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Inleiding 
Overal in Nederland werken mensen samen aan goede doelen. Ze zamelen bijvoorbeeld geld in 

voor vluchtelingen, halen legen flessen op voor recycling, gaan afval ruimen of werken samen een 

in een tuin voor een meer groene omgeving. Dat is natuurlijk goed voor de omgeving en samenle-

ving maar kan ook goed zijn voor de mensen zelf die hier eraan werken. Want door samenwerken 

met elkaar leer je elkaar beter kennen en kunnen vriendschappen ontstaan. Zeker wanneer het 

gaat om mensen die van elkaar verschillen in bijvoorbeeld culturele, etnische en/ of religieuze 

achtergrond. 

Een van de organisaties die op deze manier werkt is de Rotary club. De Rotary club Feijenoord 

werkt bewust samen met diverse organisaties en zetten zij zich in voor meer diversiteit binnen hun 

eigen organisatie. Rotary heeft vele afdelingen (waaronder dus in Feijenoord) en is een interna-

tionale organisatie waarvan de leden zich inzetten om vanuit een gedeelde passie en betrokken-

heid het welzijn van mensen over de hele wereld te verbeteren. Leden van Rotary zetten zichzelf 

in door het mede opzetten van zowel lokale als wereldwijde fundraisingprojecten, maar ook 

door het ter beschikking stellen van hun kennis. De missie van Rotary (die op hun website staat, 

zie rotary.nl) bestaat uit het bieden van diensten aan anderen, het bevorderen van integriteit en 

begrip voor elkaar in de wereld en het bevorderen van goodwill en vrede door samenwerking van 

zakelijke, professionele en maatschappelijke leiders. De kernwaarden van Rotary zijn integriteit, 

diversiteit, service, leiderschap, ‘fellowship’ en vriendschap. En dan het liefst dus ook fellowship en 

vriendschap tussen mensen die verschillen van elkaar in onder meer culturele, etnische en/ of reli-

gieuze achtergrond. Want veronderstelt wordt door de Rotary – en specifiek de Rotary in Feijen-

oord - dat dit leidt tot meer waardering van verschillen en meer gelijkheid. 

In dit onderzoek gaan we na of deze aanname van de Rotary in Feijenoord klopt en zo ja onder 

welke omstandigheden. Dit onderzoek is daarmee relevant voor de Rotaryclub zelf om inzicht te 

krijgen in hoeverre hun aanname juist zijn. Maar het geeft daarnaast ook een breder inzicht in of 

en hoe vrijwillig samenwerken tussen mensen met een verschillende culturele, etnische en/ of re-

ligieuze achtergrond aan een goed doel kan leiden tot betere verhoudingen tussen verschillende 

groepen mensen. Dat is inzicht is van belang voor álle organisaties in Nederland die samenwerken 

aan goede doelen en in dat samenwerken het stimuleren van inclusie belangrijk vinden. 

Onderzoeksmethode
Om te achterhalen of samen werken aan goede doelen bijdraagt aan respectvol met elkaar sa-

menleven wordt een Theory Based Evaluation (TBE) als onderzoeksmethode gebruikt. Met deze 

methode kan men inzicht krijgen in waarom een bepaald type interventie wel of niet werkt. Deze 

manier van het evalueren van interventies is ontwikkeld door de Amerikaanse Carol Weiss (1955). 

Deze methode gaat ervan uit dat ieder type interventie zowel impliciet als expliciet is gebaseerd 

op een theorie over waarom dit type interventie zou werken. Deze theorie, inclusief alle impli-

ciete en expliciete aannames die eraan ten grondslag liggen, zou naar voren moeten komen in de 

interventie.
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De onderliggende aannames en het veronderstelde verband daartussen wordt de Theory of 

Change genoemd, oftewel de ‘verandertheorie’ (zie onder meer het werk van Stame (2004) 

en van Lub (2013)). De verandertheorie maakt de reeks oorzaken en gevolgen inzichtelijk 

die door de interventie in gang zouden moeten worden gezet. Het gaat om het aantonen 

van de causale relatie tussen proces A en B en vervolgens tussen proces B en C enzovoorts 

(Birckmayer & Weiss, 2000; Carvalho & White, 2004; Weiss, 1998).

Een TBE geeft antwoord op de vraag of de verandertheorie klopt op basis van (kwantitatief en 

kwalitatief) wetenschappelijk onderzoek. Dit geeft inzicht in of de interventie daadwerkelijk 

werkt of dat de interventie moet worden aangepast om het beoogde doel te bereiken. Het gaat 

dus niet om het evalueren van de interventie zelf, maar om het toetsen van de onderliggende 

theorie (De Leeuw, 2003; Lub, 2013). Er bestaan verschillende manieren om een verandertheorie 

te evalueren, zoals onder meer door Lub (2013) is gedaan. In dit onderzoek zal gebruik worden 

gemaakt van literatuuronderzoek, waarmee wordt onderzocht of er empirisch bewijs is voor de 

opgezette verandertheorie. Hierbij wordt dus gekeken of er een causaal verband is tussen proces 

A en B en tussen proces B en C en hoe dit proces verloopt. Op die manier wordt duidelijk wat de 

mechanismen zijn die ertoe moeten leiden dat de interventie effectief is.

Onderzoeksverantwoording 
Een TBE bestaat uit verschillende fasen die moeten worden doorlopen. De fasen die zijn 

doorlopen voor dit onderzoek worden hieronder beschreven:

Fase 1: Het opstellen van de verandertheorie om te achterhalen welke mechanismes er 

geëvalueerd moeten worden:

Voor het opstellen van de verandertheorie is een gesprek gevoerd met de Rotary Club in juli 2021. 

In overleg met deze organisatie is gezamenlijk de verandertheorie opgesteld. Op basis van deze 

verandertheorie zijn vervolgens de onderzoeksvragen geformuleerd.

Fase 2: De mechanismes in de verandertheorie onderwerpen aan wetenschappelijke literatuur:

In online databanken, met name in Google Scholar, is gezocht naar onderzoeken die kennis ver-

schaffen over de opgestelde verandertheorie. Hierbij zijn zoektermen gebruikt die parallel lopen 

aan de begrippen uit de verandertheorie of synoniemen hiervan, zowel in het Nederlands als in 

het Engels. Er is voornamelijk gezocht naar wetenschappelijke empirische studies die zijn gepu-

bliceerd in peer reviewed journals. Als het geen peer reviewed studies betrof dan is deze alleen 

opgenomen als deze afkomstig is van academici die wel peer-reviewed gepubliceerd hebben over 

het onderwerp en welke goed (theoretisch) onderbouwd zijn. 

Bij de peer-reviewed studies gaat om de volgende type studies die zijn meegenomen: 

• Meta-analyses en systematische reviews: dit zijn studies die verschillende onderzoeken 

over een bepaald thema samennemen en evalueren.

• Studies die gebruik maken van (quasi) experimenteel design wat betekent dat een of 

meerdere variabelen (een factor die een situatie kan veranderen) gemanipuleerd zijn. In 

het bijzonder is er gekeken naar studies met Randomized Controlled Trial (RCT) design. 

Hierin worden respondenten willekeurig verdeeld over verschillende groepen en wordt de 



6  * Samenwerken tussen mensen van verschillende achtergronden aan een goed doel



ene groep wel aan de interventie onderworpen en de andere groep niet. Door zowel een 

voor- als een nameting te doen is het op deze manier mogelijk om het causale effect van 

de interventie te achterhalen (Bryman, 2008). 

• Studies met een cross-sectioneel design; dit betreft onderzoek onder grote groepen men-

sen een één specifiek moment dat een verband (een relatie) kan aantonen tussen de ene 

variabel en de andere. Dit type onderzoek geeft dus aan in hoeverre bepaalde variabelen 

aan elkaar gerelateerd zijn maar er kan geen causaal verband uit afgeleid worden (Bry-

man, 2008). 

• Longitudinale studies; dit zijn studies met een cross-sectioneel design maar waar op meer-

dere momenten onderzoek is gedaan waardoor duidelijk wordt welke variabele eerst 

verschijnt en welke volgt waardoor er wel een causaal verband kan worden vastgesteld 

(Bryman, 2008). 

• Kwalitatieve studies: kwalitatief onderzoek geeft allereerst inzicht in de ervaringen van 

een doelgroep zelf; hoe zij iets beleven (Bryman, 2008). Kwalitatief evaluatieonderzoek 

geeft specifiek informatie over hoe een doelgroep een interventie heeft beleefd; denken 

zij dat het gewerkt heeft? (Lub, 2014). Daarnaast kunnen via kwalitatief evaluatieonder-

zoek waarbij observaties zijn gebruikt veronderstellingen over een verandertheorie en/ of 

(de daarin) werkzame mechanismen weerlegd worden. Wanneer de vereiste omstandig-

heden die bepaalde causale schakels in werking zouden moeten zetten niet aanwezig zijn 

of als de condities er niet zijn waaronder de interventie zou moeten werken, dan wordt 

duidelijk dat de interventie niet effectief kan zijn (Lub, 2014).

Het betreft geen systematische review dus dat betekent dat niet uitgesloten kan worden dat er re-

levante studies ontbreken maar we verwachten echter wel dat dat we de meest relevante studies 

hebben gevonden. We hebben uiteindelijk ongeveer 120 studies meegenomen. 

Fase 3: Het beantwoorden van de onderzoeksvragen:

Met behulp van de gevonden literatuur in fase 2 is antwoord gegeven op de onderzoeksvragen 

die in fase 1 zijn geformuleerd. De inzichten uit de wetenschappelijke literatuur zijn vertaald 

naar de voorwaarden die laten zien hoe de interventie effectief zou kunnen zijn. Deze inzichten 

zijn gedeeld en besproken met de Rotary Club, de organisatie waarmee de verandertheorie is 

vastgesteld.

Verandertheorie
De verandertheorie is dus opgesteld in fase 1 van het onderzoek. In samenspraak met de 

Rotary Club is de volgende verandertheorie opgesteld:

Samen komen met een diverse groep mensen om samen te werken aan goede doelen    Door 
deze samenkomsten doet men gezamenlijk inspiratie op en kan men goed en goed samenwer-
ken    Tijdens deze samenkomsten wisselt men zowel persoonlijke informatie als beroepsinfor-
matie uit    Het uitwisselen van deze informatie zorgt voor meer oog voor elkaars kwaliteiten 
en ontstaan vriendschappelijke banden en fellowship    Hierdoor neemt de gelijkheid tussen 
deze mensen toe en ontstaat er een hogere waardering voor hun onderlinge verschillen.
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Onderzoeksvragen
Op basis van bovenstaande verandertheorie zijn de volgende onderzoeksvragen geformuleerd:

1. In hoeverre leidt het samen komen met een diverse groep mensen om samen te werken 

aan goede doelen tot gemeenschappelijke inspiratie en een prettige samenwerking? 

2. In hoeverre leiden het goed en geïnspireerd samenwerken met een diverse groep tot het 

uitwisselen van persoonlijke informatie en beroepsinformatie? 

3. In hoeverre leidt de uitwisseling van persoonlijke- en beroepsinformatie tot oog voor 

elkaars kwaliteiten, vriendschappelijke banden en fellowship?

4. In hoeverre leiden oog voor elkaars kwaliteiten, vriendschappelijke banden en fellowship 

tot gelijkheid en waardering van verschil? 

