijk is dat online contact tussen verschillende mensen alleen werkt onder 

bepaalde condities. De volgende condities zijn genoemd door de uitvoerders van online contact: (1) goede 

structuur en begeleiding (2) begeleiders stellen persoonlijke vragen of delen zelf persoonlijke informatie (3) 

gemeenschappelijke (leer)vragen en interesses worden besproken / komen aan bod en (4) dat deelnemers 

de taal- en digitale vaardigheden hebben voor online contact. In dit hoofdstuk gaan we na of de 

wetenschappelijke literatuur dit bevestigd of weerlegt.  

 

3.1 STRUCTUUR EN BEGELEIDING  

Lang niet al het contact via internet verloopt positief, zo beschrijven White, Harvey en Abu-Rayya (2015). Ze 

verwijzen naar een studie van Ellis en Maoz (2007) dat het meeste van het ongestructureerde contact 

zonder enige supervisie tussen Israëliërs en Palestijnen vooral negatief contact betreft. Dit is in lijn met 

Nederlands onderzoek van Ter Berg en Schothorst (2017) waaruit naar voren komt dat online discriminatie 

wordt gesignaleerd op besloten en openbare Facebookgroepen, nieuws-sites, special interest sites, 

discussieplatforms, Twitter en YouTube. Korte berichten uitwisselen op sociale media kan vooroordelen juist 

versterken, zo bleek uit een studie van Zhang, Tan en Lv (2019). Contacten op sociale media tussen 

verschillende mensen is dus zeker geen recept voor betere verhoudingen.  

White (et al. 2015) concluderen op basis van deze en andere literatuur dat contact via internet 

gestructureerde taken moet bevatten met taken die relevant zijn voor de verschillende groepen. Het is niet 

voldoende om verschillende mensen gewoon met elkaar te laten chatten. Er moet een duidelijke structuur 

zijn. Constante supervisie is dan ook nodig, om te zorgen dat aan alle voorwaarden voldaan wordt, 

concludeert White (et al. 2015). Dit is in lijn met de uitkomsten van een recente review van Kahlow, Klecka 

en Ruppel (2020) waarin gekeken in naar het presteren van teams in bedrijven die online samenwerken, of 

juist offline werken of een combinatie daar van. Naar voren komt dat het belangrijk is dat er bij online contact 

sterke sociale normen nodig zijn (er moet duidelijk zijn hoe er met elkaar gecommuniceerd wordt, wat kan en 

niet kan) en sterk leiderschap, want dit vergroot vertrouwen en cohesie en daardoor wordt de kans op 

conflict minder. Deze uitkomsten zijn ook in lijn met wat de verschillende studies noemen in paragraaf 2.1. 

dat vooroordelen die verminderen bijna allemaal gestructureerde contact-interventies betreffen.  

Aandachtspunt is volgens White (et al. 2015) dat al hoewel het contact gestructureerd moet zijn, de 

deelnemers zich wel vrij moeten voelen om wel of niet te reageren zodat zij zich wel vrij voelen in het 

contact. In lijn hiermee, denken Amichai-Hamburger, Hasler en Shani-Sherman (2015) dat een 

aandachtspunt is dat gestructureerd contact nog steeds aan voelt als ‘fun’ om te doen.  

 

 Samengevat: om online contacten tussen mensen van verschillende achtergronden of religies goed te 

laten verlopen moeten deze gestructureerd worden en er moet een supervisie zijn. 

 

 

 

3 HOOFDSTUK 3: DE CONDITIES VOOR 

EFFECT VAN ONLINE CONTACT 
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3.2 PERSOONLIJKE INFORMATIE  

Het delen van persoonlijke informatie met elkaar is een bekende factor die eraan bijdraagt dat 

vriendschappen tussen mensen die van elkaar verschillen in afkomst en religie, leiden tot minder 

vooroordelen (Davies, Tropp, Aron, Pettigrew, Wright, 2011; Turner, Hewstone, Voci, 2007). Online lijkt het 

delen van persoonlijke informatie ook te zorgen voor een beter effect, zo komt uit een onderzoek van Bagci 

(et al. 2021). Het is geen noodzakelijke voorwaarde want ook zonder persoonlijke informatie delen kunnen 

de verhoudingen tussen verschillende groepen verbeterd worden, maar het versterkt het effect van het 

contact. Ook is bekend dat positieve emoties delen kan helpen in het succes van online contact. In een 

experiment van White, Abu-Rayya, Bliuc en Faulkner (2015), waarbij christelijke en moslim studenten in 

