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Voorwoord

De ervaring uitgesloten en gediscrimineerd te worden, kan een grote impact op iemands
leven hebben. Door discriminatie verminderen bijvoorbeeld de kansen op het hebben van
betaald werk en het doorstromen naar hogere functies. Daarnaast heeft discriminatie
gevolgen voor de (psychische) gezondheid en het welzijn van mensen. Etnische discrimina-
tie leidt er bijvoorbeeld toe dat mensen met verschillende etnische achtergronden niet
even vanzelfsprekend het gevoel hebben dat ze tot Nederland of de stad waar ze wonen
behoren.
Ook in Den Haag bestaan er aanwijzingen dat discriminatie van niet-westerse migranten
een rol speelt op de arbeidsmarkt. Den Haag wil actief werk maken van antidiscriminatie-
beleid en streeft naar een stad waarin alle burgers gelijke kansen hebben en zich thuis voe-
len. De diversiteit onder de burgers in Den Haag is groot: er wonen mensen met 140 ver-
schillende etnische achtergronden. Den Haag is daarnaast een van de eerste steden in
Nederland met een autochtone minderheid.
Het Sociaal en Cultureel Planbureau doet sinds 2007 onderzoek naar discriminatie. Daarbij
staat steeds de vraag centraal wat de omvang en aard van discriminatie is. Deze studie
richt zich op het in beeld krijgen van de omvang van etnische discriminatie op de arbeids-
markt van de regio Haaglanden. Daarnaast probeert de studie grip te krijgen op de rede-
nen die achter discriminatie schuilgaan. Die kennis is belangrijk, omdat dat aanknopings-
punten voor antidiscriminatiebeleid kan bieden.
Een onderzoek naar discriminatie voor specifiek de gemeente Den Haag past goed binnen
het algemene scp-onderzoek naar discriminatie. Daarnaast voorziet dit rapport in een bre-
dere kennisbehoefte: de redenen achter discriminatie die hier onder de loep worden geno-
men, zullen zich niet tot de Haagse arbeidsmarkt beperken. Met dit onderzoek onder selec-
teurs levert het scp dan ook een bijdrage aan het onderzoek naar uitsluitingsmechanismen
op de arbeidsmarkt.

Deze studie is tot stand gekomen op verzoek van de gemeente Den Haag. Ik bedank de
medewerkers van de gemeente voor hun inzet en inbreng daarbij.

Prof. dr. Kim Putters
Directeur Sociaal en Cultureel Planbureau
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Samenvatting

De gemeente Den Haag streeft naar een stad waarin iedereen zich thuis voelt en iedereen
meedoet. Een gelijk speelveld voor alle burgers en een actieve aanpak van arbeids-
discriminatie is onderdeel van het gemeentelijk beleid (Gemeente Den Haag 2015a; 2015b).
In dat licht is de gemeente geïnteresseerd in de vraag in hoeverre discriminatie op de
arbeidsmarkt voorkomt. Ook is het voor de ontwikkeling van beleid relevant om inzicht te
krijgen in de mechanismen achter discriminatie. Twee vragen staan in dit onderzoek cen-
traal:
1 In welke mate is er sprake van etnische discriminatie van Marokkaanse en

Hindoestaanse Nederlanders bij het zoeken naar werk op laag en midden functie-
niveau op de arbeidsmarkt van de regio Haaglanden?

2 Wat zijn de mechanismen achter discriminatie? Hierbij is zowel aandacht voor kenmer-
ken van het selectieproces en van selecteurs die samenhangen met discriminatie, als-
ook voor de samenhang met groepsbeelden.

Omvang van discriminatie vaststellen
In het onderzoek is gebruikgemaakt van praktijktests om de omvang van discriminatie vast
te stellen. Daarbij reageren gelijkwaardige (fictieve) kandidaten die alleen verschillen in
etnische achtergrond op dezelfde (echte) vacature. Omdat alleen de etnische achtergrond
verschilt, kan een verschil in uitkomst aan de etnische achtergrond van de sollicitanten
worden toegeschreven. In dat geval is sprake van discriminatie.
Het uitvoeren van praktijktest is de meest aangewezen methode om discriminatie vast te
stellen, maar is ook arbeidsintensief. Daarom moesten keuzes worden gemaakt. Deze heb-
ben betrekking op de onderzochte functieniveaus (laag en midden), de etnische groepen
(Hindoestaans- en Marokkaans-Nederlands) en de regio (Haaglanden).
In dit onderzoek solliciteerden drie gelijkwaardige kandidaten op dezelfde vacature.
Het ging steeds om een autochtone, een Marokkaans-Nederlandse en een Hindoestaans-
Nederlandse sollicitant. De sollicitanten reageerden met gestandaardiseerde brieven en
cv’s. Per functie zijn drie gelijkwaardige cv’s en brieven opgesteld. Alle etnische groepen
hebben ongeveer even vaak met hetzelfde cv gesolliciteerd. Om de etnische achtergrond
van een sollicitant aan te duiden, werd gebruikgemaakt van veelvoorkomende
Nederlandse, Hindoestaanse en Marokkaanse namen. Alleen de namen fungeerden als sig-
naal voor selecteurs om de etnische achtergrond van de sollicitanten te herkennen. Er
stond geen andere informatie in brief of cv die mogelijk in verband met etnische afkomst
zou kunnen worden gebracht (denk aan geboorteland of talenkennis).
Op ieder cv stond een e-mailadres en telefoonnummer vermeld waarop de sollicitant
bereikbaar was. Dagelijks werd nagegaan of er op de e-mailaccounts en telefoonnummers
reacties van selecteurs waren binnengekomen. Reacties werden gecodeerd en vastgelegd.
Bij een uitnodiging voor een sollicitatiegesprek werd zo snel mogelijk een bericht naar de
werkgever gestuurd waarin de fictieve sollicitant zich uit de sollicitatieprocedure terugtrok.

6 s a m e n v a t t i n g



Tussen eind augustus en begin november 2014 zijn 504 sollicitaties verstuurd naar 176 ver-
schillende vacatures in de regio Haaglanden. De reacties van werkgevers werden ingedeeld
als ‘succes’ of ‘geen succes’ voor de sollicitant. Bij ‘succes’ werd de sollicitant voor een sol-
licitatiegesprek uitgenodigd of gaf de werkgever op een andere manier aan interesse in de
sollicitant te hebben. Bij ‘geen succes’ werd de sollicitant afgewezen of ontving deze geen
reactie op diens sollicitatie.

Discriminatie van gelijkwaardige kandidaten
Uit dit onderzoek blijkt dat er op de arbeidsmarkt van Haaglanden wordt gediscrimineerd:
sollicitanten van verschillende etnische achtergronden die met een gelijkwaardig cv sollici-
teerden, hadden verschillende kansen op succes: de autochtone sollicitanten hadden 34%
kans op succes, Hindoestaans-Nederlandse sollicitanten hadden 23% kans op succes en
Marokkaans-Nederlandse sollicitanten hadden 19% kans op succes. Met andere woorden:
autochtone kandidaten hadden 1,5 keer zoveel kans op een succesvolle sollicitatie dan
Hindoestaans-Nederlandse kandidaten met dezelfde kwalificaties, en 1,8 keer zoveel kans
dan Marokkaans-Nederlandse kandidaten met dezelfde kwalificaties.
De kansen van mannelijke en vrouwelijke sollicitanten verschilden niet. Ook vonden we
geen verschil in de mate van discriminatie bij functies met en zonder klantcontact, bij func-
ties van laag en midden niveau en naar sector. Het maakte voor de omvang van discrimina-
tie wel uit of het ging om een vacature in Den Haag zelf of in de rest van de regio Haaglan-
den. In Den Haag wordt vaker gediscrimineerd. Op grond van dit onderzoek kan niet wor-
den bepaald waardoor dit komt.

Geen samenhang met kenmerken van het selectieproces of de selecteur
Om na te gaan of de omvang van discriminatie verband houdt met kenmerken van het
selectieproces of van de selecteur zelf, werd na afloop van de praktijktests met alle
176 arbeidsorganisaties telefonisch contact gezocht. 105 selecteurs waren bereid aan een
kort telefonisch interview deel te nemen. In het interview werd gevraagd naar:
– het aantal selecteurs dat betrokken was bij de eerste selectiebeslissing;
– het geslacht van de selecteur die hoofdverantwoordelijk was voor de eerste selectie-

beslissing;
– het aantal werknemers dat werkzaam is in het bedrijf;
– het totaal aantal reacties dat is ontvangen op de betreffende vacature;
– of is gewerkt met een gestandaardiseerde selectieprocedure;
– of het bedrijf diversiteitsbeleid voerde.

Er werd geen significante samenhang tussen deze kenmerken en de omvang van discrimi-
natie geconstateerd. Enige voorzichtigheid bij deze conclusie is geboden, aangezien het
aantal geïnterviewde werkgevers betrekkelijk klein is.
Een kwart van de bedrijven in het onderzoek zegt iets van diversiteitsbeleid te voeren.
Bij de meeste van deze bedrijven gaat dit niet verder dan de wens uit te spreken een divers
bedrijf te zijn. Er worden geen specifieke maatregelen of aangepaste selectiekanalen
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gebruikt om dat te bereiken. In de uitvoering is er dus weinig verschil tussen Haagse bedrij-
ven die zeggen wel en niet diversiteitsbeleid te voeren en dat vertaalt zich in het ontbreken
van effecten op de omvang van discriminatie.

Beeldvorming en discriminatie
Selecteurs in de regio Haaglanden blijken de voorkeur te geven aan autochtoon
Nederlandse kandidaten boven kandidaten met een niet-westerse achtergrond, ook als zij
dezelfde kwalificaties hebben. De reden hiervoor kan liggen in de beeldvorming over groe-
pen. Doorgaans zijn beelden over sollicitanten met een andere etnische achtergrond nega-
tiever dan beelden over sollicitanten met een autochtoon Nederlandse achtergrond. In de
literatuur vinden we twee soorten mechanismen die gaan over de samenhang tussen
beeldvorming en discriminatie:
– psychologisch mechanisme: beelden over sociaal-culturele verschillen: de niet-

westerse sollicitant als de ander;
– economisch mechanisme: beelden over lagere productiviteit: de niet-westerse

sollicitant als risico.

Door informatie aan de sollicitaties van de kandidaten met een niet-westerse achtergrond
toe te voegen, is gekeken of voor deze beelden kan worden gecompenseerd. Wanneer dis-
criminatie met deze toevoegingen verdwijnt, geeft dat een indicatie dat de aanvankelijke
reden van discriminatie in die richting kan worden gezocht.
In de tweede fase van dit onderzoek zijn twee condities gecreëerd om invloed op deze
mechanismen uit te voeren. In de eerste conditie (integratieconditie) hebben we aan de brie-
ven van de Marokkaans-Nederlandse en Hindoestaans-Nederlandse sollicitanten een
alinea toegevoegd waarin zij betrokkenheid bij de Nederlandse samenleving uitspreken
(ook tot uiting komend in vrijwilligerswerk) en zichzelf identificeren als Nederlands. De
kansen van deze sollicitanten werden vergeleken met die van autochtone Nederlandse sol-
licitanten die deze informatie niet in hun sollicitaties vermeldden en op dezelfde vacatures
reageerden. Discriminatie van Hindoestaans-Nederlandse sollicitanten verdween in deze
conditie: hun kansen op succes verschilden niet significant van die van autochtone
Nederlanders. Bij Marokkaans-Nederlandse sollicitanten was echter nog steeds sprake van
discriminatie. De toegevoegde informatie had dus geen effect op hun kansen ten opzichte
van die van autochtone Nederlanders.
In de tweede conditie (werkervaringsconditie) hebben we aan de cv’s van de kandidaten met
een niet-westerse achtergrond twee jaar extra werkervaring, relevante cursussen en een
passage over inzet en motivatie toegevoegd om het risicobeeld van werkgevers bij deze
sollicitanten te beïnvloeden.
We berekenden van deze sollicitanten de kans op succes in vergelijking met autochtone
kandidaten die deze extra werkervaring en cursussen niet hadden en op dezelfde vacatures
solliciteerden. De kansen van Marokkaanse Nederlanders blijken nu gelijk te zijn aan die
van autochtone Nederlanders (die dus minder goed gekwalificeerd zijn), maar tussen
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autochtone Nederlanders en Hindoestaanse Nederlanders blijft er verschil bestaan. Discri-
minatie van Hindoestaanse Nederlanders vermindert in deze conditie dus niet.

We concluderen uit deze bevindingen dat discriminatie van Marokkaanse Nederlanders op
de arbeidsmarkt te maken heeft met risico’s die selecteurs verbinden aan het aannemen
van mensen uit deze groep (economisch mechanisme achter discriminatie). Met extra
werkervaring en relevante cursussen kunnen Marokkaanse Nederlanders voor deze risico-
inschattingen compenseren. De cv’s met Hindoestaanse namen roepen blijkbaar beelden
op van een grote sociale en culturele afstand (psychologisch mechanisme achter discrimi-
natie). Discriminatie op de arbeidsmarkt van deze groep hangt hiermee samen.
De resultaten van vooral de Hindoestaanse Nederlanders wekken verbazing. Ten eerste
omdat de beeldvorming over Hindoestaanse Nederlanders over het algemeen positief is en
ten tweede is het moeilijk te begrijpen waarom deze groep niet kan compenseren voor
risico-inschattingen van werkgevers en Marokkaanse-Nederlanders wel. Om de resultaten
beter te kunnen begrijpen, zijn acht selecteurs uit het onderzoek gebeld. Hieruit bleek dat
de Hindoestaanse namen niet als zodanig werden herkend, maar door werkgevers alleen
gezien worden als ‘niet-Nederlands’. Wanneer werkgevers wel weten dat de namen
Hindoestaans zijn én de sollicitanten een uitgesproken betrokkenheid bij de Nederlandse
samenleving tentoonspreiden, verdwijnt discriminatie. Het uitblijven van de herkenning
van de Hindoestaanse namen kan niet goed verklaren waarom Hindoestaanse
Nederlanders niet kunnen compenseren voor risico-inschattingen van werkgevers en
Marokkaanse-Nederlanders wel. Het zou betekenen dat risico-inschattingen over migran-
ten in het algemeen geen rol spelen in etnische discriminatie op de arbeidsmarkt, maar die
van specifieke groepen wel. Dat is moeilijk te begrijpen.

Concluderend kan worden gesteld dat zowel het gevoelde risico als de gevoelde sociale en
culturele afstand een rol kan spelen bij etnische discriminatie op de arbeidsmarkt. Voor
antidiscriminatiebeleid betekent dit dat ingezet zou kunnen worden op het loskoppelen
van groepsbeelden en individuele sollicitanten. Wanneer groepsassociaties niet bij sollici-
taties van individuen worden meegewogen, worden ze op hun eigen merites beoordeeld.
Dat klinkt simpeler dan het is. Het categoriseren van mensen in groepen is een basaal psy-
chologisch proces. Daar tegenin gaan vergt een heel bewuste blik op de eigen selectieprak-
tijken en veel energie. Selecteren wordt er intensiever van, want onbewuste voorkeuren en
de gevoelde ‘klik’ (en het ontbreken daarvan) zullen tegen het licht gehouden moeten wor-
den. Een belangrijke eerste stap is al dat werkgevers zich realiseren dat in hun werving- en
selectiepraktijken – vaak onbewust – barrières bestaan die personen uit migrantengroepen
buiten de deur houden.
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1 Hoe inclusief is Den Haag?

1.1 Meten is weten

Den Haag is een kleurrijke en diverse stad: er wonen mensen met 140 verschillende etni-
sche achtergronden (Gemeente Den Haag 2015a). Daarnaast is Den Haag één van de eerste
steden in Nederland met een autochtone minderheid. De gemeente Den Haag streeft naar
een stad waarin iedereen zich thuis voelt en waarin iedereen meedoet (Gemeente
Den Haag 2015a). Daarom hecht zij belang aan het waarborgen van gelijke kansen en de
aanpak van arbeidsdiscriminatie (Gemeente Den Haag 2015b). Ook in Den Haag zijn er
namelijk aanwijzingen dat discriminatie van niet-westerse migranten en hun kinderen een
reëel sociaal probleem vormt. Meldingen van discriminatie op de arbeidsmarkt vormen al
jaren de grootste groep meldingen die bij Bureau Discriminatiezaken Hollands Midden en
Haaglanden worden geregistreerd (Bureau Discriminatiezaken 2012). In de periode
2007-2011 werden in Hollands Midden en Haaglanden in totaal 401 arbeidsmarktklachten
geregistreerd die betrekking hadden op werving en selectie. In 40% van de gevallen ging
het om meldingen waarbij mensen meenden dat ze waren afgewezen vanwege hun etni-
sche achtergrond. Discriminatie vanwege etnische achtergrond speelt in elk geval in de
beleving van Haagse werkzoekenden een rol.
Om effectief antidiscriminatiebeleid te kunnen ontwikkelen, wil de gemeente Den Haag
weten in welke mate er sprake is van etnische discriminatie op de arbeidsmarkt, en wil ze
inzicht krijgen in de mechanismen achter discriminatie. De gemeente heeft daarom het
Sociaal en Cultureel Planbureau (scp) verzocht hiernaar onderzoek te doen. Deze vraag
past binnen het onderzoek naar discriminatie dat het scp sinds 2007 uitvoert. Veel van dit
onderzoek heeft zich gericht op de vraag wat de omvang van etnische discriminatie op de
arbeidsmarkt is. Zo werd in de studie Liever Mark dan Mohammed? (Andriessen et al. 2010)
geconstateerd dat sollicitanten met een niet-westers klinkende naam 16% minder kans
hadden om te worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. In Op achterstand
(Andriessen et al. 2012) bleken werkzoekenden met een niet-westerse achtergrond zelfs
bijna 40% minder kans te maken op een baan via het uitzendbureau wanneer zij daar per-
soonlijk langsgingen. In online sollicitaties bij uitzendbureaus werd geen verschil gemaakt
naar etnische achtergrond van de sollicitant. Genoemde studies geven een landelijk beeld.
De gemeente Den Haag wil weten wat de situatie op de Haagse arbeidsmarkt is.
Naast een beeld van de omvang van discriminatie is er meer zicht nodig op de mechanis-
men achter discriminatie. Wanneer men een beeld van de redenen achter discriminatie
heeft, kan beleid worden ontwikkeld dat hierop inhaakt. In internationaal onderzoek zijn
stappen gezet om selectiegedrag te verbinden aan de beelden (impliciete associaties) die
een groep oproept (bv. Rooth 2010). Ook in het scp-onderzoek is aandacht besteed aan de
aard van discriminatie door selecteurs te vragen naar de rol van etnische achtergrond in
hun selectiebeslissingen (Nievers 2010). Er blijven echter nog veel onduidelijkheden
bestaan rond de vraag welke redenen achter discriminatie schuilgaan. Het is mogelijk dat
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kenmerken van selecteurs of het selectieproces samenhangen met discriminatie. Misschien
gaan vrouwelijke selecteurs anders te werk dan mannelijke, of maakt bedrijfsgrootte of het
voeren van diversiteitsbeleid uit voor de mate van discriminatie.
In dit onderzoek kijken we naar de samenhang tussen discriminatie en een aantal kenmer-
ken van het selectieproces en van de selecteurs (het aantal betrokken selecteurs, het
geslacht van de hoofdverantwoordelijke selecteur, bedrijfsgrootte, omvang van het aan-
bod van werkzoekenden, standaardisatie van het selectieproces en diversiteitsbeleid).
Daarnaast kijken we meer specifiek naar twee mechanismen achter discriminatie die in de
literatuur worden genoemd. Ten eerste zijn dat risicopercepties. Sollicitanten met een niet-
westerse achtergrond worden volgens dit mechanisme minder snel aangenomen, omdat
selecteurs meer risico zien bij het aannemen van iemand uit deze groep. Ten tweede
bekijken we mechanismen van gepercipieerde sociale afstand. Sollicitanten met een niet-
westerse achtergrond worden in dat geval minder snel aangenomen, omdat selecteurs hen
beschouwen als ‘groep op afstand’ (ook: de outgroep, de ander).

1.2 Een sociaalwetenschappelijke kijk op discriminatie

In eerdere onderzoeken van het scp naar discriminatie is de volgende definitie als uitgangs-
punt genomen: discriminatie is het nadelig behandelen van personen omdat zij behoren
tot een bepaalde groepering of tot een bepaalde groepering gerekend worden (Köbben
1985; Veenman 1990; 2003). Uitgaand van deze definitie is de belangrijkste opgave van
onderzoek om selectie op basis van voor de functie relevante kenmerken te onderscheiden
van selectie waarbij etnische herkomst de doorslaggevende factor is. Het gaat hierbij dus
om feitelijke discriminatie, niet om het gevoel gediscrimineerd te worden. Ervaren discri-
minatie en feitelijke discriminatie kunnen samenvallen, maar dat hoeft niet. Men kan het
gevoel hebben gediscrimineerd te worden, terwijl daar feitelijk geen sprake van is. Ook kan
men feitelijk gediscrimineerd worden zonder dit zo te ervaren. Feitelijke discriminatie vol-
gens een sociaalwetenschappelijke definitie zoals wij deze hanteren, moet ook weer
onderscheiden worden van juridisch bewezen discriminatie. Bij (vermoedens van) discrimi-
natie in arbeidssituaties kan een beroep worden gedaan op zowel het strafrecht als het
civiel recht, zoals de Algemene wet gelijke behandeling (awgb). Via juridische procedures
wordt dan vastgesteld of er in een casus sprake is van discriminatie. In deze studie gaan we
uit van feitelijke discriminatie volgens de genoemde sociaalwetenschappelijke definitie.