Opbouw van het rapport
In ieder hoofdstuk wordt één van de onderzoeksvragen beantwoord op basis van de beschik-

bare wetenschappelijke literatuur. Hoofdstuk 1 gaat over de vraag of het samenkomen van 

een diverse groep mensen om samen te werken aan een goed doel leidt tot gezamenlijke 

inspiratie en hoofdstuk 2 over hoe dit leidt tot het uitwisselen van persoonlijke informatie en 

beroepsinformatie. Hoofdstuk 3 gaat over de vraag of het uitwisselen van die informatie zorgt 

voor meer oog voor elkaars kwaliteiten, vriendschappelijke banden en fellowship en in hoofd-

stuk 4 wordt besproken hoe dit leidt tot meer gelijkheid en een grotere waardering van de 

onderlinge verschillen. Het rapport wordt afgesloten met een samenvatting van de bevindin-

gen en een conclusie. 
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1    Van samenwerken 
tot inspiratie en goed 
samenwerken

In de praktijk van de Rotaryclub is te zien dat mensen die onderling van elkaar verschillen in 

onder meer afkomst, goed samen kunnen werken aan goede doelen en daardoor samen ge-

inspireerd raken. Maar wat zegt de wetenschap hierover? In hoeverre leidt het samen komen 

van een diverse groep mensen om samen te werken tot gezamenlijke inspiratie en een goede 

samenwerking? In dit hoofdstuk zetten we de aanwijzingen daarvoor op een rij. 

1.1.   Samenwerken in een diverse groep gaat dat gepaard met 
inspiratie?  

Over ‘inspiratie’ is weinig onderzoek gedaan, mede mogelijk omdat een lastig te definiëren 

begrip is. Volgens de enclyclo (2022) is inspiratie een “toestand dat je creatief nadenkt en weet 

hoe je iets goed moet doen”. Over ‘creativiteit’ en het samenwerken in een diverse groep is 

wél veel onderzoek gedaan. Ook is er onderzoek dat gaat overeen aanverwant begrip name-

lijk ‘synergie’ wat volgens enclyclo is ‘een situatie waarin een samenwerking effectiever is dan 

dat iedereen voor zich zou werken’.

Het ontstaan van creatieve ideeën is vaak het gevolg van het verzamelen van nieuwe combi-

naties van verschillende perspectieven en benaderingen waar mensen aan blootgesteld wor-

den via sociale interacties (Allen, 1977, geciteerd door Bear, 2010). Homogene groepen leiden 

vaker tot “groupthink”, tot één richting van denken, tot verlies aan creativiteit en reflectie op 

alternatieven. In heterogene groepen, bijvoorbeeld naar etnische herkomst, is bij het nemen 

van besluiten naar alle waarschijnlijkheid een groter aantal verschillende visies aanwezig, zo 

stellen de hoogleraren Van der Zee en Van Oudenhoven (2006) in hun boek ‘Culturele diversi-

teit op het werk” op basis van theoretische concepten. In lijn hiermee: uit een experimenteel 

onderzoek van De Dreu en West (2001) komt naar voren dat verschillende perspectieven die 

teamleden inbrengen, leiden tot meer creativiteit aan ideeën. Afwijkende meningen bevor-

deren innovaties in teams (De Dreu & West, 2001). Samenwerken met een groep mensen die 

verschillen in bijvoorbeeld culturele, etnische en/ of religieuze achtergrond, leidt dus vaak tot 

meer creativiteit dan samenwerken met mensen die juist op elkaar lijken. In een bekend boek 

van de Vries (2005) ‹Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat?› dat geschreven is op basis van 

de wetenschappelijke literatuur, wordt dit bevestigt: een divers samengesteld personeelsbe-

stand stimuleert de creativiteit binnen de organisatie, zo komt naar voren uit onderzoek van 

De Vries (et al. 2005). Verschillende invalshoeken, ervaringen en visies voorkomen een ‘tun-

nelvisie’ en inspireren medewerkers om buiten de gebaande paden en bestaande kaders te 

denken (De Vries et al., 2005). Diverse teams, die deze kwaliteit echt weten te benutten, leiden 

ook tot meer synergie aldus een review van Knippenberg, Nishii en Dwertmann (2020). 

Diversiteit in een groep kan creativiteit opleveren en een betere manier van werken maar kan 

ook juist zorgen voor meer spanningen, zo wordt beargumenteerd door Bassett-Jones (2005) 
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en komt uit een review van Knippenberg, Nishii en Dwertmann (2020). Desalniettemin, lijkt 

de aanname dat een diverse groep mensen door samenwerking kan zorgen voor inspiratie te 

kloppen met wat bekend is uit wetenschappelijk onderzoek in bedrijven. 

Maar er is ook bewijs uit onderzoek dat niet alleen kijkt naar bedrijven. In een studie van 

Leung, Maddux, Galinsky en Chiu (2008) wordt verwezen naar een experiment waarbij stu-

denten keken naar een slideshow; er was een conditie waarin ze alleen slides zagen over 

de Chinese cultuur, een conditie waarin ze alleen slides zagen over de Amerikaanse cul-

tuur, een conditie over zowel de Chinese als Amerikaanse cultuur en een conditie over de 

fusie van Chinese en Amerikaanse cultuur. Bij die laatste twee condities nam de creativiteit 

van de studenten toe na afloop en bijna een week later, bij de eerste twee niet (zie ook 

Leung & Chiu, 2010). Geconcludeerd kan worden dat een multicultureel perspectief leidt 

tot creativiteit. Een ander experiment waar Leung (et al. 2008) naar verwijzen is een expe-

riment waarbij studenten een lijst met cadeaus moesten proberen te onthouden. Het bleek 

dat studenten die meer multiculturele ervaring hadden, makkelijker onconventionele ca-

deaus (ofwel originele, creatief bedachte cadeaus) konden herinneren dan de studenten die 

minder multiculturele ervaring hadden. Ook een review van Dunne (2017) concludeert dat 

interculturele ervaringen zorgen voor meer creativiteit. 

Kortom: ook onderzoek buiten het bedrijfsleven, laat zien dat samenwerken met mensen die 

‘anders’ zijn dan jezelf, leidt tot meer creativiteit. 

Voorwaarden 
Hieronder beschrijven we de voorwaarden om te komen van samenwerken in een divers team 

tot inspiratie of beter gezegd meer creativiteit. 

In teams waarin niet routinematig gewerkt wordt

Diversiteit leidt alleen tot creativiteit in teams met een complexe, niet-routinematige taak 

(Molleman, 1995).  In een review van Knippenberg, Nishii en Dwertmann (2020) wordt beschre-

ven dat het met name gaat om teams waarin hard moeten worden nagedacht en teamleden 

van elkaar afhankelijk zijn in het oplossen van een vraagstuk. Dit is in lijn met de conclusie van 

een Movisie onderzoek waarin geconcludeerd wordt dat diversiteit met name toegevoegde 

waarde is in organisaties die kennisintensieve en/of high-tech organisaties waar diversiteit 

bijdraagt aan creativiteit en innovatie (Visser & Felten, 2018). Ook sluit dit enigszins aan bij de 

bevinding van De Dreu en West (2001) waaruit naar voren komt dat meer diversiteit leidt tot 

meer innovatie wanneer medewerkers ook echt mogen meepraten en meebeslissen. Voor het 

samenwerken in een organisatie als een Rotary club betekent dit dus ook dat gekozen moet 

worden voor een vorm voor samenwerken aan een goed doel waarbij een manier van werken 

centraal staat die niet-routine matig is en waarin iedereen mag meebeslissen. 

Geen tijdsdruk 
Uit het eerdergenoemde onderzoek van Leung, Maddux, Galinsky en Chiu (2008) komt naar 

voren dat onder tijdsdruk, multiculturele ervaringen (ervaringen in het samenleven met 

mensen uit verschillende culturen) niet meer leiden tot meer creativiteit. Uit een andere re-

view komt in lijn hiermee naar voren dat mensen meer behoefte hebben aan duidelijke en 

definitieve antwoorden (dus eigenlijk juist géén creativiteit maar zekerheid), sterker wordt 



10  * Samenwerken tussen mensen van verschillende achtergronden aan een goed doel



onder tijdsdruk (Kruglanski & Webster, 2018). Belangrijk is dus om de tijd te nemen voor 

samenwerking tussen mensen van verschillende culturele achtergronden. 

Een goed klimaat 
Uit een review van Knippenberg, Nishii en Dwertmann (2020) komt naar voren dat om te zor-

gen dat diversiteit leidt tot een goede ‘synergie’ in een team waarin werk wordt gedaan waar-

bij hard nagedacht moet worden, er een sfeer moet zijn waarin stereotypen geen kans krijgen, 

waarin de tijd wordt genomen om diverse perspectieven en ideeën mee te nemen in het pro-

ces en mensen gemotiveerd zijn. Dit is in lijn met een studie van Shin & Zhou, (2009): creati-

viteit komt alleen tot stand als groepen goed samenwerken, er onderling vertrouwen heerst 

en gezamenlijke doelen helder en voor iedereen herkenbaar zijn gedefinieerd. Ook uit een 

onderzoek van TNO (2008) komt naar voren dat diversiteit alleen leidt tot betere prestaties als 

er een cultuur binnen de organisatie heerst waarin wordt gestreefd naar een open sfeer, een 

thuisgevoel en respect voor elkaar. In een recent artikel van Van Knippenberg en van Ginkel 

(2021) staat dat het bereiken van synergetische voordelen van diversiteit vereist dat teampro-

cessen zodanig worden vormgegeven worden dat de negatieve interpersoonlijke spanningen 

die kunnen worden veroorzaakt door ongelijkheid tussen teamleden worden voorkomen en 

de uitwisselen van informatie onderling wordt gestimuleerd.

Simpeler gezegd: om samenwerking tussen mensen van verschillende culturele achtergronden 

dus te laten leiden tot creativiteit, is het belangrijk dat er een goede sfeer wordt neergezet 

waarin stereotypen en vooroordelen geen ruimte krijgen. 

Ingrijpen als omstander

Een manier om een goede sfeer in een organisatie te creëren is om medewerkers te leren en te 
stimuleren zich  uit te spreken tegen discriminerend gedrag en ‘grapjes’ en andere opmerkingen 
over anderen die kwetsend, beledigend of denigrerend zijn (Broekroelofs, Felten, Cadat-Lampe, 
Razenberg, 2020). Een manier om mensen in een organisatie dit te leren is via een ‘active bystan-
der’ training waarin je leert in te grijpen als getuige van discriminerende gedrag (Felten, Broek-
roelofs & Verloove, 2020; Nelson et al. 2011; Van Hal, Brock, Bouteba & Van den Berg, 2020). 

Niet alleen divers in afkomst maar ook in kennis 
Uit een review van Roberson, Holmes en Perry (2017) komt naar voren dat organisaties die echt 

divers zijn wat betreft kennis, meer creatief zijn. Diversiteit leidt tot meer creativiteit in het 

geval dat diversiteit ook echt betekent dat mensen op andere manieren denken. In de review 

wordt onder meer verwezen naar een studie vanQuintana-García en Benavides-Velasco (2008) 

waaruit dit naar voren komt. Dit is lijn met onderzoek van Van de Ven en De Dreu (2010); hier-

uit komt naar voren dat diversiteit niet zonder meer tot meer creativiteit en innovatie binnen 

de organisatie. Onderzoek toont aan, aldus de auteurs, dat alleen diversiteit in termen van 

kennis, competenties en ervaring de creativiteit en inventiviteit van organisaties bevordert. 