Australië met elkaar acht weken lang contact hadden via een forum, bleek dat studenten die meededen aan 

het experiment (in vergelijking met de controlegroep die alleen contact met studenten van de zelfde religie al 

zijzelf), meer emoties deelden en meer woorden gebruikten met betrekking tot positieve emotie. Ook werd er 

minder woorden gebruikt met betrekking tot woede en verdriet. De interventie verminderde vooroordelen en 

de verminderde gevoelens van verdriet en kwaadheid, vormden hier een verklaring voor. Positieve emoties 

delen is dus een belangrijk in het komen tot een positief effect van online contact.  

Niet anoniem  

Specifiek voor online contact is daarnaast dat het contact niet anoniem moet zijn maar een duidelijk gevoel 

moet zijn van interactie. Het is belangrijk dat wanneer mensen in online contact samenwerken, zij voelen dat 

de ander actief meedoet, zo komt naar voren uit een experiment van Schumann, Klein, Douglas en 

Hewstone (2017). Wanneer de ander anoniem is, is dat gevoel er minder en heeft dat als gevolg dat er 

minder effect is van het online contact op het verminderen van vooroordelen. Alhoewel anonimiteit ook zou 

kunnen zorgen voor minder angst en een groter gevoel van veiligheid, heeft het daarnaast als mogelijk 

nadeel ook dat mensen dan makkelijk ‘ontvlammen’; zeker in het geval een ongestructureerd contact dus, 

dus zonder supervisie, zoals op sociale media, denken Amichai-Hamburger, Hasler en Shani-Sherman 

(2015). 

 

 Samengevat: persoonlijke informatie delen blijkt inderdaad te helpen om het effect van online contact 

op het verbeteren van de houding naar mensen uit andere groepen, te versterken. In lijn daarmee is 

belangrijk dat het contact niet anoniem is. 

 

 

3.3 GEMEENSCHAPPELIJK DOELEN, VRAGEN EN INTERESSES 

Offline is bekend dat samenwerken aan een gemeenschappelijk doel werkt omdat deelnemers de mensen 

uit de andere groep minder gaan zien als ‘anders’ en meer overeenkomsten gaan ervaren tussen (leden 

van) de verschillende groepen (Adachi, Hodson, Willoughby, Blank, Ha, 2016; Gaertner, Mann, Dovidio, 

Murrell, 1990). Volgens onderzoek van de RMO zijn projecten in het bijzonder effectief die gebaseerd zijn op 

gedeelde interesses en/of gedeelde belangen (RMO, 2005). Gemeenschappelijke doelen zorgen dus vaak 

voor een beter contact tussen verschillende groepen (van Wonderen & Felten, 2020). Dit is in lijn met het 

‘common group identity model’: een bewezen model dat stelt dat door het benadrukken van een 

gemeenschappelijke identiteit, vooroordelen tussen verschillende groepen mensen verminderd kunnen 

worden (Gaertner, Dovidio, Anastasio, Bachman, Rust, 1993; Gaertner et al. 2008; Gaertner, & Dovidio, 

2011). Samenwerken aan een gemeenschappelijk doel om mensen bij elkaar kan brengen, kan zelfs werken 

wanneer de verhouding tussen verschillende groepen bijzonder slecht zijn. Na de genocide op de Tutsi, 
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kwamen overlevers van deze genocide en voormalige daders, samen terecht in dorpen waar zij moesten 

samenwerken om huizen te kunnen bouwen en in hun economisch bestaan te voorzien, zo wordt 

beschreven in een studie van Mafeza (2013). Door die samenwerking werd de verhouding tussen die twee 

groepen beter. Want als je bijvoorbeeld samen een huis bouwt, moet je goed met elkaar communiceren en 

uit die communicatie ontstonden goede relaties. In plaats van de ander te zien als ‘die andere groep’ gingen 

ze elkaar zien als individu (Mafeza, 2013). 

