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De essentie van dit proefschrift draait om het kunnen duiden van de pathways to success van tweede 

generatie1 Turks-Nederlandse en Marokkaans-Nederlandse professionals. Deze pathways to success 

worden in de hoofdstukken van het proefschrift geanalyseerd op het kruispunt van verschillende sociale 

grenzen die aanwezig zijn in de Nederlandse samenleving en organisaties enerzijds, en de strategieën 

die door tweede generatie Turks-Nederlandse en Marokkaans-Nederlandse professionals worden 

gehanteerd in organisaties ten aanzien van deze sociale grenzen anderzijds. Deze analyse op het 

kruispunt van sociale grenzen op de werkplek en strategieën ten aanzien van deze sociale grenzen komt 

terug in de algemene onderzoeksvraag, die in de inleiding van het proefschrift als volgt staat 

geformuleerd: 

 

Hoe openen sociale grenzen en hoe worden sociale grenzen geopend op de werkplek door tweede 

generatie professionals? 

 

 De relevantie van bovenstaande vraag maakt onderdeel uit van een sociale context waarin de 

integratie –en hiermee wordt bedoeld het proces van toenemende deelname van de tweede generatie 

op alle niveaus van de Nederlandse samenleving (CBS, 2012), van de Turks-Nederlandse en Marokkaans-

Nederlandse tweede generatie in het algemeen wordt beschouwd als mislukt (cf. Slootman & 

Duyvendak, 2015). Het discours van mislukte integratie heeft geleid tot een toenemende roep om 

assimilatie, waarbij verwacht wordt van de tweede generatie dat ze een verplichte en uitsluitende keuze 

maken tussen etnische identiteiten opdat ze de Nederlandse normen en waarden kunnen opnemen in 

hun leven, en in navolging hiervan kunnen worden opgenomen in de Nederlandse samenleving (cf. 

Vasta, 2007, p. 734).  

 De roep om assimilatie, en de daaruit volgende verplichte en uitsluitende keuze tussen etnische 

identiteiten, is een reflectie van de scherpe en ondoordringbare sociale grenzen die in de Nederlandse 

samenleving tussen etnische groepen worden opgetrokken. Sociale grenzen zijn geconstrueerde 

groepslijnen, die gemaakt en in stand gehouden worden om sociale en culturele verschillen te 

benadrukken, zoals etnische achtergrond (Barth, 1994; Wimmer, 2008a). Deze sociale en culturele 

verschillen geven vorm aan het sociale leven door duidelijk te maken wie binnen de groepslijnen thuis 

hoort, en wie niet (Barth, 1969). 

 Het vorm geven aan het sociale leven door het optrekken en onderhouden van sociale grenzen 

gebeurt in uiteenlopende sociale contexten (Wimmer, 2008b, p. 992). De nadruk in dit proefschrift ligt 
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De in Nederlands geboren kinderen van arbeidsmigranten uit Turkije en Marokko. 



op één specifieke sociale context, namelijk de werkplek. De werkplek leent zich goed als sociale context 

om sociale grenzen in te bestuderen, omdat organisaties gezien kunnen worden als verlengstukken van 

de maatschappij. De sociale grenzen die in de maatschappij bestaan, zijn daardoor vaak terug te vinden 

binnen organisaties (Holvino & Kamp, 2009, p. 400; Slay & Smith, 2011, p. 86). 