Diversiteit in termen van demografische kenmerken of etniciteit speelt hierbij veel minder een 

rol. Dit komt ook uit de review van Knippenberg (et al. 2020). 
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Leider die diversiteit weet te benutten 
Uit de review van Knippenberg (et al.2020) komt naar voren dat diverse teams alleen leiden 

tot synergie wanneer een manager het goede voorbeeld hierin geeft. In het rapport ‘Diversi-

teit en innovatie: geen vanzelfsprekende relatie maar wel geslaagde voorbeelden’ van TNO 

(Wolk, Brugman, Dekker, Oeij, 2008) wordt ingegaan op de bevinding dat diversiteit niet 

automatisch leidt tot betere prestaties van een organisatie. Er wordt gesteld dat diversiteit 

‘bemiddeld’ moet worden en dat er voorwaarden zijn verbonden aan het succes van diversi-

teitsinspanningen. Het vraagt onder meer het benutten om competenties van leidinggeven-

den, waarbij het onder meer belangrijk is dat een leidinggevende vertrouwen geeft en toe-

gankelijk en flexibel is. Dit is in lijn met een andere studie die laat zien dat heterogene teams 

bijvoorbeeld alleen beter presenteren dan homogene teams als zij een manager hebben die de 

diversiteit van het team volledig weet te benutten (DiStefano & Masznievski, 2001). 

1.2. Geldt dat ook specifiek voor goede doelen? 
Of samenwerken met een diverse groep mensen ook leidt tot inspiratie wanneer het speci-

fiek het samenwerken aan een goed doel betreft, is zo ver we hebben kunnen vinden, is niet 

onderzocht. Wel wordt genoemd in een review over vrijwilligerswerk van Stukas, Snyder en 

Clary (2015) dat het op basis van de sterk bewezen ‘contacttheorie’ (zie voor uitleg hierover 

hoofdstuk 2.1.) in de lijn der verwachting ligt dat wanneer mensen met verschillende culturele 

achtergronden met elkaar gaan samenwerken, dat leidt tot ‘briding social capital’. Dit verwijst 
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naar de bekende theorie van Robert Putman (2000, 2007) over sociale binding en diens inde-

ling in ‘bonding social capital’ en ‘bridging social capital’. ‘Bonding’ verwijst naar de mate 

waarin individuele burgers deel uitmaken van eigen netwerken en organisaties, terwijl ‘brid-

ging’ betrekking heeft op de mate waarin er juist verbindingen met de bredere samenleving 

en daarmee buiten de eigen kring worden aangegaan (Day & Badoe, 2019). Samen je vrijwillig 

inzetten voor een goed doel zou dus kunnen zorgen voor die ‘bridging’. Maar in hoeverre dat 

ook echt het geval is, is nog niet onderzocht. Wel is bekend dat witte vrijwilligers in een kwa-

litatief onderzoek aangaven dat ze merkten dat hun vooroordelen verminderden over mensen 

van kleur; maar dat was niet omdat ze met hen samenwerkte in het vrijwilligerswerk maar 

omdat zij hen hielpen door middel van het vrijwilligerswerk (Primavera, 2014).  

Samenvatting en conclusie hoofdstuk 1
Uit wetenschappelijke onderzoeken in met name het bedrijfsleven komt naar voren dat sa-

menwerken met een divers team onder de juiste omstandigheden kan leiden tot meer crea-

tiviteit; creativiteit is een concept dat nauw verwant is aan het concept ‘inspiratie’. Ook kan 

diversiteit in teams leiden tot meer synergie. Maar dat geldt alleen voor teams die niet -routi-

ne matig werk doen waarbij juist kennis komt kijken, die niet onder tijdsdruk werken, werken 

in een goed klimaat, die niet alleen verschillen in afkomst maar ook in kennis én die een leider 

hebben die weet hoe je de diversiteit van de groep kan benutten.   

Of samenwerken met een diverse groep mensen ook leidt tot inspiratie wanneer het specifiek 

het samenwerken aan een goed doel betreft, is zo ver we hebben kunnen vinden, is niet on-

derzocht, maar dit ligt wel in de lijn der verwachting. 
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2   Goed samenwerken en 
informatie uitwisselen 
met elkaar

De aanname is dat wanneer mensen die van elkaar verschillen in culturele, etnische of reli-

gieuze achtergrond goed en fijn met elkaar samenwerken (en inspiratie ervaren), dat zij dan 

ook informatie gaan uitwisselen; zowel persoonlijke informatie als beroepsinformatie. In dit 

hoofdstuk gaan we na wat de wetenschap hierover zegt. 

2.1. De effecten van samenwerken met een diverse groep mensen 
Een bekende wetenschappelijke theorie over samenwerken tussen mensen van verschillende 

afkomsten komt van Allport (1954) en staat bekend als de ‘contacttheorie’. Deze theo-

rie stelt dat het hebben van een positief contact met iemand van andere etnische groep 

kan zorgen voor minder vooroordelen naar uit deze andere etnische groep. Deze theorie 

heeft een sterk bewijs: in een veel geciteerde en omvangrijke meta-analyse van Pettigrew 

en Tropp (2006) zijn 515 studies tegen het licht gehouden, waarin onder meer gerandomi-

seerde experimenten met controlegroep. Uitkomst was dat in 94% van de gevallen wer-

den vooroordelen verminderd door het contact met mensen uit de andere groep. Ook een 

meta-analyse van Lemmer en Wagner (2015) waarin alleen veldstudies zijn gedaan (dus geen 

studies in een labsetting), leidt tot de conclusie dat contact tussen mensen van verschillende 

afkomst leidt tot een betere houding naar mensen met een andere afkomst. In reviews van 

Paluck en Green (2009) en Dovidio (et al., 2017) wordt dan ook duidelijk gesteld dat de con-

tact theorie duidelijk bewezen is. Een belangrijke voorwaarde die Allport (1954) noemt voor 

een positief effect van contact, is samenwerken aan een gezamenlijk doel. Echter, dit blijkt 

geen noodzakelijke voorwaarde aldus onderzoek van Pettigrew en Tropp (2006) maar het 

heeft wel een versterkend effect. 

Dat samenwerken zorgt voor betere verhoudingen, blijkt ook uit studies over collectief 

leren, waarin een gemeenschappelijk proces en een gemeenschappelijk resultaat de belang-

rijkste kenmerken zijn, aldus lector Manon Ruijters (2016). De kern van collectief leren is het 

vormen van collectieve beelden en ambities rondom opgaven, en daarmee ook het samen 

formuleren van wat men beschouwt als ‘goed’ (Ruijters, 2017). Verschillende studies laten 

zien dat ‘cooperative learning’ ofwel collectief leren, effectief kan zijn om de relaties tussen 

kinderen en jongeren van verschillende afkomst te verbeteren (Kyndt, et al. 2013; Levy, Shin, 

Lytle & Rosenthal, 2017; Slavin & Cooper, 1999). 

Voorwaarden 
Onderlinge afhankelijkheid 

De theorie over collectief leren is met name uitgewerkt voor kinderen en cruciaal is dat 

kinderen en jongeren echt moeten samenwerken en dus afhankelijk van elkaar zijn om een 

goed resultaat te krijgen; dat kan bijvoorbeeld doordat ieder kind een stukje informatie 

heeft waardoor de opdracht samen opgelost kan worden (zie ook: Felten, Broekroelofs en 
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van de Kamp, 2020). In dat geval zijn de deelnemers dus afhankelijk van elkaar en is samen-

werking echt noodzakelijk (Walker & Crogan, 1998). Dit sluit ook aan bij de ‘theorie van 

onderlinge afhankelijkheid’ van Johnson en Johnson (2005).

2.2. Zelfonthulling door samenwerking 
Samenwerken zorgt dus voor betere verhoudingen tussen groepen. Of samenwerken leidt tot 

zelfonthulling is minder vaak onderzocht. Uit een experimentele studie van Stiadi, Ma’mun en 

Juliantine (2020) komt naar voren dat ‘cooperate learning’ onder leerlingen vaker leidt tot zelf-

onthulling tussen leerlingen. Het lijkt er dus op dat goed samenwerken, de kans op zelfonthulling 

tussen de groepsleden onthuld maar er zijn weinig studies gevonden die dit hebben onderzocht. 

Voorwaarden 
Samenwerking in een groep leidt tot zelfonthulling onder de volgende voorwaarden: 

Ervaren dat je één groep bent 
Uit onderzoek van Dovidio (et al. 1997) komt naar voren dat wanneer mensen samenwerken 

als één groep er meer als zelfonthulling wordt gedaan dan wanneer er niet op ingezet wordt 

om mensen van twee verschillende groepen, tot een zelfde groep te laten behoren. Dat bete-

kent dus dat om van samenwerking tussen mensen van verschillende culturele achtergronden 

tot zelfonthulling te komen, het belangrijk is om eerst te werken aan een gezamenlijke groep-

sidentiteit. Kies bijvoorbeeld eenzelfde soort naam, draag een zelfde shirt of doe andere din-

gen waardoor je expliciet samen één groep wordt. Dovidio, Gaertner en Kafati (2000) schrijven 

in lijn hiermee in een theoretisch artikel dat een gemeenschappelijke identiteit zelfonthulling 

stimuleert. Dit past bij het ‘common ingroup identity’-model (Gaertner, Dovidio, Anastasio, 

Bachman & Rust, 1993; Gaertner, Mann, Murrell Dovidio, 1989) en hieruit komt naar voren dat 

scheidslijnen en vooroordelen tussen groepen verminderd kunnen worden als er een overstij-

gende groep wordt benoemd. Dit model kan worden gezien als een complementair aan inter-

group contact aldus Eller en Abrams (2004): in goede contacten categoriseren mensen elkaar 

als behorende tot een dezelfde groep (zie ook van Wonderen & Felten, 2020). 

Nog beter: behoren tot meerdere groepen

Een verfijning op het ‘common ingroup identity’-model’ is het ‘Mutual Intergroup differentation 
model’: dit wordt onder meer door Hornseny en Hogg (2000) beschreven. Deze theorie gaat 
er vanuit dat contact tussen mensen van verschillende groepen zo gestructureerd moet zijn dat 
de groepsidentiteiten zelf niet bedreigd worden. Dat betekent dat allereerst status verschillen 
niet onderuit gehaald moeten worden maar ieders expertise erkend moet worden. Ten tweede 
betekent het dat de eigen groep ook benoemd moet worden. Het gaat er om dat het onder-
scheid tussen de groepen zelf dus niet bedreigd wordt. In verschillende studies is bewijs hiervoor 
gevonden (Branscombe & Wann, 1994). Een theorie die hier sterk op lijkt is het ‘dual identity mo-
del’: door de eigen groep te blijven noemen maar ook een grotere, meer overstijgende groep, te 
noemen, kunnen vooroordelen ten aanzien van de andere groep minder sterk zijn (Crisp, Stone, 
Hall, 2006) of de verhoudingen verbeteren (Scheepers, Saguy, Dovidio, Gaertner, 2014).).
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De ander beschouwen als oke
Uit onderzoek van Warber, Taylor en Makstaller (2011) komt naar voren dat studenten die 

geen lid zijn van een studentenvereniging meer bereid zijn om persoonlijke informatie uit te 

wisselen met studentenvereniging leden wanneer zij de indruk hebben dat die ander zich niet 

schuldig maakt aan verkeerd gedrag passend bij het stereotiep van studentenvereniging leden. 

Een voorwaarde voor zelfonthulling is dus al een enigszins een positief beeld te hebben van 

een ander. 

Niet het idee hebben dat de ander angstig is/ ontspannen sfeer 
Uit experimenteel onderzoek van West, Pearson en Stern (2014) komt naar voren dat wanneer 

in het contact tussen personen van verschillende huidskleur, de bereidheid tot zelfonthulling 

afneemt wanneer er gedacht wordt dat de ander angstig of zenuwachtig is. Blijkbaar is een 

ontspannen setting nodig voor zelfonthulling; dxat is logisch omdat bekend is dat persoonlijk 

contact tussen mensen van verschillende afkomst of huidskleur kan leiden tot meer angstige of 

zenuwachtige gevoelens (Plant & Butz, 2006; Trawalter, Richeson, Shelton, 2009). 