Voorwaarden voor online samenwerken  

Samenwerken aan een gemeenschappelijk doel werkt niet alleen offline maar ook online: uit de meta-

analyse van Imperato, Schneider, Caricati, Amichai-Hamburger en Mancini (2021) blijkt dat samenwerken 

het effect van online contact op het verminderen van vooroordelen versterkt. In andere woorden: wanneer er 

niet alleen online contact is maar er ook samengewerkt wordt, is het contact nog effectiever. Het is echter 

geen noodzakelijke voorwaarde maar het helpt wel. Dit zien we ook als het gaat om samen een groep 

vormen. In een onderzoek van Walther, Hoter, Ganayem en Shonfeld (2015) is uitgetest of het online samen 

een nieuwe groep vormen tussen studenten van verschillende religies, bijdraagt aan het verminderen van 

vooroordelen. Vooroordelen werden inderdaad verminderd maar dat had geen relatie met het samen een 

nieuwe groep vormen. Het gevoel hebben samen een groep te vormen blijkt dus niet noodzakelijk voor 

minder vooroordelen. Echter samen een groep vormen en/of intensief werken kan wel een bijdrage leveren 

aan positief online contact tussen mensen die verschillend zijn van elkaar. Om te zorgen voor een groter 

effect van samenwerken op onder meer het verminderen van vooroordelen, zijn echter wel de volgende 

voorwaarden belangrijk: 

 

Daadwerkelijk samenwerken  

Cruciaal is dat er echt wordt samengewerkt tussen mensen die verschillen van elkaar en niet solo aan het 

zelfde wordt gewerkt, althans wanneer de bedoeling is dat het contact uiteindelijk leidt tot minder 

vooroordelen (Adachi, et al. 2016). 

 

In combinatie met gelijke status, ondersteuning autoriteit en geen concurrentie 

In 1954 beschreef Allport een viertal voorwaarden die volgens hem noodzakelijk waren voor contact om te 

zorgen voor een vermindering van vooroordelen: samenwerken aan een gemeenschappelijk doel, geen 

concurrentie, een gelijkwaardige status en er ‘institutionele ondersteuning’ (dus autoriteiten die het contact 

goedkeuren) (van de Maat, 2016). In de meta-analyse van Pettigrew en Tropp (2006) is gekeken naar de 

voorwaarden voor contact van Allport (1954) ook echt noodzakelijk zijn voor een positief effect. Dat bleek 

niet het geval maar de voorwaarden versterken wel het effect van contact. Dat het niet noodzakelijk is om 

een gelijke status te hebben, blijkt ook uit diverse studies die laten zien dat groepen die niet helemaal een 

gelijkwaardige status hebben, zoals bijvoorbeeld de mensen zonder een migratieachtergrond in een land (zij 

die worden gezien als ‘autochtonen’) en mensen met een migratieachtergrond of ‘witte’ en ‘zwarte’ mensen 

in Zuid Afrika, toch door middel van contact hun verhouding naar elkaar kunnen verbeteren (Grütter & Tropp, 

2019; Swart, Hewstone, Christ, Voci, 2011). Maar het kan dus wel helpen. Het is daarbij het beste wanneer 

deze voorwaarden in combinatie met elkaar worden gebruikt aldus Pettigrew en Tropp (2006). Dus 

samenwerken werkt het beste als er geen sprake is van concurrentie, er een gelijkwaardige status is tussen 

de groepen en er ‘institutionele ondersteuning’ nodig is bij het onderlinge contact. In online contact zouden 

juist deze voorwaarden goed te verwezenlijken volgens Amichai-Hamburger & McKenna (2006). Zij zien 

daarom veel mogelijkheden voor contact via internet onder meer omdat de omstandigheden op dusdanige 

wijze aangepast kunnen worden zodat deze passen bij ‘intergroup contact’, zoals Allport (1954) heeft 

beschreven. In onderzoek van White (et al. 2020) wordt aangetoond dat deelnemers in verschillende 

onderzoeken met een online contact interventie ervaren dat alle vier de condities aanwezig zijn bij online 
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contact. Dat betekent niet dat aangetoond is dat deze condities noodzakelijk zijn maar dat deze wel 

verwezenlijkt kunnen worden in online contact. Dus ook voor online contact kan het aan te raden zijn om niet 

alleen in te zetten op samenwerking maar ook op het voorkomen van concurrentie en het versterken van 

gelijke status. De onderzoekers White Maunder en Verrelli (2020) denken dat dit makkelijker kan omdat je 

niet altijd ziet hoe de ander er uit ziet of een accent hoort. Ook kan een autoriteit die het contact goed keurt, 

helpen; bijvoorbeeld docenten die studenten stimuleren om deel te nemen aan het contact. Dit is in lijn met 

paragraaf 3.1. waaruit blijkt dat er supervisie nodig is. 