 Kijkend naar hoe sociale grenzen die in de Nederlandse maatschappij bestaan terug te vinden 

zijn in organisaties, vereist dat we in ogenschouw nemen dat het karakter, of de opmaak, van sociale 

grenzen verschilt. Dit verschil in hoe sociale grenzen zijn opgebouwd komt tot uiting in het feit dat 

sommige sociale grenzen meer flexibel en inclusief zijn, terwijl andere meer ondoordringbaar en 

exclusief zijn. De meer ondoordringbare en exclusieve sociale grenzen worden ook wel “bright” 

genoemd (Alba, 2005). De hoofdstukken in dit proefschrift gaan uit van de aanname dat sociale grenzen 

in Nederlands ten aanzien van Turkse-Nederlanders en Marokkaanse-Nederlanders bright, of “scherp”, 

zijn. De scherpte van sociale grenzen in Nederland houdt in dat er een duidelijk onderscheid wordt 

gemaakt tussen wie binnen de grenslijnen valt, en wie niet. Scherpe sociale grenzen kunnen daardoor 

gemakkelijk uitsluitend werken en een negatieve invloed hebben op de mogelijkheden die individuen 

hebben die buiten de sociale grenzen vallen (Alba, 2005, p. 22). Scherpe sociale grenzen kunnen er dus 

voor zorgen dat de Turks-Nederlandse en Marokkaans-Nederlandse tweede generatie een verplichte en 

uitsluitende keuze moet maken tussen etnische identiteiten om toegang te kunnen verkrijgen tot de 

binnenkant van de sociale grenzen. 

 Deze verplichte en uitsluitende keuze die de Turks-Nederlandse en Marokkaans-Nederlandse  

tweede generatie moet maken in een context van scherpe sociale grenzen laat zien hoe individuen zich 

actief tot sociale grenzen kunnen verhouden. En dit houdt weer in dat sociale grenzen geen vaste, 

“natuurlijke” entiteiten zijn, maar constructen die gemaakt en dus ook veranderd kunnen worden 

(Wimmer, 2008b, p. 995). Het zich actief verhouden tot sociale grenzen kan op verschillende manieren 

gebeuren. Alba (2005) en Wimmer (2008a) gebruiken een typologie van strategieën ten aanzien van 

sociale grenzen die bestaat uit drie opties: boundary crossing, boundary shifting en boundary blurring. 

Boundary crossing heeft betrekking op een individuele lidmaatschapsstrategie (Ibid., p. 1044). Hiermee 

wordt bedoeld dat een individu toegang kan krijgen tot de binnenkant van een sociale grens, maar wel 

ten koste van het achterlaten van het lidmaatschap van de groep die buiten de groepslijnen valt. Kortom, 

boundary crossing vereist een verplichte en uitsluitende keuze door een individu en het is een strategie 

die goed past in de context van scherpe sociale grenzen. Daarnaast is het een strategie die alleen actie 

vereist van het individu en niets verandert aan het scherpe en uitsluitende karakter van de sociale grens 

in kwestie. 



 Boundary shifting is een strategie waarbij het karakter van de sociale grens evenmin verandert, 

maar waar de plaatsing van de sociale grens wel verandert. Dit houdt in dat de sociale grenzen breder 

geplaatst kunnen worden om nieuwe groepen toegang te geven binnen de groepslijnen. Maar het kan 

ook betekenen dat de sociale grenzen nauwer worden getrokken om groepen die eerst binnen de 

sociale grens vielen, uit te stoten (Ibid.). In beide gevallen betreft boundary shifting veranderingen ten 

aanzien van sociale grenzen op groepsniveau en daardoor lijkt het voor individuen als strategie niet 

geschikt. 

 Boundary blurring is de strategie waar het karakter van de sociale grenzen wordt veranderd, 

niet alleen om sommige individuen of groepen binnen de groepslijnen te laten, maar op niveau van de 

opmaak van de sociale grenzen zelf. Wimmer (Ibid.) geeft aan dat boundary blurring de betekenis van 

sociale grenzen verandert in plaats van alleen lidmaatschap of locatie. Ook boundary blurring is een 

strategie die op groepsniveau plaatsvindt. Maar boundary blurring haalt wel de scherpte van de sociale 

grenzen af en zorgt er daarmee voor dat individuen geen verplichte en uitsluitende keuze hoeven te 

maken en zowel binnen als buiten de groepslijnen een lidmaatschap (bijvoorbeeld ten aanzien van 

etnische groepen) kunnen onderhouden (Alba, 2005). 

