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Inleiding: 

We hebben onze analyse geschreven over het maatschappelijk vraagstuk discriminatie op 
de arbeidsmarkt met daarbij de hoofvraag: “Hoe beïnvloed discriminatie de arbeidsmarkt in 
Nederland?” De analyse is begint met de aanleiding, hierin staat waarom we dit onderwerp 
gekozen hebben en waarom ons onderwerp een maatschappelijk vraagstuk is. Daarna 
komen de verschillende invalshoeken waarop je dit vraagstuk kunt behandelen. Er zijn 3 
verschillenden invalshoeken, je hebt sociaal-cultureel, veranderings- en vergelijkend en 
sociaaleconomisch. Daarna gaan we verder met de deelvragen. 
Als eerste de deelvraag: “Wat is discriminatie?” Waarin wordt verteld over wat discriminatie 
is, de definitie voor ons en voor de leerlingen van het Udens College. Als tweede deelvraag 
hebben we: “Wat zijn de oorzaken van discriminatie (op de arbeidsmarkt)?” Hierin 
bespreken we wat de oorzaken van discriminatie zijn. En als laatste deelvraag hebben we: 
“Wat zijn de gevolgen van discriminatie (op de arbeidsmarkt)?” De gevolgen op lichamelijk- 
en geestelijk gebied komen aanbod net zoals de gevolgen van de ondernemer.  
Na het beantwoorden van de deelvragen komt er de vergelijking met de praktijk, waarin we 
drie interviews gehouden hebben met werkgevers uit verschillende hoeken van de 
arbeidsmarkt. We kijken of de theorie die we gegeven hebben in de deelvragen werkelijk 
overeenkomt met de praktijk. Daarna komt de conclusie aan de beurt, hierin staat elke 
deelvraag kort samengevat met daarna de uiteindelijke beantwoording van de hoofdvraag. 
Na de conclusie komt de samenwerking/gang van zake. De samenwerking in verloop van de 
twee periodes wordt besproken en hoe we deze analyse aangepakt hebben. Als laatste 
twee kopjes hebben we de bronvermelding en de resultaten van de enquête die we zelf 
gemaakt en gebruikt hadden voor het derde kopje van de eerste deelvraag. 
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Aanleiding: 

Waarom wij voor dit onderwerp/thema hebben gekozen? 
 

We hebben het onderwerp discriminatie op de arbeidsmarkt gekozen, omdat discriminatie 

nog steeds in het alledaagse leven voorkomt, maar wat veel mensen niet doorhebben is dat 

dit ook gebeurd op de werkplek.  
Een voorbeeld hiervan is een college van Julie’s moeder, ze is namelijk een paar weken 

geleden afgewezen voor een baan. De reden daarvoor was dat ze niet de vierjarige hbo-

opleiding had gedaan, ze had in plaats daarvan de kortere versie gedaan waarin dezelfde 

onderwerpen werden besproken. Het was een baan binnen het bedrijf waar ze al werkte en 

de opdrachten die ze in haar dagelijkse werk uitvoerden waren voor een groot deel hetzelfde 

als bij de baan waarvoor ze solliciteerde. Ze was uitermate geschikt hiervoor geweest, maar 

toch hebben ze haar afgewezen. Discriminatie heeft meerdere 

vormen. Discriminatie komt niet alleen maar voor tussen seksen of 

huidskleur, maar ook binnen opleidingsniveaus. Dit is de 

voornaamste reden waarom we dit onderwerp hebben gekozen. 

Andere redenen waren: “omdat het onderschat wordt”; “dit was de 

meest interessante, omdat het dicht bij jezelf kan gebeuren zonder 

dat je het door hebt” en “doordat mijn vader een bedrijf heeft, wij 

zelf buitenlands zijn en omdat ik vind dat discriminatie te vaak voor 

komt.” 

Waarom is ons vraagstuk een maatschappelijke analyse? 

Voordat een vraagstuk een maatschappelijke analyse kan zijn moet het aan een aantal 

voorwaarden voldoen. Hieronder staan deze voorwaarde benoemd: 

1. Grote groepen in de samenleving ondervinden de gevolgen ervan. 

2. Er spelen tegengestelde belangen mee. 
3. Er is een gemeenschappelijke oplossingen nodig.  

 

1.Grote groepen in de samenleving ondervinden de gevolgen ervan. 