 

Benoemen van onderliggende identiteiten 

Aan het benadrukken van de gemeenschappelijkheid tussen verschillende groepen, kan een groot nadeel 

kleven. Zoals Saguy, Shchori-Eyal, Hasan-Aslih, Sobol en Dovidio (2016) beschrijven op basis van andere 

studies, kan dit als nadeel hebben dat de mensen uit een meer machtige groep, minder oog meer hebben 

voor verschillen in ongelijkheid. Focussen op overeenkomsten is dus heel zinnig zoals ook het ‘common 

group identity’ model (Gaertner, Dovidio, Anastasio, Bachman, Rust, 1993; Gaertner et al. 2008; Gaertner, & 

Dovidio, 2011) beschrijft maar kan een nadeel zijn dat de aandacht voor ongelijkheid vermindert wordt. Het 

‘dual identity model’ voorziet in dit probleem. In dat geval wordt een overstijgende groep benoemd maar ook 

de verschillen tussen de onderliggende groepen worden benoemd en erkend. Uit een studie van Banfield en 

Dovidio (2013) bleek dat wanneer zowel de Amerikaanse identiteit werd benadrukt maar ook werd genoemd 

dat Amerika bestaat uit verschillende ethische groepen, witte studenten wel oog hebben voor de subtiele 

uitsluiting ten aanzien van zwarte Amerikanen. Wanneer alleen de Amerikaanse identiteit wordt genoemd, 

hebben zij geen oog voor die subtiele uitsluiting (van Banfield en Dovidio, 2013). Volgens White (et al. 2020) 

kan het stimuleren van een ‘dual identity model’ juist goed online door deelnemers eerst te vragen om 

zichzelf voor te stellen en daarna samen te gaan werken aan een groter doel; zo is er ruimte voor de eigen 

identiteit maar ook voor de overkoepelende identiteit.  

 

 Samengevat: Net als offline kan samenwerken aan een gemeenschappelijke doel ervoor zorgen dat 

de kans wordt vergroot op een succesvol contact tussen mensen die verschillen van elkaar. Al is het 

geen noodzakelijke voorwaarde. Het kan echter wel helpen en dit is vooral het geval wanneer (1) 

daadwerkelijk samenwerken en niet solo aan het zelfde werken, (2) er ruimte blijft voor de eigen 

culturele of religieuze identiteit. En (3) de status van de groepen zo gelijk mogelijk is, er geen 

concurrentie is en er een autoriteit is die het proces verzorgt of ondersteunt.  

 

 

3.4 DIGITALE VAARDIGHEDEN 

Er is geen onderzoek gedaan naar in hoeverre digitale vaardigheden nodig zijn om online contact aan te 

gaan met mensen van een andere religie of cultuur. Dat er digitale vaardigheden nodig zijn voor dit online 

contact lijkt dermate vanzelfsprekend dat dit niet vermeld of beschreven wordt. Wel is er meer in het 

algemeen beschreven welke vaardigheden mensen nodig hebben om online mee te kunnen doen. Er 

bestaan verschillende modellen hiervoor beschreven door verschillende onderzoekers. Een voorbeeld 

daarvan is het model dat tot stand is gekomen onder een Nederlandse onderzoeksgroep van, van Deursen, 

Helsper en Eynon (2014). Zij onderscheiden de volgende type vaardigheden die nodig zijn om digitaal te 

kunnen participeren: operationele vaardigheden (het gaat dan om vaardigheden als weten hoe je connectie 

maakt met de Wifi, hoe je apps download en hoe je bestanden upload), vaardigheden voor het navigeren 

van informatie (het gaat er dan bijvoorbeeld over of je weet welke zoektermen je moet gebruiken), sociale 

vaardigheden (het gaat er bijvoorbeeld om dat je weet welke informatie je wel kan delen online en welke 
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beter niet), creatieve vaardigheden (het gaat er dan bijvoorbeeld om dat je weet hoe je de content van 

anderen kan aanpassen) en mobile phone vaardigheden (het gaat er dan bijvoorbeeld om dat je weet hoe je 

apps installeert op je telefoon). Iordache, Mariën en Baelden (2007) hebben dit model, maar ook nog twaalf 

andere modellen onderzocht en met elkaar vergeleken en een analyse gemaakt van welke competenties 

deze modellen gemeen hebben. Zij komen tot de volgende competenties:  

(1) operationele, technische of formele vaardigheden en competenties: dit gaat over het kunnen gebruiken 

van de hardware en software. Hierbij hoort ook bij het kunnen hanteren van digitale structuren met daarin 

bijvoorbeeld hyperlinks. Ook gaat het om vaardigheden om je eigen privacy te beschermen.  

