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Nederlandse Samenvatting 

In de Westerse wereld zijn etnische minderheden ondergerepresenteerd in 

leiderschapsposities. Zo zijn in Nederland niet-Westerse allochtonen oververtegenwoordigd in 

lagere, uitvoerende posities, maar ze zijn ondervertegenwoordigd in hogere, leidinggevende 

posities (CBS, 2007; Dekker, 2013). Ook na een correctie voor objectieve verschillen zoals 

geslacht, opleidingsniveau en urbanisatie blijven de beroepsniveauverschillen tussen 

minderheden en autochtonen overeind (CBS, 2007). Het lijkt erop dat etnische minderheden –

vergelijkbaar met vrouwen– te maken te hebben met een glazen plafond dat hun 

carrièreontwikkeling naar hogere, leidinggevende posities belemmert (Morrison & Von 

Glinow, 1990). Het belangrijkste doel van dit proefschrift was om meer inzicht te krijgen in 

de onderliggende psychologische mechanismen van het glazen plafond voor etnische 

minderheden.   

Het bereiken van dit doel is belangrijk om meerdere redenen. Minderheden in 

leiderschapsposities kunnen de impliciete vooroordelen die de leden van de 

meerderheidsgroep jegens minderheden hebben, helpen verminderen (Plant et al., 2009). 

Minderheden in leiderschapsposities dienen ook als rolmodellen voor andere individuen met 

een minderheidsachtergrond. Uit onderzoek blijkt dat saillante rolmodellen (cognitieve) 

prestaties van minderheden helpen verhogen (e.g., Marx, Ko, & Friedman, 2009). Verder is 

het in een steeds diverser wordende arbeidsmarkt cruciaal om de leiderschapstalent van 

werknemers met alle etnische achtergronden optimaal te benutten om zo competitief voordeel 

te krijgen (Ospina & Foldy, 2009; Sanchez-Hucles & Davis, 2010). 

Het is daarom verrassend dat er relatief weinig onderzoek is gedaan naar leiderschap 

door minderheden. Het bestaande onderzoek is voornamelijk in de Verenigde Staten 

uitgevoerd en er zijn nog altijd onbeantwoorde vragen. In dit proefschrift heb ik leiderschap 

door minderheden in een Europese context onderzocht. Daarbij heb ik mij op twee brede 



aspecten gericht. Deel 1 van het proefschrift richtte zich op het bestuderen van de percepties 

van en reacties op minderheden in leiderschapsposities. Deel 2 focuste op minderheden als 

actieve deelnemers in het proces van leiderschapsontwikkeling. Hierbij heb ik gekeken naar 

onder welke organisatorische omstandigheden minderheden, die potentieel geschikt voor 

leiderschapsposities waren, hun eigen leiderschapseffectiviteit hoog achtten, positieve 

uitkomstverwachtingen rondom leiderschap hadden en bereid waren te solliciteren naar 

(hogere) leiderschapsposities.  

In Hoofdstuk 2 lag de nadruk op het “pro-blanke leiderschapsvooroordeel” in de 

Europese context. Empirisch werk in de Verenigde Staten heeft laten zien dat wanneer 

mensen aan een leider denken, ze de neiging hebben om een blanke, meerderheidsgroep lid in 

gedachten te hebben (Rosette et al., 2008). Door deze vertekening in het 

leiderschapscategorisatieproces passen individuen met een minderheidsachtergrond minder 

sterk bij het “typisch beeld” van een leider dan degenen met een meerderheidsachtergrond. 