1.3 De onderzoeksvragen en de gemaakte keuzen

De volgende onderzoeksvragen staan in dit onderzoek centraal:
1 In welke mate is er sprake van etnische discriminatie van Marokkaanse en

Hindoestaanse Nederlanders bij het zoeken naar werk op laag en midden functie-
niveau op de arbeidsmarkt van de regio Haaglanden?

1 1 h o e  i n c l u s i e f  i s  d e n  h a a g ?



2 Wat zijn de mechanismen achter discriminatie? Hierbij is zowel aandacht voor kenmer-
ken van het selectieproces en van selecteurs die samenhangen met discriminatie, als-
ook voor de samenhang met groepsbeelden.

De gekozen onderzoeksmethode om tot een beantwoording van deze vragen te komen, is
het uitvoeren van praktijktests, aangevuld met interviews. Bij praktijktests reageren meer-
dere (fictieve) sollicitanten die alleen van elkaar verschillen in etnische achtergrond op
dezelfde vacature. Vervolgens wordt het gedrag van de werkgever gemeten: worden solli-
citanten met verschillende etnische achtergronden anders behandeld? Heeft een bepaalde
groep bijvoorbeeld meer of minder kans om te worden uitgenodigd voor een gesprek?
Praktijktests meten direct het gedrag van werkgevers en zijn door hun experimentele opzet
in staat om selectie op etnische achtergrond te onderscheiden van selectie op productieve
kenmerken. Als instrument om discriminatie te meten, zijn ze dus uiterst geschikt (voor een
vergelijking van praktijktests met andere methoden van onderzoek om discriminatie te
meten, zie Andriessen et al. 2010). Naast de methodologische voordelen van praktijktests
kent deze methode een aantal ethische bezwaren. In hoofdstuk 2 gaan we hier nader op in.
Praktijktests zijn bij uitstek de methode om discriminatie vast te stellen, maar zijn ook tijd-
rovend en arbeidsintensief. Daarom is het binnen de tijdsbeperkingen van het onderzoek
nodig om keuzes te maken over op welke delen van de arbeidsmarkt en op welke groepen
het onderzoek zich richt. De onderzoeksvragen reflecteren deze keuzes, die zich richten op
de onderzochte functieniveaus (laag en midden), de etnische groepen (Hindoestaans- en
Marokkaans-Nederlands) en de regio (Haaglanden).
Ten eerste is de keuze gemaakt om alleen vacatures van laag en midden functieniveau in
het onderzoek te betrekken. Niet-westerse migranten en hun kinderen zijn vooral werk-
zaam op deze functieniveaus en in mindere mate op hoog functieniveau. Landelijk gezien
werkt driekwart van de niet-westerse migranten op laag of midden functieniveau, tegen
twee derde van de autochtone bevolking (Huijnk et al. 2014). Wanneer we discriminatie op
de lage en midden functieniveaus vaststellen, heeft dit dus een grote relevantie voor de
arbeidsmarktpositie van deze groep.
In samenspraak met de gemeente Den Haag is ervoor gekozen ons te richten op
Marokkaans-Nederlandse en Surinaams-Hindoestaanse werkzoekenden in vergelijking
met autochtone werkzoekenden. In Den Haag vormen Surinaamse Nederlanders de groot-
ste groep niet-westerse migranten. Hoewel Surinaamse Nederlanders een goede beheer-
sing van de Nederlandse taal hebben en in hoge mate bindingen met de Nederlandse
samenleving hebben (veel contacten buiten de eigen groep), zijn ze toch tweemaal zo vaak
werkzoekend als autochtone Nederlanders in Den Haag (Gruijter et al. 2014). Discriminatie
kan één van de mogelijke verklaringen vormen voor de achterstand van de Surinaamse
Nederlanders op de arbeidsmarkt.1 In dit onderzoek bekijken we in welke mate dit zo is. We
richten ons daarbij specifiek op de Hindoestaans-Surinaamse Nederlanders2 (hierna:
Hindoestaanse Nederlanders). Zij vormen in Den Haag de grootste groep Surinaamse
Nederlanders (Choenni en Harmsen 2007). Daarnaast is gekozen om het onderzoek te rich-
ten op Marokkaanse Nederlanders. Vooral onder deze migrantengroep bestaat er in de
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gemeente Den Haag grote werkloosheid: 12,9% van hen is werkzoekend, tegen 4,6% van
de autochtone Nederlanders (Gruijter et al. 2014). Marokkaans-Nederlandse jongeren
komen ook vaker voor in de registraties van voortijdig schoolverlaters en van uitkerings-
ontvangers (Gemeente Den Haag 2015a).

Het tempo waarin praktijktests kunnen worden uitgevoerd, is afhankelijk van het aanbod
van geschikte vacatures. Binnen een groter economisch gebied is het aanbod groter en
kunnen er meer geschikte vacatures worden gevonden. Het onderzoek strekt zich daarom
uit tot het Stadsgewest Haaglanden,3 een samenwerkingsverband tussen negen gemeen-
ten (Den Haag, Zoetermeer, Westland, Delft, Leidschendam-Voorburg, Pijnacker-
Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar en Midden-Delfland). De gemeenten werken onder meer
samen op het terrein van economische ontwikkeling. Het Stadsgewest telt in totaal onge-
veer een miljoen inwoners, van wie ongeveer de helft in de gemeente Den Haag woont. In
Stadgewest Haaglanden is 73,3% van alle burgers autochtoon. Alleen in Den Haag is er
sprake van een autochtone minderheid. In 2013 betrof het aantal autochtone burgers
49,9% van de totale bevolking in Den Haag (Gruijter et al. 2014). In het Stadsgewest Haag-
landen is 6,7% van de bevolking Surinaams en 4,1% van Marokkaanse afkomst.

1.4 Reikwijdte van het onderzoek

In dit onderzoek is ervoor gekozen de praktijktests niet verder te laten lopen dan de eerste
fase van het selectieproces. De eventueel uitgenodigde fictieve sollicitanten gaan dus niet
op sollicitatiegesprek. Deze keuze is gemaakt omdat het onderzoek laten doorlopen tot
verdere selectiefasen ten eerste methodologisch zeer complex is (de papieren fictieve solli-
citanten zouden vergelijkbare sollicitanten van vlees en bloed moeten worden die een ver-
gelijkbaar gesprek voeren), en ten tweede relatief veel ongevraagde tijd en inzet vergt van
werkgevers, wat op ethische bezwaren stuit (zie § 2.3). De uitkomsten van de eerste selec-
tiefase geven al een goed beeld van eventuele discriminatie op de arbeidsmarkt. Op basis
van ander onderzoek is het namelijk niet aannemelijk dat die ongelijkheid tussen autoch-
tone en niet-westerse sollicitanten in latere fasen van het sollicitatieproces verdwijnt. Zo
laat een studie van Bovenkerk et al. (1995) zien dat naarmate niet-westerse migranten ver-
der in de selectieprocedure kwamen, de ongelijkheid groter werd. In Zweden toont een
experiment met anoniem solliciteren aan dat niet-westerse migranten een even grote kans
op een uitnodiging maken als autochtone Zweedse sollicitanten, maar dat het positieve
effect van anoniem solliciteren in latere fasen van het sollicitatieproces verdwijnt, wanneer
werkgevers en sollicitanten elkaar persoonlijk ontmoeten voor een gesprek (Åslund en
Nordström Skans 2012).
In paragraaf 1.2 beschreven we welke keuzes er in de onderzoeksopzet zijn gemaakt. Deze
hebben ook implicaties voor de reikwijdte. Zo zal de geconstateerde omvang van discrimi-
natie alleen betrekking hebben op Marokkaans-Nederlandse en Hindoestaans-
Nederlandse werkzoekenden in de regio Haaglanden voor laag en midden functieniveaus.
De mechanismen achter discriminatie hebben wel een bredere reikwijdte. We zien geen
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reden waarom vergelijkbare processen zich niet zouden voordoen buiten de regio, of
waarom beeldvorming voor andere groepen geen impact zou hebben.

1.5 Onderzoek in twee delen

Dit onderzoek bestaat uit twee delen. In het eerste deel zijn praktijktests gebruikt om vast
te stellen of er sprake is van etnische discriminatie bij selectie op de arbeidsmarkt van de
regio Haaglanden. In dat eerste deel is ook een koppeling met de kenmerken van selec-
teurs en het selectieproces gemaakt. Hiertoe is contact gezocht met alle werkgevers die in
het kader van dit onderzoek fictieve sollicitaties op hun vacature hadden ontvangen. Hun is
gevraagd deel te nemen aan een telefonisch interview, waarin is gevraagd naar de kenmer-
ken van selecteurs en het selectieproces en naar redenen om bepaalde groepen in of uit te
sluiten.
In het tweede deel van het onderzoek zijn wederom praktijktests ingezet, nu om meer te
weten te komen over de samenhang tussen groepsbeelden en discriminatie. Hiertoe is aan
de cv’s en sollicitatiebrieven van de Marokkaans-Nederlandse en Hindoestaans-
Nederlandse sollicitanten informatie toegevoegd die het beeld van de groep waartoe de
sollicitant wordt gerekend, moet bijstellen of afzwakken. Ook het tweede deel van het
onderzoek is aangevuld met enkele beknopte interviews met werkgevers. In hoofdstuk 2
en 5 worden de gebruikte methoden verder toegelicht.

Kader 1.1 Internationale en nationale politieke gebeurtenissen
Dit onderzoek vond plaats tegen de achtergrond van verschillende internationale en nationale
politieke gebeurtenissen. Om de resultaten van dit onderzoek te kunnen duiden, is het van belang
deze te schetsen. Internationale gebeurtenissen in het Midden-Oosten en de aanslagen in West-
Europa kunnen bijvoorbeeld spanningen in Nederland teweegbrengen die ook een weerslag op de
arbeidsmarkt kunnen hebben.
De dataverzameling startte op een moment dat het onrustig was in Den Haag en in de wereld
(augustus 2014). In de Schilderswijk in Den Haag organiseerde de beweging Pro Patria een demon-
stratie tegen Islamitische Staat (is) en moslimradicalisme om, zoals een betrokkene zei, ‘te laten
zien dat de zogenoemde Sharia-driehoek nog steeds Nederlands grondgebied is, waar
Nederlandse wetten en regels gelden’ (ad Haagsche Courant, 29 juli 2014). Zij stuitten op tegende-
monstranten die dreigende taal uitten en later stenen naar de politie gooiden. Burgemeester Van
Aartsen verbood hierna gedurende twee maanden demonstraties in de Schilderswijk. In deze
periode laaide ook het conflict tussen Israël en Hamas op. Aan Palestijnse zijde vielen veel burger-
slachtoffers. De berichten over kinderen die slachtoffer werden van een Israëlisch aanval terwijl ze
op het strand speelden, wekten veel verontwaardiging en woede. Ondertussen woedde de burger-
oorlog in Syrië voort. In Irak stichtte is een kalifaat en begon aan een opmars. Delen van Syrië
werden ingenomen.
De eerste sollicitaties voor dit onderzoek verstuurden we de dag nadat James Foley, een Ameri-
kaanse journalist, werd onthoofd door leden van is. Hierna volgden meer onthoofdingen. De
angst en weerzin tegen is en de radicale islam nam in West-Europa steeds verder toe toen extre-
mistische moslims aanslagen pleegden in België (24 mei 2014) en Frankrijk (7 januari 2015). Ook
berichten over verijdelde aanslagen (bv. Verviers 15 januari 2015) versterkten de angst en de
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woede. Niet alleen de sociale afstand tot radicale moslims, maar tot moslims in het algemeen leek
toe te nemen: het aantal meldingen van moslimhaat en bedreigingen van moslims namen toe.
In dit onderzoek wordt ook de mate van discriminatie van Marokkaanse Nederlanders op de
arbeidsmarkt onderzocht. Marokkaanse Nederlanders zijn voor het overgrote deel moslims. Die
religieuze achtergrond zou tegen de geschetste achtergrond van politieke spanningen van beteke-
nis kunnen zijn.

1.6 Leeswijzer

Het eerste deel van het onderzoek wordt behandeld in de hoofdstukken 2, 3 en 4.
In hoofdstuk 2 zetten we de gebruikte methode voor dit deel uiteen, en in hoofdstuk 3 en 4
worden hiervan de resultaten beschreven. Hoofdstuk 5 doet verslag van het tweede deel
van het onderzoek. In dit hoofdstuk lichten we kort de gebruikte methode toe en beschrij-
ven we de resultaten. In het slothoofdstuk, hoofdstuk 6, worden de resultaten van beide
delen bij elkaar genomen en wordt gereflecteerd op de betekenis daarvan.

Noten

1 De groep Surinaamse Nederlanders kent een diverse etnische samenstelling. De grootste vier groepen
zijn de Hindoestanen, Creolen, Marrons en Javanen. Hindoestanen vormen de grootste groep. Zij zijn
afstammelingen van contractarbeiders uit het voormalige Brits-Indië. Creolen zijn de afstammelingen
van in het verleden naar Suriname gebrachte slaven. De Marrons zijn afstammelingen van weggelopen
slaven. Javanen zijn afstammelingen van contractarbeiders die in het begin van de twintigste eeuw
vanuit Java naar Suriname zijn gebracht (Choenni en Harmsen 2007: 1).

2 Er is discussie over het gebruik van de termen Hindostaans en Hindoestaans. Over het algemeen wordt
met Hindostaans de etnisch-culturele groep aangeduid en met de term Hindoestaans de religieuze groep
(volgers van het hindoeïsme). In het dagelijks spraakgebruik wordt de term Hindoestaans vaak gebruikt
voor beide groepen. Wij sluiten daar in dit rapport bij aan.

3 Sinds 1 januari 2015 is dit stadsgewest opgeheven. Veel van de samenwerking tussen de gemeenten zal
in de toekomst gebeuren in de metropoolregio Rotterdam Den Haag.
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2 Discriminatie meten

Om de onderzoeksvragen te beantwoorden, maken we gebruik van twee onderzoeks-
methoden: praktijktests en beknopte interviews met werkgevers. Het onderzoek is opge-
deeld in twee delen. In het eerste deel gebruiken we praktijktests om na te gaan of er
sprake is van discriminatie op de arbeidsmarkt van de regio Haaglanden. In dit eerste
gedeelte, ook wel de baselineconditie genoemd, solliciteren gelijkwaardige kandidaten op
bestaande vacatures. De vraag is of ze, ondanks het feit dat ze over gelijkwaardige kwalifi-
caties en ervaring beschikken, anders worden behandeld. Wanneer dit zo is (dus:
Marokkaans-Nederlandse en Hindoestaans-Nederlandse sollicitanten hebben minder kans
om te worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek dan autochtoon Nederlandse solli-
citanten), spreken we van discriminatie. Ook gaan we na of discriminatie samenhangt met
kenmerken van selecteurs en van het selectieproces. In dit hoofdstuk bespreken we uit-
gebreid de methode van onderzoek die we hiervoor hebben gebruikt. In hoofdstuk 3 en 4
beschrijven we de resultaten van dit eerste deel van het onderzoek.

In het tweede deel van het onderzoek willen we meer te weten komen over de manier
waarop beeldvorming een rol speelt bij discriminatie. We gebruiken hierbij wederom prak-
tijktests, maar laten geen gelijkwaardige kandidaten meer selecteren. Daartoe voegen we
informatie toe aan de cv’s van de Marokkaans-Nederlandse en Hindoestaans-Nederlandse
sollicitanten, die mogelijk de beeldvorming over de sollicitant beïnvloedt. We doen dit op
twee manieren.
Bij de eerste manier voegen we extra werkervaring toe op het cv van de Marokkaans-
Nederlandse en Hindoestaans-Nederlandse sollicitanten. In de bijbehorende brief voegen
we een passage over de productiviteit van de sollicitant toe. We vergelijken het succes van
deze sollicitanten met dat van autochtone sollicitanten die op dezelfde vacatures sollicite-
ren met de cv’s uit de baselineconditie en die dus minder werkervaring hebben. Deze conditie
noemen we de werkervaringsconditie.
Bij de tweede manier voegen we aan de brief van de Marokkaans-Nederlandse en
Hindoestaans-Nederlandse sollicitanten informatie toe over hun identificatie met Neder-
land en hun binding met de Nederlandse samenleving. Het cv van deze sollicitanten ver-
meldt daarnaast vrijwilligerswerk dat zich op de brede Nederlandse samenleving richt. Het
succes van deze sollicitanten wordt opnieuw vergeleken met dat van autochtone sollicitan-
ten die op dezelfde vacatures solliciteren met de cv’s uit de baselineconditie. We zullen aan
deze conditie refereren als de integratieconditie. In hoofdstuk 5 beschrijven we uitgebreider
hoe we dit hebben gedaan en wat de resultaten zijn.

Al met al is er dus sprake van drie condities in het onderzoek: in het eerste deel de
baselineconditie (gelijkwaardige sollicitanten), en in het tweede deel van het onderzoek de
werkervaringsconditie (sollicitanten met extra werkervaring) en de integratieconditie (solli-
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citanten die extra goed geïntegreerd zijn). In dit hoofdstuk beschrijven we de werkwijze
van de baselineconditie.

2.1 Praktijktests

Praktijktests zijn een methode waarbij, zoals de naam al zegt, in de praktijk getest wordt
wat het gedrag van werkgevers is. Het gaat hierbij om selectiegedrag, en meer specifiek
om de vraag of daarbij onderscheid naar etnische achtergrond wordt gemaakt. Dit wordt
getest door op bestaande vacatures gelijkwaardige cv’s en sollicitatiebrieven te sturen.
In eerdere onderzoeken naar discriminatie is ervaring opgedaan met deze methode (vgl.
Andriessen et al. 2010; 2012).
In dit onderzoek stuurden we in de baselineconditie per vacature drie gelijkwaardige cv’s
en brieven. Een van de sollicitaties is afkomstig van een autochtoon Nederlandse kandi-
daat, een van een Marokkaans-Nederlandse kandidaat en de derde van een Hindoestaans-
Nederlandse kandidaat. De etnische achtergrond van de sollicitant blijkt alleen uit de
naam. De cv’s van de Marokkaans-Nederlandse en de Hindoestaans-Nederlandse sollici-
tanten bevat geen andere informatie die op een andere etnische achtergrond zou kunnen
duiden. De geboorteplaatsen liggen in de regio Haaglanden en ook de eventueel vermelde
talenkennis1 geeft geen informatie over de etnische achtergrond (de Marokkaans-
Nederlandse sollicitanten vermelden bijvoorbeeld geen kennis van de Arabische taal).
Wanneer er een verschil wordt geconstateerd in de kansen van deze groepen om door
werkgevers te worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek, is er sprake van etnische
discriminatie enkel en alleen op basis van de naam van de sollicitant. De sollicitanten zijn
immers verder gelijkwaardig; het verschil in behandeling moet dan te maken hebben met
het enige gegeven dat tussen de kandidaten verschilt, namelijk hun etnische achtergrond.

Gelijkwaardige cv’s en brieven
Bij de methode van de praktijktest moeten de cv’s en brieven van kandidaten per vacature
gelijkwaardig zijn, omdat anders een verschil in behandeling van kandidaten niet on-
dubbelzinnig aan de etnische achtergrond kan worden toegewezen. Er kan echter geen
gebruikgemaakt worden van identieke brieven en cv’s. Dit zou geen geloofwaardige
situatie opleveren en argwaan bij werkgevers wekken. De mogelijkheid om bestaande
praktijken te observeren, wordt dan ernstig bemoeilijkt. Wanneer selecteurs vermoeden
dat ze onderwerp van onderzoek zijn, is de kans aanwezig dat ze zich anders gedragen en
dus andere selectiebeslissingen nemen dan ze normaliter zouden doen.
De fictieve kandidaten in het onderzoek moeten niet alleen over gelijkwaardige cv’s en
brieven beschikken, deze moeten ook in de ogen van werkgevers aantrekkelijk zijn.
Immers, om te kunnen concluderen of er verschil in de succeskansen van kandidaten wordt
gemaakt, moeten de kandidaten in elk geval een redelijke kans op succes maken. Het is
een tijdrovende klus om voor een vacature drie gelijkwaardige cv’s en brieven te maken. Er
is voor gekozen om met een select aantal functies in het onderzoek te werken en voor deze
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functies gelijkwaardige cv’s en brieven te maken. De volgende procedure is gevolgd om tot
gelijkwaardige kandidaten te komen.
Allereerst is een keuze gemaakt voor specifieke functies die in het onderzoek zouden wor-
den betrokken. Deze selectie is op basis van de volgende criteria gemaakt:
– er is sprake van relatief veel vraag naar arbeid binnen deze sector en dit beroep binnen

de regio Haaglanden;
– de functies zijn op maximaal mbo4-niveau;
– het is gangbaar dat (ook) mensen van 23 jaar dit werk doen.

