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Werkt confrontatie met 
eigen vooroordelen 
tegen discriminatie op 
de arbeidsmarkt?

Heb je geen Hollandse achternaam of een donkere huidskleur, dan is de kans op afwijzing bij een 
sollicitatie groter. Discriminatie op basis van etniciteit of religie komt bij het werven en selecteren van 
personeel helaas nog veel voor.

Kennisplatform Integratie & Samenleving onderzocht of diversiteitstrainingen die bewustwording 
willen creëren door middel van confrontatie met eigen vooroordelen of stereotypen, discriminatie op 
etnische afkomst, huidskleur en/of religie kunnen verminderen. Om erachter te komen of die trainingen 
werken, heeft het kennisplatform een theoriegestuurde evaluatie uitgevoerd (Lub, 2013). Aan de 
hand van twee voorbeeldtrainingen is een verandertheorie geformuleerd. Vervolgens is op basis van 
beschikbare wetenschappelijke literatuur onderzocht of deze verandertheorie plausibel is en zo ja, 
onder welke voorwaarden. 

De verandertheorie:
 
Het geconfronteerd worden met eigen vooroordelen en stereotypen ten aanzien van 
etnische en religieuze minderheden Abewustwording van eigen vooroordelen en 
stereotypen Amotivatie om vooroordelen en stereotypen te verminderen Aminder 
discriminatie bij de werving en selectie van personeel.

ONDERZOEK NAAR DE PLAUSIBILITEIT VAN TRAININGEN GERICHT 
OP BEWUSTWORDING VAN VOOROORDELEN IN WERVING EN 
SELECTIE
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Leidt confrontatie tot bewustwording?
Uit empirische studies blijkt dat confrontatie niet tot bewustwording leidt bij mensen die het geen 
probleem vinden om vooroordelen te hebben. Wanneer je hen confronteert met hun vooroordelen, 
leidt dat óf nergens toe óf soms zelfs tot vervelende of agressieve reacties. Confrontatie met 
vooroordelen is alleen zinvol bij personen die bezorgd zijn dat ze mogelijk onbewust vooroordelen 
hebben en zelfs expliciet vooroordelen afkeuren. Het is dus aan te bevelen om bij diversiteitstrainingen 
te focussen op de deelnemers die vooraf al niet veel vooroordelen hebben.

Bij mensen met weinig vooroordelen, kan confrontatie met hun onbewuste en veelal onbedoelde 
vooroordelen leiden tot bewustwording hiervan. Met confrontatie wordt dan bedoeld: ervaren dat 
het eigen gedrag niet in overeenstemming is met de eigen normen en waarden om iedereen gelijk 
te behandelen. Kanttekening hierbij is dat bewustwording in veel onderzoeken niet als zodanig 
gemeten wordt. Bewustwording wordt in een aantal onderzoeken verondersteld aanwezig te zijn 
wanneer mensen na confrontatie met vooroordelen die zichtbaar zijn in hun gedrag, stoppen met dit 
gedrag, negatieve gevoelens hebben over dat eigen gedrag en hierop reflecteren.

Om van confrontatie naar bewustwording te komen, moet wel rekening worden gehouden met wie 
de confrontatie uitvoert. In een een-op-een contact werkt het goed als deze persoon zelf behoort tot 
een etnische of religieuze minderheidsgroep die gediscrimineerd wordt. In een minder persoonlijke 
setting heeft het meer effect als het iemand is met dezelfde etniciteit als de deelnemers van de 
training. Ironisch genoeg worden mensen met een lichte huidskleur zich eerder bewust van hun 
vooroordelen wanneer ze daarmee geconfronteerd worden door iemand die ook een lichte huidskleur 
heeft, dan wanneer dat gebeurt door iemand die een donkere huidskleur heeft.