 Op het eerste gezicht lijkt de meest voor de hand liggen strategie voor de tweede generatie 

Turks-Nederlandse en Marokkaans-Nederlandse professionals die van boundary crossing te zijn in de 

omgang met scherpe sociale grenzen op de werkplek. Zowel omdat boundary crossing het best past in 

een context van scherpe sociale grenzen, maar ook omdat shifting en blurring, zoals ze theoretisch 

beschreven zijn, betrekking hebben op groepsprocessen en daardoor als strategie ongeschikt lijken voor 

individuen. Echter, boundary crossing vereist dat individuen een uitsluitende keuze maken en daarmee 

meerdere belangrijke verbindingen dienen te verbreken met de etnische groep waaruit ze voortkomen. 

Tegelijkertijd is en blijft het onzeker voor deze individuen of ze ook echt geaccepteerd zullen worden 

binnen de nieuwe groepslijnen, en deze onzekerheid maakt boundary crossing zelfs voor de tweede 

generatie een onwaarschijnlijke strategie (Alba, 2005). Daarenboven, de onzekerheid rondom acceptatie 

binnen de nieuwe groepslijnen speelt in grotere mate een rol voor tweede generatie professionals met 

een Turks-Nederlandse en Marokkaans-Nederlandse achtergrond, omdat ze geassocieerd worden met 

de meest achtergestelde etnische groepen in Nederland (cf. Heath, Rothon & Kilpi, 2008).  

 In de vier empirische hoofdstukken waaruit het proefschrift is opgebouwd, waarvan de eerste 

twee zijn gebaseerd op de kwalitatieve Nederlandse studie ‘Pathways to Success’ en de volgende twee 

op het kwalitatieve, internationaal-vergelijkende ‘ELITES project’,  wordt onderzocht, gebaseerd op de 

aanname dat boundary crossing een onwaarschijnlijke strategie is voor de tweede generatie, welke 



strategie wordt gehanteerd door tweede generatie Turks-Nederlandse en Marokkaans-Nederlandse 

professionals om succesvol te kunnen omgaan met scherpe sociale grenzen op de werkplek. 

 Het hoofdstuk met de titel ‘The fine art of boundary sensitivity’ draait om de centrale vraag 

welke strategieën gehanteerd worden door hoog-opgeleide tweede generatie Turks-Nederlandse en 

Marokkaans-Nederlandse professionals om toegang te krijgen tot en succesvol te kunnen zijn op de 

Nederlandse arbeidsmarkt. Het hoofdstuk laat zien, gebaseerd op 114 semi-gestructureerde interviews 

met tweede generatie Turks-Nederlandse en Marokkaans-Nederlandse professionals die werken in 

verschillende professionele sectoren in Amsterdam en Rotterdam, hoe sociale grenzen buitengewoon 

scherp zijn tijdens hun transitie van hoger onderwijs naar de arbeidsmarkt, en hoe tweede generatie 

professionals in reactie hierop verschillende strategieën ontwikkelen om toegang te verkrijgen tot 

organisaties. Het hoofdstuk laat verder zien hoe sociale grenzen scherp blijven, bijvoorbeeld in de vorm 

van het ervaren van subtiele discriminatie, ook nadat tweede generatie professionals toegang hebben 

weten te krijgen tot organisaties, en hoe de strategieën van de tweede generatie ten aanzien van sociale 

grenzen uitmonden in een specifieke strategie, die ik ’boundary sensitivity‘ heb genoemd. Deze strategie 

van boundary sensitivity duidt op een bewustzijn onder tweede generatie professionals dat sociale 

grenzen bestaan, en het is een individuele strategie, zoals boundary crossing. Echter, boundary 

sensitivity onderscheidt zich van boundary crossing door het feit dat tweede generatie professionals 

geen uitsluitende keuze maken tussen etnische identiteiten, maar in plaats daarvan de nadruk leggen op 

“sameness” (Siebers, 2009a) door middel van hun professionele identiteit, en daarmee sociale grenzen 

weten te overbruggen, terwijl ze tegelijkertijd hun etnische en religieuze “difference” (Ibid.), of verschil, 

weliswaar privé maar intact houden en daarmee assimilatie en een uitsluitende keuze weten te 

vermijden. 