Het leeftijdscriterium (sollicitanten van 23 jaar) is voornamelijk vanwege praktische rede-
nen gehanteerd. Personen van deze leeftijd staan aan het begin van hun carrière, wat bete-
kent dat hun cv’s relatief beknopt zijn. Lange cv’s met veel en complexe werkervaring zijn
lastiger gelijkwaardig te maken.
Naast de al genoemde criteria wilden we meerdere sectoren in het onderzoek betrekken,
en wilden we zowel functies met als zonder klantcontact. De mate van discriminatie zou
namelijk tussen deze functies kunnen verschillen. Door functies met en zonder klant-
contact in het onderzoek op te nemen, kunnen we dit nagaan. Tot slot hebben we gepro-
beerd een zo evenwichtig mogelijke verdeling te maken van functies van zowel laag niveau
(t/m mbo2) als midden functieniveau (mbo3 of mbo4). Dit heeft geleid tot de selectie van
beroepen die weergegeven is in tabel 2.1.

Tabel 2.1
Functies in het onderzoek, naar functieniveau

functie niveau
 
bedrijfsadministratief medewerker laag
officemanager/directiesecretaresse midden
keukenmedewerker laag
kok laag
zelfstandig werkend kok midden
leidinggevende keuken midden
verkoper laag
assistent-filiaalmanager midden
monteur laag
beveiliger laag
hoofd/coördinator beveiliging midden
helpende laag
verzorgende ig midden
verpleegkundige mbo4 midden

Bron: scp
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Sommige functies zijn beperkt tot een bepaalde sector, zoals helpende of verkoper. Andere
functies, zoals bedrijfsadministratief medewerker, vinden we terug in meerdere sectoren.
De vacatures vallen binnen de volgende vijf brede sectoren:2

– zorg, overheid, onderwijs, wetenschap;
– horeca, recreatie;
– detailhandel;
– maaksector (zoals techniek, bouw, industrie);
– dienstensector (zoals veiligheid, financiële, juridische en zakelijke dienstverlening).

Per functie is een set van drie cv’s en sollicitatiebrieven gemaakt. Er is zo veel mogelijk aan-
gesloten bij wat voor deze functie gangbaar is door ons te baseren op cv’s en brieven die
door echte sollicitanten op internet zijn gepost. Binnen elke set van drie cv’s hadden de
sollicitanten een vergelijkbaar diploma (dezelfde mbo-opleiding, gevolgd aan verschillende
roc’s3); evenveel jaren relevante werkervaring in vergelijkbare bedrijven, vergelijkbare cur-
sussen gevolgd en dezelfde vaardigheden (bv. dezelfde talenkennis of kennis van dezelfde
softwarepakketten). In leeftijd scheelden de sollicitanten niet meer dan zeven maanden.
De brieven en cv’s zijn vervolgens voorgelegd aan in totaal tien professionals uit de betref-
fende beroepen (bv. de cv’s voor verpleegkundige zijn aan een verpleegkundige en een lei-
dinggevende in de zorg voorgelegd). Hun is gevraagd de cv’s en brieven op de volgende
punten te beoordelen:
– aantrekkelijkheid (zijn deze kandidaten geschikt voor de functie? ontbreken er nog

zaken op het cv?);
– geloofwaardigheid (is dit het juiste niveau en taalgebruik? staan er geen vreemde

zaken in?);
– vergelijkbaarheid (springt een cv of brief er uit of zijn de kandidaten vergelijkbaar

gekwalificeerd?).

Voor de functie van leidinggevende keuken bleken we in ons netwerk niet te beschikken
over contacten met voldoende zicht op de selectiecriteria voor deze functie. De cv’s en
brieven voor deze functies zijn daarom voorgelegd aan een bureau dat gespecialiseerd is in
het schrijven van sollicitatiebrieven en cv’s. Hun zijn dezelfde vragen gesteld. Met de
opmerkingen van de professionals zijn de cv’s en brieven bijgesteld, zodat we per functie
over drie gelijkwaardige kandidaten beschikten.
In het veldwerk zijn de cv’s telkens per vacature willekeurig toebedeeld aan de verschil-
lende kandidaten. Het was dus niet zo dat de Marokkaans-Nederlandse kandidaat steeds
solliciteerde met cv A, en de autochtoon Nederlandse kandidaat met cv B. De cv’s zijn
vooraf met behulp van een randomisatieprogramma aan de kandidaten toegewezen,
zodat alle groepen sollicitanten ongeveer even vaak met hetzelfde cv solliciteerden.

Contactgegevens
Elk cv vermeldde bovenaan persoonlijke gegevens en contactgegevens van de fictieve kan-
didaten. Ten eerste heeft iedere sollicitant een naam die diens etnische achtergrond aan-
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duidt. In totaal zijn 24 namen gebruikt: acht namen per etnische groep. De namen zijn
geselecteerd uit veelgebruikte Nederlandse, Hindoestaanse en Marokkaanse namen die in
1991 (het geboortejaar van de fictieve sollicitanten) gegeven zijn. Tabel 2.2 geeft de gese-
lecteerde namen per etnische groep en geslacht weer.

Tabel 2.2
Namen van de sollicitanten, naar etniciteit en geslacht

autochtoon Marokkaans Hindoestaans
 
man Kevin de Bruin Rachid el Idrissi Arun Sital

Dirk van Leeuwen Amir Hamoudi Narinder Ramcharan
Sander van Dijk Mohamed Alaoui Pradeep Autar
Jeroen Visser Ahmed El Massaoui Ranjit Ramsoekh

vrouw Michelle de Vries Rashida Benali Gita Sardjoe
Tessa Smit Hafida El Kaddouri Jyoti Ramautar
Samantha de Bakker Khadija Ben Moussa Shaila Sietaram
Kimberley van de Berg Bouchra Benaissa Sunita Soekhoe

Bron: scp

Welke naam op welk cv werd gebruikt, werd ook random bepaald door een randomisatie-
programma, om zo (onbewuste) voorkeuren van de onderzoekers voor namen uit te slui-
ten. Iedere naam heeft dus ongeveer even vaak gesolliciteerd.
Naast de naam werd op ieder cv een geboortedatum vermeld, waaruit bleek dat de sollici-
tant 23 jaar was op het moment van solliciteren. Elke fictieve sollicitant beschikte daar-
naast over een gepersonaliseerd e-mailadres. Dit adres was voor alle sollicitanten een
hotmailadres en bestond altijd uit de naam van de sollicitant, eventueel aangevuld met
enkele cijfers. De e-mailadressen waren hiermee zo neutraal mogelijk en gaven geen aan-
leiding om onderscheid te maken tussen sollicitanten. Alle e-mailadressen werden dage-
lijks op mails van werkgevers gecheckt.
De postadressen die op het cv vermeld werden, behoorden tot bekenden van de onder-
zoekers: vrienden en collega’s hadden ons voor het onderzoek toestemming gegeven hun
adres te gebruiken. Ook bij het selecteren van postadressen werd het principe van ver-
gelijkbaarheid betracht: een adres uit een witte middenklassewijk werd bijvoorbeeld alleen
gebruikt in combinatie met twee andere adressen uit vergelijkbare wijken. De contact-
personen kregen de instructie om post van werkgevers naar de onderzoekers door te stu-
ren.
Tot slot werd op ieder cv een telefoonnummer vermeld. We beschikten voor dit onderzoek
over vier verschillende telefoonnummers. Aan deze nummers was een standaardvoicemail
gekoppeld (‘dit is de voicemail van 06-…’). Werkgevers konden op deze voicemail een
boodschap achterlaten en de onderzoekers reageerden hierop via de e-mail van de sollici-
tant.
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Het veldwerk
Het veldwerk werd uitgevoerd met behulp van een protocol om ervoor te zorgen dat het
gehele onderzoeksteam de data op dezelfde wijze verzamelde. Allereerst werd een pas-
sende vacature in de regio Haaglanden gezocht. De vacature moest rechtstreeks bij een
werkgever openstaan; de selectieprocedure moest dus niet via een werving- en selectie-
bureau verlopen. Vervolgens werden de cv’s passend bij het betreffende beroep aange-
past. Allereerst werden de namen op het cv vermeld. Bij de selectie van namen maakten
we gebruik van een randomisatieprogramma. Dit programma bepaalde vooraf welke solli-
citant met welk cv moest reageren op welke vacature.4

Tot slot werden de contactgegevens op het cv vermeld. De vermelde postadressen dienden
ongeveer een even grote afstand tot het bedrijf te hebben (bv. bij een bedrijf in Den Haag
kregen de sollicitanten postadressen in Den Haag en Voorburg).
Ook de sollicitatiebrief werd aangepast. Uiteraard werd de specifieke vacature vermeld en
werd ondertekend met de juiste naam van de sollicitant. Bij de functies van middelbaar
beroepsniveau werd een passage toegevoegd over de reden van solliciteren bij het betref-
fende bedrijf (bv. ‘ik kan mij erg vinden in de missie van dit bedrijf om…’). Voor een voor-
beeld van een sollicitatiebrief en bijbehorend cv verwijzen we naar bijlage A, te vinden op
www.scp.nl bij het desbetreffende rapport.
De op de vacature aangepaste cv’s en brieven werden achtereenvolgens verstuurd, waarbij
tussen de reacties een tussenpoos van een halve dag zat. Als de eerste brief en cv bijvoor-
beeld in de ochtend werden verstuurd, werden de tweede cv en brief in de middag ver-
stuurd en werd de sollicitatie van de derde kandidaat de volgende ochtend verstuurd. Alle
gegevens over de vacature en de sollicitanten werden vervolgens in een programma voor
statistische dataverwerking ingevoerd.
Iedere dag werden alle e-mailadressen en voicemails van alle sollicitanten gecheckt. Reac-
ties van werkgevers werden gecodeerd en de codes vastgelegd. Er zijn geen reacties per
post binnengekomen.
Als een sollicitant een uitnodiging ontving om op sollicitatiegesprek te komen, werd er zo
snel mogelijk een standaard afzegmail naar de werkgever gestuurd. Op deze manier dach-
ten werkgevers niet langer dan nodig was dat ze een goede kandidaat voor de vacature
hadden gevonden. Er zijn drie verschillende afzegmails gebruikt. Als meerdere kandidaten
voor dezelfde vacature waren uitgenodigd, werden de afzegmails met een tussenpoos van
een halve dag verstuurd.

2.2 Interviews met werkgevers

De interviews met werkgevers vonden plaats gedurende het veldwerk van de praktijktests.
Zodra de reacties op de sollicitaties van alle drie de kandidaten binnen waren of er meer
dan een maand tijd verstreken was sinds het versturen van de sollicitaties, werd gepro-
beerd contact te leggen met het bedrijf waar de vacature openstond. Niet alle bedrijven
vermeldden een telefoonnummer in hun advertentietekst of op hun website. In zulke
gevallen werd een e-mail gestuurd waarin toegelicht werd dat er een onderzoek gaande
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was naar selectieprocessen op de arbeidsmarkt, dat de vacature van dit bedrijf ook hier-
voor was geselecteerd en dat we graag in contact wilden komen met de persoon die de
selectie voor deze vacature had gedaan.
De interviews namen gemiddeld tien minuten in beslag. Het interview startte met de vraag
wie de selectie van de betreffende vacature had gedaan. Aan deze persoon werd kort uit-
gelegd dat het scp een grootschalig onderzoek naar selectieprocessen op de arbeidsmarkt
uitvoert en de methode van het onderzoek werd toegelicht (de praktijktests). Hierna werd
gevraagd of de respondent wilde meewerken aan dit onderzoek door een aantal vragen te
beantwoorden. De structuur van het interview was als volgt.
– Er werd eerst gevraagd om de selectieprocedure van het bedrijf toe te lichten (hoe

loopt de procedure van het plaatsen van een vacature tot het aanstellen van een
nieuwe medewerker? zijn procedures gestandaardiseerd?).

– Daarna werd ingegaan op diversiteit (is het bedrijf op een of andere manier op zoek
naar een mix van leeftijd, geslacht of etnische herkomst?).

– Vervolgens werden enkele bedrijfs- en selectiekenmerken gevraagd (hoeveel werk-
nemers werken er op dit moment in het bedrijf? hoeveel reacties zijn er op de speci-
fieke vacature ontvangen? was de hoofdverantwoordelijke selecteur voor deze vaca-
ture een man of een vrouw? hoeveel mensen waren in totaal betrokken bij de eerste
selectie?).

– Tot slot werd de uitslag van de praktijktest verteld en gevraagd of de selecteur hier-
voor een motivatie kon geven. Juist in de gevallen waarin verschil was gemaakt door
de selecteur vonden zij het lastig hun beslissing toe te lichten. In meerdere gevallen
werd verwezen naar collega’s die de selectiebeslissing voor (een van) de niet-westerse
kandidaten hadden genomen.

Alle 176 bedrijven waarbij de praktijktests in de baselineconditie hadden plaatsgevonden,
zijn voor een interview benaderd. Uiteindelijk hebben we bij 105 bedrijven een geslaagd
interview afgenomen. Van de 71 bedrijven waarbij geen interview is afgenomen, betreft dit
bij 14 bedrijven een weigering om mee te doen. Bij 57 bedrijven is het niet gelukt om con-
tact met de juiste persoon te krijgen. Bij 32 van deze bedrijven vermeldde de website van
het bedrijf geen telefoonnummer om contact op te nemen en is vervolgens een e-mail ver-
stuurd met een korte uitleg over het onderzoek en de vraag om contact op te nemen. Hier
is door deze 32 bedrijven niet op gereageerd. Bij 25 andere bedrijven beschikten we wel
over een telefoonnummer en zijn herhaalde contactpogingen gedaan om de juiste persoon
te spreken te krijgen. Wanneer dit na vier pogingen niet was gelukt, hebben we onze
pogingen gestaakt en geconcludeerd dat er geen contact mogelijk was.
Om te bezien of er geen selectiviteit is ontstaan in de pool van 105 selecteurs die bereid
waren om mee te werken, is getoetst of er tussen de werkgevers die wel of niet meededen
verschil is op de variabelen in de vergelijking, zoals sector, klantcontact, functieniveau. Er is
geen verschil gevonden op al deze variabelen, noch is het zo dat de werkgevers die deelna-
men aan een interview niet discrimineren. We hebben dus geen aanwijzingen dat er selec-
tiviteit is ontstaan in de groep selecteurs die aan een interview heeft meegedaan.
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2.3 Ethische overwegingen

Praktijktests zijn de geschiktste methode om het bestaan (of de afwezigheid) van discrimi-
natie aan te tonen. Tegelijkertijd bestaat er een zekere spanning tussen deze methode en
de norm van informed consent die aan de uitvoering van onderzoek ten grondslag ligt.
Die norm houdt in dat degenen die onderwerp zijn van onderzoek (in dit geval de werk-
gevers) vooraf worden geïnformeerd over het onderzoek, zodat ze zich vrijwillig bereid
kunnen verklaren eraan deel te nemen. In het geval van praktijktests kan niet vooraf toe-
stemming voor deelname aan de werkgevers worden gevraagd, omdat dit de resultaten
zou vertekenen. In sommige gevallen geldt er echter een uitzonderingspositie voor weten-
schappelijk onderzoek ten aanzien van de informatieverstrekking en de inzage van
persoonsgegevens aan de betrokkene. Een uitzondering kan worden gemaakt wanneer
aan de volgende voorwaarden wordt voldaan.5

a wanneer het bekendmaken dat een observatie in het kader van onderzoek plaatsvindt
de validiteit van de observatie ernstig kan aantasten;

b dit type onderzoek bij uitstek geschikt is om de vraagstelling van het onderzoek te
beantwoorden;

c de onderzoeker de betrokkenen geen uitspraken ontlokt en hen niet aanzet tot hande-
lingen die zij zonder de aanwezigheid van de onderzoeker zouden nalaten;

d voor zover mogelijk de betrokkenen achteraf alsnog om toestemming wordt gevraagd.

Als aan deze voorwaarden is voldaan, zal men er in principe van kunnen uitgaan dat het
onderzoek verantwoord is. Onderzoek door middel van praktijktests voldoet aan deze
voorwaarden. Ten eerste moge duidelijk zijn dat het informeren van werkgevers over het
doel van het onderzoek (achterhalen van de omvang van discriminatie) de validiteit ernstig
in gevaar brengt (zie voorwaarde a). Het is immers niet ondenkbaar dat werkgevers hun
gedrag zullen aanpassen wanneer ze weten dat ze onderwerp zijn van onderzoek.
Ten tweede zijn praktijktests bij uitstek geschikt om het bestaan van discriminatie (of de
afwezigheid ervan) overtuigend vast te stellen (voorwaarde b). Ten derde gaat het bij prak-
tijktests om de observatie van conventionele praktijken bij werkgevers (voorwaarde c). Er is
dus geen sprake van het uitlokken van discriminatoire handelingen, maar van het consta-
teren daarvan (via observaties) (Bovenkerk 1992). Een deel van de werkgevers is achteraf
over hun deelname aan het onderzoek geïnformeerd. Er is hun echter niet alsnog expliciet
om toestemming voor het onderzoek gevraagd (voorwaarde d). Met alle bedrijven uit het
eerste deel van het onderzoek (de baselineconditie) is geprobeerd telefonisch in contact te
komen. Niet alle bedrijven vermeldden een telefoonnummer in de vacature of op hun site.
In deze gevallen is een e-mail gestuurd of een contactformulier ingevuld waarin we vroe-
gen contact met ons op te nemen zodat we informatie over dit onderzoek zouden kunnen
verstrekken. In veel gevallen is daar niet op gereageerd.
De selecteurs die we over het onderzoek spraken, reageerden wisselend. Sommigen rea-
geerden uitgesproken enthousiast en vonden het zeer positief dat dit onderzoek werd uit-
gevoerd. Andere selecteurs reageerden afwijzend. Twee selecteurs stonden heel afwijzend
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ten opzichte van de methode en voelden zich beetgenomen. Een andere negatieve reactie
kwamen we vooral in de sector zorg tegen: hoewel men vaak begrip had voor het onder-
zoek, wees men op de arbeidstekorten in deze sector en het lage aanbod van sollicitanten.
Bij deze selecteurs overheerste vooral teleurstelling dat de sollicitanten fictief bleken te
zijn. De afwijzing van de methode was vooral vanwege het feit dat deze selecteurs het
gevoel hadden blij gemaakt te zijn met een dode mus. Het aantal sollicitanten in de zorg
dat werd uitgenodigd, lag ook inderdaad hoger dan in de andere sectoren. Toch was het
niet zo – zoals enkele selecteurs die we spraken beweerden – dat door het tekort aan per-
soneel en sollicitanten discriminatie in de sector zorg niet zou voorkomen. Onze analyses
wijzen uit dat de mate van discriminatie in de zorg niet significant afwijkt van die in andere
sectoren.
Aangezien we ons terdege bewust zijn van de ethische overwegingen die bij praktijktests
een rol spelen, zijn in dit onderzoek verder de volgende punten in acht genomen:
– publicatie van de onderzoeksresultaten gebeurt op dusdanige wijze dat op geen

enkele wijze herleiding tot de betrokkenen mogelijk is;
– de verkregen gegevens worden vertrouwelijk behandeld en zijn uitsluitend beschik-

baar voor dit onderzoek;
– de kosten en hinder voor de werkgevers zijn zo veel mogelijk beperkt: bij een uitnodi-

ging voor een sollicitatiegesprek werd zo snel mogelijk een e-mail verstuurd met de
mededeling dat de kandidaat een andere baan had geaccepteerd of door privé-
omstandigheden de sollicitatie introk.

Noten

1 Talenkennis is alleen vermeld wanneer dat relevant was voor de functie.
2 Om in de analyses te bezien of er verschillen zijn tussen sectoren in de mate van discriminatie, zijn de

sectoren samengevoegd tot vijf brede categorieën.
3 Er is zo veel mogelijk naar roc’s binnen de regio Haaglanden gezocht. Scholen die als zwak werden aan-

gemerkt door de Onderwijsinspectie of anderszins niet goed bekendstonden, zijn niet op de cv’s ver-
meld.

4 In sommige gevallen is afgeweken van de namen die door het randomisatieprogramma werden voor-
geschreven, bijvoorbeeld bij vacatures waar het vreemd zou zijn als er door een man werd gesollici-
teerd. Een voorbeeld is een vacature voor verkoopmedewerker in een lingeriezaak, waar bewust alleen
vrouwelijke kandidaten op hebben gereageerd. Een andere reden voor het maken van een uitzondering
was om argwaan bij werkgevers te voorkomen. In de zorg reageerden daarom altijd minimaal twee
vrouwen en in de techniek minimaal twee mannen.

5 Ontleend aan de Gedragscode voor gebruik van persoonsgegevens in wetenschappelijk onderzoek. Advies van de
Sociaal-Wetenschappelijke Raad (2003). Dit is ook in lijn met de beroepscode van sociologen, zoals opge-
steld door de Nederlandse Sociologische Vereniging.
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3 Discriminatie in de regio Haaglanden

De belangrijkste punten in dit hoofdstuk:
– Er is sprake van etnische discriminatie op de arbeidsmarkt in de regio Haaglanden:

selecteurs in dit onderzoek hebben een voorkeur voor de autochtoon Nederlandse
kandidaten boven de Marokkaans-Nederlandse en de Hindoestaans-Nederlandse sol-
licitanten, ondanks het feit dat zij gelijke kwalificaties hebben.

– Autochtoon Nederlandse sollicitanten hebben 34% kans op een uitnodiging voor een
gesprek, Hindoestaans-Nederlandse sollicitanten hebben 23% kans en Marokkaans-
Nederlandse sollicitanten 19%.