Samenvatting en conclusie hoofdstuk 2 
Samenwerken met een diverse groep mensen leidt tot betere verhoudingen tussen verschillen-

de etnische, culturele en/ of religieuze groepen; in het bijzonder wanneer de samenwerking zo 

is ingericht dat de deelnemers onderling van elkaar afhankelijk zijn. 

De aanname dat wanneer mensen die van elkaar verschillen in etnische, culturele en/ of reli-

gieuze achtergrond goed met elkaar samenwerken en inspiratie ervaren, zij ook persoonlijke 

informatie onderling gaan uitwisselen met elkaar lijkt ook in lijn met wat we hebben gevon-

den in de wetenschappelijke literatuur. Er is echter nog niet veel onderzoek op dit gebied dus 

het bewijs is er dun. Wel zijn er aantal voorwaarden bekend: het werkt alleen in het geval 

wanneer je samen echt ervaart één groep te zijn, wanneer je de ander ziet als (in enige mate) 

oké en er een ontspannen sfeer is. 
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3   Voorwaarden
In de Rotaryclub die we hebben gesproken voor dit onderzoek wordt ervaren dat de uitwis-

seling van persoonlijke – en beroepsinformatie tussen mensen die van elkaar verschillen in 

culturele, etnische en/ of religieuze achtergrond belangrijk is: men ervaart dat dit leidt tot 

oog hebben voor elkaars kwaliteiten en voor vriendschappelijke banden en ‘fellowship’. In 

dit hoofdstuk beschrijven we welke aanwijzingen er zijn uit de wetenschap dat dit proces 

inderdaad zo verloopt en onder welke voorwaarden dat het geval is. We beschrijven eerst of 

persoonlijke informatie uitwisselen leidt tot vriendschap of fellowship (3.1.), vervolgens of 

beroepsmatige informatie uitwisselen leidt tot vriendschap (3.2.) en vervolgens of deze uit-

wisseling het ook leidt tot meer oog voor elkaars kwaliteitseisen (3.3.)

3.1. Effect van zelfonthulling op vriendschap en fellowship 
Leidt het onthullen van persoonlijke informatie tot vriendschappelijke banden en fellowship? 

Een fellowship is een vriendelijk gevoel dat bestaat tussen mensen die een gezamenlijke in-

teresse hebben of samenwerken in een groep (Cambridge dictionary, 2022). ‘Fellowship’ lijkt 

dus veel op vriendschap. De vraag is dus of het onthullen van informatie aan elkaar, leidt tot 

vriendschap of vriendschappelijke gevoelens. 

Als een wit persoon een zwart persoon interviewt en deze wit persoon vertelt iets persoonlijks 

over zichzelf, ofwel doet aan zelfonthulling, dan vindt deze zwarte persoon deze witte per-

soon aardiger vergelijken met de situatie dat de witte persoon niet aan zelfonthulling doet, 

zo komt uit een studie uit 1988 van Berg & Wright-Buckley. Zelfonthulling is een belangrijke 

manier om intimiteit te vergroten en is een van de bepalende kenmerken van een hechte rela-

tie (Brehm et al., 2002). Zelfonthulling gaat gepaard met meer empathie en meer vertrouwen 

en dat gepaard met een meer positieve houding ten aanzien van de ‘outgroup’ (Turner, Hew-

stone, Voci, 2007). Ook uit een review van Miller (2002) komt dat zelfonthulling leidt tot meer 

empathie.  Zelfonthulling lijkt dus leiden tot een diepere band tussen mensen. Dit komt ook 

uit een studie van Aron, Melinat, Aron, Vallone en Bator uit 1997. Hierin werd een vriendschap 

nagebootst in een sessie van 45 minuten door personen aan persoonlijk informatie te laten de-

len, ofwel zelfonthulling en te zien was dit leiden tot een gevoel van nabijheid. In Gaertner (et 

al. 2000) wordt verwezen naar een ongepubliceerde studie van Gaertner, Rust & Dovidio (1997) 

waaruit bleek dat zelfonthulling leidt tot het meer worden van één groep; je gaat door zelf-

onthulling elkaar minder zien als ‘anders’ maar meer als behorende tot dezelfde groep. In lijn 

met deze studies, wordt in een meta-analyse van Collins en Miller (1994) waarin 45 studies zijn 

bekeken, geconcludeerd dat mensen die aan zelfonthulling doen aardiger worden gevonden 

en mensen vinden anderen aardiger als zij iets persoonlijks over zichzelf hebben onthuld aan 

de ander. Zelfonthulling tussen mensen die van elkaar verschillen in afkomst gaat ook gepaard 

met het verzachten van de negatieve gevolgen van te maken krijgen met vooroordelen op 

basis van afkomst (Imai & Imai, 2019). Vrouwen doen iets makkelijker aan zelfonthulling dan 

vrouwen maar de verschillen zijn klein, zo wordt geconcludeerd in de een artikel van Dindia 

(et al. 2002).
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Er zijn verschillende verklaringen voor het gegeven dat zelfonthulling leidt tot meer vriend- 

schappelijke banden. Een daarvan is de social attraction-trust hypothese, theorieën over so-

ciale uitwisseling en normen van wederkerigheid (Dindia, 2002; Sprecher & Treger, 2015). De 

social attraction-trust hypothese stelt dat het onthullen van intieme informatie aantrekking en 

vertrouwen uitstraalt, wat leidt tot onderlinge aantrekking en vervolgens zorgt voor verdere 

onthulling. Theorieën over sociale uitwisseling suggereren dat mensen onthulling zien als een 

return-on-investment of een kosten-baten analyse, waardoor mensen zich aan elkaar blootge-

ven om te laten zien dat ze bereid zijn om evenveel te investeren in de relatie. Volgens Gould-

ner (1960) worden relaties gedreven door een norm van wederkerigheid; het legt een druk 

op mensen om positieve sentimenten te beantwoorden met positiviteit. Mensen hebben een 

voorkeur voor vriendschappen die wederkerig zijn omdat wederkerigheid wederzijdse affectie 

en vertrouwen benadrukt (Leenders, 1996).  Vriendschappen worden dus onder andere ge-

vormd door zelfonthulling doordat het ervoor zorgt dat mensen meer tot elkaar aangetrokken 

worden, elkaar meer gaan vertrouwen en dezelfde openheid terug willen geven die zij van de 

ander ontvangen.

Zelfonthulling leidt dus tot vriendschappelijke gevoelens met de persoon aan wie de zelfonthul-

ling wordt gedaan maar het effect gaat nog verder: zelfs de gehele groep waaruit de persoon 

afkomstig is, wordt positiever gevonden, zo blijkt onder meer uit een experiment van Ensari & Mil-

ler (2002), een longtinudale studie van Turner & Feddees (2011) en een meta-analyse van Davies 

(et al. 2011). Uit experimenteel onderzoek van Lytle en Levy (2015) onder heteroseksuelen kwam 

ook naar voren dat in de experimentele groepen waarin aan zelfonthulling werd gedaan met een 

homo of lesbische gesprekspartner, de heteroseksuelen positiever gingen denken over lesbische 

vrouwen, homomannen en biseksuelen (Lytle & Levy, 2015). Men gaat dus positiever denken over 

gestigmatiseerde groepen door zelfonthulling met een persoon uit de gestigmatiseerde groep. 

Zelfonthulling vormt ook een belangrijke verklaring voor de positieve effecten van vriendschap-

pen tussen mensen uit verschillende groepen (Pettigrew, 1998; Turner, Hewstone, Voci, 2007). Dat 

zien we ook in een studie van Kende, Tropp en Lantos uit 2017. In deze studie hebben Hongaarse 

studenten een uur een intiem gesprek met een Hongaarse persoon die Roma is. De Roma hebben 

te maken met veel discriminatie in Hongarije. In het uur delen de twee antwoorden op persoon-

lijke vragen zoals ‘Wat is je grootste angst?’. In vergelijking met de controlegroep is in de experi-

mentele groep te zien dat de houding van de studenten verbetert ten aanzien van Roma personen 

en dat zij meer bereid zijn tot een vriendschap met een Roma persoon (Kende et al. 2017). 

Het lijkt er dus op dat het delen van persoonlijke informatie met iemand die anders is dan jijzelf, 

bijvoorbeeld op grond van afkomst, leidt tot een relatie van nabijheid en dus daarmee de kans op 

een vriendschap vergroot. Er zijn echt wel een aantal belangrijke voorwaarden die we hieronder 

noemen. 

Voorwaarden 
Om te zorgen dat zelfonthulling leidt tot vriendschap of vriendschappelijke gevoelens tussen 

mensen van verschillende afkomst, moet er voldaan worden aan een aantal voorwaarden: 

Persoonlijke informatie en geen ‘smalltalk’ 
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In een onderzoek van Aron, Melinat, Aron, Vallone en Bator uit 1997 werd een vriendschap 

nagebootst in een sessie van 45 minuten door personen aan persoonlijk informatie te laten 

delen, ofwel zelfonthulling en te zien was dit leiden tot een gevoel van nabijheid. Dat was 

niet het geval wanneer deelnemers ‘smalltalk’ uitwisselden. Het was alleen het geval bij echt 

persoonlijke informatie uitwisselen met elkaar, ofwel zelfonthulling (Aron, et al.1997). Volgens 

een meta-analyse van Collins & Miller (1994) moet de informatie die onthuld wordt dus per-

soonlijk zijn maar niet té persoonlijk; het moet er een beetje tussen in zitten. 

Wederkerigheid 
Om informatie van iemand te verkrijgen is het effectiever om iets over jezelf te onthullen dan 

wanneer je diegene vraagt om iets over zichzelf te delen. Dit komt door onze neiging naar 

wederkerigheid (Tardy & Dindia, 2006). Een meta-analyse van Dindia (2002) toont aan dat zelf-

onthulling wederkerig moet zijn, ongeacht of het gaat om vreemden of bekenden. Kortom: 

om zelfonthulling te laten werken, moeten beide gesprekspartners iets over zichzelf vertellen.  

Dit komt ook uit een experimentele studie van Sprecher (et al. 2013): er waren in deze studie 

(1) tweetallen waarbij eerst de een luisterde en de ander aan zelfonthulling deed aan de hand 

van een set vragen en dan wisselde van rol en (2) tweetallen die allebei in gesprek aan zelfont-

hulling deden; dus ieder bij iedere vraag ieder iets vertelde over zichzelf en luisterden naar het 
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antwoord van de ander. De tweetallen in die tweede setting vonden de uitwisseling prettiger 

en vonden elkaar aardiger en vonden ook dat ze meer op elkaar leken dan de tweetallen in 

eerste setting (Sprecher et al. 2013). Belangrijk is dus dat het gaat om een echt wederkerig 

gesprek waarin de tweetallen gezamenlijk aan zelfonthulling doen en niet om een gesprek 

waarbij je op je beurt moet wachten om aan zelfonthulling te mogen doen. 

Opletten met het delen van negatieve ervaringen
Negatieve ervaringen en emoties delen zorgt juist er vaak niet voor dat je aardiger wordt 

gevonden, zo komt naar voren uit een artikel van Wood en Forest (2016). Dit concluderen ook 

Howell en Conway (1990); al hoewel negatieve emoties delen leidt tot meer intimiteit, wordt 

het delen van positieve emoties meer gezien als gepast dan het delen van negatieve emoties. 

Positieve emoties zorgen dat mensen makkelijker delen
Uit experimenteel onderzoek van Forgas (2011) komt naar voren dat mensen makkelijker de-

len als ze positieve emoties ervaren. Wanneer je zelfonthulling wilt stimuleren is het dus aan 

te raden om te zorgen dat mensen in een positieve bui zijn. Ook lachen kan ervoor zorgen dat 

mensen makkelijker persoonlijke informatie delen (Gray, Parkinson, Dunbar, 2015). 