Een andere belangrijke voorwaarde is dat deelnemers voelen dat ze de ruimte hebben om te leren en 
fouten te maken. Dat het niet bedreigend is als je ‘betrapt’ wordt op vooroordelen maar dat dit juist 
ervaren wordt als een leermoment. Daarbij passen zogenoemde ‘zachte confrontaties’. Maar ook 
‘harde confrontaties’, bijvoorbeeld aangeven dat zijn of haar gedrag racistisch is, kunnen leiden tot 
bewustwording van vooroordelen.

Wat betekent bewustwording?
In wetenschappelijke onderzoeken wordt bewustwording op verschillende manieren uitgelegd. 
Een bekende uitleg komt van Nobelprijswinnaar en psycholoog Daniel Kahneman (2011). Hij 
onderscheidt twee soort denken: thinking fast en thinking slow. Het snelle denken gebeurt 
veelal associatief, je staat er niet bij stil. Zo bedenk je dat als je tanden gaat poetsen niet 
bewust dat je het dopje van de tube moet draaien; dat denken gebeurt automatisch. Dit wordt 
ook wel ‘onbewust’ genoemd. Het langzame denken daarentegen gebeurt bewust; je geeft 
de gedachten aandacht en je staat er bij stil. Bewustwording betekent vanuit die optiek dat 
je weloverwogen over iets gaat nadenken. Toegepast op vooroordelen betekent dit dat je stil 
gaat staan bij welke associaties je hebt bij mensen van een andere etnische of religieuze 
groep. Uit een review van Gawronsk ( et al. 2006) blijkt dat het kan gaan om nadenken over 
wat die associaties zijn (negatief of positief?), waarom je die associaties hebt en hoe die jouw 
gedrag beïnvloeden.



3Werkt confrontatie met eigen vooroordelen tegen discriminatie op de arbeidsmarkt?

Leidt bewustwording tot motivatie om 
vooroordelen te verminderen?
Er zijn geen studies gevonden waaruit blijkt dat de motivatie om eigen vooroordelen of stereotypen 
te verminderen, een effect is van bewustwording van die vooroordelen. Het volgende weten we wel:

• Er is een verband tussen bewustwording en motivatie. De richting van dit verband is echter niet 
helemaal duidelijk.

• Als bewustwording wordt opgevat als reflectie op het eigen gedrag, kan dit in zijn algemeenheid 
de motivatie van mensen om ander gedrag te vertonen vergroten. Dit is niet aangetoond voor het 
verminderen van vooroordelen en stereotypen, maar het is niet onmogelijk dat het daarbij ook zo 
werkt.

• Er is wel een omgekeerd effect: motivatie om vooroordelen te verminderen, draagt bij aan 
bewustwording van eigen vooroordelen. Juist motivatie kan ervoor zorgen dat mensen zich door 
confrontatie bewust worden van vooroordelen. Deze bewustwording leidt tot negatieve gevoelens 
als schuldgevoel. Dergelijke gevoelens kunnen zorgen voor een aanpassing van gedrag en dus tot 
daadwerkelijk minder discriminatie.

Op basis hiervan kunnen we stellen dat diversiteitstrainingen niet alleen deelnemers moeten 
selecteren die weinig vooroordelen hebben, maar ook mensen die gemotiveerd zijn om hun eigen 
vooroordelen te verminderen. Dat overlapt elkaar grotendeels: mensen met een grote motivatie om 
hun eigen vooroordelen te controleren, hebben namelijk minder vooroordelen. Dit is juist de goede 
doelgroep voor diversiteitstrainingen die zich richten op confrontatie en bewustwording.

Leidt motivatie ook tot aanpassing van gedrag?
Wanneer iemand dus gemotiveerd is om vooroordelen te verminderen, kan hij of zij ervoor zorgen 
dat die vooroordelen minder worden geuit. Datzelfde zou kunnen opgaan voor het verminderen van 
stereotypen. Meerdere malen is er een verband aangetoond tussen minder stereotypen laten zien en 
de motivatie hebben om deze te bedwingen.