– Er zijn geen verschillen in kansen naar geslacht: mannelijke en vrouwelijke sollicitanten
hebben evenveel kans om te worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek.

– Kenmerken van de functie, de selecteur of het selectieproces hangen niet significant
samen met discriminatie.

3.1 Een strenge definitie

Bij het vaststellen van discriminatie is het van belang een strikte definitie te hanteren die
zegt wanneer er sprake is van discriminatie. In dit onderzoek staat de ongelijkheid in de
uitkomst van de sollicitaties centraal en is niet gelet op verschillen in bejegening. Het kwam
bijvoorbeeld voor dat de Marokkaans-Nederlandse sollicitant werd uitgenodigd nadat de
autochtoon Nederlandse kandidaat had aangegeven niet langer beschikbaar te zijn voor de
functie. Dit verschil wordt uiteindelijk niet zichtbaar in de maat die wij in dit onderzoek
hanteren, omdat beide kandidaten uiteindelijk een uitnodiging hebben ontvangen. In een
ander voorbeeld ontving de autochtone kandidaat zonder meer een uitnodiging voor een
gesprek, terwijl de niet-westerse kandidaat bij de uitnodiging te horen kreeg dat het maar
om een heel klein aantal uren gaat (ontmoediging). Ook dit verschil in behandeling ver-
dwijnt in onze analyses, omdat we ons alleen op de uitkomsten richten. De uitspraken in
dit onderzoek zijn dus steeds gebaseerd op verschillen in uitkomsten (uitnodiging of afwij-
zing), waarmee we een zo strikte en duidelijk mogelijke maat van discriminatie hanteren
(zie ook Andriessen et al. 2010). Wanneer ook verschillen in bejegening zouden worden
meegenomen, zouden mogelijk de verschillen tussen de groepen sollicitanten toenemen.
Hierna volgen ter illustratie enkele voorbeelden van casussen waarbij sprake van verschil in
uitkomst is. Wanneer in het onderzoek over discriminatie wordt gesproken, gaat het over
dit soort verschillen: de ene kandidaat wordt ondanks gelijke kwalificaties wel uitgenodigd,
de ander niet.

Voor een baan als zelfstandig werkend kok solliciteren Michelle, Ahmed en Arun. Arun krijgt na een paar
dagen bericht waarin hij bedankt wordt voor zijn sollicitatie, maar waarin ook wordt gemeld dat de
vacature inmiddels is vervuld. In dezelfde minuut krijgt Michelle een e-mail van dezelfde persoon, waarin
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deze vraagt of Michelle kan bellen om een afspraak te maken voor een sollicitatiegesprek. Ahmed krijgt
geen bericht.

Sunita, Rachid en Dirk solliciteren voor een baan als zelfstandig werkend kok. Rachid en Sunita krijgen
te horen dat hun profiel ‘onvoldoende aansluit bij de openstaande vacature’. Dirk wordt wel uitgenodigd
voor een gesprek, terwijl hij een vergelijkbaar profiel heeft.

Sunita, Mohamed en Dirk solliciteren als administratief medewerker. Mohamed en Sunita worden bei-
den afgewezen voor de baan en krijgen te horen dat het bedrijf al in een vergevorderd stadium is met
andere kandidaten. Dirk krijgt vijf dagen later bericht en ook hij wordt afgewezen. In zijn bericht staat
dat ze op zoek zijn naar iemand met meer ervaring. Vervolgens geeft de selecteur aan dat er nog een
andere functie is waarvoor ze iemand zoeken. De selecteur denkt dat deze functie meer bij Dirk aansluit
en stuurt het functieprofiel mee.

Voor een functie in de thuiszorg solliciteren Rachid, Gita en Samantha. Alle kandidaten ontvangen een
standaardbevestigingsmail. Rachid en Gita ontvangen enkele dagen later een bericht dat hun sollicitatie
in behandeling wordt genomen. Gita ontvangt snel daarna een uitnodiging voor een gesprek en zegt de
sollicitatie af. Rachid krijgt bericht dat er al veel sollicitanten zijn uitgenodigd en dat ze zijn sollicitatie
graag in portefeuille houden voor als ze geen geschikte kandidaat vinden. Vier dagen later wordt Rachid
gebeld om een afspraak te maken voor een sollicitatiegesprek. Rachid mailt direct dat hij zich uit de pro-
cedure terugtrekt. Een dag later wordt hij gebeld door een andere locatie; daar willen ze ook graag een
gesprek met hem. Samantha ontvangt geen bericht over haar sollicitatie en is dus afgewezen.

We onderscheiden ‘verschil in uitkomsten’ van ‘verschil in bejegening’. Hierna volgen
enkele voorbeelden van verschil in bejegening, waarbij geen sprake is van verschil in uit-
komsten. Deze verschillen worden in dit onderzoek niet als discriminatie beschouwd.

Shaila, Dirk en Mohamed solliciteren op een functie in de zorg. Shaila en Dirk krijgen tegelijkertijd een
uitnodiging. Ze zeggen beiden af. Drie dagen na de afzegging krijgt Mohamed een uitnodiging voor een
gesprek. Volgens de stikte definitie is hier geen sprake van discriminatie, omdat allen uiteindelijk uitge-
nodigd zijn. Mohamed was echter ‘tweede keus’, omdat hij pas een uitnodiging ontving nadat Shaila en
Dirk hadden afgezegd.

Mohamed, Jyoti en Kimberley solliciteren op een vacature van administratief medewerker. Alle drie wor-
den ze afgewezen. De motivatie voor de afwijzing is echter voor de drie kandidaten anders, ondanks het
feit dat ze een vergelijkbaar profiel hebben. Kimberley wordt afgewezen omdat ze overgekwalificeerd
zou zijn: de functie zou haar te weinig uitdaging bieden. Jyoti wordt juist te licht bevonden: zij zou niet
voldoen aan de functie-eisen (terwijl ze dezelfde kwalificaties en ervaring heeft als Kimberley). Mohamed
wordt zonder opgaaf van redenen afgewezen.
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3.2 Succes of geen succes

Het eerste deel van het veldwerk heeft plaatsgevonden in de periode van eind augustus
2014 tot begin november 2014. In deze periode vonden de tests plaats voor de zoge-
noemde baselineconditie (zie hoofdstuk 2). Het doel van deze tests was om vast te stellen
of (en zo ja: in welke mate) er sprake was van discriminatie op de Haagse arbeidsmarkt.
Hiertoe werden 528 sollicitaties van gelijkwaardige fictieve kandidaten verstuurd naar
176 echte vacatures.1 Uiteindelijk werden 24 sollicitaties ongeldig verklaard, vanwege uit-
eenlopende redenen (de vacature was inmiddels gesloten, of er was een fout in de brief of
het cv gemaakt, bv. een verkeerd jaartal of een verkeerde bedrijfsnaam). In totaal beschik-
ken we dus voor de baselineconditie over 504 geldige sollicitaties.
De reacties op alle sollicitaties werden vastgelegd in documenten voor tekstverwerking en
vervolgens gecodeerd. In eerste instantie werd de reactie van de werkgever zo gedetail-
leerd mogelijk vastgelegd. De reacties liepen sterk uiteen. Behalve duidelijke afwijzingen
en duidelijke uitnodigingen voor een gesprek kwamen ook allerlei tussenvarianten voor.
De diverse reacties zijn uiteindelijk voor de analyses samengevoegd tot twee mogelijke
antwoorden:
– succesvol (een uitnodiging voor een sollicitatiegesprek op de functie waarop is

gesolliciteerd, maar ook bv. uitnodigingen voor een gesprek over een andere vacature,
e-mails waarin de werkgever aangeeft interesse in de kandidaat te hebben, en tele-
foontjes waarin de werkgever de kandidaat vraagt terug te bellen);

– niet succesvol (regelrechte afwijzingen, maar bv. ook berichten van de werkgever dat
de vacature niet langer beschikbaar is of al vervuld is, en sollicitaties waarop geen
reactie is ontvangen). Uit de interviews met werkgevers bleek dat werkgevers er niet
altijd toe overgaan om sollicitanten te berichten dat zij zijn afgewezen. Geen reactie
betekent dus: geen succes.

3.3 Discriminatie op de Haagse arbeidsmarkt?

Om te bezien of er sprake is van discriminatie op de arbeidsmarkt van de regio Haag-
landen, analyseerden we de 504 sollicitaties uit de baselineconditie (het eerste deel van dit
onderzoek). De sollicitanten reageerden in deze praktijktests met vergelijkbare cv’s. De
procedure om tot die vergelijkbare cv’s te komen, hebben we toegelicht in hoofdstuk 2.
Toch is het goed om deze assumptie van vergelijkbaarheid nog eens expliciet na te gaan.
We toetsten of onze procedure adequaat is geweest door de kans op succes tussen de ver-
schillende cv’s en brieven te vergelijken. Er blijkt inderdaad sprake van vergelijkbaarheid:
de kansen om uitgenodigd te worden, verschillen niet voor de verschillende cv’s en brie-
ven. Kandidaten die met cv en brief A solliciteerden, hadden dus evenveel kans op succes
als kandidaten die met cv en brief B of C solliciteerden.
Nu is vastgesteld dat kandidaten inderdaad met vergelijkbare kwalificaties solliciteerden,
keren we terug naar eerste onderzoeksvraag: In welke mate is er sprake van etnische discri-
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minatie van Marokkaanse en Hindoestaanse Nederlanders bij het zoeken naar werk op
laag en midden functieniveau op de arbeidsmarkt van de regio Haaglanden?
Een kwart van alle sollicitanten werd uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek, maar de
kansen op succes bleken niet gelijk te zijn voor de sollicitanten met verschillende etnische
achtergronden. Autochtoon Nederlandse kandidaten hebben significant meer kans om uit-
genodigd te worden dan de Hindoestaans-Nederlandse en de Marokkaans-Nederlandse
kandidaten. Dit blijft zo wanneer we in de analyses rekening houden met het functieniveau
waarop is gesolliciteerd, of er sprake is van klantcontact in de functie, het format van de
brief en het cv waarmee is gesolliciteerd en de sector waarbinnen is gesolliciteerd.2 Met
andere woorden: er is inderdaad sprake van etnische discriminatie op de arbeidsmarkt van
de regio Haaglanden.

Figuur 3.1
Kansen van de sollicitanten op een uitnodiging, naar etnische groep, 2015 (in procenten)a
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a De kansen van autochtoon Nederlandse sollicitanten verschillen significant van de kansen van
Marokkaans-Nederlandse en Hindoestaans-Nederlandse sollicitanten. De kansen van Marokkaans-
Nederlandse en Hindoestaans-Nederlandse sollicitanten verschillen niet van elkaar.

Bron: scp (Andriessen et al. 2015)

Autochtoon Nederlandse sollicitanten hadden 34% kans om een uitnodiging op hun sollici-
tatie te ontvangen, de Hindoestaans-Nederlandse kandidaten 23% en de Marokkaans-
Nederlandse kandidaten 19% (zie figuur 3.1). Autochtoon Nederlandse sollicitanten hebben
dus 1,5 keer zoveel kans op succes dan Hindoestaans-Nederlandse sollicitanten en bijna
twee keer (1,8 keer) zoveel kans dan Marokkaans-Nederlandse sollicitanten.
In het onderzoek Op achterstand (Andriessen et al. 2012), waarbij werkzoekenden persoonlijk
solliciteerden bij uitzendbureaus, werd een vergelijkbare mate van discriminatie gevonden
voor Surinaamse Nederlanders als in dit onderzoek voor de Hindoestaanse Nederlanders
(autochtone sollicitanten hadden toen 1,6 keer zoveel kans op werk). In dat onderzoek
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werd geen discriminatie van Marokkaanse Nederlanders vastgesteld. In een eerdere studie,
die in economisch gunstige tijden werd uitgevoerd, lag de mate van discriminatie voor
Surinaamse Nederlanders lager: autochtonen hadden 1,3 keer zoveel kans op een uitnodi-
ging voor een gesprek (Andriessen et al. 2010). Een vergelijking tussen de verschillende stu-
dies dient echter met de nodige voorzichtigheid te gebeuren. Ten eerste verschilt de eco-
nomische toestand danig tussen de verschillende studies. De studie Liever Mark dan Moham-
med? werd uitgevoerd ten tijde van een hoogconjunctuur; de studie Op achterstand speelde
zich af tegen de achtergrond van economische crisis. Onderzoek wijst uit dat de mate van
discriminatie meedeint met de conjunctuur (Andriessen 2010). Ook verschillen de breedte
en de sector van onderzoek. In Op achterstand werd het onderzoek uitgevoerd onder uit-
zendbureaus bij functies van laag en midden niveau; in de studie Liever Mark dan Moham-
med? richtte het onderzoek zich wel op werkgevers, maar maakten ook beroepen van hoog
functieniveau deel uit van het onderzoek. Op hoog functieniveau is de mate van discrimi-
natie doorgaans lager.
De kansen van Hindoestaans-Nederlandse kandidaten en Marokkaans-Nederlandse kandi-
daten in dit onderzoek liggen dicht bij elkaar. In een aanvullende toets is daarom berekend
of het verschil tussen deze groepen statistisch significant is of op toeval berust. Er blijkt
geen significant verschil te bestaan tussen de kansen van deze twee groepen. Het verschil
in kansen op een uitnodiging voor een sollicitatiegesprek ligt dus tussen autochtoon
Nederlandse sollicitanten enerzijds en de kandidaten met een niet-westerse achtergrond
anderzijds. De grens wordt door werkgevers getrokken bij autochtoon versus niet-autoch-
toon. Uit een onderzoek door middel van interviews met werkgevers en intermediairs op
de arbeidsmarkt over hun beelden van etnische groepen kwam dit ook naar voren (Nievers
2010). Werkgevers motiveerden hun voorkeur voor autochtoon Nederlandse werknemers
in dit onderzoek als risicovermijding: hoewel beelden over bijvoorbeeld Surinaamse en
Turkse Nederlanders positiever waren dan die over Marokkaanse en Antilliaanse
Nederlanders, werd de keuze voor een autochtoon Nederlandse werknemer gezien als vei-
liger. Wanneer men de keuze heeft, gaat de voorkeur dus doorgaans uit naar een autoch-
tone Nederlander.
In andere onderzoeken (bv. Andriessen et al. 2010; 2012) werden verschillen geconstateerd
in de kansen van mannelijke en vrouwelijke sollicitanten van verschillende etnische achter-
gronden. Autochtone vrouwen hadden doorgaans de hoogste kans op succes, terwijl man-
nelijke sollicitanten met een niet-westerse achtergrond de minste kans hadden. Ook in dit
onderzoek keken we of er verschillen in de kansen van mannelijke en vrouwelijke sollici-
tanten bestaan. De kansen van mannen en vrouwen blijken in dit onderzoek niet signifi-
cant te verschillen. Ook binnen etnische groepen verschillen de kansen op een uitnodiging
van mannen en vrouwen niet significant. De verschillen in kansen die zich voordoen, spe-
len zich af tussen etnische groepen. Discriminatie op de arbeidsmarkt van de regio Haag-
landen verloopt dus langs etnische scheidslijnen en heeft niet ook een geslachtsdimensie.

2 9 d i s c r i m i n a t i e  i n  d e  r e g i o  h a a g l a n d e n



3.4 Geen verschillen in discriminatie naar functiekenmerken

Klantcontact
Bij driekwart van de vacatures behoorde contact met klanten of cliënten tot de taak-
omschrijving; bij een kwart niet. De mate van discriminatie kan verschillen naar deze func-
tiekenmerken. Werkgevers kunnen bijvoorbeeld veronderstellen dat (een deel van) hun
klanten een zodanige afkeer hebben van niet-westerse migranten dat zij diensten en pro-
ducten niet van hen willen afnemen. Niet-westerse migranten worden dan niet aangeno-
men, om te voorkomen dat de onderneming schade lijdt wanneer bevooroordeelde klan-
ten wegblijven. In de literatuur staat dit fenomeen bekend als customer discrimination. In eer-
der onderzoek (vgl. Andriessen et al. 2010) werd inderdaad geconstateerd dat er meer
gediscrimineerd werd in functies mét klantcontact dan in functies zónder klantcontact. Ook
in dit onderzoek hebben we gekeken of hiervan sprake was. Hoewel de ongelijkheid in kan-
sen kleiner lijkt in functies zonder klantcontact dan met klantcontact, is er geen sprake van
een significant verschil.3 We zien hier dus wel de richting terug die we eerder in ander
onderzoek constateerden (meer discriminatie in functies met klantcontact), maar in dit
onderzoek is dat verschil niet significant.

Functieniveau
Eerder onderzoek laat zien dat discriminatie vooral plaatsvindt aan de onderkant van de
arbeidsmarkt en in mindere mate of in het geheel niet in hogere functieniveaus (Altintas et
al. 2009; Andriessen et al. 2010; Bovenkerk et al. 1995; Büyükbozkoyum et al. 1991). In dit
onderzoek zijn alleen laag en midden functieniveau betrokken. Iets minder dan de helft
van de vacatures (46%) was op laag functieniveau; 54% bevond zich op midden functie-
niveau. Tussen deze niveaus werd in het onderzoek Liever Mark dan Mohammed? geen ver-
schil in de mate van discriminatie gevonden. Ook in dit onderzoek hebben we bekeken of
de mate van discriminatie verschilt tussen functieniveaus. Dit blijkt niet het geval te zijn.4

Sollicitanten hebben wel een hogere kans op een uitnodiging voor banen op midden
functieniveau dan op laag functieniveau, maar dit verschilt niet tussen autochtone
Nederlanders en niet-westerse migranten. Discriminatie speelt zich dus zowel op midden
als op laag functieniveau af.

Sector
De verschillende functies in het onderzoek kunnen ingedeeld worden binnen vijf brede sec-
toren:
– zorg, overheid, onderwijs, wetenschap;
– horeca, recreatie;
– detailhandel;
– maaksector (zoals techniek, bouw, industrie);
– dienstensector (zoals veiligheid, financiële, juridische en zakelijke dienstverlening).
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In bepaalde sectoren zijn meer niet-westerse migranten werkzaam dan in anderen. Zo
blijkt uit gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek dat in Nederland relatief veel
Marokkaanse Nederlanders werkzaam zijn binnen de sectoren Handel, Industrie en Zake-
lijke dienstverlening, en minder in de sectoren Gezondheids- en welzijnszorg en Openbaar
bestuur en overheidsdiensten. Surinaamse Nederlanders werken juist minder in Industrie
en Handel, en meer in de sectoren Openbaar bestuur en overheidsdiensten en Gezond-
heids- en welzijnszorg. Hoe deze verdeling binnen de regio Haaglanden is, is niet bekend.
Zoals het spreekwoord luidt, maakt onbekend onbemind. Een grotere diversiteit binnen
sectoren zou groepen meer met elkaar in contact kunnen brengen. Meer contact tussen
groepen kan vooroordelen en discriminatie verminderen (vgl. Allport 1979). Dat bepaalde
groepen ‘bekender’ zijn, kan misschien samenhangen met de mate van discriminatie bin-
nen deze sectoren. We toetsten daarom of de kansen op succes van de etnische groepen
sollicitanten verschillen tussen de diverse sectoren. Dit blijkt niet het geval te zijn:5 binnen
de sectoren vinden we steeds hetzelfde patroon. Autochtone sollicitanten hebben de
grootste kansen, de Marokkaans- en Hindoestaans-Nederlandse sollicitanten hebben min-
der kans. In alle sectoren is dus sprake van discriminatie.
Wel verschillen de kansen van alle sollicitanten naar sector: in de zorg en overheid hebben
sollicitanten meer kans op een uitnodiging voor een gesprek dan in de sector horeca,
ongeacht hun etnische achtergrond.

3.5 Grotere ongelijkheid in Den Haag dan in de rest van de regio Haaglanden

De etnische samenstelling in de verschillende gemeenten van Stadsgewest Haaglanden
verschilt. Zo is minder dan de helft van de bewoners van de stad Den Haag autochtoon
Nederlands, terwijl bijvoorbeeld in het Westland dit percentage op 87% ligt.6 Den Haag
kent dus een grotere menging dan de overige gebieden in de regio Haaglanden. We onder-
zochten of het verschil maakte voor de mate van discriminatie of de vacature voor Den
Haag was of voor de rest van de regio Haaglanden. Figuur 3.2 laat het verschil in kansen
zien. De kansen voor Marokkaanse en Hindoestaanse Nederlanders veranderen niet tot
nauwelijks voor vacatures in Den Haag of de rest van de regio Haaglanden. De kansen van
autochtone Nederlanders liggen in Den Haag echter beduidend hoger dan in de rest van de
regio Haaglanden.7 De voorkeur voor autochtone Nederlanders is in Den Haag dus groter
dan in de rest van de regio Haaglanden, en daarmee is de mate van discriminatie in Den
Haag dus ook groter.
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Figuur 3.2
Kansen op succes in Den Haag en de rest van de regio Haaglanden, naar etnische groep, 2015 (in procenten)
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Bron: scp (Andriessen et al. 2015)

3.6 Geen samenhang met kenmerken van de selectieprocedure8

In de interviews met werkgevers is onder meer gevraagd naar de selectieprocedure.
Alle 176 werkgevers uit de baselineconditie zijn gebeld en gevraagd om hun medewerking.
Uiteindelijk namen 105 selecteurs deel aan een kort interview. In het gesprek met de selec-
teurs kwamen de volgende zaken aan de orde:
– het aantal selecteurs dat betrokken was bij de eerste selectiebeslissing;
– het geslacht van de selecteur die hoofdverantwoordelijk was voor de eerste selectie-

beslissing;
– het aantal werknemers dat werkzaam is in het bedrijf;
– het totaal aantal reacties dat is ontvangen op de betreffende vacature;
– of is gewerkt met een gestandaardiseerde selectieprocedure.