Geen grote status verschillen om goed te kunnen samenwerken
Volgens een artikel van Phillips, Rothbard en Dumas (2009) werkt het uitwisselen van persoonlijke 

informatie minder goed wanneer er grote statusverschillen zijn zoals wanneer je dit in een bedrijf 

doet. De onderzoekers werpen dit echter op als hypothese maar hebben dit niet verder uitgetest. 

Echter in een studie van Gibson, Harari en Marr (2018) is dit wel uitgetest. In deze studie is te zien 

dat wanneer er een duidelijk status verschil is tussen mensen en de gene met de hoge status iets 

persoonlijks deelt over zichzelf wat deze persoon meer kwetsbaar maakt (bijvoorbeeld vertelt iets 

niet goed te kunnen), de persoon met een lagere status de feedback van de persoon met de ho-

gere status minder serieus neemt, eerder conflicten ervaart en de kwaliteit van de relatie afneemt. 

Aandachtspunt in de praktijk is dus om te zorgen dat zelfonthulling alleen plaats vindt dus men-

sen die een vergelijkbare taak hebben in het werken aan de goede doelen en niet de ene persoon 

bijvoorbeeld de begeleider is van de andere. 

3.2.  Het effect van beroepsmatige informatie uitwisselen op 
vriendschap of fellowship

Zelfonthulling kan een belangrijke manier zijn om te zorgen voor goede relaties op de werkvloer, 

zo wordt betoogd door Chiu en Staples (2013). In een experimentele studie laten zij zien dat 

zelfonthulling zorgt er ook voor dat sterke verschillen van mening minder snel leiden tot conflict 

(Chiu & Staples, 2013). In lijn hiermee: uit onderzoek van Lim (2018) komt naar voren dat wan-

neer mensen die met elkaar samenwerken in een virtueel team, meer persoonlijke informatie met 

elkaar uitwisselen zij elkaar ook meer helpen. En uit Deens cross-sectioneel onderzoek komt naar 

voren dat er een duidelijke relatie is tussen contact hebben met mensen op het werk van een an-

dere afkomst en zelfonthulling ten aanzien van mensen van een andere afkomst (Frølund Thom-

sen, 2012). Mensen die meer contact hebben met mensen van een andere afkomst op het werk 

zijn ook toleranter ten aanzien van mensen van een andere afkomst. Een verklaring daarvoor is de 

zelfonthulling; doordat er op het werk ook meer persoonlijke informatie uitgewisseld wordt met 

collega’s van een andere afkomst, worden mensen ook toleranter (Frølund Thomsen, 2012). 
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Zelfonthulling op de werkvloer is dus goed voor de relaties op de werkvloer maar hierin wordt 

juist wel uitgegaan van de uitwisseling van persoonlijke informatie en niet zo zeer beroeps-

matige informatie. Of beroepsmatige informatie uitwisselen, blijft onduidelijk: er zijn geen 

studies hierover gevonden. 

Voorwaarden 
Als het gaat om persoonlijke informatie uit wisselen in een werksetting om te komen tot een 

meer vriendschappelijke relatie, zijn er de volgende voorwaarden:  

Juist persoonlijke informatie i.p.v. beroepsinformatie  

Met zelfonthulling, of in het Engels ‘self disclosure’, wordt gedoeld op het verbaal (of via 

schrift, film) delen van persoonlijke informatie over jezelf (Omarzu, 2000). De kern is dus juist 

dat het persoonlijk is wat er gedeeld is, zoals emoties of feiten over jezelf.

Perceptie van sociale normen 

De kans is groter dat er een vriendschap ontstaat met iemand van een andere afkomst in het geval 

mensen denken dat zo’n vriendschap maatschappelijk gezien wordt geaccepteerd (Titzmann, 

Brenick, Silbereisen, 2015). Dus wanneer in een organisatie wordt uitgedragen dat het oké is om 

een vriendschap aan te gaan met iemand die een andere afkomst heeft dan jijzelf, vergroot dit de 

kans op vriendschappen tussen mensen van verschillende achtergronden.

3.3. Het effect van zelfonthulling op oog voor elkaars kwaliteiten 
De aanname van De Rotaryclub is dat het uitwisselen van persoonlijke- en beroepsmatige informa-

tie niet alleen leidt tot vriendschappelijke banden maar ook tot meer oog voor elkaar voor elkaars 

kwaliteiten. Hier is echter slechts beperkt onderzoek naar gedaan. De onderzoeken die er zijn 

lijken erop te duiden dat persoonlijke informatie delen over jezelf soms er toe kan leiden dat je als 

minder competent wordt gezien. Dit is het geval wanneer de persoonlijke informatie stereotypen 

bevestigd. In een theoretisch artikel zetten Phillips, Rothbard en Dumas (2009) uiteen dat verschil-

len in status op het werk in de weg kunnen zitten bij zelfonthulling. Het gaat dan om status qua 

positie op het werk maar ook om demografische factoren zoals afkomst en etniciteit. Als vrouw 

kun je bijvoorbeeld in een mannenbedrijf je bewust onthouden van het delen van persoonlijke in-

formatie zoals over je kinderen, uit angst dat dit stereotypen activeert bij je collega’s en je daarna 

meer wordt gezien als ‘vrouw’ of ‘moeder’ dan als een collega met kwaliteiten. Zelfonthulling 

zou dus ook kunnen leiden tot juist minder oog voor elkaars kwaliteiten wanneer de persoonlijke 

informatie die onthuld wordt, stereotype beelden van de ander bevestigd, zo wordt beredeneerd 

door Phillips, Rothbard en Dumas (2009). Dat zelfonthulling stereotypen kan activeren komt ook 

voort uit een studie van Bonnesen en Hummert (2002). Uit deze studie komt naar voren dat de 

zelfonthulling van oudere mensen ertoe kan leiden dat stereotypen over oudere mensen geacti-

veerd worden bij hun (jongere) gesprekspartner. Ook bij positieve zelfonthulling zoals over klein-

kinderen, worden positieve stereotypen geactiveerd. En bij pijnlijke zelfonthulling, zoals vertel-

len over het leven met een partner met Alzheimer of last hebben van ziektes, worden negatieve 

stereotypen over ouderen geactiveerd, zo komt naar voren uit dit experiment van Bonnesen en 

Hummert (2002). 
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Persoonlijke informatie kan dus soms juist zorgen voor minder oog voor elkaars kwaliteiten 

doordat het stereotypen activeert. Maar persoonlijke informatie delen hoeft niet altijd effect 

te hebben. In een studie van Mazer, Murphy en Simonds (2009) is bekeken wat het effect is van 

zelfonthulling op een facebookpagina door een docent; het bleek dat de docenten die aan 

zelfonthulling deden als meer geloofwaardig werden gezien maar niet als meer competent. 

Zelfonthulling bleek geen effect te hebben op de leraar wel of niet zien als competent. 

Andere studies die zijn gedaan over de relatie tussen het zien van de competenties/ kwaliteiten 

van een ander met zelfonthulling zijn veelal gedaan in de therapeutische context. Een onderzoek 

van Borden en collega’s (2010) naar zelfonthulling van therapeuten naar cliënten uit de LHB-

gemeenschap laat zien dat therapeuten die alleen beroepsmatige informatie over zichzelf delen 

worden gezien als minder bekwaam, betrouwbaar en aantrekkelijk dan therapeuten die zowel 

persoonlijke als beroepsmatige informatie over zichzelf delen. Een eerdere studie uit 1982 laat 

juist zien dat therapeuten die doen aan persoonlijke zelfonthulling worden gezien als minder 

bekwaam (Curtis, 1982). In een review uit 2001 over zelfonthulling in een therapeutische relatie 

wordt geconcludeerd dat het over het algemeen zelfonthulling goed is maar dan vooral over be-

roepsmatige informatie over zichzelf; dit kan de geloofwaardigheid van de therapeut vergroten; 

het laat zien dat de therapeut competent is. Persoonlijke informatie wordt juist niet aangeraden 

om te onthullen (Hill & Know, 2001). Hieruit kan worden afgeleid dat beroepsmatige informatie 

delen dus mogelijk positieve effecten kan hebben in de zin dat het er mogelijk voor kan zorgen 

dat je meer geloofwaardig of competent over komt vanuit je professie. 

Voorwaarden 
Om te zorgen dat het delen van informatie over jezelf het effect heeft dat je kwaliteiten beter 

worden gezien, zijn er de volgende voorwaarden: 

Niet vertellen over je eigen falen

Als je wil gezien worden als competent is het niet aan te raden om te vertellen over je eigen 

falen en je zwakheden in je karakter. Dat klinkt logisch maar is ook aangetoond door Miller, 

Katt, Brown en Sivo (2014); docenten die negatieve zelfonthulling doen worden gezien als 

minder competent. 

Eerder beroepsmatig dan persoonlijk 

Zoals hierboven beschreven staat, werkt het delen van beroepsmatige informatie waarschijn-

lijk beter dan het delen van persoonlijke informatie wanneer je wil dat je kwaliteiten beter 

gezien worden (Hill & Know, 2001). 

Niet stereotiep bevestigend 

Het delen van persoonlijke informatie moet niet stereotiep bevestigd zijn zoals hierboven be-

schreven staat, in het geval dat het de bedoeling heeft meer oog te hebben voor elkaars kwa-

liteiten. Stereotypen zijn beschrijft overdreven denkbeelden van mensen die rekent tot een 

bepaalde groep en simplificaties van de werkelijkheid die kunnen leiden tot verkeerde conclu-

sies (Gordijn & Wigboldus, 2013).  Stereotypen kunnen ook positief zijn (Gordijn & Wigboldus, 

2013) maar leiden desalniettemin dus waarschijnlijk tot een goed beeld van de kwaliteiten van 

een ander maar eerder tot een verkeerd beeld daarvan. 
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Samenvatting en conclusie hoofdstuk 3 
Persoonlijke informatie delen met een ander kan zorgen voor een vriendschappelijke band 

met die andere persoon; ook als die persoon een andere afkomst heeft dan jij zelf. Persoon-

lijke informatie uitwisselen, wordt door wetenschappers ‘zelfonthulling’ genoemd en kan dus 

zoals in lijn met de verandertheorie leiden tot een meer vriendschappelijke band. Hier zijn wel 

een aantal voorwaarden aan verbonden zoals dat het wederkerig is (dus iedere gesprekspart-

ner doet aan zelfonthulling), de ervaringen en emoties die gedeeld worden niet te negatief 

zijn en er geen grote statusverschillen zijn. Om zelfonthulling te bevorderen helpt het om 

positieve emoties en lachen te bevorderen. 

Beroepsmatige informatie uitwisselen daarentegen zorgt waarschijnlijk niet tot een meer 

vriendschappelijke band. Het gaat juist er om dat de informatie persoonlijk is, niet té persoon-

lijk maar ook zeker geen ‘small talk’. Beroepsmatige informatie uitwisselen kan mogelijk wel 

zorgen dat iemand meer wordt gezien als competent; dus oog voor elkaars kwaliteiten kan 

hierdoor wel toenemen in het geval dat er niet verteld wordt over het eigen falen of stereoty-

pen worden bevestigd. 
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4    De invloed van 
vriendschap en 
gelijkheid en waardering 
van verschil

Wanneer er eenmaal een vriendschap of fellowship is ontstaan tussen mensen van verschil-

lende culture achtergronden of religies, zou er een normalisering van verschil en zelfs waarde-

ring voor elkaars verschillen, moeten ontstaan. Dat is de visie en ervaring van de Rotaryclub 

die is gesproken voor dit onderzoek. In dit hoofdstuk beschrijven we in hoeverre het plausibel 

is volgens de wetenschap dat dit ook echt zo gebeurt en onder welke voorwaarden. 