 In het hoofdstuk ‘Discrimination of second-generation professionals in leadership positions’, 

welke gebaseerd op een selectie van 40 interviews met tweede generatie professionals in 

leiderschapsfuncties in Amsterdam en Rotterdam binnen het Pathways to Success project, ligt de nadruk 

op één specifieke sociale grens die in het vorige hoofdstuk in zijn algemeenheid aan de orde is gekomen: 

subtiele discriminatie. De centrale vraag in dit hoofdstuk luidt: hoe ervaren tweede generatie Turks-

Nederlandse en Marokkaans-Nederlandse professionals die in leiderschapsposities werken subtiele 

discriminatie in verschillende organisatierelaties op de werkplek –zoals met leidinggevenden, collega’s 

op gelijk niveau, en ondergeschikten- en hoe gaan ze hiermee om? De focus op de specifieke sociale 

grens van subtiele discriminatie en op tweede generatie professionals in leiderschapsposities, maakt dit 

een verbindend hoofdstuk tussen Pathways to Success (met daarin tweede generatie Turks-Nederlandse 



en Marokkaans-Nederlandse professionals in verschillende posities op de arbeidsmarkt) en het ELITES 

project (met daarin tweede generatie professionals met ouders uit Turkije en die enkel werken in 

leiderschapsfuncties). In dit hoofdstuk wordt betoogd dat de scherpe sociale grenzen die in Nederland 

bestaan ten aanzien van de Turks-Nederlandse en Marokkaans-Nederlandse tweede generatie in 

organisaties weerspiegeld worden in de vorm van subtiele discriminatie jegens de tweede generatie, en 

dat deze subtiele discriminatie door de tweede generatie ervaren wordt in verschillende 

organisatierelaties, namelijk met hun leidinggevenden, collega’s van gelijk niveau en met 

ondergeschikten. Tevens laat het hoofdstuk zien dat tweede generatie leidinggevenden als strategie zich 

bedienen van boundary sensitivity, en dat deze strategie, hoewel in beperkte mate, ruimte biedt voor 

kleine en gerichte vormen van organisatieverandering. 

 De focus op kleine en gerichte vormen van organisatieverandering wordt verder uitgediept in 

het hoofdstuk ‘Practices of change in the education sector’. In dit hoofdstuk, gebaseerd op semi-

gestructureerde interviews met 25 tweede generatie professionals met ouders uit Turkije in Nederland, 

Zweden en Frankrijk, ligt de nadruk op het veranderen van een sociale grens in een specifiek 

organisatieveld: de onderwijssector.  In dit hoofdstuk wordt etnische schoolsegregatie aangehaald als 

een zogenaamd ”wicked problem”. De sociale grens van etnische schoolsegregatie laat een sterke 

samenhang zien met andere sociale grenzen, zoals woonsegregatie en wettelijk geregelde vrijheid in 

schoolkeuze. De manier waarop de sociale grenzen met elkaar samenhangen, verschilt tussen de drie 

landen die in het hoofdstuk zijn opgenomen. Daarom wordt in het hoofdstuk een vergelijking gemaakt 

tussen Nederland, Zweden en Frankrijk om te begrijpen hoe etnische schoolsegregatie vorm krijgt en 

hoe tweede generatie professionals die werken in de onderwijssector in staat zijn uitkomsten van 

etnische schoolsegregatie te beïnvloeden, waarbij de inrichting van de nationale, structurele context in 

ogenschouw wordt genomen. Het hoofdstuk laat zien dat tweede generatie professionals beperkt zijn in 