Niet alle deelnemende selecteurs wilden of konden op alle vragen informatie verschaffen.
Per selecteurskenmerk beschikken we dus niet steeds over de antwoorden van alle selec-
teurs.

Er is in de interviews niet gevraagd naar de etnische achtergrond van de selecteur. Vooraf-
gaand aan het onderzoek is de inschatting gemaakt dat er in het onderzoek te weinig niet-
autochtone werkgevers zouden zijn om een zinvolle uitsplitsing naar etnische achtergrond
te kunnen maken. We kunnen dan ook niet nagaan of discriminatie hiermee wel of niet
samenhangt. Het voeren van diversiteitsbeleid en de redenen waarom selecteurs dit wel of
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niet doen, is wel in de interviews aan bod gekomen. Over dit onderwerp is dus niet alleen
kwantificeerbare data voorhanden, zoals bij de andere zaken die in het interview aan bod
kwamen. Vanwege de meer uitgebreide beschikbare data zullen we in het volgende hoofd-
stuk dieper ingaan op het thema diversiteitsbeleid.

3.6.1 Aantal selecteurs
Aan selecteurs werd gevraagd of ze alleen voor de eerste selectiebeslissing verantwoorde-
lijk waren of dat ze in deze fase de selectie samen met anderen deden. Van 89 selecteurs
beschikken we over deze informatie, die is weergegeven in tabel 3.1. Zestien selecteurs wil-
den of konden deze informatie niet met ons delen.

Tabel 3.1
Verdeling van het aantal betrokken selecteurs per vacature

aantal betrokken selecteurs aantal vacatures waarbij dit het geval was
 
1 42
2 31
3 11
4 4
5 1
totaal 89

Bron: scp (Andriessen et al. 2015)

In ongeveer de helft van de gevallen was er een enkele selecteur betrokken en verantwoor-
delijk voor de eerste selectiefase. In de andere helft van de gevallen ging het meestal om
twee selecteurs, soms om meer. We zijn nagegaan of het uitmaakt of er een enkele selec-
teur of meerdere selecteurs betrokken zijn. Het zou kunnen dat voorkeuren op basis van
persoonskenmerken verminderen wanneer de selectie door meerdere personen wordt
gedaan. Triviale voorkeuren kunnen dan zichtbaar worden en moeten worden toegelicht.
Er blijkt echter in dit onderzoek geen verband te bestaan tussen het aantal selecteurs (een
of meer) en de mate van discriminatie.9 Een mogelijke verklaring daarvoor zou kunnen zijn
dat selecteurs vooral náást elkaar werken en niet zozeer mét elkaar: de binnengekomen
sollicitaties bleken vaak over de selecteurs verdeeld te worden. De ene selecteur bekijkt het
ene deel van de sollicitaties, de andere(n) het andere gedeelte. Er vindt dan geen uitwisse-
ling plaats waarom een bepaalde kandidaat wel of niet geselecteerd is. Dit werd een aantal
keer geïllustreerd in de interviews. Wanneer er verschil in behandeling van kandidaten was,
werd gevraagd wat dit verschil had veroorzaakt. Het was lastig daar in de gesprekken een
antwoord op te krijgen: men zei vaak zich dit niet meer goed te kunnen herinneren. Rela-
tief vaak werd genoemd dat meerdere selecteurs betrokken waren en dat de motieven van
deze anderen de respondent onbekend waren. Het is vaker voorgekomen dat de selecteur
geen reden kon bedenken waarom de andere selecteur een kandidaat had afgewezen
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(vaak de kandidaat met een niet-westerse naam), terwijl de autochtone kandidaat met
vergelijkbare kwalificaties wel was uitgenodigd.
Wel hebben alle groepen sollicitanten meer kans op succes wanneer er twee of meer selec-
teurs zijn. Het is mogelijk dat het aantal selecteurs samenhangt met een ander kenmerk
van een bedrijf (bv. onderdeel zijn van een groot concern), dat op zijn beurt weer samen-
hangt met de kansen van sollicitanten.

3.6.2 Een mannelijke of een vrouwelijke selecteur
Het geslacht van een selecteur zou een verschil kunnen maken. Uit onderzoek blijkt dat
mannen over het algemeen discriminatie minder problematisch vinden dan vrouwen
(Kuran en McCaffery 2007) en sterker geneigd zijn dan vrouwen om de groep waartoe ze
behoren te bevoordelen (Yamagishi en Mifune 2009). Vrouwen hebben positievere attitu-
den dan mannen jegens etnische minderheden (Johnson en Marini 1998). Of de selecteur
een man of een vrouw is, zou dus kunnen uitmaken voor de mate waarin sollicitanten van
verschillende etnische achtergronden gelijk behandeld worden. Daarom is gekeken of het
geslacht van de persoon die hoofdverantwoordelijk voor de eerste selectiefase was, uit-
maakt voor de kansen van etnische groepen sollicitanten. Vier van de tien selecteurs in het
onderzoek waren man; de meerderheid van de selecteurs waren dus vrouwen. Het geslacht
van de selecteur blijkt echter niet uit te maken voor de mate van discriminatie: het verschil
in kansen van de Marokkaanse- en Hindoestaanse Nederlanders met autochtone
Nederlanders verschilt niet significant wanneer de selecteur een man of een vrouw is.

3.6.3 Grootte van het bedrijf
De omvang van een bedrijf kan verband houden met discriminatie. In een onderzoek naar
discriminatie door uitzendbureaus lieten Loeters et al. (2014) zien dat de omvang van het
uitzendbureau van invloed was op de mate waarin een discriminerend verzoek werd geho-
noreerd. De onderzoekers deden zich in dit onderzoek voor als werkgevers en belden uit-
zendbureaus op met de vraag of zij binnen korte tijd personeel aan hun fictieve callcenter
zouden kunnen leveren. Aan hun verzoek voegden ze echter een discriminerende compo-
nent toe: ze vroegen uitzendbureaus om Marokkaanse of Surinaamse Nederlanders uit te
sluiten van de selectie. Driekwart van de uitzendbureaus honoreerde dit verzoek. Grote uit-
zendbureaus (dus met meer filialen) voldeden minder vaak aan het verzoek dan kleine uit-
zendbureaus. Deze bevinding werd in verband gebracht met de grotere marktafhankelijk-
heid van kleine uitzendbureaus, en de grotere kwetsbaarheid van de naam van grotere uit-
zendbureaus, mocht het bekend worden dat ze zich schuldig maken aan discriminatie.
Daarnaast kan de professionaliteit van grotere bedrijven een rol spelen. Bedrijfsgrootte
kan dus samenhangen met de omvang van discriminatie. In dit onderzoek beïnvloedt de
omvang van het bedrijf de kansen van de verschillende etnische groepen niet: er wordt niet
significant meer of minder gediscrimineerd in grotere dan in kleinere bedrijven.10
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3.6.4 In competitie met andere gegadigden
In eerder onderzoek is gesuggereerd dat een kleiner aanbod van beschikbare kandidaten
werkgevers minder kieskeurig zou maken, terwijl bij een groot aanbod het gewicht van
persoonlijkheidskenmerken, zoals etnische achtergrond, toeneemt (Andriessen 2010). Met
andere woorden: wanneer het aanbod van kandidaten groot is, zou er wel eens meer dis-
criminatie kunnen plaatsvinden. Deze veronderstelling is getoetst in onze dataset. Aan de
selecteurs is daartoe gevraagd hoeveel reacties ze op de betreffende vacature hadden ont-
vangen. 81 selecteurs konden ons dit aantal precies vertellen of daar een goede inschatting
van geven. De variatie in het aantal ontvangen reacties was groot: tussen in totaal drie
reacties tot meer dan 300 reacties. Het aantal ontvangen reacties hangt samen met de sec-
tor waarbinnen is gesolliciteerd. In de zorg werden vaak relatief weinig reacties ontvangen
(zie ook § 2.3, ethische overwegingen), in de dienstensector juist relatief veel. Het aantal
reacties had echter geen relatie met de omvang van discriminatie: discriminatie vermin-
derde dus niet significant wanneer er minder mensen solliciteerden.11

3.6.5 Gestandaardiseerde selectieprocedure
Het College voor de Rechten van de Mens adviseert bedrijven om ‘een inzichtelijke, syste-
matische en controleerbare selectieprocedure te hanteren om ongelijke behandeling te
voorkomen’ (College voor de Rechten van de Mens, aanbeveling bij oordeel 2011-89).
De Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling (nvp)
heeft een sollicitatiecode ontwikkeld om een norm te bieden voor ‘een transparante en
eerlijke werving en selectieprocedure’. Indien een organisatie besluit dat er een vacature is
of komt en dat die vervuld moet worden, maakt ze een wervingsprofiel waarin de rele-
vante kenmerken worden vermeld. Daartoe behoren in elk geval: functie-eisen, taak-
inhoud en verantwoordelijkheden, plaats in de organisatie, aard van het dienstverband (bv.
tijdelijk of detachering), arbeidstijden en arbeidsduur (bv. ploegendienst of deeltijd) en
standplaats. Functie-eisen kunnen betrekking hebben op vakbekwaamheid (opleiding,
kennis en ervaring), gedrag en persoonlijke kwaliteiten. De eisen die worden gesteld met
betrekking op persoonlijke kenmerken moeten wel relevant zijn en dus verband houden
met het goed kunnen invullen van de functie. Daarnaast mogen de eisen niet in strijd zijn
met de wet.
Uit eerder onderzoek blijkt dat vooral grotere organisaties met gestandaardiseerde selec-
tieprocedures werken, terwijl dit in kleinere organisaties vooral ad hoc wordt ingevuld
(Lamberts en Eeman 2011). Wanneer de werving en selectie arbitrair, ad hoc en informeel is
ingericht, is de kans groter dat kandidaten niet objectief beoordeeld worden en stereoty-
pen een grotere rol gaan spelen (Bielby 2000; Van den Brink 2009; 2011). We vroegen werk-
gevers in de interviews of ze op een of andere manier gebruikmaakten van een gestandaar-
diseerde procedure in de selectie voor de betreffende vacature. Hierop konden of wilden
101 werkgevers antwoorden. Van hen antwoordden 49 werkgevers dat ze met een gestan-
daardiseerde selectieprocedure hadden gewerkt, waarbij vooraf duidelijk was op welke cri-
teria de selectie zou plaatsvinden. Bij de 52 andere selecteurs had de selectie meer een ad
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hoc karakter: zij lieten zich in de selectie leiden door de sollicitaties die binnenkwamen en
formuleerden op basis daarvan hun criteria.
In dit onderzoek maakte de aanwezigheid van een vorm van een gestandaardiseerde selec-
tieprocedure geen verschil voor de kansenongelijkheid tussen groepen sollicitanten. Zowel
in bedrijven die een gestandaardiseerde procedure hadden gevolgd, als in bedrijven die dat
niet deden, was er sprake van discriminatie.12 Dit was ongeacht de omvang van het bedrijf.

Noten

1 Etnische achtergrond van de selecteur was geen criterium om bedrijven uit te sluiten. In het onderzoek
zijn dan ook zowel selecteurs met een autochtoon Nederlandse achtergrond als met een andere etni-
sche achtergrond betrokken. De precieze verdeling is niet bekend, omdat niet expliciet naar de etnische
achtergrond van de selecteur is gevraagd.

2 Er is gebruikgemaakt van logistische multilevelanalyse, waarbij succes wordt verklaard uit de etnische
achtergrond van de sollicitant. Als controlevariabelen zijn toegevoegd: klantcontact, format van brief
en cv, sector en functieniveau. Deze controlevariabelen voegen niet veel aan de verklaring toe, aange-
zien sollicitanten op dezelfde vacature solliciteren (en deze kenmerken dus gelijk zijn voor de gekop-
pelde sollicitanten). Voor de verschillende etnische groepen zijn kansen op succes berekend, waarbij ze
zijn gecorrigeerd voor achtergrondvariabelen. Het betreft dus de kans op succes waarbij de controle-
variabelen op hun gemiddelde werden gehouden.

3 Chi2 = 4,07 en p = 0,13.
4 Chi2 = 2,14 en p = 0,34.
5 Chi2 = 4,52 en p = 0,81.
6 Zie http://westland.incijfers.nl, 2013.
7 Chi2 etniciteit × plaats = 5,35, p < 0,10.
8 We constateren geen verschillen in de mate van discriminatie naar functiekenmerken, kenmerken van

selecteurs en kenmerken van het selectieproces. We kunnen echter niet uitsluiten dat er helemaal geen
samenhang is tussen deze kenmerken en de omvang van discriminatie. Het aantal observaties is te laag
om effectgrootten van een kleine omvang te kunnen detecteren. Dat wil zeggen: het is mogelijk dat,
gegeven het huidig aantal observaties, het effect te klein is om met een voldoende mate van zekerheid
vast te stellen of het niet aan toeval te wijten is.

9 Chi2 = 0,20 en p = 0,91.
10 Chi2 = 0,40 en p = 0,98.
11 Chi2 = 0,46 en p = 0,79.
12 Chi2 = 2,40 en p = 0,31.
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4 Waarom (geen) diversiteitsbeleid?

De belangrijkste punten in dit hoofdstuk:
– Er bestaat geen samenhang tussen het al dan niet voeren van diversiteitsbeleid en de

mate van discriminatie.
– Van de 100 ondervraagde werkgevers voeren er 76 geen diversiteitsbeleid, hebben er

21 de wens om dit te doen en voeren er drie actief beleid.
– Genoemde redenen om geen diversiteitsbeleid te voeren:

– een divers personeelsbestand ontstaat vanzelf;
– persoonskenmerken spelen geen rol bij selectie (er is geen discriminatie);
– diversiteitsbeleid is voorkeursbeleid, en daarmee discriminerend;
– weinig aanbod en dus geen mogelijkheid om ‘diverse’ keuze te maken.

– Genoemde redenen om wel diversiteitsbeleid te voeren:
– klantenbestand is divers;
– realiseren van combinatie van eigenschappen en capaciteiten in team;
– verdeling van taken verloopt gemakkelijker (bv. diversiteit aan voorkeuren en

gewenste werktijden).
– Voorstanders van diversiteitsbeleid noemen daarvoor (bijna) uitsluitend bedrijfs-

economische motieven.

4.1 Diversiteitsbeleid bij selectie

Het (stimuleren van) diversiteitsbeleid wordt wel genoemd als een van de maatregelen om
discriminatie te verminderen (bv. ser 2009). In de interviews met werkgevers is daarom
ook gevraagd of ze diversiteitsbeleid voeren, wat ze daaronder verstaan en met welke
reden ze dit wel of niet doen.
Diversiteitsbeleid kan worden omschreven als ‘beleid dat erop is gericht optimale en duur-
zame inzetbaarheid en productiviteit van alle medewerkers te bereiken, rekening houdend
met al hun verschillen én overeenkomsten’ (Van de Ven et al. 2004: 2). Diversiteitsbeleid
houdt in dat organisaties beleid hebben ontwikkeld voor de diversiteit van het personeel
dat ze in dienst hebben of willen hebben. Er zijn geen vast omschreven maatregelen die
maken dat er sprake is van diversiteitsbeleid; de term verwijst naar een grote variatie aan
manieren en initiatieven (Fischer 2009). Daarmee is ook diffuus wat diversiteitsbeleid pre-
cies omvat (Vertovec 2012).

Motieven om diversiteitsbeleid te voeren
Organisaties kunnen vanwege bedrijfseconomische en moreel-ethische motieven beslui-
ten om diversiteitsbeleid te voeren. De bedrijfseconomische kant kan betrekking hebben
op zowel de aanbod- als de vraagzijde van de arbeidsmarkt (ser 2009). Het aanbod van
potentiële werknemers op de arbeidsmarkt is steeds diverser geworden. Organisaties zul-
len dus ook de talenten van een diverse groep werknemers moeten benutten om over vol-
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doende arbeid te kunnen beschikken. Ook het klantenbestand van veel organisaties is plu-
riformer en diverser geworden. Voor organisaties kan het nuttig zijn om mensen in dienst
te hebben met kennis over de afzetmarkt, die door een divers personeelsbestand beter
begrepen en bediend kan worden (ser 2009). Een moreel-ethisch motief voor diversiteits-
beleid kan zijn dat bedrijven uiting aan hun maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel
willen geven en hun persoonsbestand daarom een afspiegeling van de samenleving willen
laten zijn (ser 2009).

Effecten van diversiteitsbeleid?
Empirisch onderzoek is verdeeld over de vraag of diversiteitsbeleid vooral positieve of
negatieve effecten heeft (Fischer 2009). We noemen hierna een aantal voordelen en knel-
punten die we in de literatuur zijn tegengekomen.
Ten eerste is een mogelijk voordeel van diversiteitsbeleid dat een organisatie beter gebruik
kan maken van talenten. De groep van potentiële werknemers is groter als een bedrijf op
zoek is naar een divers personeelsbestand. Uit deze grotere groep kunnen de beste talen-
ten worden gekozen (Fischer 2009).
Ten tweede wordt verondersteld dat werknemers gemotiveerder en beter inzetbaar zou-
den zijn door het voeren van diversiteitsbeleid, omdat er dan meer rekening gehouden
wordt met hun wensen (ser 2009). Het verzuim en de omloop van het personeel zou min-
der worden; de productiviteit toenemen en werknemers zouden hun talenten beter kun-
nen benutten (Fischer 2009).
Verder zou een divers team beter presteren, omdat er verschillen tussen de teamleden zijn.
Dit staat wel bekend onder de term ‘diversiteitsbeleid als business case’. Omdat er verschil-
lende perspectieven samenkomen, kunnen er betere oplossingen voor problemen worden
bedacht. Het gevaar voor een tunnelvisie zou afnemen, omdat er verschillende opvattin-
gen in het team zijn. Een divers personeelsbestand zou dus tot meer innovatie en creativi-
teit in de organisatie leiden, waardoor de omzet van het bedrijf kan stijgen en de concur-
rentiepositie zou kunnen verbeteren (Benschop et al. 1999; Fischer 2009). Die concurren-
tiepositie kan verder worden versterkt doordat een organisatie met een divers personeels-
bestand een brede groep klanten zou aanspreken en zo haar afzetmarkt zou vergroten
(Subeliani en Tsogas 2005). Tot slot kan diversiteitsbeleid tot imagoverbetering van de
organisatie leiden (Vertovec 2012).

Niet alle effecten die in de literatuur genoemd worden, zijn positief. Een divers personeels-
bestand kan ook resulteren in meer conflicten, minder werktevredenheid en een vermin-
derde groepscohesie (ser 2009). Dit is onder meer het geval wanneer het personeel zich
niet als onderdeel van dezelfde groep (het bedrijf) beschouwt, maar in verschillende wij-/
zij-groepen uiteenvalt. Sommige werknemers voelen zich minder prettig in een heterogene
groep collega’s, wat tot groter personeelsverloop kan leiden. Een aandachtspunt bij diver-
siteitsbeleid is bovendien dat er niet te veel nadruk op de verschillen tussen werknemers
moet worden gelegd, omdat dit juist stigmatiserend en polariserend kan werken. Diversi-
teit kan ook resulteren in moeizame communicatie (Bassett-Jones 2005). Werknemers
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hebben bijvoorbeeld verschillende manieren van communiceren, omdat ze directer of juist
voorzichtiger zijn in het overbrengen van hun boodschap. Bovendien kan hierdoor het
besluitvormingsproces meer tijd in beslag nemen. Zowel verminderde groepscohesie,
meer ontevredenheid en moeizame communicatie kunnen ervoor zorgen dat de concur-
rentiepositie van een bedrijf verslechtert, omdat er niet op de afzetmarkt wordt gefocust
(Basset-Jones 2005).

Voorwaarden waaronder diversiteitsbeleid kan slagen
De ser (2009) noemt een aantal algemene voorwaarden waaraan diversiteitsbeleid moet
voldoen om te slagen. Ten eerste moet de organisatie een duidelijke visie op diversiteit
hebben. Het moet helder zijn welke concrete doelstellingen de organisatie ermee wil berei-
ken en hoe deze deel uitmaken van de bedrijfsstrategie. Deze doelstellingen moeten bij
alle werknemers van het bedrijf bekend zijn. Er moet een breed draagvlak voor het beleid
gecreëerd worden. Ten tweede is het van cruciaal belang dat de bedrijfstop zich aan het
beleid committeert. De top moet zich openlijk uitspreken voor het beleid en blijven aange-
ven dat ze dat belangrijk vindt. Een derde voorwaarde is de aanwezigheid van een tole-
rante organisatiecultuur, waarin collega’s zich prettig voelen bij elkaar en fouten durven te
maken. Het personeel moet zich veilig voelen, niet buitengesloten worden en de ruimte
krijgen om zichzelf te kunnen zijn. In bedrijven waarin een tolerante organisatiecultuur
heerst, lijkt diversiteitsbeleid het meeste effect te hebben. Tot slot is het belangrijk dat
diversiteitbeleid verankerd wordt in het reguliere beleid van de organisatie en regelmatig
geëvalueerd wordt. Op deze manier kunnen maatregelen aangepast worden aan de
nieuwe situatie en blijft het onderwerp hoog op de agenda staan.