Hierdoor komen ze minder snel in aanmerking voor leiderschapsposities en als ze in die 

posities zijn, wordt hun effectiviteit lager ingeschat dan de effectiviteit van leiders met een 

meerderheidsachtergrond (Lord & Maher, 1993; Rosette el al., 2008). In Hoofdstuk 2, hebben 

we aangetoond dat het pro-blanke leiderschapsvooroordeel ook relevant is voor de Europese 

context en dat dit vooroordeel ook impliciet kan zijn. Een reactietijdmeting toonde aan dat 

zowel leiderschapsrollen als effectieve leiderschapskenmerken sterker met autochtoon-

Nederlandse dan met etnisch-minderheidsstimuli geassocieerd werden. Deze automatische 

associatie werd bij zowel autochtoon-Nederlandse als allochtone participanten gevonden. In 

de laatste studie van Hoofdstuk 2, hebben we onderzocht of het impliciete pro-blanke 

leiderschapsvooroordeel discriminerend gedrag bij promotiebeslissingen zou voorspellen. 

Daarnaast hebben we bestudeerd of interventies die gericht zijn op het onderdrukken van de 

automatische categorisatie van individuen als leden van etnische-groepen dit impliciete pro-



blanke leiderschapsvooroordeel zouden verminderen. Uit de resultaten bleek dat naarmate 

beslissers een sterker impliciet pro-blanke leiderschapsvooroordeel hadden, ze meer bereid 

waren een autochtoon-Nederlandse kandidaat (en niet een even geschikte allochtone 

kandidaat) te promoveren naar een hogere leidinggevende functie. Verder bleek het 

benadrukken van duale niveaus van categorisatie (d.w.z. het saillant maken van zowel de 

etnische groep als een overkoepelend groep lidmaatschap) gedeeltelijk succesvol in het 

verminderen van het impliciete pro-blanke leiderschapsvooroordeel. 

Hoofdstuk 3 richtte zich op (geanticipeerde) interacties tussen ondergeschikten en 

leiders met verschillende etnische achtergronden. Theoretische modellen die de dynamiek 

tussen  ondergeschikten en leiders beschrijven, suggereren dat alleen die leiders die door 

ondergeschikten  worden gesteund en geaccepteerd in staat zullen zijn om daadwerkelijk 

leiderschap te tonen en invloed uit te oefenen (DeRue & Ashford, 2010). Ondergeschikten 

hebben vaak de neiging om leiderschap van typische leiders sterker te accepteren dan dat van 

niet-typische leiders. Omdat we in het voorgaande empirisch hoofdstuk hebben aangetoond 

dat minderheden als minder typische leiders worden beschouwd dan autochtone-

Nederlanders, verwachtten we dat ondergeschikten leiderschap door minderheden minder 

zouden accepteren dan dat van autochtone-Nederlanders en dat dit zichtbaar zou zijn in hun 

non-verbaal gedrag. We hebben ons specifiek op interpersoonlijke afstand gericht. Eerder 

onderzoek heeft aangetoond dat mensen die hoger op de hiërarchie staan over het algemeen 

minder afstand van anderen nemen en vaker andermans persoonlijke ruimte betreden, terwijl 

de mensen die lager op de hiërarchie staan vaak het omgekeerde doen (e.g., Hall et al., 2005). 

Onze voorspelling was dat ondergeschikten meer afstand zouden nemen van een typische, 

autochtoon-Nederlandse leiders dan van een minder typische, allochtone leider. Daarnaast 

verwachtten we dat toegenomen fysieke nabijheid (versus toegenomen fysieke afstand) een 

indicatie zou zijn van de bereidheid om het leiderschap uit te dagen en over te nemen (versus 



te accepteren en onderschrijven). De resultaten lieten zien dat  ondergeschikten inderdaad 

meer afstand nemen van een autochtoon-Nederlandse dan van een allochtone (in dit geval 

Marokkaans-Nederlandse) leider. Dit ruimtelijke discriminatie effect vond alleen plaats 

wanneer de geanticipeerde partner een leiderschapsrol had maar niet wanneer hij/zij een 

ondergeschikten rol had. Meer fysieke afstand hing daarnaast negatief samen met de wens om 

zelf leiderschapsgedrag te laten zien. De laatste studie van Hoofdstuk 3 liet zien dat het 

geobserveerde ruimtelijke discriminatie effect verdwijnt wanneer individuen de 

leiderschapsrol expliciet op grond van kwalificaties verkregen.  