hun mogelijkheden tot beïnvloeding van etnische schoolsegregatie , omdat de nationale structuren die 

de onderwijssector vorm geven, grotendeels vast liggen. Tegelijkertijd laat het hoofdstuk zien dat 

tweede generatie onderwijsprofessionals hun kennis gebruiken van de manier waarop etnische 

schoolsegregatie tot stand komt, in combinatie met hun kennis van het onderwijssysteem èn met de 

kennis die ze hebben opgedaan als tweede generatie sociale stijgers. Door deze combinatie van kennis 

over de sector en de mogelijkheden en belemmeringen die de sector in zich heeft als het gaat om het 

brengen van veranderingen, alsook door hun positie als tweede generatie met kennis van meerdere 

culturele repertoires en een gevoel voor de noodzaak van sociale verandering, weten tweede generatie 

onderwijsprofessionals kleine en gerichte veranderingen teweeg te brengen ten aanzien van etnische 



schoolsegregatie. Deze veranderingen zijn gebaseerd op de specifieke mogelijkheden die door de 

nationale context worden geboden. 

 Voortbouwend op de bevindingen uit het voorgaande hoofdstuk waarin onderwijsprofessionals 

hun tweede generatie positie inzetten voor het teweeg brengen van veranderingen in de 

onderwijssector ten aanzien van etnische schoolsegregatie, onderzoekt het hoofdstuk ‘The ability to 

deal with difference’ deze nieuwkomer- en minderheidspositie, en hoe het uitwerkt in de homogeen-

samengestelde hogere echelons van de Nederlandse onderwijssector. Het hoofdstuk, gebaseerd op 16 

semi-gestructureerde interviews met tweede generatie Turks-Nederlandse onderwijsprofessionals, 

draait om de centrale vraag hoe tweede generatie Turks-Nederlandse professionals die in de 

onderwijssector werken “in-betweenness” op het werk ervaren, en hoe ze daar vervolgens op reageren. 

Het hoofdstuk gaat uit van de aanname dat de tweede generatie, op grond van hun etnische-

minderheidsachtergrond in het migratieland, lang is beschouwd als een groep tussen culturen, 

waardoor ze nergens echt thuis horen en daardoor ook niet in staat zijn hun volle potentieel te 

verwezenlijken. Daarenboven gaat het hoofdstuk uit van het idee dat deze zogenaamde “tussenpositie” 

versterkt kan worden voor tweede generatie professionals omdat ze nieuw zijn in de hogere echelons 

van de onderwijssector en uit een gemarginaliseerde en gestigmatiseerde etnische en religieuze groep 

afkomstig zijn. Het hoofdstuk laat zien dat tweede generatie onderwijsprofessionals allesbehalve vast 

zitten tussen etnische en sociale culturen, maar juist heel goed in staat zijn als nieuwkomers actief te 

schakelen tussen culturele repertoires. Deze mogelijkheid tot actief schakelen transformeert de tweede 

generatie van “in-between” naar “go-between”. Het hoofdstuk laat zien hoe deze “go-between” 

mogelijkheid zowel een voordeel als een groeiende noodzakelijkheid is in de toenemend super-diverse 

Nederlandse klaslokalen, en hoe het daarnaast conceptueel gezien geschikter is dan “in-betweenness” 

om de positionering van tweede generatie professionals te begrijpen en beschrijven. 

 The resultaten uit de vier empirische hoofdstukken zijn samengebracht in de ‘Discussie en 

conclusie’, waarbij gebruik is gemaakt van het ‘Upward Mobility Boundary Sensitivity Model’ om een 

antwoord te formuleren op de algemene onderzoeksvraag van het proefschrift. Ik betoog in dit laatste 

hoofdstuk dat tweede generatie Turks-Nederlandse en Marokkaans-Nederlandse professionals scherpe 

sociale grenzen ervaren op de werkplek door de aanhoudende etnische en religieuze stereotypen in de 

Nederlandse samenleving die vooral hun weerslag hebben op etnische minderheden met een 