Een belangrijke voorwaarde om motivatie effect te laten hebben op gedrag, is dat het gaat om interne 
motivatie: mensen die het zelf belangrijk vinden om hun vooroordelen te bedwingen, laten minder 
vooroordelen zien. Dit in tegenstelling tot mensen die alleen door de omgeving worden gemotiveerd 
om hun vooroordelen te controleren; zij krijgen hun vooroordelen moeilijker onder controle. Conclusie: 
mensen verplichten om naar een diversiteitstraining te gaan levert weinig positief effect op, tenzij 
je inzet op het vergroten van hun interne motivatie en controleert of dit inderdaad gelukt is. Want 
alleen intern gemotiveerde deelnemers zullen succesvol zijn in het in bedwang houden van hun 
vooroordelen en alleen bij hen levert het investeren in een training ook daadwerkelijk effect op.

Wat lijkt op interne motivatie maar net iets anders is, zijn negatieve gevoelens over je eigen mogelijk 
discriminerende gedrag of discriminatie in de samenleving. Er zijn verschillende aanwijzingen 
dat negatieve gevoelens als bezorgdheid of schuldgevoelens, ook van belang zijn om je eigen 
vooroordelen of stereotypen te bedwingen. Dit betekent dat het bij diversiteitstrainingen belangrijk is 
om in te spelen op het gevoel; mensen moeten het ‘erg’ vinden als anderen worden gediscrimineerd.
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Een andere belangrijke voorwaarde om daadwerkelijk tot het bedwingen van het eigen gedrag te 
komen, is het monitoren van het eigen gedrag. Anders gezegd: dat je in de gaten houdt of jij je 
doel om iedereen gelijk te behandelen ook in de praktijk toepast. Wanneer dit niet lukt, is bijsturing 
nodig. Het advies voor diversiteitstrainingen is dus om deelnemers concrete vaardigheden aan te 
leren om te monitoren en bij te sturen. Eventuele instrumenten, zoals een checklist gericht op het 
stimuleren van weloverwogen denken (‘systeem 2’ of ‘thinking slow’) in plaats van het associatief 
denken (systeem 1 of ‘thinking fast’) kunnen hierbij helpen.

Dat betekent uiteraard wel dat iemand zijn hoofd erbij moet houden; onder moeilijke omstandigheden 
zoals bij slaapgebrek of afleiding, wordt dit moeilijker. Motivatie kan ervoor zorgen dat iemand zelfs 
in die moeilijke omstandigheden nog enige controle kan uitoefenen over zichzelf, maar hieraan zit 
wel een limiet. Werving- en selectieprocedures zouden daarom niet uitgevoerd moeten worden door 
vermoeide of drukbezette mensen, maar door personen die er met hun volle verstand bij zijn én 
gemotiveerd zijn om vooroordelen of stereotypen bij zichzelf te voorkomen.

Het bewust bedwingen van je vooroordelen of stereotypen is dus geen gemakkelijk opgave. Het 
vraagt de nodige inspanning. Zoals Nobelprijswinnaar Daniel Kahneman schrijft betekent dit dat 
je met systeem 2 (het weloverwogen denken) systeem 1 (het onbewuste en automatisch denken) 
moet bijsturen. Er zijn echter verschillende aanwijzingen uit wetenschappelijke studies dat óók het 
onbewuste en automatisch denken, systeem 1 dus, onder controle kan worden gehouden. Omdat 
vooroordelen en stereotypen zich grotendeels op onbewust niveau afspelen, kunnen ze ook onbewust 
onder controle worden gehouden. Dit kan onder andere bewerkstelligd worden door mensen op 
andere momenten, dus niet tijdens diversiteitstrainingen, te herinneren aan hun doel om mensen 
gelijk te behandelen. Motivatie is ook in dit proces cruciaal.