(2) informatie- en cognitieve vaardigheden en competenties: het gaat dan om het kunnen analyseren en 

evalueren van online informatie. Het gaat dan onder meer om relevante informatie kunnen vinden, kunnen 

identificeren en selecteren. Ook gaat het hier om digitale middelen te kunnen gebruiken om problemen op te 

lossen of oplossingen te vinden 

(3) digitale communicatievaardigheden en competenties: het gaat om het kunnen begrijpen van online 

berichten en om zelf berichten te kunnen maken en content te kunnen delen en op de content van anderen 

te kunnen reageren. Hieronder valt ook het handelen volgens de ‘netiquette’: dat zijn de bestaande regels 

over de juiste en respectvolle manier om met anderen te communiceren bij het gebruik van verschillende 

online netwerken. Ook hoort hierbij het kunnen managen van een eigen digitale identiteit.  

(4) vaardigheden en competenties om digitale content te kunnen creëren: het gaat om zelf creëren van 

content of aanpassen bestaande content. Hierbij gaat het dan ook vaak om creativiteit met digitale tools 

maar ook bijvoorbeeld om weet hebben van de licenties zodat je weet welke online content je wel en niet 

kan gebruiken om je eigen content te creëren. Maar het gaat ook om bewust zijn van je publiek, van welke 

partijen indirect jouw gecreëerde content kunnen zien en weet van hoe algoritmes werken.  

(5) strategische vaardigheden en competenties: het gaat dan om het kunnen gebruiken van online informatie 

voor eigen persoonlijke of professionele doelen. Het kan dan ook gaan om weten wat je nog niet weet: 

kunnen identificeren welke digitale competenties je nodig hebt om je doelen te behalen.  

Welke van deze vaardigheden nodig zijn voor online ontmoeting tussen mensen die van elkaar verschillen in 

onder meer afkomst en religie, is niet onderzocht. Het lijkt echter wel plausibel dat er een flinke reeks 

competenties nodig is omdat de wetenschappelijke literatuur uitwijst dat online communiceren überhaupt 

veel competenties vereist. 

 

SAMENVATTING PARAGRAAF 3  

Vanuit de praktijk wordt verwacht dat een aantal condities noodzakelijk zijn voor het slagen van online 

contact. In dit hoofdstuk gaan we na of de wetenschappelijke literatuur dit bevestigd of weerlegt. Allereerst 

blijkt dat zoals verwacht online contact tussen mensen die verschillen van elkaar beter werkt wanneer (1) het 

contact gestructureerd en begeleid wordt. Ook (2) persoonlijke informatie delen blijkt zoals verwacht te 

helpen om het effect van online contact op het verbeteren van de houding naar mensen uit andere groepen, 

te versterken. Belangrijk is wel dat het contact niet anoniem is. Het werken aan (3) een gemeenschappelijke 

doel vergroot ook de kans op een succesvol online contact tussen mensen die verschillen van elkaar, maar 

vooral in het geval dat ze daadwerkelijk samenwerken en niet ‘los’ van elkaar aan het zelfde werken, er 

wordt gecombineerd met een gelijke status, ondersteuning autoriteit en geen concurrentie en er ruimte is 

voor de andere identiteiten; zodat je niet het gevoel hebt dat je eigen culturele of religieuze identiteit moet 

wegpoetsen of zodat verschillen in macht tussen verschillende groepen in de samenleving niet meer erkend 

worden. Tot slot is geen onderzoek naar gedaan in hoeverre (4) digitale vaardigheden nodig zijn om online 

contact aan te gaan met mensen van een andere religie of cultuur. Dat er digitale vaardigheden nodig zijn 

voor dit online contact lijkt dermate vanzelfsprekend dat dit niet vermeld of beschreven wordt. Wel is er meer 
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in het algemeen beschreven welke vaardigheden mensen nodig hebben om online mee te kunnen doen. Het 

gaat om allerlei type vaardigheden zoals operationele, technische of formele competenties, informatie- en 

cognitieve competenties, digitale communicatiecompetenties, competenties om digitale content te kunnen 

creëren en strategische competenties. Of je al deze competenties nodig hebt voor online ontmoeting tussen 

mensen die van elkaar verschillen in onder meer afkomst en religie, is niet onderzocht. Maar duidelijk is wel 

dat er mogelijk een flinke reeks competenties nodig is omdat online communiceren überhaupt veel 

competenties vereist. 