Eerder onderzoek naar minderheden en leiderschap richtte zich met name op 

minderheden als “het doelwit” van vooroordelen. De eerste twee empirische hoofdstukken 

van dit proefschrift passen bij deze traditie. In het derde en laatste empirische hoofdstuk 

verschoof de focus van percepties van minderheden in leiderschapsposities die selectie en 

effectiviteit van minderheidsleiders belemmeren naar leiderschapszelfselectie door 

minderheden. Hierbij werd gericht aandacht besteed aan leiderschap-relevante zelf-percepties 

en gedragsneigingen van minderheden. Aangezien leiderschapszelfpercepties vrijwel altijd in 

een organisationele setting plaatsvinden (Hogue & Lord, 2007), hebben we ons gericht op 

deze percepties als een functie van een variabele op organisatieniveau die relevant is voor 

diversiteitsgerelateerde processen: organisationele diversiteitsideologieën (Wolsko et al., 

2000). Ons uitgangspunt was dat sommige diversiteitsideologieën instrumenteler zijn voor 

werknemers met een minderheidsachtergrond dan andere ideologieën omdat deze een open 

omgeving creëren waarin verschillen en het uiten hiervan geaccepteerd wordt. We 

verwachtten dat werknemers met een minderheidsachtergrond die in organisaties werken die 

deze diversiteitsideologieën onderschrijven, positievere leiderschapszelfpercepties en een 

sterkere wens om hogere leiderschapsposities te bekleden zouden rapporteren. Onze resultaten 

ondersteunden deze verwachtingen. Minderheden die zich voorstelden voor organisaties te 



werken die multiculturalisme of kleurenblindheid met een focus op interindividuele 

verschillen onderschreven, hadden hogere leiderschapszelfeffectiviteit, meer positieve 

uitkomstverwachtingen en een sterkere wens te solliciteren naar hogere leidinggevende 

functies binnen de organisatie dan wanneer ze zich voorstelden voor een organisatie te werken 

die kleurenblindheid met een enkele overkoepelende identiteit onderschreef. Deze effecten 

waren  met name indirect en verliepen via een toename in percepties rondom organisationele 

openheid voor verschillen. 

Het eerste deel van dit proefschrift liet zien dat vertekeningen in 

leiderschapscategorisatie-processen, de leiderschapskansen van individuen met een 

minderheidsachtergrond  kunnen beperken. Deze processen kunnen ook invloed hebben op 

relaties tussen leiders en ondergeschikten wanneer minderheden leiderschapsrollen 

bemachtigen. Zo wordt bijvoorbeeld hun leiderschap minder geaccepteerd en meer uitgedaagd 

door ondergeschikten dan leiderschap door de leden van de meerderheidsgroep. Het tweede 

deel toonde aan dat organisationele diversiteitscontext een belangrijk effect kan hebben op de 

wijze waarop werknemers met minderheidsachtergrond hun eigen leiderschap beschouwen. 

Wanneer organisaties open zijn jegens verschillen (bv. verschillende meningen) en het uiten 

ervan, hebben minderheden meer positieve verwachtingen over het vervullen van hogere 

leiderschapsposities en zijn ze meer bereid na te jagen.  

Dit proefschrift heeft de bestaande kennis vergroot door vertekeningen en 

vooroordelen in leiderschapspercepties en de gedragsmatige gevolgen ervan in een Europese 

context te bestuderen. Daarnaast heeft de focus op de intra-persoonlijke processen voor 

minderheden zelf (zoals leiderschapsrelevante doelen en aspiraties) als functie van een 

organisationele context licht geworpen op een aspect van minderheidsleiderschap dat in 

eerder onderzoek weinig aandacht heeft gekregen. In de empirische hoofdstukken werd ook 

consistent aandacht besteed aan mogelijke interventies die direct of indirect 



minderheidsleiderschap zouden kunnen aanmoedigen. Daarmee biedt dit werk praktische 

tools aan organisaties om leiderschap door minderheden aan te moedigen en zo de diversiteit 

aan talent in de hedendaagse arbeidsmarkt optimaal te benutten.  

 