1

8 tips voor ontwikkelaars diversiteits
trainingen:
Een aantal tips voor ontwikkelaars van diversiteitstrainingen die als doel hebben om 
discriminatie bij werving en selectie te verminderen:

SELECTEER ENKEL DEELNEMERS DIE EEN STERKE MOTIVATIE HEBBEN OM HUN EIGEN 

VOOROORDELEN EN STEREOTYPEN TE VERMINDEREN IN WERVING EN SELECTIE.  

Bij deelnemers zonder deze motivatie – ze komen bijvoorbeeld alleen naar de cursus omdat 
het verplicht is – leidt confrontatie met eigen vooroordelen niet tot bewustwording. Het kan 
zelfs averechts werken.

WERK TEN EERSTE AAN HET VERSTERKEN VAN DE INTERNE MOTIVATIE.

Deze motivatie is cruciaal voor het slagen van de training.
2
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VERGROOT DE NEGATIEVE GEVOELENS VAN DEELNEMERS TEN AANZIEN VAN 

DISCRIMINATIE EN/OF VERSTERK HET EMPATHISCH GEVOEL TEN AANZIEN VAN MENSEN 

DIE GEDISCRIMINEERD WORDEN. 

Zet erop in dat mensen het simpelweg erg vinden dat er (onbewust) wordt gediscrimineerd 
in werving en selectie.

WANNEER JE INZET OP DE CONFRONTATIE VAN DE DEELNEMERS MET HUN EIGEN 

VOOROORDELEN EN STEREOTYPEN MET ALS DOEL OM BEWUSTWORDING TE CREËREN, 

GEEF DE DEELNEMERS DAN EXPLICIET DE RUIMTE OM TE LEREN. 

De boodschap is dat ‘betrapt’ worden op vooroordelen niet erg is, het is juist een goed 
leermoment.

LEER DEELNEMERS CONCRETE VAARDIGHEDEN AAN HOE ZIJ ZICHZELF 

KUNNEN MONITOREN OP VOOROORDELEN EN STEREOTYPEN IN WERVING- EN 

SELECTIEPROCEDURES EN HOE ZE HUN EIGEN GEDRAG KUNNEN BIJSTUREN. 

Laat ze oefenen met zichzelf ‘betrappen’ op vooroordelen en corrigeren. 

ZORG VOOR FOLLOW-UP. 

Monitoren en bijsturen op vooroordelen is een continu proces dat vraagt om onderhoud. Het 
moet worden voorkomen dat mensen gaan ‘achteroverleunen’ en denken dat ze ‘er al zijn’. 

WEES ALERT OP OVERCORRECTIE. 

Hiermee wordt bedoeld dat in werving- en selectieprocedures juist mensen uit etnische of 
religieuze minderheidsgroepen negatiever worden behandeld omdat een bedrijf ‘niemand 
wil voortrekken’. Maak duidelijk dat het de bedoeling is om te leren om onbewuste en veelal 
onbedoelde negatieve associaties te verminderen.

ZORG ERVOOR DAT DE DEELNEMERS NIET ALLEEN GELEERD HEBBEN OM TIJDENS DE 

TRAINING HUN EIGEN VOOROORDELEN EN STEREOTYPEN TE MONITOREN, MAAR DAT ZIJ 

OOK VOLDOENDE TIJD, RUST EN AANDACHT BLIJVEN HOUDEN OM HET IN DE PRAKTIJK 

TE BRENGEN. 

Om succesvol jezelf te monitoren en bij te sturen op vooroordelen, moet je namelijk je hoofd 
erbij kunnen houden. 

Kennisplatform Integratie & Samenleving is een programma van het Verwey-Jonker Instituut en Movisie
T 030 230 32 60 E info@kis.nl I www.kis.nl

Deze factsheet bundelt de belangrijkste resultaten uit het rapport Van confrontatie naar minder 
discriminatie op de arbeidsmarkt?
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