  

 Samengevat: om online goed te kunnen participeren is een divers palet aan vaardigheden nodig zoals 

operationele, technische of formele competenties, informatie- en cognitieve competenties, digitale 

communicatiecompetenties, competenties om digitale content te kunnen creëren en strategische 

competenties. Of je al deze competenties allemaal nodig hebt om mee te doen aan een online 

gestructureerde ontmoeting tussen mensen die van elkaar verschillen in onder meer afkomst en 

religie, is niet onderzocht. Maar duidelijk is wel dat er mogelijk een flinke reeks competenties nodig is 

omdat online communiceren überhaupt veel competenties vereist. 
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Overal in het land worden ontmoetingen georganiseerd tussen mensen die van elkaar verschillen in onder 

meer culturele achtergrond en religie. De bedoeling is om op deze manier mensen dichter bij elkaar te 

brengen, maar door de corona-epidemie moesten veel van die initiatieven tijdelijk hun deuren sluiten. 

Noodgedwongen gingen initiatieven online verder in de hoop dat ook online mensen dichterbij elkaar konden 

worden gebracht. In dit rapport is onderzocht of en hoe deze online ontmoetingen werken.  

Onderzoeksmethode  

De onderzoeksmethode die we hebben gebruikt is een ‘theory based evaluation’ (afgekort TBE). Dit is een 

type onderzoek dat meer inzicht biedt in waarom een bepaald type interventie wel of niet werkt. De eerste 

fase van deze methode houdt in dat er een verandertheorie wordt opgesteld. Een verandertheorie is een 

korte omschrijving van de onderliggende assumpties over de werkzaamheid van een bepaald type 

interventie. Een verandertheorie beschrijft dus waarom en hoe een bepaald type interventie werkt. De 

tweede stap in een TBE is om te onderzoeken of verandertheorie klopt op basis van de wetenschappelijke 

literatuur en zo ja wanneer dit het geval is.  

Verandertheorie  

We hebben een gesprek gehad met vertegenwoordigers van drie organisaties die online ontmoeting 

organiseren tussen mensen van verschillende achtergronden en religies. Op basis daarvan zijn we gekomen 

tot de volgende verandertheorie:  

 

Een praktische vraag of praktisch doel (bijvoorbeeld taal leren of spullen lenen) wordt gesteld aan mensen 

die van elkaar verschillen in afkomst of religie →hierdoor ontmoeten mensen die van elkaar verschillen in 

onder andere culturele achtergrond en religie elkaar online → dit leidt er toe dat mensen die van elkaar 

verschillen in bijvoorbeeld religie of afkomst, (a) een positievere houding naar elkaar toe krijgen / meer 

begrip voor elkaar ontwikkelen (b) elkaar gaan helpen en hulp aanvaarden van een ander (c) zich onderdeel 

voelen van een gemeenschap (d) zelf meer zelfvertrouwen krijgen / zich empowered voelen ( e) zich 

gesteund voelen door elkaar. 

 

De organisaties die online contact houden hebben zelf ook al ideeën onder welke voorwaarden deze 

positieve uitkomsten tot stand komen. Zij noemen de volgende voorwaarden: de bijeenkomsten zijn goed 

gestructureerd en begeleid, begeleiders stellen persoonlijke vragen of delen zelf persoonlijke informatie, 

gemeenschappelijke (leer)vragen en interesses worden besproken en deelnemers hebben de benodigde 

taal- en digitale vaardigheden voor online contact. 

 

Op basis van deze verandertheorie hebben we een aantal onderzoeksvragen opgesteld:  

(1) Klopt het volgens de bestande wetenschappelijke kennis, dat door een praktische vraag of praktisch doel 

(bijvoorbeeld taal leren of spullen lenen) mensen die van elkaar verschillen, in onder andere culturele 

achtergrond en religie, elkaar online kunnen ontmoeten?  

(2) Klopt het dat deze online ontmoeting kan leiden tot a) een positievere houding naar elkaar toe / meer 

begrip voor elkaar (b) elkaar gaan helpen en hulp aanvaarden van een ander (c) zich onderdeel voelen van 

een gemeenschap (d) zelf meer zelfvertrouwen krijgen / zich empowered voelen ( e) zich gesteund voelen 

door elkaar? 

