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arjoka van Doorn

Marjoka van Doorn

Toestaan met tegenzin. Het beoefenen en 
bevorderen van tolerantie. 

Tolerantie is smeerolie voor een democratische 
en vreedzame samenleving. Zonder verdraag-
zaamheid krijgen vooroordelen en discriminatie 
vrij spel. Toestaan met tegenzin is een studie naar 
het bevorderen van die tolerantie: een sociaal 
psychologisch antwoord op de vraag wat helpt en 
wat juist hindert bij dit ‘accepteren van wat tegen-
staat’. 

In drie opeenvolgende onderzoeken belicht de auteur deze vraag op veelzijdige wijze. 
Het kwalitatieve onderzoek naar het  bevorderen van tolerantie op middelbare scho-
len toont aan dat het onderschrijven niet hetzelfde is als het in praktijk brengen van 
tolerante uitgangspunten. Een speciaal voor dit onderzoek ontwikkelde toegepaste 
tolerantieschaal maakt het ‘toestaan met tegenzin’ in het dagelijks leven vervolgens 
meetbaar. Een online studie laat zien hoe normen in de omgeving (school, de buurt, 
werk) tolerantie beïnvloeden. 

Tolerantie blijkt ten slotte niet vanzelfsprekend: het is niet eenvoudig aan te leren of 
te mobiliseren. In het slothoofdstuk doet de auteur enkele aanbevelingen voor het 
beoefenen en bevorderen van tolerantie in de praktijk.  

Marjoka van Doorn (1974) is sociaal psycholoog, organisatieadviseur en opleider. 
Zowel in haar werk met groepen als in haar onderzoek legt ze steeds verbindingen 
tussen onderzoek en interventie, tussen theorie en praktijk, en tussen beleid en 
uitvoering. Al sinds 1998 houdt Van Doorn zich zowel in haar onderzoek als in haar 
beroepspraktijk bezig met de dynamiek van gedragsverandering. 

Marjoka schreef Toestaan met tegenzin als proefschrift voor de Faculteit der Sociale 
Wetenschappen van de Vrije Universiteit in Amsterdam. 