4.2 Diversiteitsbeleid in de regio Haaglanden?

Aan de 105 selecteurs die aan een interview deelnamen, is gevraagd of ze diversiteitsbeleid
voeren. Deze open vraag was voor de meeste selecteurs niet direct duidelijk genoeg.
Bij vragen naar verduidelijking is een enge definitie van diversiteitsbeleid aangehouden. Er
werd gevraagd of de organisatie streeft naar een bepaalde samenstelling van het perso-
neel op het gebied van gender, leeftijd of etniciteit. 100 selecteurs gaven antwoord op deze
vraag.1 De meeste bedrijven geven aan geen diversiteitsbeleid te voeren (zie figuur 5.1). Bij
21 bedrijven zeggen de selecteurs naar een divers personeelsbestand (wens diversiteitsbe-
leid) te streven en bij drie bedrijven is er sprake van een overtuigd diversiteitsbeleid. Bedrij-
ven die een overtuigd diversiteitsbeleid voeren, hebben niet alleen de wens uitgesproken
om een divers personeelsbestand te hebben, maar hebben hier ook maatregelen of acties
aan verbonden. In een van deze drie bedrijven hebben bijvoorbeeld alle selecteurs een
antidiscriminatietraining gevolgd, waarbij ze leerden omgaan met divers gedrag en dit niet
direct door een cultureel bepaalde bril te interpreteren. Binnen een ander bedrijf ligt de
nadruk op het goed laten functioneren van hun diverse personeelsbestand. Zij organiseren
eens in de zoveel tijd een avond waarbij alle medewerkers iets te eten meebrengen. Alle
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gerechten worden met elkaar gedeeld, zodat er meer kennis en waardering bestaat van
elkaars achtergrond.
De bedrijven die wel de wens uitspreken om tot een divers personeelsbestand te komen,
maar hier geen verdere consequenties of handelingen aan verbinden, zijn ingedeeld in de
categorie ‘wens diversiteitsbeleid’.

Figuur 4.1
Verdeling van de onderzochte bedrijven, naar type diversiteitsbeleid, 2015 (in absolute aantallen)
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Het zou voor de hand liggen om te veronderstellen dat bedrijven die diversiteitsbeleid voe-
ren niet of minder discrimineren. We hebben hiertoe de bedrijven die geen diversiteitsbe-
leid voeren, vergeleken met de andere bedrijven. Er blijkt geen verschil te zijn in de mate
van discriminatie: bedrijven die iets van diversiteitsbeleid voeren, wijken niet af van bedrij-
ven die geen diversiteitsbeleid voeren. De ongelijkheid tussen etnische groepen vermindert
dus niet wanneer een bedrijf zegt iets aan diversiteitsbeleid te doen. Waarschijnlijk ligt de
magere invulling van diversiteitsbeleid bij veel bedrijven hieraan ten grondslag. De meeste
bedrijven ondernemen immers geen specifieke acties of maatregelen om diversiteitsbeleid
vorm te geven en verschillen daarin dus niet van bedrijven die geen diversiteitsbeleid voe-
ren.

Redenen om geen diversiteitsbeleid te voeren
Uit de interviews hoorden we verschillende redenen om geen diversiteitsbeleid te voeren.
Ten eerste geven bedrijven aan dat het voor hen niet nodig is om diversiteitsbeleid te voe-
ren: diversiteit in het personeelsbestand ontstaat vanzelf. Een deel van de werkgevers ver-
wijst hierbij naar de bevolkingssamenstelling van de omgeving van het bedrijf: deze is
divers en daardoor solliciteren ook heel diverse mensen. Bij een klein deel van de werk-
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gevers is meertaligheid een pre, zodat mensen die meerdere talen beheersen eerder wor-
den aangenomen. Dit zorgt voor diversiteit naar etnische herkomst in het bestand.
Een tweede reden die werkgevers geven om geen diversiteitsbeleid te voeren, is omdat ze
etnische persoonskenmerken irrelevant vinden bij de selectie van personeel. Ze willen de
beste kandidaat of een kandidaat met de juiste kwalificaties. Diens etnische achtergrond,
geslacht of leeftijd heeft daar geen relatie mee. Onderzoeken tonen echter aan dat door
onbewuste discriminatie de meest geschikte kandidaat niet altijd etnisch-neutraal wordt
gekozen (bv. Andriessen et al. 2010; 2012). Ook hoorden we in de interviews dat men etni-
sche achtergrond irrelevant vindt omdat het erom gaat dat het klikt met de kandidaat, of
belangrijk is dat de kandidaat in het team past. Aangezien mensen doorgaans sneller een
klik ervaren met mensen die op henzelf lijken, zou deze redenering ertoe kunnen leiden dat
deze bedrijven vaker een homogeen personeelsbestand hebben. Of dit zo is, kunnen we in
dit onderzoek niet nagaan.
Een derde – opvallende – reden is dat diversiteitsbeleid soms met discriminatie of vooroor-
delen werd geassocieerd en op die gronden werd afgewezen. Men stelde diversiteitsbeleid
dan gelijk aan een voorkeursbehandeling voor bepaalde groepen, waardoor andere groe-
pen zouden worden benadeeld. Een voorkeur voor meer vrouwen in het bedrijf zou bij-
voorbeeld betekenen dat de kansen van mannen zouden afnemen, en dat werd als oneer-
lijk tegenover deze groep ervaren. Ook wees één selecteur erop dat het streven naar een
divers personeelsbestand op basis van persoonskenmerken impliciete vooroordelen zou
inhouden. Wanneer men bijvoorbeeld de voorkeur uitspreekt meer mannen in een bedrijf
te hebben werken, gaat men er blijkbaar van uit dat mannen specifieke eigenschappen
hebben. Deze selecteur merkte op dat dit groepsdenken is en dat dat juist niet bij diversi-
teitsbeleid past.
Tot slot werd als reden genoemd dat het kunnen voeren van diversiteitsbeleid bij selectie
een luxe is: deze bedrijven (vooral in de zorg) geven aan zeker de meerwaarde van diversi-
teit in het personeelsbestand te zien. Door krapte in het aanbod van personeel hebben ze
echter niet de ‘luxe’ om voor diversiteit te kunnen kiezen; men is al blij als een geschikte
kandidaat op de vacature reageert.

4.3 Voordelen van een divers personeelsbestand

Een op de vijf werkgevers die we spraken, geeft aan wel te willen streven naar een divers
personeelsbestand. Men gaf hiervoor verschillende redenen. Ten eerste verwijzen selec-
teurs vaak naar hun klantenbestand, dat ook gemengd is. Door in het personeelsbestand
een afspiegeling van het klantenbestand te realiseren, kunnen klanten zichzelf beter in het
bedrijf herkennen. Hierdoor voelen ze zich prettiger, waardoor het bedrijf een diverser
klantenbestand aan zich kan binden. Dit komt overeen met het bedrijfseconomische
motief om diversiteitsbeleid te voeren dat we in paragraaf 5.2 bespraken.
Een tweede reden vormen specifieke eigenschappen die aan leden van verschillende groe-
pen worden toegeschreven. We kunnen daarbij een onderscheid maken tussen eigen-
schappen die de selecteur zelf toeschrijft en redenen die te maken hebben met eigenschap-
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pen die volgens de selecteur door het publiek aan leden van de groep worden toegeschre-
ven. In de eerste categorie maken de bedoelde eigenschappen de leden uit een bepaalde
groep aantrekkelijker voor de selecteur. Deze eigenschappen brengen dan een bepaald
voordeel voor het bedrijf met zich mee. Een selecteur in de horeca vertelt bijvoorbeeld dat
mannen geschikt zijn voor het doorgaans fysiek zware kokswerk omdat ze fysiek sterker
zijn, maar dat vrouwen meer gericht zijn op hygiëne en schoonmaken. Een gemengd team
van mannen en vrouwen in de keuken geeft dus een optimale mix voor de manier waarop
de werkzaamheden worden uitgevoerd. Een selecteur in de beveiligingssector vertelt dat
‘Hollandse jongens beter zijn in het contact maken met het publiek’, en dat dit de sfeer ten
goede komt. Voor deze selecteur is dat een reden om bij klussen die veel contact met het
publiek vergen (bv. een opening van een horecagelegenheid) vooral autochtoon-
Nederlandse beveiligers in te zetten.
Selecteurs kunnen ook aansluiten bij eigenschappen die door anderen aan bepaalde groe-
pen worden toegeschreven. Zo vertelt een selecteur in de detailhandel dat ze behalve
jonge meiden in de winkel ook een oudere dame wil hebben. De producten die in de winkel
worden verkocht, zijn namelijk relatief kostbaar en een oudere dame wekt bij klanten meer
vertrouwen. De verkoop is dus beter wanneer een mix van leeftijden wordt gerealiseerd. In
een andere winkel streven ze naar een divers personeelsbestand wat geslacht betreft: wan-
neer er op koopavond alleen jonge meisjes in de winkel staan, maakt dit de winkel overval-
gevoelig. Op die avonden moeten er dus ook mannen in de winkel werken. In interviews
met selecteurs in de beveiligingssector hoorden we dat het publiek bij een vrouwelijke
beveiliger eerder iets ‘flikt’, omdat ze denken daarmee weg te kunnen komen, maar ‘bij
een man kijken ze wel uit’.
Het toeschrijven van eigenschappen aan bepaalde groepen is voor deze selecteurs een
reden om naar een divers personeelsbestand te streven. Bij andere selecteurs gaat het niet
zozeer om de vermeende eigenschappen die zij (of anderen) aan bepaalde groepen toe-
schrijven, maar om een uitbreiding van de capaciteiten die in het bedrijf aanwezig zijn. Zo
vertelt een selecteur met een bedrijf in de Schilderswijk in Den Haag dat niet alle potentiële
klanten in zijn winkel even goed Nederlands spreken. Een etnisch divers personeelsbestand
heeft dan voordelen, omdat de potentiële klant misschien in een andere taal te woord
gestaan kan worden. De kans dat er dan alsnog een verkoop kan worden gerealiseerd, is
hierdoor hoger. In de sector horeca vertelde een selecteur dat hij diversiteit in zijn catering-
bedrijf toejuicht, omdat het ‘fijn is dat mensen hun eigen smaken en tradities meebrengen
in het bedrijf’. Diversiteit staat voor deze werkgever dus ook voor innovatie: door een
diverser personeelsbestand worden zijn producten diverser en ontstaat een grotere varia-
tie.
Een ander argument om naar een divers personeelsbestand te streven, is om gemakkelijker
tot een verdeling van taken te komen. Diverse mensen hebben diverse behoeften,
gewoonten en privileges. Zo hoeven oudere werknemers bijvoorbeeld geen nachtdienst te
draaien. Met een personeelsbestand dat vooral uit oudere werknemers bestaat, is het dan
lastiger om deze diensten op te vullen. Vrouwen met jonge kinderen werken bij voorkeur
niet ten tijde van de piekuren thuis, wanneer er moet worden gekookt en gegeten en de
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kinderen naar bed moeten worden gebracht. In de zorg zijn dit ook juist de piektijden.
Andere groepen hebben weer andere voorkeuren voor diensten. Wanneer het personeels-
bestand gemengd is, kan er gemakkelijker met ieders voorkeuren rekening worden gehou-
den.
Tot slot is er één selecteur die naar een divers personeelsbestand streeft om de sfeer op de
werkvloer soepeler te maken. Zij stelt dat wanneer één bepaalde groep op de werkvloer de
overhand krijgt dit groepsvorming en daarmee gepaard gaande uitsluiting van andere
groepen tot gevolg heeft. Voldoende menging van groepen voorkomt dit en heeft een
positief effect op de sfeer op de werkvloer.
Opvallend is dat de redenen die selecteurs geven om naar een divers personeelsbestand te
willen streven bijna uitsluitend met bedrijfseconomische motieven samenhangen. Moreel-
ethische motieven hebben we nauwelijks gehoord (vgl. Fischer 2009 voor dezelfde consta-
tering). Slechts bij één bedrijf maakt de selecteur melding van de maatschappelijke
opdracht van het bedrijf. Als bedrijf met een maatschappelijke taak is het ook de maat-
schappelijke opdracht van een bedrijf om een afspiegeling van die maatschappij te zijn. Dit
betreft een van de drie bedrijven die met overtuiging diversiteitsbeleid voeren.

Noot

1 Vijf werkgevers wilden of konden geen antwoord op deze vraag geven.
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5 Mechanismen achter discriminatie

De belangrijkste punten in dit hoofdstuk:
– Discriminatie van Marokkaanse Nederlanders op de arbeidsmarkt heeft te maken met

vermeende risico’s die selecteurs aan het aannemen van mensen uit deze groep ver-
binden. Met extra werkervaring en relevante cursussen kunnen Marokkaanse
Nederlanders voor deze risico-inschattingen compenseren.

– Discriminatie van Hindoestaanse Nederlanders heeft te maken met de gevoelde
sociale en culturele afstand tot deze groep. Wanneer zij aangeven bij de Nederlandse
samenleving betrokken te zijn en zich Nederlander te voelen, verdwijnt discriminatie.

– Doordat de namen van Hindoestaans-Nederlandse sollicitanten niet werden herkend
als Hindoestaans (maar meer algemeen als ‘niet-Nederlands’), zijn de resultaten voor
deze groep moeilijker te interpreteren.

5.1 Mechanismen achter discriminatie

Het eerste deel van dit onderzoek was erop gericht om te achterhalen in welke mate er
sprake is van discriminatie op de arbeidsmarkt van de regio Haaglanden. Hiertoe sollici-
teerden fictieve sollicitanten van verschillende etnische achtergronden met per saldo het-
zelfde cv op bestaande vacatures. In dit tweede deel van het onderzoek willen we meer
inzicht krijgen in de mechanismen die achter discriminatie schuilgaan.
In de literatuur over discriminatie wordt vaak naar twee mechanismen verwezen: in de
psychologie gaat men uit van negatieve stereotypen, in de economie wordt verwezen naar
risico-inschattingen die selecteurs op basis van groepsbeelden maken. In deze paragraaf
lichten we deze mechanismen toe. In de volgende paragrafen beschrijven we hoe we deze
mechanismen in ons onderzoek hebben toegepast en wat daarvan de resultaten waren.

Negatieve stereotypering en sociale afstand
Mensen gebruiken indelingen in categorieën om de wereld om hen heen begrijpelijker te
maken. Een heel belangrijke indeling is die van ‘wij’ en ‘zij’. Hierdoor behoren mensen zelf
tot een bepaalde groep (de ‘in-group’ of ‘wij’) en niet tot een andere groep (de ‘out-group’ of
‘zij’). Deze groepen en groepsgrenzen worden duidelijker van elkaar afgebakend door twee
mechanismen: de verschillen tussen de groepen worden overdreven en de verschillen bin-
nen de zij-groep worden kleiner gemaakt. De wij-groep wordt zo duidelijker onderschei-
den van de zij-groep, waarvan de leden min of meer op elkaar lijken. Hier ligt de basis van
stereotypering: we beschrijven de out-group niet alleen aan de hand van een of meer toege-
schreven kenmerken, maar overdrijven die ook nog eens en zeggen dan dat álle leden van
die groep dat kenmerk hebben (bv. ‘Nederlanders zijn gierig’ of ‘Fransen zijn romantisch’).
De mate waarin aan een etnische groep negatieve stereotypen worden toegekend, hangt
samen met de plaats van die groep in de etnische hiërarchie (Hagendoorn en Hraba 1989).
Dit is een rangorde van etnische groepen in de samenleving: groepen waartoe mensen een
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grotere sociale afstand willen houden, staan lager in de hiërarchie dan groepen tot wie de
afstand kleiner mag zijn. De etnische in-group wordt doorgaans op de hoogste plaats in de
hiërarchie gezet. De volgorde van etnische groepen daaronder weerspiegelt de mate
waarin etnische out-groups worden gestereotypeerd als sociaal en cultureel afwijkend (Sni-
derman et al. 2004; Snellman 2007; Snellman en Ekehammer 2005; Verkuyten en Zaremba
2005). In een samenleving bestaat een grote mate van consensus over de volgorde van de
groepen. Groepen die lager in de hiërarchie staan, hebben meer te maken met discrimina-
tie (Snellman 2007).
In onze samenleving staan Surinaamse Nederlanders relatief hoog in de hiërarchie en
Marokkaanse Nederlanders laag. De beeldvorming over deze groepen reflecteert die rang-
orde. Hindoestaanse Nederlanders worden gezien als een hechte maar gesloten groep, die
succesvol geïntegreerd is (Bouman 2010). Deze groep wordt nauwelijks met maatschappe-
lijke achterstand geassocieerd; het beeld is eerder dat van een hoogopgeleide groep die
hard werkt, ondernemingszin heeft en zich zo een goede maatschappelijke positie heeft
verworven (Bouman 2010; Choenni en Adhin 2003; Van Niekerk 2000). De beeldvorming
over Marokkaanse Nederlanders is daarentegen bijzonder ongunstig. Deze groep wordt
geassocieerd met criminaliteit en overlast (Nievers 2010; Phalet en Ter Wal 2004), met een
onwil tot integreren in de Nederlandse samenleving (Hermans 2004), met onbetrouwbaar-
heid en agressie (Harchaoui en Huinder 2003) en met religieus extremisme (Huijnk en
Dagevos 2012). De meeste Marokkaanse Nederlanders zijn moslim, en de islam wordt
steeds meer als bedreiging voor de Nederlandse cultuur gezien (Cesari 2013). De houding
ten opzichte van moslims is de laatste jaren dan ook steeds negatiever geworden (Dekker
et al. 2007).
Samenvattend zijn er dus verschillen in de percepties van de sociale en culturele afstand
van Marokkaanse en Hindoestaanse Nederlanders. Tot Marokkaanse Nederlanders wordt
een grotere afstand gevoeld dat tot Hindoestaanse Nederlanders.

Risico-inschattingen
In de economische literatuur over discriminatie op de arbeidsmarkt spelen beelden over
groepen een rol binnen de theorie van statistische discriminatie (Aigner en Cain 1977;
Arrow 1973). Deze theorie heeft als uitgangspunt de vaststelling dat selectiebeslissingen op
de arbeidsmarkt procedures zijn waarbij in een kort tijdsbestek een beslissing moet wor-
den genomen over welke kandidaat het meest geschikt is om de vacature op te vullen
(d.w.z.: de kandidaat met de grootste productiviteit en het minste risico). De informatie die
hiervoor wordt gebruikt (bv. uit een cv), is onvolledig. Het inwinnen van informatie die vol-
ledig uitsluitsel over de te verwachten productiviteit van een werknemer zou geven, is
kostbaar in termen van tijd en geld. Werkgevers willen deze kosten beperken en maken
daarom gebruik van een gemiddelde inschatting van de productiviteit en risico’s van de
groep waartoe de sollicitant wordt gerekend om de te verwachten productiviteit en risico’s
van de individuele sollicitant in te schatten. Deze inschattingen zijn vaak op geobserveerde
statistische verschillen tussen groepen gebaseerd (Van den Cruyce 2000; Dickinson en
Oaxaca 2005), maar ook andere bronnen zoals de media en eigen ervaringen zijn van
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invloed op de totstandkoming van beelden over een groep. Het gaat dan niet meer om de
beoordeling van individuen, maar van sociale categorieën, zoals in dit geval van migran-
tengroepen (vgl. Arrow 1973; Phelps 1972). Gebruikmaken van deze aanvullende informatie
levert de werkgever bepaalde voordelen op: het reduceert de (ervaren) onzekerheid die
inherent is aan selectiebeslissingen. Doordat beelden over migrantengroepen doorgaans
negatiever zijn dan beelden over autochtone Nederlanders, worden er doorgaans hogere
risico’s verbonden aan de selectie van niet-westerse migranten en gaat de voorkeur vaker
uit naar een autochtone Nederlander als men de keus heeft (zie Nievers 2010).
Uit eerder onderzoek bleek dat de stereotypen omtrent de productiviteit van Marokkaanse
Nederlanders bijzonder sterk en ongunstig zijn (Nievers 2010). Marokkaanse Nederlanders
werden door werkgevers in verband gebracht met concepten als criminaliteit, overlast,
onverschilligheid en brutaliteit. Beelden over de productiviteit van Hindoestaanse
Nederlanders zijn gunstiger: zij worden gezien als hardwerkend en ambitieus (Bouman
2010; Choenni en Adhin 2003; Van Niekerk 2000).