4.1. Van vriendschap tot gelijkheid 
Gelijkheid is het omgekeerde van discriminatie; discriminatie is namelijk iemand ongelijk behan-

delen vanwege zaken die er niet toe doen zoals afkomst.

Een belangrijke voorspeller van minder discriminatie zijn vooroordelen, zoals naar voren 

komt uit diverse onderzoeken (Talaska, Fiske & Chaiken, 2008). Vooroordelen zijn affectieve 

(gevoelensmatige) reacties van mensen ten opzichtee van bepaalde groepen mensen zon-

der dat zij deze mensen uit deze groepen persoonlijk kennen (Gordijn & Wigboldus, 2013). 

Vooroordelen kunnen expliciet en bewust zijn of meer impliciet en onbewust. Zowel expli-

ciete als impliciete vooroordelen kunnen een voorspeller zijn van (ervaren) discriminatie of 

anderszins negatieve bejegening (Greenwald, Poehlman, Uhlmann, Banaji, 2009; Hall et al., 

2015). 

Een andere belangrijke voorspeller van vooroordelen zijn stereotypen (Cuddy, Fiske & Glick, 

2007; Talaska, Fiske & Chaiken, 2008). Bij vooroordelen gaat het over een houding, terwijl 

stereotypen meer cognitief zijn (Gordijn & Wigboldus, 2013). Stereotypen zijn alle kenmer-

ken die worden toegeschreven aan mensen uit een bepaalde groep. Dit zijn simplificaties; 

het gaat om generalisaties naar alle mensen uit die groep (Gordijn & Wigboldus, 2013).  

Niet alleen expliciete stereotype beelden zijn van invloed of iemand zich wel of niet discri-

minerend gedraagt, maar ook impliciete stereotypen hebben invloed op gedrag (Amodio & 

Devine, 2006; Sekaquaptewa, Espinoza, Thompson, Vargas, von Hippel, 2003). 

Om te weten of vriendschap leidt tot meer gelijkheid, is het dus belangrijk om te weten of vriend-

schap tussen mensen van verschillende afkomst leidt tot minder discriminatie, minder vooroor-

delen en/ of minder stereotypen. Er is in het bijzonder veel onderzoek gedaan naar vriendschap 

tussen mensen van verschillende afkomst en het effect daarvan op vooroordelen. Dit is onder-

zocht in de eerder beschreven ‘contact theory’ of ‘intergroup contact’ genoemd (Allport, 1954): 

zie Hoofdstuk 2. Meestal wordt in deze studies gekeken naar vooroordelen maar contact kan ook 

stereotypen verminderen (Kotzur, Schäfer, Wagner, 2019; Knecht & Martinez, 2009). 
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Contact kun je op vele manieren hebben, maar vriendschap is de meest intensieve en de beste 

manier van contact om de verhoudingen tussen verschillende groepen mensen te verbeteren (Pet-

tigrew, 1997; Pettigrew et al. 2011). Dat vriendschap werkt om minder vooroordelen te krijgen 

komt ook uit een longitudinale studie In Zuid Afrika van een jaar. De onderzoekers vonden een 

verband op de lange termijn tussen het aangaan van een vriendschap en minder vooroordelen, en 

de vriendschap kwam eerst en daarna verminderde de vooroordelen (Swart, Hewstone, Christ & 

Voci, 2011). Dit in tegenstelling tot een Europese studies van Binder (et al. 2009). Zij zagen in een 

studie naar vriendschappen tussen kinderen uit etnische minderheidsgroepen en andere kinderen 

in België, Duitsland en Engeland in een half jaar tijd het verband twee richtingen op gaan: dus 

kinderen kregen minder vooroordelen als ze bevriend waren met een kind van een andere etni-

sche achtergrond maar kinderen die minder vooroordelen hadden raakten ook eerder bevriend 

met een kind van een andere etnische achtergrond. De Zuid Afrikaanse onderzoekers geven als 

mogelijke verklaring voor dit verschil dat de studie van Binder et al. (2009) een kortere onder-

zoeksperiode betrof. Uit een Duitse longitudinale studie onder tieners komt ook naar voren dat 

vriendschappen met een leeftijdgenoot van een andere afkomst leiden tot minder vooroordelen 

naar alle mensen van diezelfde afkomst (Titzmann, Brenick, Silbereisen, 2015). In lijn hiermee: 

uit de meta-analyse van Pettigrew (1997) komt naar voren dat het verband tussen interetnische 

vriendschappen en positieve attitudes twee kanten op werkt: het hebben van vrienden uit een 

andere etnische groep leidt tot een positievere attitude naar die groep en het hebben van een 

positieve attitude over mensen uit een andere etnische groep leidt tot meer vriendschappen met 

mensen uit die groep. Hierbij blijkt het pad van vriendschappen naar attitudes sterker dan het pad 

van attitudes naar vriendschap (Pettigreq, 1997). 

Allport’s optimale condities van contact kunnen helpen

Toen Allport zijn contacttheorie bedacht, verwachte hij dat dit alleen zou werken onder de vol-
gende condities: als er samen wordt gewerkt aan gemeenschappelijke doelen, als de omgeving 
samenwerking stimuleert, als de groepen gelijke status hebben en als er een autoriteit is die het 
contact goed keurt (Pettigrew & Tropp, 2006). Wanneer contact plaatsvindt in de context van 
groepsoverstijgende vriendschappen (Levin, van Laar & Sidanius, 2003) of onder de optimale con-
dities van Allport (1954) brengt dit doorgaans grotere verminderingen van vooroordelen tussen 
groepen met zich mee. Vriendschap roept veel van de optimale condities voor positieve effecten 
van contact op: het gaat doorgaans gepaard met samenwerking en gemeenschappelijke doelen 
en ook met herhaaldelijk contact van gelijke status over een langere periode en in verschillende 
contexten (bron). Het is overigens niet noodzakelijk dat er aan de optimale condities wordt vol-
daan om vooroordelen te verminderen via contact, maar ze faciliteren het effect wel (Pettigrew & 
Tropp, 2006; Pettigrew et al., 2011). 

Een vriendschap leidt waarschijnlijk niet alleen tot minder vooroordelen en stereotypen maar 

lijkt ook een direct effect te hebben op gedrag in relatie tot gelijkheid en non-discriminatie: uit 

verschillende onderzoeken komt naar voren dat mensen die goed contact hebben met mensen uit 

een minderheidsgroep, meer bereid zijn om actie te voeren voor gelijke rechten voor deze groep 

of beleid te ondersteunen dat de positie van deze minderheidsgroep verbetert (Cakal, Hewstone, 

Schwär, Heath, 2011; Selvanathan, Techakesari, Tropp, Barlow, 2018; Tropp & Ulu-, 2019; Zingora & 

Graf, 2019). Uit een experimenteel onderzoek in Duitsland komt ook een positieve uitkomst naar 
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voren: Duitsers die een positief contact aangingen met een asielzoeker, waren daarna meer voor-

stander van beleid dat de positie van asielzoekers verbetert (Kotzur, Schäfer, Wagner, 2019).

Tot slot leidt vriendschap met iemand uit een ‘outgroup’ ook tot meer vaardigheden die 

weer kunnen helpen met vriendschappen met anderen in de toekomst: althans bij jongeren 

en kinderen. Schwarzenthal en collega’s (2019) laten zien dat er relatie is tussen intercultu-

rele vriendschappen en interculturele vaardigheden; zij beschrijven interculturele vriend-

schappen als een perfect ‘oefenterrein’ voor jongeren voor het verwerven van interculturele 

vaardigheden. 

Kortom: het is dus zeer plausibel dat vriendschap met iemand die anders is dan jij zelf, leidt tot 

meer gelijkheid: zo’n vriendschap leidt namelijk tot minder vooroordelen en stereotypen over 

leden van die groep maar ook meer inzet voor gelijkheid/ tegen discriminatie. 

Voorwaarden
Om te zorgen dat vriendschap met een persoon uit een andere culturele, religieuze en/of 

etnische groep leidt tot een betere houding naar alle mensen uit die andere groep, zijn de 

volgende voorwaarden van belang:  

Empathie vergroten en angst verminderen 
Uit de meta-analyses van Pettigrew en Tropp (2008, 2011) blijkt dat contact alleen werkt als 

het empathie vergroot en het gevoel van bedreiging en angst vermindert.  Pettigrew en Tropp 

(2008) hebben namelijk de drie meest bestudeerde mediatoren getest: contact vermindert 

vooroordeel door (1) vergroten van kennis over de andere groep, (2) verminderen van angst 

voor contact met mensen uit de andere groep en (3) vergroten van empathie en verplaatsen in 

een ander. De testen laten zien dat de drie mediatoren allemaal een effect hebben, maar de 

mediërende waarde van grotere kennis lijkt minder sterk dan die van angstreductie en empa-

thie (Pettigrew & Tropp, 2008). Kortom: essentieel is dat vriendschappen tussen mensen van 

verschillende culturele, etnische en/ of religieuze groepen zorgen voor minder angst en meer 

empathie. 

Typisch
Als het gaat om het verminderen van stereotypen door vriendschap, dan is van belang het 

gegeven dat van iedere groep of categorie mensen een bepaald ‘prototype’ in hun hoofd 

hebben. Dit prototype is een abstractie van eigenschappen die niet belichaamd hoeft te 

worden door een specifiek lid van de categorie; de leden van de groep variëren in de mate 

waarin zij overeenkomen met dit prototype (Hogg, 2001). In een experiment van Ensari & 

Miller (2002) is te zien dat zelfonthulling van iemand die wordt gezien als ‘anders’ alleen 

leidt tot een positievere houding naar mensen uit die gehele groep, als die persoon wordt 

gezien als typisch voor de andere groep; ofwel als iemand enigszins lijkt op het prototype. 

Wat ook werkt, is te benadrukken tot welke groep de persoon hoort (Ensari & Miller, 2002). 

Dus als je een goede persoonlijke uitwisseling hebt met iemand uit een andere culturele of 

etnisch groep, dan is het belangrijk dat je deze ziet als typisch voor de eigen groep of dat 

er duidelijk benadrukt wordt dat deze persoon behoort tot die andere culturele of etnische 

groep, om ervoor te zorgen dat het leidt tot een betere houding naar die gehele groep 

(anders verandert alleen de houding naar die ene persoon). Anders ontstaat er eerder ‘sub-
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typing’; je gaat de ander beschouwen als uitzondering en niet representatief voor de hele 

groep (Kunda & Oleson, 1995; Richards & Hewstone, 2001). Idealiter ontmoet je verschil-

lende mensen uit de gestereotypeerde groep die allemaal lichte afwijkingen vertonen met 

het stereotiepe beeld. Deze ‘gradatieverschillen’ maken het subcategoriseren moeilijker, wat 

stereotyperingen kan doorbreken (Johnston & Hewstone, 1992; Weber & Crocker, 1983).

Het effect van positief contact met iemand uit een andere groep hangt echter ook af van het 

beeld dat je al hebt over leden van die groep: als je al een positief beeld hebt verandert er niet 

veel maar als je nog geen positief beeld hebt en ander voldoet niet aan dat beeld (blijkt wel 

een leuk persoon te zijn), dan heeft het meer effect (Zingora, Vezzali. Graf (2021). 