Er worden veel mensen gediscrimineerd op dagelijkse basis. Niet alleen op huidskleur, maar 

op van alles. Neem bijvoorbeeld: Geaardheid, opleidingsniveau, leeftijd, geslacht, 

godsdienst en/ of doordat je een handicap of ziekte hebt. Deze genoemde punten zijn zelfs 

alleen de punten die vaak genoeg voorkomen dat het mensen gaat opvallen. Er zullen nog 

veel meer punten zijn waarmee mensen gediscrimineerd worden, waarvan we niet eens af 

weten. Deze groepen op zichzelf zijn al groot en ondervinden de plagerijen ervan, ze voelen 

zich bijvoorbeeld niet veilig op hun werkplek of werken minder hard. Dit zorgt er niet alleen 

voor dat de mensen die gediscrimineerd worden de gevolgen ervan ervaren, maar de rest 

van de bevolking ook. Stel je eens voor dat van de tien mensen 3 mensen gediscrimineerd 

worden, ze voelen zich niet veilig en blijven bijvoorbeeld vaker thuis. Door zich ziek te 

melden blijven ze betaald krijgen en gaat er geld uit de kas zonder er arbeid/productie voor 

terug te krijgen. Er gaan zo miljarden uit de kas. Hierdoor kunnen geen andere projecten 



 
5 

gestart of gefundeerd worden, wat weer gevolgen op levert voor andere groepen. 
De staat zelf ondervinden er ook gevolgen van. Discriminatie kan er ook voor zorgen dat je 

op een lager niveau moet gaan werken, dan waar je werkelijk geschikt voor bent. Daar komt 

dan een lager salaris bij kijken en dan hoef je dus ook minder belasting te betalen. 
Zo zijn er meerdere aspecten waarop je de ‘grotere groepen’ kan zien. De staat, de 

gediscrimineerde en zelfs de gewone burger kunnen de ‘grote groep’ zijn zonder het zelf 

door te hebben. 

 

2.Er spelen tegengestelde belangen mee. 

De tegengestelde belangen in dit vraagstuk zijn de belangen van de gediscrimineerde en de 

discriminerende. De belangen van de discriminerende kunnen verschillend zijn. Je kan het 

belangrijk vinden dat ons land voor het grootste deel bestaat uit de Nederlandse 

nationaliteit, je kan gelovig zijn en vinden dat bijvoorbeeld de katholieke kerk oppermachtig 

is of dat het voordelig is om je baan vast te stellen door de concurrentie uit te schakelen. 

Deze belangen zijn belangen omdat je dat belangrijk vindt omdat het voordelig of nuttig is 

(de definitie van belangen).  
De belangen van de gediscrimineerde zijn vaak een stuk onschuldiger, het ligt aan de 

omstandigheden in hun leven. Discriminatie overkomt je namelijk. Het kan zijn dat je gewoon 

op zoek bent naar een baan, dat je aan het bidden namens je geloof in bijvoorbeeld de 

synagoge of dat je bent gevlucht vanuit een ander land. Deze belangen staan tegengesteld 

tot de eerdere genoemde belangen van de decimerende. De Nederlandse nationaliteit 

tegenover de vluchteling met een andere nationaliteit, de twee gelovige van twee 

verschillende geloven en de sollicitanten van een baan. 

3.Er is een gemeenschappelijke oplossingen nodig. 
Er is zeker een gemeenschappelijke oplossing nodig. Het moet duidelijk worden dat 

discriminatie niet tolereer baar is en dat iedereen mag zijn wie hij/zij wil zijn. Door 

duidelijkheid te geven over wat we verstaan onder discriminatie en waar het voorkomt, laat 

het ons zien hoe we dit kunnen stoppen. Het accepteren van het feit dat discriminatie 

gebeurt, betekent niks als we er niks mee doen. Als we eenheid, gelijkheid en vrede creëren 

in bedrijven en in het sollicitatieproces kan iedereen zich op zijn gemak voelen op zijn of 

haar werk en zo verbeteren en versterken we het werkproces. Zodra het werkproces 

verbeterd is, gaat de economie ook vooruit doordat de productie en het bestedingen 

gestimuleerd wordt. 
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Invalshoeken: 

Sociaal-culturele invalshoek 

  

Bij deze invalshoek gaat over de normen en waarden, culturen en de media. Deze punten 

passen goed samen met ons onderwerp.  

De normen en waarden van mensen bepalen hoe iemand zich gedraagt. Als je eerlijkheid 

belangrijk vindt (norm), dan ben je ook eerlijk tegen anderen als gevolg van dat je de norm 

respecteert. Discriminatie gaat vaak tegen de normen en waarde van mensen in. Je wilt zelf 

ook niet onterecht behandeld worden of “gepest”, dus respecteer je dat en doe je het ook 

niet bij anderen. Het kan zo zijn door bepaalde omstandigheden dat je deze waarde niet 

volgt, ook al vind je de norm wel belangrijk. Het kan zijn dat je zelf ook gediscrimineerd bent 

en het daarom ook bij iemand anders doet om jezelf minder kwetsbaar te maken. Het kan 

ook zo zijn dat je de ernst er niet van in ziet, in dat geval stel je er geen norm van op en kan 

je deze dus ook niet volgen.  

Het laatste punt wordt versterkt door de media. Tegenwoordig is het gemakkelijk om een 

gemene en discriminerende reactie achter te laten op het internet. Ze geven dan hun 

ongefilterde mening zonder de consequenties ervan te hoeven meemaken. Doordat je niet 

ziet wat het met iemand doet, zien je vaak de ernst van je daad niet in. De media verkondigd 

ook nog eens de onverbloemde mening van de politiek waarin buitenlanders en 

vluchtelingen openlijk besproken worden. Doordat bepaalde partijen negatief spreken over 

deze groepen, worden de mensen vaker als minderwaardig tot de rest beschouwd. De 

Politiek is voor veel mensen een soort rolmodel, er wordt dan ook vaak gezegd “Als Geert 

Wilders het mag zeggen, waarom ik dan niet.” 

