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186 Samenvatting 
 

!

HET BENUTTEN VAN HET INNOVATIEPOTENTIEEL VAN DIVERSE TEAMS 
!
Hoe komen diverse teams tot stand? Zijn ze aan de juiste soort van taken 

toebedeeld? Hoe beïnvloeden stereotypes over ouderen leeftijds-diverse teams? 

Hoe kunnen verschillende routes naar creativiteit aan of uitgezet worden? Wat maakt 

diversiteitstraining effectief? En welke rol spelen verschillende dimensies van 

creativiteit, zoals vlotheid, originaliteit, flexibiliteit, diepte, en creativiteit ten opzichte 

van - of juist niet ten opzichte van - nationaliteit in de beoordeling van de 

bovengenoemde vragen? Het theoretisch en empirisch werk dat in dit proefschrift 

wordt gepresenteerd adresseert deze vragen. Het toont aan dat creativiteit in teams 

een complex onderwerp is, vooral wanneer het is gekoppeld aan diverse teams.  

Ten eerste wordt in dit proefschrift leeftijds-gerelateerde verschillen ten aanzien van 

teambezettingskeuzes onderzocht. Uit dit onderzoek bleek dat oudere mensen (ten 

opzichte van jongere mensen) beter zijn in het matchen van opdracht type (b.v. 

eenvoudige of complexe/creatieve taken) en de mate van team diversiteit 

(homogeen of heterogeen), met name als zij een hogere mate van de 

persoonlijkheidstrek openheid hadden.  

Ten tweede werden stereotypen over ouderen gemanipuleerd in teams bestaand uit 

twee jongere en twee oudere volwassenen. Dit proefschrift laat zien dat creativiteit 

(gemeten in termen van vlotheid en diepte) binnen hoog consciëntieuze leeftijds-

diverse teams hoger was wanneer stereotypes over ouderen positief waren 

vergeleken met een controle groep en wanneer stereotypes over ouderen negatief 

waren.  

Ten derde laat dit proefschrift zien dat de effectiviteit van een diversiteitstraining 

afhankelijk is van de interactie tussen de nationaliteit diversiteit van een team (d.w.z. 

de mogelijkheid om het training uit te voeren) en de diversiteitsovertuigingen van de 

teamleden (d.w.z. de persoonlijke behoefde aan het training). Diversiteitstrainingen 

bleken vooral nuttig voor teams met een hoge mate van nationaliteit diversiteit en 

met een relatief laag niveau van overtuigingen ten aanzien van diversiteit. Teams die 

een minder positieve attitude ten aanzien van diversiteit hadden, werden negatief 

beïnvloed door een diversiteitstraining als hun team niet verschillend was op 

nationaliteit.  

Resumerend valt te concluderen dat diverse factoren, inclusief persoonlijkheid, 

leeftijd, en overtuigingen in aanmerking moeten worden genomen. Het pad naar 

creativiteit is voor diverse teams moeilijker en met meer obstakels betegeld dan voor 

homogene teams, maar tegelijkertijd is team diversiteit de veelbelovendere route om 

tot creativiteit te komen. 