5.2 Twee condities: integratie en werkervaring

Bij beide mechanismen (psychologisch en economisch) gaat het om de beeldvorming rond
de groep waartoe de sollicitant wordt gerekend. Die groep kan worden gezien als sociaal
en cultureel afwijkend, of de groep wordt geassocieerd met risico’s die een weerslag op de
productiviteit van de sollicitant hebben. Volgens het eerste (psychologische) mechanisme
worden Marokkaanse en Hindoestaanse Nederlanders op de arbeidsmarkt gediscrimineerd
omdat ze als sociaal en cultureel anders worden beschouwd. Volgens het tweede (econo-
mische) mechanisme worden Marokkaanse en Hindoestaanse Nederlanders op de arbeids-
markt gediscrimineerd omdat ze als risicovoller worden gezien dan autochtone
Nederlanders.
In de sollicitaties van de Marokkaanse en Hindoestaanse Nederlanders zijn in het tweede
deel van dit onderzoek toevoegingen aan de brieven en cv’s gedaan die de mogelijke rede-
nen van discriminatie zouden moeten wegnemen. De gedachte hierachter is dat individuen
zouden moeten kunnen compenseren voor de beelden die er leven over de groep waartoe
zij worden gerekend. Wanneer een groep bijvoorbeeld wordt gezien als sociaal en cultureel
afwijkend en daarom wordt gediscrimineerd, kan een individu uit die groep daarvoor
mogelijk compenseren door het beeld te scheppen van een sterk geïntegreerd individu (en
dus niet cultureel heel anders). Wanneer compensatie mogelijk is, zou discriminatie moe-
ten verminderen of verdwijnen.
Er zijn voor het onderzoek twee condities geformuleerd, die bij de twee mechanismen uit
de literatuur aansluiten. De integratieconditie sluit aan bij het psychologische mechanisme,
waarbij discriminatie voortkomt uit het feit dat groepen als sociaal en cultureel afwijkend
worden gezien. De werkervaringsconditie sluit aan bij het economische mechanisme, waarbij
discriminatie voortkomt uit het feit dat bepaalde groepen door werkgevers als risicovoller
worden beschouwd.
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Minder sociaal en cultureel ‘anders’: de integratieconditie
In de integratieconditie is het doel om de gepercipieerde sociale en culturele afstand te dich-
ten. Hiertoe spreken de Marokkaans- en Hindoestaans-Nederlandse sollicitanten hun
betrokkenheid bij Nederland en hun identificatie als Nederlander uit in hun sollicitaties.
Wanneer deze groepen zouden worden gediscrimineerd omdat er een grote sociale en cul-
turele afstand tot hen wordt ervaren, zou een kleinere gepercipieerde afstand moeten lei-
den tot minder discriminatie.
Aan de sollicitatiebrieven van de Marokkaanse en Hindoestaanse Nederlanders is een
alinea toegevoegd waarin de sollicitanten blijk geven van hun identificatie als Nederlander
en hun betrokkenheid bij de Nederlandse samenleving. De autochtone kandidaten blijven
met het basis-cv uit het eerste deel van het onderzoek solliciteren. Er zijn verschillende
varianten opgesteld van de alinea die aan de basisbrief is toegevoegd. Ten eerste zijn twee
varianten geformuleerd om zo goed mogelijk bij de schrijfstijl en het niveau van de brief
(laag of midden functieniveau) aan te sluiten. Ten tweede is voor Marokkaans- en
Hindoestaans-Nederlandse sollicitanten elk een aparte alinea opgesteld. In totaal bestaan
er dus vier varianten. We geven de varianten voor het midden functieniveau hierna weer
voor beide groepen. Voor de lagere functieniveaus is dezelfde boodschap in kortere zinnen
en gemakkelijker taalgebruik gebruikt.
De alinea die aan de brief voor sollicitaties op het middenfunctieniveau van Hindoestaans-
Nederlandse sollicitanten is toegevoegd, luidt als volgt:

Tot slot een persoonlijke noot. Bij eerdere sollicitaties heb ik wel eens gemerkt dat mensen vragen
hebben over mijn achtergrond; ook al durft men die niet altijd te stellen. Zoals u misschien aan mijn
naam kunt zien, ben ik een Nederlander met Surinaams-Hindoestaanse ouders. Ik voel me Neder-
lands, en zet me graag in voor de Nederlandse samenleving. Mijn betrokkenheid blijkt ook uit het
vrijwilligerswerk dat ik al jaren doe bij het Nationaal Ouderenfonds, en eerder bij Resto van Harte
(buurtrestaurant).

Aan het cv van deze sollicitanten is vrijwilligerswerk toegevoegd. Er is gezocht naar
vrijwilligerswerk dat zo etnisch-neutraal mogelijk is en zich daarmee op de Nederlandse
samenleving als geheel richt (dus niet op een specifieke etnische groep).1 Gekozen is voor
uitjesbegeleider bij het Nationaal Ouderenfonds en vrijwilliger bij Resto van Harte (buur-
trestaurant). Voor sollicitaties in de zorg was vooral het vrijwilligerswerk bij het Nationaal
Ouderenfonds niet geschikt, omdat dit mogelijk als relevante werkervaring kon meetellen.
Kandidaten in de zorgsector hebben daarom naast het vrijwilligerswerk bij Resto van Harte
op hun cv vermeld gekregen dat ze computerles in het buurthuis gaven.

De alinea die aan de brieven van de Marokkaans-Nederlandse sollicitanten is toegevoegd,
wijkt iets af van die van de Hindoestaanse Nederlanders. In deze alinea wordt gerefereerd
aan de religieuze achtergrond van de sollicitant. De islam loopt de laatste tijd als een
steeds duidelijkere scheidslijn door het nationale landschap en de gevoelde sociale afstand
tussen moslims en niet-moslims is relatief groot. Het overgrote deel van de Marokkaanse
Nederlanders is moslim, waardoor beide identiteiten voor een groot deel overlappen. Van-
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wege deze overlap en de negatieve connotatie die aan beide identiteiten kleeft, is ervoor
gekozen om in de brief over beide identiteiten iets te zeggen. De alinea luidt als volgt:

Tot slot een persoonlijke noot. Bij eerdere sollicitaties heb ik wel eens gemerkt dat mensen vragen
hebben over mijn achtergrond; ook al durft men die niet altijd te stellen. Zoals u misschien aan mijn
naam kunt zien, ben ik een Nederlander met Marokkaanse ouders. Ik ben moslim, maar vind dat reli-
gie iets is wat in de privésfeer thuishoort en niet op het werk. Ik voel me vooral een Nederlander, en zet
me graag in voor de Nederlandse samenleving. Mijn betrokkenheid blijkt ook uit het vrijwilligerswerk
dat ik al jaren doe bij Het Nationaal Ouderenfonds en eerder bij Resto van Harte (buurtrestaurant).

Minder risico: de werkervaringsconditie
In de werkervaringsconditie is het doel om de risico-inschattingen van selecteurs te beïnvloe-
den. Wanneer deze groepen worden gediscrimineerd omdat ze als een groter risico en/of
minder productief worden beschouwd, zou een verminderde perceptie van risico moeten
leiden tot minder discriminatie.
In dit onderzoek hebben we geprobeerd om de beeldvorming over Marokkaanse en
Hindoestaanse Nederlanders te veranderen door in de sollicitaties informatie over hun
productiviteit op te nemen. Aan de cv’s van de Marokkaans-Nederlandse en Hindoestaans-
Nederlandse sollicitanten zijn daartoe twee jaar werkervaring en enkele relevante cursus-
sen toegevoegd.2 Daarnaast is aan de sollicitatiebrieven een alinea toegevoegd die op de
productiviteit van de sollicitant ingaat. De autochtone kandidaten blijven met het basis-cv
uit het eerste deel van het onderzoek solliciteren. In vergelijking met de Marokkaans- en
Hindoestaans-Nederlandse sollicitanten zijn de autochtone kandidaten dus minder goed
gekwalificeerd. De Marokkaans- en Hindoestaans-Nederlandse sollicitanten zijn in deze
variant vanwege hun langere werkervaring ook twee jaar ouder dan de autochtone kandi-
daat, namelijk 25 jaar in plaats van 23 jaar oud. Het minimumloon voor personen van deze
leeftijden is gelijk.
De extra alinea die aan de sollicitatiebrief van de Marokkaans- en Hindoestaans-
Nederlandse sollicitanten is toegevoegd, gaat in op de productiviteit van de sollicitant en
verwijst nogmaals naar de cursussen in het cv. Er zijn twee varianten van deze alinea
gebruikt, om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de schrijfstijl en het niveau van de brief. De
eerste variant is gebruikt in brieven voor laag functieniveau en de andere variant in brieven
voor midden functieniveau. Deze alinea’s luiden respectievelijk als volgt:

Ik ben een harde werker. Dat hoor ik ook vaak van collega’s en mijn leidinggevende. Ik wil mijn werk
goed doen en heb daarom ook verschillende cursussen gevolgd (zie mijn cv).

Ik vind het belangrijk om mijn werk goed te doen. Om zo goed mogelijk te presteren, heb ik verschil-
lende cursussen gevolgd, en met succes afgerond (zie hiervoor mijn cv). Ik zie mezelf als een harde
werker, en dit hoor ik ook regelmatig van mijn huidige werkgever en collega’s.
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5.3 Resultaten: risico en stereotypering

Net als in het eerste deel van het onderzoek werden ook nu weer per vacature drie sollici-
taties gestuurd. De autochtoon Nederlandse kandidaat lieten we altijd reageren met de
cv’s en brieven die we voor het eerste deel van het veldwerk hadden gebruikt. We noemen
deze de basis-cv’s. Daarnaast stuurden we één sollicitatie waarin melding werd gemaakt
van identificatie en betrokkenheid met de Nederlandse samenleving (het integratie-cv), en
één sollicitatie met extra kwalificaties (het werkervarings-cv). Er werd random bepaald of de
Marokkaans-Nederlandse of de Hindoestaans-Nederlandse kandidaat solliciteerde met
het integratie-cv of met het werkervarings-cv. Per vacature reageerden er dus steeds drie
fictieve sollicitanten: een autochtoon Nederlandse kandidaat, een Marokkaans-
Nederlandse kandidaat en een Hindoestaans-Nederlandse kandidaat.
In de periode van begin november 2014 tot eind januari 2015 werden in totaal 447 sollicita-
ties verzonden op 149 vacatures. Hiervan werden er uiteindelijk elf ongeldig verklaard,
zodat we in het tweede deel van het veldwerk over 436 geldige sollicitaties beschikken.

Sociale en culturele afstand?
De eerste vraag die voorligt, is of de in het eerste deel van het onderzoek geconstateerde
discriminatie van de Marokkaans- en Hindoestaans-Nederlandse sollicitanten met de
gepercipieerde sociale en culturele afstand tot die groepen te maken heeft. Om deze vraag
te beantwoorden, analyseerden we 290 van de sollicitaties die in het tweede onderzoeks-
deel werden verzonden. Dit betroffen de 146 sollicitaties van autochtoon Nederlandse kan-
didaten die met het basis-cv solliciteerden,3 75 sollicitaties van Marokkaans-Nederlandse
sollicitanten met het integratie-cv en 69 sollicitaties van Hindoestaans-Nederlandse sollici-
tanten met het integratie-cv. We berekenden of Marokkaans- en Hindoestaans-
Nederlandse sollicitanten met deze cv’s evenveel kansen hadden om te worden
uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek als autochtoon Nederlandse kandidaten met een
basis-cv.4

Uit deze analyse bleek dat de kansen van de Hindoestaans-Nederlandse sollicitanten nu
niet meer verschilden van die van de autochtone sollicitanten. Wel bleef er een verschil in
kansen tussen de autochtoon Nederlandse sollicitanten en de Marokkaans-Nederlandse
sollicitanten bestaan (zie figuur 5.1). Met andere woorden: de discriminatie van
Hindoestaans-Nederlandse sollicitanten verdwijnt in de integratieconditie, maar de discri-
minatie van de Marokkaans-Nederlandse sollicitanten blijft bestaan. De discriminatie van
Hindoestaanse Nederlanders die we eerder constateerden, heeft blijkbaar met een grote
gevoelde sociale en culturele afstand tot deze groep te maken. Individuen uit deze groep
kunnen voor deze percepties compenseren door hun betrokkenheid bij de Nederlandse
samenleving te benadrukken en uit te spreken dat ze zichzelf als Nederlands beschouwen.
In paragraaf 5.4 gaan we dieper in op de betekenis van deze uitkomsten.
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Figuur 5.1
Kansen op een uitnodiging van sollicitanten in de integratieconditie, naar etnische achtergrond, 2015 (in pro-
centen)a
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a De kansen van autochtone Nederlanders op succes verschillen significant van de kansen van Marokkaanse
Nederlanders, maar niet van de Hindoestaanse Nederlanders.

Bron: scp (Andriessen et al. 2015)

Risico-inschattingen?
We bekijken nu of risico-inschattingen een rol spelen in de discriminatie van Marokkaanse
en Hindoestaanse Nederlanders op de arbeidsmarkt. De vraag is of de kansen van de
Marokkaans- en Hindoestaans-Nederlandse sollicitanten stijgen wanneer ze solliciteren
met het werkervarings-cv tot het niveau van de kansen van de autochtoon Nederlandse
sollicitanten met het basis-cv. Hiertoe analyseerden we 289 van de verstuurde sollicitaties.
Dit betroffen opnieuw de 146 sollicitaties van autochtoon Nederlandse kandidaten die met
het basis-cv solliciteerden. Naar dezelfde vacatures stuurden we sollicitaties van
Marokkaans- of Hindoestaans-Nederlandse sollicitanten met het werkervarings-cv. In
totaal werden 69 van dit soort cv’s met een Marokkaans-Nederlandse naam erop verzon-
den en 74 met een Hindoestaans-Nederlandse naam.
We berekenden of Marokkaans- en Hindoestaans-Nederlandse sollicitanten met deze cv’s
evenveel kansen hadden om te worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek als
autochtoon Nederlandse kandidaten met een basis-cv.5 Dit bleek het geval voor
Marokkaans-Nederlandse sollicitanten: de verschillen die we in het eerste deel van het
onderzoek tussen de etnische groepen constateerden wanneer iedereen met een vergelijk-
baar cv solliciteerde, verdwenen wanneer de Marokkaans-Nederlandse sollicitanten beter
gekwalificeerd waren (zie figuur 5.2). De langere werkervaring, aanvullende cursussen en
het vermelden van de productiviteitsalinea in de brief hadden waarschijnlijk inderdaad risi-
coreductie bij werkgevers tot gevolg. Dit sluit aan bij ervaringen van Marokkaans-
Nederlandse werkenden en werkzoekenden die we in een eerder onderzoek optekenden
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(Nievers 2007). Zij hadden het gevoel altijd beter te moeten zijn dan anderen om in aan-
merking te komen voor werk. Een van hen verwoordde dit destijds als volgt: ‘Ik heb het
gevoel dat je jezelf dubbel moet bewijzen: dat je én de functie aankan, én dat je als
Marokkaan te vertrouwen bent’ (Nievers 2007: 152). Voor de Hindoestaans-Nederlandse
sollicitanten bleef er een verschil in kansen bestaan vergeleken met autochtoon
Nederlandse sollicitanten.

Figuur 5.2
Kansen op een uitnodiging van sollicitanten in de werkervaringsconditie, naar etnische achtergrond, 2015
(in procenten)a
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a De kansen van autochtone Nederlanders op succes verschillen significant van die van Hindoestaanse
Nederlanders, maar niet van Marokkaanse Nederlanders.

Bron: scp (Andriessen et al. 2015)

Het gegeven dat Marokkaans-Nederlandse sollicitanten in deze werkervaringsconditie
evenveel kans als de autochtone kandidaten hebben, wijst erop dat risico-inschattingen bij
deze groep een rol spelen in de discriminatie op de arbeidsmarkt. Individuen uit deze
groep kunnen voor deze risico-inschattingen compenseren door een langere werkervaring,
meer relevante cursussen en hun productiviteit te benadrukken.

5.4 Groep onbekend of onvoldoende compensatie?

De analyses in dit hoofdstuk wezen uit dat Hindoestaanse Nederlanders op basis van hun
naam met percepties van een grote sociale en culturele afstand te maken hebben. Discri-
minatie op de arbeidsmarkt van deze groep hangt hiermee samen. Marokkaanse
Nederlanders worden door selecteurs blijkbaar beschouwd als risicovol; ze zijn daarom
minder snel geneigd leden uit deze groep aan te nemen. Door beter te zijn dan hun concur-
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renten, kunnen Marokkaanse Nederlanders voor deze risicopercepties compenseren en zo
evenveel kans maken op succes als minder gekwalificeerde autochtone Nederlanders.
Deze resultaten zijn opvallend, vooral tegen het licht van de stereotypen die over de beide
groepen migranten bestaan. De beeldvorming over Hindoestaanse Nederlanders laat juist
geen grote sociale en culturele afstand zien, en ook de beeldvorming rond de productiviteit
van deze groep is relatief gunstig. Over Marokkaanse Nederlanders bestaan ten aanzien
van beide aspecten ongunstiger beelden: zij worden meer geassocieerd met risico’s én met
een grotere sociale en culturele afstand.
Om meer grip op de resultaten te krijgen, zijn acht werkgevers gebeld die zowel sollicitaties
met een integratie-cv en een werkervarings-cv hadden ontvangen. Hun is gevraagd hoe ze
tegen de extra toegevoegde informatie aankeken en of sollicitanten daardoor aantrekkelij-
ker werden. Uit deze interviews bleek dat de meesten van hen de werkervarings-cv’s als
positief waarderen en dat ze deze inderdaad in verband brengen met de productiviteit van
een sollicitant. De langere werkervaring, relevante cursussen en de alinea in de sollicitatie-
brief maakten de kandidaat inderdaad aantrekkelijker.
De integratie-cv’s, en dan vooral de alinea die aan de sollicitatiebrief was toegevoegd, wer-
den over het algemeen geïnterpreteerd als een weergave van eerdere ervaringen van de
sollicitant met discriminatie. Selecteurs lazen erin dat de sollicitant eerder was afgewezen
vanwege zijn of haar etnische achtergrond en daarom nu een opmerking in de brief plaat-
ste. Er werden daarnaast ook opmerkingen gemaakt over de mate van integratie van de
kandidaat, bijvoorbeeld dat het hier blijkbaar om een zeer goed geïntegreerde kandidaat
ging die desondanks in het verleden met discriminatie te maken had gehad. Selecteurs
verschilden van mening over de vraag of de alinea de kandidaat aantrekkelijker maakte.
Sommigen vonden dat de brief hierdoor persoonlijker werd en daardoor aantrekkelijker.
Anderen vonden de kandidaat juist onaantrekkelijker: ze hadden het gevoel moreel aange-
sproken te worden om niet te discrimineren, of vonden dat zo juist de etnische achter-
grond van de werknemer werd benadrukt.
In de gesprekken met deze werkgevers vroegen we, voordat de alinea waarin de etnische
herkomst van sollicitanten werd genoemd aan bod kwam, of ze de etnische achtergrond
van de sollicitanten konden benoemen. De Marokkaanse namen werden over het alge-
meen snel en direct herkend als ‘Marokkaans’ of ‘Turks of Marokkaans’. De Hindoestaanse
namen leverden meer moeilijkheden op. Eén selecteur die een Hindoestaanse partner
heeft, wist de Hindoestaanse naam snel te plaatsen. De andere selecteurs hadden er
beduidend meer moeite mee en gaven aan geen idee te hebben. Bij doorvragen werden
soms herkomstlanden als Pakistan en India genoemd, wat aangeeft dat de klank van de
naam wel iets deed vermoeden. Echt concreet zoals bij de Marokkaanse namen werd het
niet.
We vermoeden dat de onduidelijkheid over de herkomst van de Hindoestaanse
Nederlanders de sleutel tot de verklaring is achter de gevonden resultaten.
De Hindoestaanse namen werden niet in verband gebracht met een specifiek etnische
groep, maar alleen herkend als ‘niet-Nederlands’. In de baselineconditie worden
Hindoestaanse Nederlanders dus algemener gezien als ‘allochtonen’ of ‘migranten’, waar-
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toe een zekere sociale en culturele afstand wordt gevoeld. Dat is dan ook waarschijnlijk de
reden achter discriminatie van Hindoestaanse Nederlanders in de baselineconditie. Zodra
in de integratieconditie de specifieke etnische herkomst bekend was, konden de positieve
stereotypen over de groep waarschijnlijk hun werk doen: percepties van sociale en cultu-
rele afstand verminderden en discriminatie verdween. Of deze post-hocverklaring inder-
daad opgaat, zou moeten blijken door opnieuw tests uit te voeren met gelijkwaardige kan-
didaten, waarbij de specifieke etnische herkomst duidelijk wordt gemaakt. In dit geval zou
er minder discriminatie van Hindoestaanse Nederlanders moeten worden gevonden.
Het uitblijven van de herkenning van de Hindoestaanse namen kan niet goed verklaren
waarom Hindoestaanse Nederlanders niet kunnen compenseren voor risico-inschattingen
van werkgevers en Marokkaanse-Nederlanders wel. Het zou betekenen dat risico-inschat-
tingen over migranten in het algemeen geen rol spelen in etnische discriminatie op de
arbeidsmarkt, maar die van specifieke groepen kennelijk wel. Dat is moeilijk te begrijpen.
Dat discriminatie van Marokkaanse Nederlanders in de integratieconditie blijft voor-
bestaan, wil niet zeggen dat er ten aanzien van deze groep geen sociale en culturele
afstand wordt gevoeld. Het zou er ook op kunnen duiden dat deze afstand juist groot is. De
grote afstand zorgt er dan voor dat compensatie op dit punt voor deze groep heel moeilijk
is. Voor werkgevers is de afstand geen reden om Marokkaanse Nederlanders niet als werk-
nemer aan te nemen. De sollicitaties met de extra werkervaring compenseren immers niet
voor de culturele en sociale afstand, maar in deze conditie zijn de kansen van Marokkaanse
Nederlanders toch gelijk aan die van (minder gekwalificeerde) autochtone Nederlanders.
Op de arbeidsmarkt lijkt risicovermijding dus het mechanisme achter de discriminatie van
Marokkaanse Nederlanders te zijn, en niet zozeer de gevoelde culturele en sociale afstand.
Op andere terreinen dan de arbeidsmarkt vormen percepties van sociaal en cultureel ver-
schil misschien wel een reden achter discriminatie. Op basis van deze studie kunnen daar
geen uitspraken over worden gedaan.