Islamitische achtergrond (Vasta, 2007). Deze aanhoudende etnische en religieuze stereotypen klinken 

door in gesprekken en interacties op de werkplek (cf. Van Laer & Janssens, 2011) tussen tweede 

generatie professionals en collega’s met een etnisch-Nederlandse achtergrond van alle 



organisatieniveaus. Tegelijkertijd betoog ik ook dat het juist de etnische en religieuze achtergrond, 

alsmede de sociale achtergrond van tweede generatie professionals is die ze in staat stelt succesvol om 

te gaan met de scherpe sociale grenzen op de werkplek. Omdat ze zijn opgegroeid in Nederland binnen 

een gezin uit een etnische minderheid, hebben tweede generatie professionals meerdere en 

uiteenlopende culturele repertoires tot hun beschikking: gedurende hun onderwijsloopbaan en in het 

dagelijks leven zijn tweede generatie professionals gesocialiseerd in de Nederlandse maatschappij 

(“sameness”), terwijl ze ook kennis hebben van de culturele achtergrond van hun ouders (“difference”). 

Het balanceren van de deze verschillende en uiteenlopende culturele repertoires kan een uitdaging zijn 

voor tweede generatie professionals. Maar de tegenhanger is dat de uiteenlopende culturele 

repertoires de mogelijkheid bieden aan tweede generatie professionals om verschillende combinaties te 

gebruiken van “sameness” en “difference”, en dat deze verschillende combinaties op hun beurt weer de 

sleutel vormen tot het succesvol omgaan met scherpe sociale grenzen op de werkplek. 

 De verschillende combinaties komen tot stand wanneer tweede generatie professionals 

schakelen tussen “sameness” en “difference” in hun omgang met sociale grenzen in organisaties, en 

daarbij in ogenschouw nemen of deze omgang te maken heeft met het bevorderen van hun individuele 

loopbaan, of te maken heeft met het beschermen van hun identiteit op de werkplek, of met het willen 

bewerkstelligen van sociale verandering binnen de organisatie of binnen de sector (cf. Van Laer & 

Janssens, 2017). 

 De omgang met sociale grenzen begint voor tweede generatie professionals als een individuele 

loopbaanstrategie. Tweede generatie professionals ervaren sociale grenzen wanneer ze organisaties 

binnen proberen te komen na het afronden van hun opleiding, wanneer ze proberen hogerop de 

carrièreladder te klimmen, en wanneer ze proberen acceptatie te verkrijgen van collega’s in hun rol als 

professional, en tweede generatie professionals handelen naar deze sociale grenzen door “sameness” te 

laten zien. “Sameness” is een carrièrestrategie en heeft elementen in zich van boundary crossing en 

boundary blurring, aangezien “sameness” de professionele identiteit benadrukt boven etnische of 

religieuze identiteit opdat tweede generatie professionals de benodigde gelijkgestemdheid kunnen 

aanboren bij etnisch-Nederlandse collega’s en daarmee binnen organisaties kunnen terecht komen. En 

hoewel tweede generatie professionals door “sameness” binnen komen op hoge posities in organisaties, 

weet “sameness” als strategie niet het karakter, en daardoor de scherpte, van de sociale grenzen binnen 

organisaties te veranderen. 

 Het feit dat “sameness” de scherpte van sociale grenzen niet verandert betekent dat tweede 

generatie professionals geconfronteerd blijven worden met een gebrek aan acceptatie door etnisch-



Nederlandse collega’s op alle organisatieniveaus. Dit gebrek aan acceptatie kan verschillende vormen 

aannemen, maar het draait doorgaans om de etnische en religieuze achtergrond van tweede generatie 

professionals.  

 Wanneer tweede generatie professionals hun etnische en religieuze achtergrond proberen te 

beschermen of verdedigen op de werkplek, gebeurt dit door middel van het laten zien van “difference”. 