SAMENVATTING EN CONCLUSIES  
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(3) Klopt het dat de bovengenoemde resultaten bij vraag 2 alleen tot stand komen onder de volgende 

voorwaarden? (a) goed gestructureerd en begeleid contact, (b) begeleiders stellen persoonlijke vragen of 

delen zelf persoonlijke informatie, (c) er gemeenschappelijke (leer)vragen en interesses worden besproken 

en (d) deelnemers de benodigde taal- en digitale vaardigheden voor online contact hebben. 

 

Er zijn ongeveer honderd wetenschappelijke (met name peer reviewed) studies geraadpleegd. Hieronder 

zullen we de antwoorden op onderzoeksvragen gezamenlijk beschrijven op basis van de geraadpleegde 

studies.  

Starten met een praktisch doel  

Wanneer je wilt starten met online contact kan het mogelijk helpen om te kiezen voor een praktisch doel. Uit 

de wetenschappelijke literatuur weten we namelijk dat een focus op wat mensen overeen hebben, mensen 

die van elkaar verschillen, bijeen kan brengen in ‘real life’. Mogelijk werkt dit ook online zo.  

Uit onderzoek naar ontmoeting in ‘real life’ (dus offline) komen een aantal manieren naar voren om de 

drempel voor contact verlagen. Mogelijk zijn deze ook bruikbaar voor online contact. Het gaat om de 

volgende vier manieren om de drempel te verlagen:  

(1) als de activiteit gewoon leuk is om te doen of uitgaat van gedeelde interesses 

(2) als je ziet op bijvoorbeeld een filmpje of foto op de website dat iemand als jij zelf (=iemand met wie je kan 

identificeren) een positieve ontmoeting heeft gehad met iemand van een andere achtergrond. Dat maakt het 

minder eng om dat zelf ook te gaan doen 

(3) als je mensen voorafgaand aan het contact vragen stelt over hun goede eigenschappen; door hun goede 

eigenschappen te kunnen benoemen voelen zij zich minder onzeker en durven ze eerder mee te doen aan 

een activiteit waarmee zij contact hebben met mensen die anders zijn dat zij zelf  

(4) als mensen de informatie krijgen dat de verhoudingen tussen etnische/religieuze groepen daadwerkelijk 

kunnen verbeteren; dan leidt dit tot minder angst waardoor er bereidheid is om het contact aan te gaan met 

mensen uit andere etnische/religieuze groepen. 

Mogelijk zijn deze vier manieren ook relevant voor online contact maar dit vraagt verder onderzoek. Voor 

online contact is er namelijk nog weinig onderzoek gedaan, maar onderzoekers verwachten wel dat een 

praktisch doel kan helpen om online contact aan te gaan met ‘de ander’; mogelijk dat met name ‘fun’ 

activiteiten de potentie te hebben om mensen over de drempel te krijgen om te gaan samenwerken met 

mensen die ‘anders’ zijn dan zijzelf. Denk bijvoorbeeld aan videogames waarin je samen een doel moet 

bereiken. De drempel bij online contact is mogelijk sowieso al lager omdat wordt verwacht dat het minder 

eng is voor mensen om online contact aan te gaan met mensen met een andere afkomst of religie, dan 

offline. 

Het resultaat: onder meer minder vooroordelen  

Mensen die van elkaar verschillen in bijvoorbeeld culturele achtergrond of religie en die vooroordelen 

hebben naar elkaar, kunnen deze vooroordelen naar elkaar toe verminderen door positief offline contact, zo 

blijkt uit stappels wetenschappelijk onderzoek. Sterker nog: positieve ontmoetingen tussen verschillende 

groepen mensen wordt gezien als de best bewezen manier -mits uitgevoerd onder de juiste omstandigheden 

- om te zorgen voor betere verhoudingen tussen verschillende groepen mensen. Uit recente onderzoeken 

komt naar voren dat dit ook werkt bij online contact. Wanneer uitgevoerd onder de juiste voorwaarden, heeft 

online contact zelfs een lange termijn effect. Mogelijk kan online contact zelfs nog beter werken omdat het 

minder eng of spannend kan zijn om het contact aan te gaan; je zit namelijk vaak in je eigen veilige 

omgeving.  

 

Online contact tussen mensen die verschillen van elkaar kan ook leiden tot:  
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• een meer gemeenschappelijke identiteit, een sterkere focus op overeenkomsten en meer sociale 

verbondenheid.  