Noten

1 Het is van belang dat het vrijwilligerswerk iets over de betrokkenheid van de kandidaat bij de
Nederlandse samenleving zegt. Vrijwilligerswerk zegt echter mogelijk ook iets over de gedrevenheid,
motivatie en productiviteit van de kandidaat.

2 Voor sommige beroepen was het niet mogelijk om een geschikte cursus te vinden en hierdoor de kan-
didaat beter te kwalificeren. Aan deze cv’s zijn daarom extra taken toegevoegd in plaats van cursussen.
Een goed voorbeeld van zo’n beroep is verkoopmedewerker in een supermarkt. De extra taken die aan
het werkervarings-cv van verkoopmedewerker in een supermarkt zijn toegevoegd, zijn ‘bestellingen
doen’ en ‘leidinggeven aan de avondvulploeg’.

3 Opnieuw werden de drie verschillende varianten gebruikt, waartussen we wederom geen verschil con-
stateerden op de kans om te worden uitgenodigd voor een gesprek.

4 In de analyses werd opnieuw gecontroleerd voor geslacht, klantcontact, format van brief en cv, sector
en functieniveau.

5 In de analyses werd opnieuw gecontroleerd voor geslacht, klantcontact, format van brief en cv, sector
en functieniveau.
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6 Conclusies en aanbevelingen

6.1 Etnische discriminatie in de regio Haaglanden

Discriminatie is uit den boze voor een stad of stadsgewest dat ernaar streeft een plek te
zijn waar iedereen zich thuis voelt en iedereen meedoet. De gemeente Den Haag wilde
daarom weten in welke mate er in de regio Haaglanden sprake is van discriminatie op de
arbeidsmarkt en welke mechanismen achter die discriminatie schuilgaan. Deze vragen zijn
onderzocht door gelijkwaardige (fictieve) kandidaten met een verschillende etnische ach-
tergrond op dezelfde (echte) vacatures te laten reageren. Omdat alleen de etnische achter-
grond van de kandidaten verschilt, kan een verschil in reactie van selecteurs alleen daar-
mee verband houden.
Op de arbeidsmarkt van de regio Haaglanden blijkt sprake van etnische discriminatie te
zijn. Cv’s en sollicitatiebrieven waarop een autochtoon Nederlandse naam prijkte, hadden
meer kans op succes dan dezelfde cv’s en brieven met een Hindoestaanse of Marokkaanse
naam. In elk geval een deel van de werkgevers selecteert dus niet alleen op kwaliteit, maar
ook op etnische achtergrond. De kans van autochtone Nederlanders om in de eerste fase
van het selectieproces een positief bericht te krijgen, is 1,5 keer zo groot als die voor
Hindoestaanse Nederlanders en bijna twee keer (1,8 keer) zo groot als die voor
Marokkaanse Nederlanders. Discriminatie is dus een van de factoren in de achterstand van
Hindoestaanse en Marokkaanse Nederlanders op de arbeidsmarkt van de regio Haag-
landen.
In Den Haag blijkt er sprake te zijn van een grotere kansenongelijkheid tussen autochtone
Nederlanders en Hindoestaanse en Marokkaanse Nederlanders dan in de overige delen van
de regio Haaglanden. Voor vacatures in de stad Den Haag is de voorkeur voor een autoch-
tone Nederlander groter dan daarbuiten en daarmee is de omvang van discriminatie gro-
ter. In Den Haag hebben autochtone Nederlanders letterlijk tweemaal zoveel kans op suc-
ces dan Marokkaanse Nederlanders (in de rest van de regio Haaglanden is die kans 1,3 keer
zo groot).1

6.2 Geen samenhang met andere kenmerken

Om meer over de samenhang met kenmerken van de selecteur en het selectieproces te
weten te komen, zijn werkgevers na afloop van de praktijktests opgebeld. Bij dit type
onderzoek is dit niet gebruikelijk; in eerdere onderzoeken werd vaak verondersteld dat
werkgevers de praktijktests als controle op hun handelen zouden ervaren en daardoor niet
geneigd zouden zijn aan een interview mee te werken. Onze ervaring is dat werkgevers
over het algemeen begripvol zijn over de praktijktests en niet sterk afwijzend ten opzichte
van een interview staan. Door deze methode is het mogelijk om fijnmazige informatie over
selecteurs en selectieprocessen in de analyses mee te nemen.
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We vinden geen aanwijzingen dat functiekenmerken, kenmerken van selecteurs of van het
selectieproces verband houden met de omvang van discriminatie. Er is bijvoorbeeld geen
verschil in de omvang van discriminatie naar functieniveau, klantcontact of bedrijfsgrootte.
Een aanname voordat we dit onderzoek startten, was dat selectieprocessen van grotere
bedrijven misschien professioneler zijn en dat bedrijfsomvang daardoor met discriminatie
zou kunnen samenhangen. Dat we dit effect niet vinden, heeft mogelijk iets te maken met
het ‘wensdenken’ van een divers personeelsbestand. De meeste bedrijven die aangaven
tot een divers personeelsbestand te willen komen, verbonden hier geen consequenties of
acties aan. Ze hanteerden bijvoorbeeld geen specifieke wervingsmethoden of namen geen
maatregelen om op de werkvloer tot een meer diverse bedrijfscultuur te komen. We von-
den dit bij zowel grote als kleine bedrijven.
Ook de these waarbij discriminatie samenhangt met competitie tussen sollicitanten kon
worden verworpen. We veronderstelden voorafgaand aan het onderzoek dat een groter
aanbod van arbeidskrachten met een grotere omvang van discriminatie zou kunnen
samenhangen, omdat het gewicht van persoonskenmerken dan misschien toeneemt. We
veronderstelden dat werkgevers bij een groter aanbod selectiever kunnen zijn en dan meer
gewicht aan etnische achtergrond toekennen. Ook hiervan bleek geen sprake: etnische
achtergrond blijft een rol spelen, ook wanneer er maar weinig aanbod van sollicitanten is.
Het is mogelijk dat de samenhang tussen deze contextuele informatie en discriminatie
complexer is dan onze analyses nu tonen. Misschien bestaan er ingewikkelde interactie-
patronen waarbij kenmerken op bepaalde manieren met elkaar samenhangen. Vervolg-
onderzoek zou dit kunnen uitwijzen. Daarnaast moet worden opgemerkt dat we in dit
onderzoek niet definitief kunnen uitsluiten dat er helemaal geen samenhang is tussen ken-
merken van selecteurs, kenmerken van het selectieproces en de omvang van discriminatie.
Het aantal observaties in dit onderzoek is te laag om kleine effecten te kunnen detecteren.
Dat wil zeggen: het is mogelijk dat – gegeven het huidig aantal observaties – het effect te
klein is om vast te stellen of dit aan toeval te wijten is.

6.3 Redenen achter discriminatie

In discriminatieonderzoek wordt vaak alleen de omvang van discriminatie gemeten. Het
onderzoek stopt dan wanneer is vastgesteld of er wel of geen discriminatie kan worden
geconstateerd. Zeker wanneer men antidiscriminatiebeleid wil voeren, is het van belang
niet alleen de omvang van discriminatie te weten, maar ook inzicht te hebben in de mecha-
nismen erachter.
Er is specifieke informatie toegevoegd aan de sollicitaties van de Marokkaans Nederlandse
en Hindoestaans Nederlandse kandidaten. Aan een deel van de brieven en cv’s is informa-
tie toegevoegd die erop duidt dat de sollicitant goed geïntegreerd is in de Nederlandse
samenleving en dus op sociaal en culturele kleinere afstand staat. Aan het andere deel van
de sollicitaties is extra werkervaring en andere informatie toegevoegd die op stabiliteit en
productiviteit van de sollicitant duidt. Het verminderen of verdwijnen van discriminatie
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onder deze condities betekent dat de reden voor discriminatie op de arbeidsmarkt in de
richting van dat specifieke mechanisme moet worden gezocht.
Bij Marokkaanse Nederlanders blijken risico-inschattingen van selecteurs een rol te spelen
(economisch mechanisme). Indicaties van een hogere productiviteit kunnen voor die risico-
percepties compenseren. Bij Hindoestaanse Nederlanders speelt de gevoelde sociale en
culturele afstand een rol (psychologisch mechanisme). Er wordt geen discriminatie vastge-
steld van sollicitanten die aangeven in hoge mate in de Nederlandse samenleving geïnte-
greerd te zijn. Beide mechanismen spelen dus een rol bij etnische discriminatie op de
arbeidsmarkt. Voor antidiscriminatiebeleid betekent dit dat kan worden ingezet op het los-
koppelen van groepsbeelden en individuele sollicitanten. Wanneer groepsassociaties niet
meegewogen worden bij sollicitaties van individuen, zullen individuen op hun eigen meri-
tes worden beoordeeld. Dat klinkt simpeler dan het is. Het categoriseren van mensen in
groepen is een basaal psychologisch proces. Daar tegenin gaan vergt een heel bewuste blik
op de eigen selectiepraktijken en veel energie. Selecteren wordt er intensiever van, want
onbewuste voorkeuren en de gevoelde ‘klik’ (of het ontbreken daarvan) zullen tegen het
licht moeten worden gehouden. Een belangrijke eerste stap is dat werkgevers zich realise-
ren dat in hun werving- en selectiepraktijken – vaak onbewust – barrières bestaan die per-
sonen uit migrantengroepen buiten de deur houden.

6.4 Reikwijdte van het onderzoek

In dit onderzoek is gebruikgemaakt van de meest geschikte en sterke methode om discri-
minatie vast te stellen. De methode observeert selectiegedrag op de arbeidsmarkt en
maakt dat zichtbaar. Terwijl etnische voorkeuren bij selectieprocessen voor sollicitanten
(en selecteurs) vaak verborgen blijven achter (onbewuste) legitimaties (bv. ‘past beter in
het team’ of ‘de klik was er meer’), maken praktijktests deze ondubbelzinnig zichtbaar.
Daarbij is een strenge maat gehanteerd: er is alleen op verschil in uitkomsten gelet. Ver-
schil in bejegening is niet meegenomen wanneer de uitkomsten uiteindelijk gelijk waren.
Men zou kunnen beargumenteren dat een verschillende bejegening ook effecten heeft.
Denk aan het ontmoedigen van sollicitanten: het is mogelijk dat het zelfvertrouwen van
sollicitanten die hiermee vaker te maken krijgen, wordt ondermijnd.
Omdat het uitvoeren van praktijktest arbeidsintensief is, zijn er keuzes gemaakt in het
onderzoeksdesign die de reikwijdte van de claims beperken. Zo is ervoor gekozen om
alleen de eerste selectiefase in het onderzoek te betrekken. Zoals we al eerder aangaven, is
er geen reden om te veronderstellen dat de omvang van discriminatie in latere fasen van
het selectieproces vermindert. Daarnaast is er alleen discriminatie geconstateerd van
Marokkaanse en Hindoestaanse Nederlanders. Over andere groepen kan dit onderzoek
geen uitspraken doen. Het is mogelijk dat groepen waarover positieve stereotypen bestaan
(bv. bepaalde Aziatische groepen) niet met discriminatie te maken hebben. Of dat zo is, zal
ander onderzoek moeten uitwijzen.
Hoewel het onderzoek heeft geprobeerd een zo breed mogelijke blik op de Haagse
arbeidsmarkt te houden – door verschillende sectoren in het onderzoek te betrekken en
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daarbinnen te variëren naar functieniveau en functies met en zonder klantcontact – is de
arbeidsmarkt natuurlijk breder en diverser dan dat. Bepaalde sectoren ontbreken hele-
maal, en ook zijn er geen vacatures op hoog functieniveau in het onderzoek betrokken.
Over de omvang van discriminatie in die delen van de Haagse arbeidsmarkt kan dit onder-
zoek geen uitspraken doen. De mechanismen achter discriminatie zullen breder opgeld
doen, al kunnen ook daar verschillen mogelijk zijn. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat een
afgeronde hbo- of wo-opleiding in zichzelf al een ander signaal afgeeft over mogelijke risi-
co’s. Vervolgonderzoek naar mechanismen zou dit duidelijker kunnen maken.

Noot

1 Autochtone Nederlanders hebben in Den Haag een 1,7 keer zo grote kans op succes dan Hindoestaanse
Nederlanders, en in de rest van de regio Haaglanden is die kans 1,2 keer zo groot.
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Summary

Foreigners need not apply

A study of discrimination on the labour market in The Hague

The Hague is committed to becoming a city in which everyone feels at home and where
everyone participates. Creating a level playing field for all citizens and actively tackling
labour discrimination is part of the municipal policy (Gemeente Den Haag 2015a; 2015b).
From this perspective, The Hague is interested to know how prevalent discrimination on
the labour market is. Gaining an insight into the mechanisms that underlie discrimination
is also relevant for policy development. Two central research questions are accordingly
addressed in this study:
1 How common is ethnic discrimination against people of Moroccan and Hindustani ori-

gin when applying for low and middle-ranking jobs in The Hague region (‘Haag-
landen’)?

2 What are the mechanisms underlying discrimination? Attention here focuses on char-
acteristics of the selection process and of selectors that are associated with discrimina-
tion, as well as on the association with group perceptions.

Extent of discrimination
The research was carried out using correspondence tests to establish the extent of discrim-
ination. In these tests, equivalent (fictitious) candidates, who differed only in terms of eth-
nic background, applied for the same (genuine) vacancy. Since the only variable was ethnic
background, any difference in outcome can be ascribed to the ethnic background of the
applicants – discrimination, in other words.
Correspondence tests are the best way of identifying discrimination, but are also labour-
intensive. This means choices had to be made – regarding the job levels studied (low and
middle-ranking), the ethnic groups (Hindustani and Moroccan background) and the region
(Haaglanden).
In this study, three equivalent candidates applied for the same vacancies. In each case, the
applicants comprised a Dutch native, a person of Moroccan background and a person of
Hindustani origin. The applicants sent standardised application letters and CVs. Three
equivalent CVs and letters were composed for each application. All candidates applied
using the same cv with approximately the same frequency. The ethnic background of the
applicants was indicated using common Dutch, Hindustani and Moroccan names. The
names were the only indicator by which selectors could recognise the ethnic background of
the applicants. No other information was included in the letters or CVs which could provide
any indication of ethnic origin (e.g. country of birth or language proficiency).
Each cv contained an email address and telephone number on which the applicant could be
contacted. The email accounts and telephone numbers were checked daily to see whether
there were any responses from selectors. Responses were coded and recorded. Where a
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candidate was invited for an interview, a message was sent to the employer as quickly as
possible in which the fictitious applicant withdrew from the application procedure.
Between late of August and early November 2014, 504 applications were submitted for
176 different vacancies in the Haaglanden region. The responses from employers were cat-
egorised as ‘successful’ or ‘unsuccessful’ for the applicant. ‘Successful’ meant that the
applicant was invited for interview or that the employer showed an interest in the appli-
cant in some other way. ‘Unsuccessful’ meant the applicant was rejected or did not receive
a response to their application.

Discrimination against equivalent candidates
The study revealed that there is discrimination on the Haaglanden labour market: appli-
cants with different ethnic backgrounds who applied with the same, equivalent cv had dif-
ferent chances of success: native Dutch applicants had a 34% chance of success, applicants
with a Hindustani background 23% and applicants with a Moroccan background 19%. In
other words, native Dutch candidates had a 1.5 times better chance of a successful applica-
tion than candidates with Hindustani background with the same qualifications, and
1.8 times better than equally qualified candidates with a Moroccan background.
There was no difference in the success rates of male and female applicants. We also found
no difference in the degree of discrimination for positions with and without customer con-
tact, low and middle-ranking positions, or by sector. The degree of discrimination did vary
depending on whether the vacancy was in The Hague itself or elsewhere in the Haaglanden
region: discrimination was higher in The Hague. It was not possible to determine the rea-
son for this on the basis of this study.

No relationship with characteristics of the selection process or the selector
To investigate whether the degree of discrimination is related to characteristics of the
selection process or the selector themselves, telephone contact was sought with all
176 potential employers after completion of the correspondence tests. 105 selectors were
willing to complete a short telephone interview. During this interview, they were asked
about:
– The number of selectors involved in the first selection decision;
– The gender of the selector with primary responsibility for the first selection decision;
– The number of employees at the company;
– The total number of applications received for the vacancy concerned;
– Whether a standardised selection procedure was used;
– Whether the company had in place a diversity policy.

No significant relationship was found between these characteristics and the degree of dis-
crimination. This conclusion should be treated with some caution, however, given the rela-
tively small number of employers interviewed.
A quarter of companies in the study reported that they had some form of diversity policy.
In most cases this went no further than expressing a wish to be a diverse employer; no
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specific measures or modified selection channels were used to achieve this. In practice,
therefore, there is little difference between companies in the Haaglanden region that do
and do not pursue a diversity policy, and this is reflected in the absence of any effects on
the degree of discrimination.

Perceptions and discrimination
Selectors in the Haaglanden region were found to prefer native Dutch candidates over can-
didates with a non-Western background, even where they were equally qualified. The rea-
son for this may lie in group perceptions. Perceptions regarding applicants with a different
ethnic background are generally more negative than perceptions of applicants with a
native Dutch background. Two types of mechanism that may be associated with discrimi-
nation are described in the literature:
– Psychological mechanism: perceptions regarding sociocultural differences; the non-

Western applicant as the other;
– Economic mechanism: perceptions regarding low productivity: the non-Western appli-

cant as risk.

Information was added to the applications by candidates with a non-Western background
to see whether it was possible to compensate for these perceptions. If these additions
cause the discrimination to disappear, this indicates that the initial reason for discrimina-
tion needs to be sought in that direction.
In the second phase of the study, two conditions were created in a bid to influence these
mechanisms. In the first condition (integration condition) we added a paragraph to the letters
from the applicants with Moroccan and Hindustani background in which they expressed
their commitment to Dutch society (also reflected in volunteering) and identified them-
selves as Dutch. The chances of success of these applicants were then compared with those
of native Dutch applicants who applied for the same vacancies but did not include this
information in their applications. Discrimination against applicants of Hindustani back-
ground disappeared under this condition: their chances of success did not differ signifi-
cantly from those of Dutch natives. Discrimination was however still found for the appli-
cants of Moroccan origin. The added information thus had no effect on their chances
relative to those of Dutch natives.
In the second condition (work experience condition), we added two years’ extra work experi-
ence to the CVs of candidates with a non-Western background, as well as relevant courses
and a passage on commitment and motivation, in order to influence the risk reception of
employers with regard to these applicants.
We calculated the chance of success of these applicants compared with native Dutch appli-
cants for the same vacancies who did not have the extra work experience and courses on
their CVs. The chances of applicants of Moroccan origin were now the same as those of
their native Dutch counterparts (who were now less well qualified), but a difference
remained between Dutch natives and applicants of Hindustani origin. Discrimination
against the latter group thus did not diminish under this condition.
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Our conclusion from these findings is that labour market discrimination against people of
Moroccan origin is related to risks that selectors associate with recruiting people from this
group (economic mechanism). Applicants from this group can compensate for this risk
assessment with extra work experience and relevant courses. The CVs of applicants with
Hindustani names evidently evoked perceptions of a wide social and cultural distance (psy-
chological mechanism). Labour market discrimination against this group is associated with
this.

The results for the Hindustani applicants, in particular, are surprising: first because the per-
ceptions of people of Hindustani background are generally positive, and second because it
is difficult to understand why members of this group are not to compensate for the risk
assessments of employers while those of Moroccan origin are. To gain a better under-
standing of the results, eight selectors from the study were telephoned. This revealed that
the Hindustani names were not recognised as such, but were simply seen by employers as
‘non-Dutch’. Where employers did know that the names were Hindustani and the appli-
cants demonstrated a pronounced commitment to Dutch society, the discrimination disap-
peared. The failure to recognise the Hindustani names does not explain why applicants
with a Hindustani background are not able to compensate for employers’ risk assessments
while those of Moroccan origin are able to do so. It could indicate that risk assessments
concerning migrants in general do not play a role in ethnic discrimination on the labour
market, but that assessments of specific groups do. This is difficult to understand.

In conclusion, both the perceived risk and the perceived social and cultural distance can
play a role in ethnic discrimination on the labour market. For antidiscrimination policy, this
means that efforts could be made to break the link between group perceptions and indi-
vidual applicants. If group associations are not taken into account when assessing applica-
tions from individuals, they will be assessed on their own merits. This is not as simple as it
sounds. Categorising people is a basic psychological process, and going against that
requires a great deal of energy and a very aware perspective on one’s own selection practi-
ces. It makes the selection process more intensive, because unconscious preferences and
the connection felt (or not felt) with the other person have to be examined. An important
first step is for employers to realise that there are – often subconscious – barriers in their
recruitment and selection practices which have the effect of excluding members of migrant
groups.
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