Onderdeel zijn van een meerderheidsgroep
Onderzoek van Feddes, Noack & Rutland (2009) in Duitsland laat bijvoorbeeld zien dat het 

effect van interetnische vriendschappen op attitudes verschilt tussen de meerderheidsgroep 

en minderheidsgroepen: het hebben van vrienden uit een andere etnische groep voorspelde 

positieve interetnische attitudes bij Duitse kinderen, maar niet bij Turkse kinderen. Dit komt 

waarschijnlijk doordat kinderen die tot een minderheidsgroep behoren al minder vooroorde-

len hebben over de meerderheidsgroep dan andersom (Feddes, Noack & Rutland, 2009) en dat 

blootstelling aan deze vooroordelen van de meerderheidsgroep een meer negatieve houding 

uitlokt bij de mensen van de minderheidsgroep (Tropp & Pettigrew, 2005). Dit is in lijn met be-

vindingen uit andere studies die laten zien dat het verband tussen contact en positieve attitu-

des sterker is voor leden van de meerderheidsgroep (Tropp & Pettigrew, 2005) en bevindingen 

van Aboud en collega’s (2003) die een verband vonden tussen interetnische vriendschappen 

en minder voordoordelen bij kinderen uit de meerderheidsgroep, maar niet bij kinderen uit 

minderheidsgroepen. 

4.2. Van vriendschap tot waardering van verschil  
In de vorige paragraaf hebben we besproken hoe vriendschappen tussen mensen uit verschil-

lende groepen ertoe kan leiden dat zij elkaar als gelijken zien. Dit hoeft echter nog niet te 

betekenen dat men elkaars verschillen ook volledig waardeert. Forst (2017) maakt binnen zijn 

vier concepties van tolerantie namelijk onder andere onderscheid tussen ‘respect’ en ‘waar-

dering’. In de conceptie van respect respecteren de tolererende partijen elkaar op een meer 

wederkerige manier. Hoewel zij fundamenteel verschillen in hun ethische overtuigingen over 

wat goed of fout is en in hun culturele uitingen, herkennen zij elkaar als morele gelijken. De 

conceptie van waardering impliceert echter een nog sterkere, meer veeleisende notie van 

onderlinge erkenning. Hierin betekent tolerantie dat mensen elkaar niet alleen als morele 

gelijken zien, maar dat er ook een bepaalde ethische waardering is voor hun overtuigingen. 

Alhoewel zij de overtuigingen van de ander niet delen is men wel in staat om te begrijpen dat 

de ander goede redenen heeft voor diens overtuigingen en die overtuigingen kan waarderen. 

Het waarderen van elkaars verschillen gaat dus nog een stap verder dan het respecteren van 

elkaar verschillen (Forst, 2017). Waarderen van verschillen is leren over anderen, persoonlijke 

verhalen horen en geconfronteerd worden met verschillende perspectieven in persoonlijke 

ontmoetingen; het is een openheid naar leren over realiteiten die verschillen van je eigen rea-

liteit (Pettigrew, 1998).
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Als het gaat om het negeren, en juist niet waarderen van verschil, wordt in de sociale weten-

schap ook wel de term ‘kleurenblindheid’ gebruikt (Richeson & Nussbaum, 2004). Kleuren-

blindheid gaat ervan uit dat raciale categorieën er niet toe doen en geen rol zouden moeten 

spelen bij beslissingen zoals sollicitatieprocedures. Het basisprincipe van deze benadering is 

dat sociale categorieën moeten worden opgeheven en genegeerd moeten worden en dat 

iedereen als een individu behandeld moet worden. De tweede benadering, het multicultu-

ralisme, gaat ervan uit dat verschillen tussen groepen en groepslidmaatschappen niet alleen 

erkend en in overweging moeten worden genomen, maar ook gevierd moeten worden (Riche-

son & Nussbaum, 2004). Bij het multiculturele perspectief lijkt er dus meer sprake te zijn van 

waardering van verschillen, terwijl bij het kleurenblinde perspectief men doet alsof er geen 

verschillen bestaan. Uit onderzoek blijkt verder dat blootstelling aan een multiculturele passa-

ge impliciete vooroordelen tijdelijk vermindert (Lai et al., 2014) en leidt tot minder impliciete 

en expliciete vooroordelen dan blootstelling aan een kleurenblinde passage (Richeson & Nuss-

baum, 2004).  Als het gaat om het waarderen van verschillen tussen mensen met verschillende 

achtergronden lijkt dus met name de multiculturele benadering een geschikte manier om dat 

te bereiken.

Of vriendschappen tussen mensen van verschillende culturele, etnische en religieuze afkomst, 

leidt tot een meer multiculturele houding (dus het waarderen van verschil), is onderzocht door 

Verkuyten & Martinovic (2006). In dit onderzoek onder jongeren van verschillende afkomst in 

Nederland werd aangetoond dat mensen uit de meerderheidsgroep die meer vrienden hebben uit 

een andere etnische groep meer geneigd zijn om een voorstander te zijn van het multiculturalis-

me (Verkuyten & Martinovic 2006). Ook uit een studie van Callens, Meuleman en Valentova (2015) 

onder inwoners uit Luxemburg komt naar voren dat wanneer mensen meer vriendschappen heb-

ben met mensen met een andere afkomst dan zij, dat zij meer multiculturalisme onderschrijven; 

ofwel verschillen waarderen. Een andere studie in Luxemburg vond ook een verband: mensen die 

aangaven meer vrienden te hebben die in een ander land geboren, hadden vaker een multicultu-

rele attitude (Murdock & Ferrings, 2016). En in een studie van Van Geel & Vedder (2011) en in een 

studie van Verkuyten, Thijs en Bekhuis (2010) is een relatie gevonden tussen meer etnische diver-

siteit in de klas en het meer onderschrijven multiculturalisme door de leerlingen. In een studie 

van Visintin, Berent, Green en Falomir-Pichastor (2019) werd ook een relatie gevonden tussen 

de ervaring hebben met sociaal contact met mensen van een andere etnische groep en het meer 

onderschrijven van een multiculturele houding maar niet voor iedereen. En een studie in Bulgarije 

liet zien dat wanneer mensen wonen in meer etnisch diverse gebieden, zij vaker multiculturele 

rechten onderschrijven (Visintin, Green, Bakalova, Zografova, 2016). 

In één studie van Ngwayuh en Croucher (2018) onder Finse jongeren werd geen verband 

gevonden tussen contact met mensen van de andere groep en mensen hun mening over 

integratie van mensen met een andere cultuur. Echter, de meeste studies vonden dus wel een 

duidelijke relatie. Er zijn geen studies gevonden die een effect hebben bestudeerd. Wel is 

bekend dat multiculturele educatie op scholen (wat bestaat uit veel verschillende typen lessen) 

positieve resultaten heeft voor de houding van de leerlingen naar leerlingen met een andere 

afkomst dan zij zelf (Verkuyten & Thijs, 2013). Ook is bekend dat het verband mogelijk twee 

richtingen op gaat: een multiculturele houding voorspeld een grotere kans op vriendschappen 

met mensen met een andere afkomst (Hui, Chen, Leung, Berry, 2015; Schalk‐Soekar & Van de 

Vijver, 2008). 
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Kortom, zo ver bekend lijkt het er op dat vriendschap met een persoon met een andere culturele, 

etnische of religieuze achtergrond dan jijzelf, leidt tot het meer waarderen van verschil (een ‘mul-

ticulturele houding’) maar waarschijnlijk werkt het ook andersom. 

Voorwaarden
Een vriendschap met iemand van een andere culturele, etnische en/of religieuze achtergrond 

kan leiden tot een meer multiculturele houding onder de volgende voorwaarde: 

Lid van de meerderheidsgroep
De bevinding van Verkuyten en Martinovic (2006) laat zien dat het aantal vrienden met een 

andere etnische achtergrond positief samenhangt met steun voor multiculturalisme met name 

onder leden uit de meerderheidsgroep. Dit komt vooral doordat het voor hen, op basis van 

groepsgrootte, uitzonderlijker is om bevriend te zijn met iemand uit een andere groep dan 

voor mensen uit de minderheidsgroepen. Verkuyten en Martinovic (2006) concluderen dan ook 

dat het bieden van mogelijkheden voor en het stimuleren van interetnische vriendschappen 

met name mogelijkheden biedt voor het verbeteren van de houding van mensen uit de meer-

derheidsgroep over multiculturalisme. Dit is in lijn met onderzoek dat laat zien dat ‘intergroup 

contact’ vooral de houding verandert van de meerderheid zoals beschreven in paragraaf 4.1. 

Alleen effect onder mensen die uitgaan van hiërarchie? 
In de hierboven genoemde studie van Visintin, Berent, Green en Falomir-Pichastor (2019) werd 
gevonden dat contact tussen mensen met een andere culturele, etnische en / of religieuze ach-
tergrond alleen gerelateerd is aan meer steun voor multiculturalisme, voor mensen die hoog 
scoren op SDO. Deze afkorting staat voor ‘social dominance orientation’; mensen die hier hoog 
op scoren vinden dat er hiërarchieën moeten zijn tussen verschillende (o.a. etnische) groepen 
moeten zijn, en zij geloven in een wereldorde waarin dominante groepen de baas zijn (Pratto, 
Sidanius, Levin, 2006) Uit een meta–analyse en review van Sibley en Duckitt. (2008) en uit een 
review van Anderson en Ferguson (2018) blijkt dat SDO mensen sterke expliciete vooroordelen 
hebben.

Of vriendschap echt alleen voor mensen die hoog scoren op SDO leidt tot een meer multicultu-

rele houding is nog niet helemaal duidelijk omdat er geen effectstudies zijn gedaan en andere 

deze relatie niet vinden. Wel is duidelijk uit eerdere onderzoeken dat ‘intergroup contact’ 

juist voor deze groep positieve effecten kan hebben (Turner, Hodson, Dhont, 2020), al zijn er 

ook onderzoeken die negatieve resultaten hebben gevonden (Asbrock, Christ, Duckitt, Sibley, 

2012). Dat betekent dat juist mensen die een negatieve houding hebben naar mensen met een 

andere afkomst, baat hebben bij contact. 

Samenvatting en conclusie hoofdstuk 4 
Wanneer er eenmaal een vriendschap of fellowship is ontstaan tussen mensen van verschil-

lende culture, etnische of religieuze achtergronden zou volgens de Rotary club, er meer 

gelijkheid en een waardering voor elkaars verschillen moeten ontstaan. Als we kijken naar de 

wetenschappelijke kennis die beschikbaar is, lijkt dit inderdaad plausibel. Er is namelijk veel 

bewijs dat een vriendschap met een persoon uit een etnische, culturele of religieuze minder-

heidsgroep onder bepaalde voorwaarden leidt tot minder vooroordelen en minder stereoty-

pen vanuit de meerderheid naar etnische, culturele of religieuze minderheidsgroepen. Voor-

waarden is wel dat angst wordt verminderd en empathie wordt vergroot door de vriendschap 
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en dat je de persoon uit de minderheidsgroep niet ziet als ‘uitzondering’ maar als onderdeel 

van de minderheidsgroep. Wanneer mensen minder vooroordelen en stereotypen hebben van 

de andere groep wordt de kans kleiner dat zij hun ongelijk behandelen (ofwel discrimineren). 

Elkaar gelijk behandelen komt dus dichterbij door ‘intergroup’ vriendschap. Zo’n vriendschap 

tussen mensen van verschillende culture, etnische of religieuze achtergronden gaat ook vaak 

gepaard met meer waardering van verschillende culturen (ook wel aangeduid als een ‘multi-

culturele houding’), althans bij mensen uit de meerderheidsgroep en mogelijk in het bijzonder 

bij mensen die sterk denken in ‘sociale hiërarchie’. 
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5    Conclusie en 
samenvatting 

Overal in Nederland werken mensen samen aan goede doelen. Ze zamelen bijvoorbeeld geld 

in voor vluchtelingen, halen legen flessen op voor recycling, gaan afval ruimen of werken 

samen een in een tuin voor een meer groene omgeving. Dat is natuurlijk goed voor de om-

geving en samenleving maar kan ook goed zijn voor de mensen zelf die hier eraan werken. 