• online ongestructureerd contact zoals via sociale media er voor zorgen dat mensen, die van elkaar 

verschillen in bijvoorbeeld afkomst, zich gesteund voelen door elkaar. Althans op de korte termijn, 

voor de lange termijn is dit onduidelijker. Ook is onduidelijk of deze steun kan worden ervaren in een 

gestructureerde contact interventie. 

 

De verwachting vanuit de praktijk was ook dat online contact tussen mensen die verschillen van elkaar leidt 

tot meer zelfvertrouwen. Dit is echter onvoldoende onderzocht om hier een uitspraak over te kunnen doen. 

Wel zijn er een paar bescheiden aanwijzingen dat offline contact met mensen uit andere groepen het 

zelfvertrouwen kan vergroten in de zin dat wanneer je behoort tot een minderheidsgroep, je mogelijk minder 

bang wordt om gediscrimineerd wordt en er meer vertrouwen in krijgt dat anderen mensen (uit andere 

groepen) je positief behandelen.  

Er was daarnaast ook de verwachting dat online contact tussen verschillende mensen leidt tot meer hulp 

bieden aan elkaar. Het is echter onvoldoende onderzocht om dit bevestigen of te ontkrachten. 

 

Voorwaarden voor succes  

Niet iedere vorm van online contact werkt; er zijn diverse voorbeelden waaruit blijkt dat online contacten de 

verhoudingen tussen verschillende groepen mensen juist verslechtert. Er zijn dus belangrijke voorwaarden 

om online contact tussen verschillende groepen mensen tot een succes te maken. Uit de wetenschappelijke 

literatuur blijkt dat online contact tussen mensen die verschillen van elkaar (beter) werkt wanneer:  

- het contact gestructureerd en begeleid wordt; ongestructureerde sociale media contacten werken 

vaak niet. Nodig zijn dus gestructureerde online contact interventies waarin mensen die verschillen 

van elkaar in bijvoorbeeld culturele achtergrond of religie, op een doordachte manier in contact met 

elkaar worden gebracht.  

- er persoonlijke informatie wordt gedeeld; dit is niet noodzakelijk maar helpt wel. Ook het delen van 

positieve emoties zorgt voor effect.  

- het contact niet anoniem is  

- er samen wordt gewerkt aan een gemeenschappelijk doel; dus niet ‘los van elkaar’ hetzelfde doen 

maar echt samenwerken aan een gemeenschappelijk doel, zoals bij een videogame. Samenwerken 

werkt het beste als er geen sprake is van concurrentie, er een gelijkwaardige status is tussen de 

groepen en er ‘institutionele ondersteuning’ is bij het onderlinge contact; denk bijvoorbeeld aan 

docenten die het contact goedkeuren. Een gelijkwaardige status is overigens niet noodzakelijk.  

- als je ook duidelijk je etnische of religieuze afkomst mag benoemen; je niet het gevoel hebt dat je 

deze weg moet poetsen of dat verschillen in macht tussen verschillen groepen in de samenleving 

onzichtbaar worden gemaakt  

Digitale vaardigheden  

Er is nog geen onderzoek naar gedaan in hoeverre digitale vaardigheden nodig zijn om online contact aan te 

gaan met mensen van een andere religie of cultuur. Wel is er meer in het algemeen beschreven welke 

vaardigheden mensen nodig hebben om online mee te kunnen doen. Het gaat om allerlei type vaardigheden 

zoals operationele, technische of formele vaardigheden en competenties (het kunnen gebruiken van de 

hardware en software), informatie- en cognitieve vaardigheden en competenties (het kunnen analyseren en 

evalueren van online informatie), digitale communicatievaardigheden en competenties (het kunnen begrijpen 

van online berichten en om zelf berichten te kunnen maken en content te kunnen delen en op de content van 

anderen te kunnen reageren), vaardigheden en competenties om digitale content te kunnen creëren (zelf 
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creëren van content of aanpassen bestaande content) en strategische vaardigheden en competenties (het 

kunnen gebruiken van online informatie voor persoonlijke of professionele doelen). Of je al deze 

competenties nodig hebt voor online ontmoeting tussen mensen die van elkaar verschillen in onder meer 

afkomst en religie, is niet onderzocht. Maar duidelijk is wel dat er mogelijk een flinke reeks competenties 

nodig is omdat online communiceren überhaupt veel competenties vereist.  
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