Door het laten zien van “difference” stellen tweede generatie professionals expliciet stereotype 

aannames aan de orde die betrekking hebben op hun etnische en Islamitische achtergrond, alsook de 

uitsluitende gedragingen door collega’s die het gevolg zijn van voorgenoemde aannames. Door de 

discussie aan te gaan over stereotypen proberen tweede generatie professionals hun individuele 

ervaringen binnen de werkplek in de bredere context te plaatsen van stereotypen die in de Nederlandse 

maatschappij bestaan. Door het maken van deze koppeling tussen organisatie en maatschappij, en 

tussen hun individuele ervaringen en de voornamelijk negatieve beelden en ideeën over etnische 

minderheden in het algemeen (Vasta, 2007; Ghorashi, 2014a), daagt het uitdragen van “difference” door 

tweede generatie professionals etnisch-Nederlandse collega’s uit tot het plaatsen van hun opmerkingen 

en gedragingen in een bredere context van uitsluiting. Een bredere context van uitsluiting waarbij 

“difference” buiten de groepslijnen wordt geplaatst omdat het nu eenmaal afwijkt van het ideaal en de 

zogenoemde “normwerknemer” (cf. Acker, 1992; beschop & Doorewaard, 1998; Gowricharn, 2002; Van 

der Raad, 2015). Door “difference” in deze bredere context te plaatsen transformeren tweede generatie 

professionals deze strategie van één die in eerste instantie dient om hun identiteit te beschermen naar 

één die sociale verandering teweeg kan brengen. In dit verband van sociale verandering herbergt de 

“difference’ strategie elementen van boundary shifting (Alba, 2005; cf. Wimmer, 2008a). Tweede 

generatie professionals proberen hierbij de locatie van de groepslijnen te veranderen (cf. Wimmer 

2008a) door de impliciete regels te bevragen over wie binnen de sociale grenzen hoort en wie daardoor 

volledig binnen die grenzen geaccepteerd wordt, inclusief een andere etnische en religieuze 

achtergrond. 

 Het schakelen tussen “sameness” en “difference” leidt tot de door mij bedachte strategie van 

“boundary sensitivity”. Boundary sensitivity is een individuele en contextuele strategie die elementen in 

zich herbergt van boundary crossing, blurring en shifting. De strategie van boundary sensitivity biedt een 

levensvatbare strategie jegens de scherpe sociale grenzen waarmee tweede generatie professionals zich 

nog altijd geconfronteerd weten in organisaties. Door “sameness” weet boundary sensitivity ruimte te 

creëren in organisaties voor tweede generatie professionals als nieuwkomers in posities van macht en 



invloed. Tegelijkertijd kan boundary sensitivity door “difference” de impliciete normaliteit van sociale 

grenzen binnen organisaties ter discussie stellen. 

 De strategie van boundary sensitivity biedt de mogelijkheid om sociale grenzen op de werkplek 

te openen omdat tweede generatie professionals geen uitsluitende keuze maken tussen “sameness” en 

“difference” (cf. Slootman & Duyvendak, 2015), maar omdat ze actief en bewust schakelen tussen beide 

en hierbij beide strategieën gebruiken in hun omgang met sociale grenzen ten behoeve van hun 

individuele loopbaan, het beschermen van hun identiteit en het bewerkstelligen van sociale verandering. 

Het hanteren van “sameness” en “difference” op voorgenoemde drie niveaus resulteert niet in een 

rechtstreeks proces waarbij sociale grenzen op de werkplek worden geopend door tweede generatie 

professionals. In plaats daarvan resulteert het hanteren van “sameness” en “difference” door tweede 

generatie professionals, en dat is door het combineren van elementen van boundary crossing, blurring 

en shifting (Alba, 2005; Wimmer, 2008a) bij het omgaan met scherpe sociale grenzen op de werkplek, in 

zowel een voortzetting van sociale grenzen en het openen van sociale grenzen in organisaties (cf. Van 

Laer & Janssens, 2017).  