Want door samenwerken met elkaar leer je elkaar beter kennen en kunnen vriendschappen 

ontstaan. Zeker wanneer het gaat om mensen die van elkaar verschillen in bijvoorbeeld cultu-

rele, etnische en/ of religieuze achtergrond. 

Een van de organisaties die op deze manier werkt is de Rotary club. De Rotary club Feijenoord 

werkt bewust samen met diverse organisaties en zetten zij zich in voor meer diversiteit binnen 

hun eigen organisatie. In dit onderzoek gaan we na of hun veronderstellingen over hoe het 

samenwerken aan een goed doel met mensen die die van elkaar verschillen in bijvoorbeeld 

culturele, etnische en/ of religieuze achtergrond leidt tot positieve uitkomsten. 

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 inter-

ventie wel of niet werkt. De eerste fase van deze methode houdt in dat er een veranderthe-

orie 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 lite-

ratuur en zo ja wanneer dit het geval is. 

Verandertheorie 
De verandertheorie is dus opgesteld in samenspraak met een vertegenwoordiger van de 

Rotary Club Feijenoord en deze is als volgt: 

Samen komen met een diverse groep mensen om samen te werken aan goede doelen     
Door deze samenkomsten doet men gezamenlijk inspiratie op en kan men goed samenwerken  
  Tijdens deze samenkomsten wisselt men zowel persoonlijke informatie als beroepsinformatie 
uit    Het uitwisselen van deze informatie zorgt voor meer oog voor elkaars kwaliteiten en 
ontstaan vriendschappelijke banden en fellowship --> Hierdoor neemt de gelijkheid tussen deze 
mensen toe en ontstaat er een hogere waardering voor hun onderlinge verschillen.
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Op basis van bovenstaande verandertheorie zijn de volgende onderzoeksvragen geformuleerd:

1. In hoeverre leidt het samen komen met een diverse groep mensen om samen te werken 

aan goede doelen tot gemeenschappelijke inspiratie? 

2. In hoeverre leiden het samen komen van een diverse groep mensen om samen te werken 

aan goede doelen en gezamenlijke inspiratie tot het uitwisselen van persoonlijke infor-

matie en beroepsinformatie? 

3. In hoeverre leidt de uitwisseling van persoonlijke- en beroepsinformatie tot oog voor 

elkaars kwaliteiten, vriendschappelijke banden en fellowship?

4. In hoeverre leiden oog voor elkaars kwaliteiten, vriendschappelijke banden en fellowship 

tot gelijkheid en waardering van verschil? 

Er zijn ongeveer 120 wetenschappelijke (met name peer reviewed) studies geraadpleegd. 

Hieronder zullen we de antwoorden op onderzoeksvragen gezamenlijk beschrijven op basis 

van de geraadpleegde studies. 

In een notendop

De verandertheorie is grotendeels in lijn is met de wetenschappelijke kennis die bekend is. Het 
samenwerken met een diverse groep mensen (die van elkaar verschillen in culturele, etnische 
en/ of religieuze achtergrond) aan een goed doel is een goede manier om niet alleen iets goeds 
te doen voor de samenleving, maar om mensen nader tot elkaar te brengen en vooroordelen 
te verminderen. Want wanneer mensen samenwerken met een diverse groep mensen, is het 
plausibel volgens dat er meer inspiratie in de vorm van creativiteit ontstaat dan wanneer je sa-
menwerkt met een groep mensen die meer op elkaar lijken. En als mensen goed samenwerken 
met elkaar dan leidt dat betere verhoudingen tussen groepen mensen en zou dat mogelijk ook 
kunnen leiden het delen van persoonlijke informatie. Dat delen van die persoonlijke informatie 
kan weer leiden tot vriendschappelijke banden. En wanneer er een vriendschap is tussen mensen 
die van elkaar verschillen in bijvoorbeeld culturele, etnische en/ of religieuze achtergrond, dan 
leidt dat tot minder vooroordelen en stereotypen ten aanzien van mensen uit etnische, culturele 
of religieuze minderheidsgroepen. Niet alleen die persoon waar de vriendschap mee is maar van 
de gehele minderheidsgroep en mogelijk zelfs andere minderheidsgroepen.  En zo’n vriendschap 
kan ook gepaard gaan met meer waardering van culturele verschillen. 

Onderzoeksvraag 1: Van samenwerken tot inspiratie 
Uit wetenschappelijke onderzoeken in met name het bedrijfsleven komt naar voren dat 

samenwerken met een divers team onder de juiste omstandigheden kan leiden tot meer 

creativiteit; creativiteit is een concept dat nauw verwant is aan het concept ‘inspiratie’. Ook 

kan diversiteit in teams leiden tot meer synergie. Voor de Rotaryclub en andere vrijwilligers-

organisaties die werken aan goede doelen met een diverse groep mensen die werken aan 

goede doelen zijn hierbij de volgende tips vanuit de literatuur: 

• Kies voor een vorm van activiteiten die niet routine matig is en waarbij ieder mee kan 

beslissen

• Zet in op het creëren van een goed klimaat waar geen ruimte is voor bijvoorbeeld 

stereotypering 
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• Werk niet onder tijdsdruk

• Zorg niet alleen voor verschillen in culturele, etnische en/ of religieuze achtergrond bij de 

deelnemers maar ook voor verschillen in expertise

• Kies iemand als leider/ coördinator die weet hoe positief om te gaan met verschillen 

• Of samenwerken met een diverse groep mensen ook leidt tot inspiratie wanneer het spe-

cifiek het samenwerken aan een goed doel betreft, is zo ver we hebben kunnen vinden, 

is niet onderzocht, maar dit ligt wel in de lijn der verwachting. 

Onderzoeksvraag 2: Goed samenwerken en informatie uitwisselen 
met elkaar
Samenwerken met een diverse groep mensen leidt tot betere verhoudingen tussen verschil-

lende etnische, culturele en/ of religieuze groepen. Tip hierbij is om te zorgen dat deelnemers 

onderling afhankelijk van elkaar zijn; bijvoorbeeld door ze ieder een stuk van de puzzel te 

geven. Op die manier komt samenwerking echt tot stand. 

De aanname dat wanneer mensen die van elkaar verschillen in etnische, culturele en/ of reli-

gieuze achtergrond goed met elkaar samenwerken, zij ook persoonlijke informatie onderling 

gaan uitwisselen met elkaar lijkt ook in lijn met wat we hebben gevonden in de wetenschap-

pelijke literatuur. Er is echter nog niet veel onderzoek op dit gebied dus het bewijs is er dun. 

Wel zijn er aantal voorwaarden bekend die we kunnen omzetten naar tips voor de Rotary 

club en andere vrijwilligersorganisaties die werken aan goede doelen met een diverse groep 

mensen: 

• zet actief in op samen een groep worden; onder meer door duidelijk te maken wat het 

gemeenschappelijke doel is en wat de gemeenschappelijke identiteit is 

• zorg eerst voor enigszins een positief beeld voor elkaar; als mensen erg sterk negatief 

denken over elkaar, gaan ze vaak geen persoonlijke informatie uitwisselen met elkaar

• zorg voor een ontspannen sfeer: wanneer mensen erg zenuwachtig of angstig zijn durven 

ze vaak geen persoonlijke informatie te delen.  

Onderzoeksvraag 3: Van informatie uitwisselen tot vriendschap 
Persoonlijke informatie delen met een ander kan zorgen voor een vriendschappelijke band 

met die andere persoon; ook als die persoon een andere afkomst heeft dan jij zelf. Persoon-

lijke informatie uitwisselen, wordt door wetenschappers ‘zelfonthulling’ genoemd en kan dus 

zoals in lijn met de verandertheorie leiden tot een meer vriendschappelijke band. Hier zijn wel 

een aantal voorwaarden aan verbonden die we om kunnen zetten in tips voor 

• Laat mensen allebei iets over zichzelf vertellen: belangrijk is dat zelfonthulling wederke-

rig is en niet eerst de ene persoon een lang verhaal vertelt en daarna pas de andere maar 

dat ze bijvoorbeeld allebei antwoord geven op een persoonlijke vraag 

• Kies een positieve insteek: negatieve ervaringen en emoties delen werkt minder goed. 

Lachen helpt juist om de zelfonthulling te bevorderen.  

• Zorg voor weinig statusverschillen: het werkte het beste wanneer mensen ongeveer een-

zelfde positie innemen in de vrijwilligersorganisatie; dus niet de een de coördinator en 

ander niet maar beide moeten idealiter een vergelijkbare functie hebben. 

Beroepsmatige informatie uitwisselen daarentegen zorgt waarschijnlijk niet tot een meer 
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vriendschappelijke band. Tip is niet té persoonlijk maar ook zeker geen ‘smalltalk’. Ook is een 

tip om als organisatie het uitwisselen van deze informatie duidelijk te stimuleren/ laten zien 

dat het de norm is. 

Beroepsmatige informatie uitwisselen kan mogelijk wel zorgen dat iemand meer wordt gezien 

als competent; dus oog voor elkaars kwaliteiten kan hierdoor wel toenemen in het geval dat 

er niet verteld wordt over het eigen falen of stereotypen worden bevestigd. Dat zijn dus ook 

twee belangrijkste tips als het gaat om meer oog voor elkaars kwaliteiten door de uitwisseling: 

• Wissel niet uit over dingen die je juist niet kan of over faal-ervaringen

• Voorkom dat je over onderwerpen gaat uitwisselen die mogelijk stereotypen bevestigen 

Onderzoeksvraag 4: De invloed van vriendschap op gelijkheid en 
waardering van verschil 
Wanneer er eenmaal een vriendschap of fellowship is ontstaan tussen mensen van verschil-

lende culture, etnische of religieuze achtergronden zou volgens de Rotary club, er meer 

gelijkheid en een waardering voor elkaars verschillen moeten ontstaan. Als we kijken naar de 

wetenschappelijke kennis die beschikbaar is, lijkt dit inderdaad plausibel. Er is namelijk veel 

bewijs dat een vriendschap met een persoon uit een etnische, culturele of religieuze minder-

heidsgroep onder bepaalde voorwaarden leidt tot minder vooroordelen en minder stereoty-

pen vanuit de meerderheid naar etnische, culturele of religieuze minderheidsgroepen. Wan-

neer mensen minder vooroordelen en stereotypen hebben van de andere groep wordt de kans 

kleiner dat zij hun ongelijk behandelen (ofwel discrimineren). Elkaar gelijk behandelen komt 

dus dichterbij door ‘intergroup’ vriendschap. Tips voor effect zijn: 

• Zet in op inleving en empathie en voorkom juist angst naar elkaar 

• Als je onderdeel bent van een culturele, etnische of religieuze groep die (letterlijk qua 

aantallen) in de minderheid is in de samenleving en regelmatige maken krijgt met discri-

minatie, dan is het aan te raden om je niet van je groep te distantiëren maar juist te laten 

zien dat je een onderdeel bent van die (zeer diverse) groep. Want als de persoon (uit de 

meerderheidsgroep) dan ontdekt dat je niet voldoet aan het stereotiepe beeld dan is de 

kans groter dan het stereotiepe beeld naar de gehele minderheidsgroep minder wordt en 

niet alleen naar jezelf. 

Een vriendschap tussen mensen van verschillende culture, etnische of religieuze achtergronden 

gaat ook vaak gepaard met meer waardering van verschillende culturen (ook wel aangeduid 

als een ‘multiculturele houding’), althans bij mensen uit de meerderheidsgroep en mogelijk in 

het bijzonder bij mensen die sterk denken in ‘sociale hiërarchie’. 
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