 Al deze opvattingen komen ook terug op de arbeidsmarkt. Neem bijvoorbeeld het online 

solliciteren. Je zet je cv online, waarin bijvoorbeeld je afkomst/nationaliteit gegeven staat. 

Mensen kunnen je zo gemakkelijker beoordelen op die gegeven punten, wat onder 

discriminatie valt. 

 

Veranderings- en vergelijkend:  

Vroeger was er veel minder spraak van discriminatie. Dit komt door verschillende factoren. 

Zo was er vroeger namelijk nog geen sociale media, waren er nog geen grote cultuur 

verschillen en was er daarom ook geen sprake van een vorm van bedreiging voor men. Een 

grote factor voor discriminatie is ook de vluchtelingenstroom, deze was vroeger nog niet zo 

heftig als in het heden. Vroeger durfde men er ook nog niet voor uit te komen als zij op 

hetzelfde geslacht vielen, nu is dit steeds normaler geworden, maar dit vindt niet iedereen. 

Daarom is er nu meer sprake van discriminatie dan vroeger. Vroeger mochten namelijk ook 

vrouwen niet werken en hadden zij geen rechten, daar is in het heden bijna niks meer van te 

merken. Dus in dat opzicht is de discriminatie wel verminderd.  

In andere samenleving is er ook sprake van discriminatie, maar dit komt meestal door 

andere redenen. In veel landen is het bijvoorbeeld nog niet geaccepteerd dat mensen op het 

zelfde geslacht vallen. Hierdoor gaan mensen elkaar discrimineren. In andere landen is er 

ook minder sprake van een multiculturele samenleving dan in Nederland, dus op dat gebied 

is er in Nederland meer sprake van discriminatie. 
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Sociaaleconomisch: 

Deze invalshoek gaan over de belangen van werkevers en werknemers. Dit pas bij onze 

analyse, omdat discriminatie niet vanuit één persoon komt, al helemaal niet op de 

arbeidsmarkt. 

Niet alleen Financiële belangen en een maatschappelijke positie spelen een rol in deze 

invalshoek. 

Er zijn verschillende financiële gevolgen voor discriminatie op de arbeidsmarkt, niet alleen 

de persoonlijke gevolgen die de gediscrimineerde ervaart. De werkgever heeft natuurlijk 

verschillende financiële verplichtingen, maar hier komen verplichtingen bij als er 

gediscrimineerd wordt en de werknemer tijdelijk of helemaal niet meer kan werken. Als er 

een werknemer in een bedrijf dus gediscrimineerd wordt ervaart niet alleen deze werknemer, 

maar dus ook de werkgever hier gevolgen van. Deze gevolgen worden verder besproken in 

deelvraag 3. 

Ook de maatschappelijke positie speelt in deze invalhoek een rol. Welke baan heeft 

iemand? Is hij/zij arm of rijk? Verdient hij/zij geld door middel van anderen, of verdient hij/zij 

dit zelf? 

 

Politieke-juridische: 

Ook de politiek wordt sterk beïnvloed door discriminatie. Zo zijn er veel politieke partijen die 

beloven iets te doen tegen discriminatie. Vaak gaan de debatten in de 2e kamer over 

discriminatie, omdat dit steeds vaker voorkomt. Ook is er een politicus, Geert Wilders, erg in 

de spotlights gekomen doordat hij Marokkanen discrimineerde met de uitspraak: “minder 

Marokkanen”. Hierdoor hoorde je op het nieuws een hele lange tijd alleen maar over Geert 

Wilders en zijn uitspraak. Doordat er steeds meer gediscrimineerd wordt, ook door bekende 

mensen, staat het nieuws vaak vol met dit onderwerp. Vaak gaat het dan over buitenlanders 

die naar Nederland zijn gevlucht, als bekendste de Turken en Marokkanen. Nederlanders 

die in het nieuws komen door een discriminerende uitspraak hopen vaak dat ze hiermee de 

groep die ze discrimineren wegjagen. Natuurlijk werkt dit vaak juist averechts, omdat er veel 

woede op kan lopen in de gediscrimineerde groep(en), waardoor het alleen maar onrustiger 

wordt. Dit komt dan ook weer in het nieuw, wordt besproken in de 1e en 2e kamer en zo gaat 

dit oneindig door, waardoor de politiek steeds meer beïnvloed gaat worden door de 

discriminatie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
8 

Hoofd- en deelvragen: 

Hoofdvraag: 

“Hoe beïnvloed discriminatie de arbeidsmarkt in Nederland?”  

Deelvragen: 

“Wat is discriminatie?” 

“Wat zijn de oorzaken van discriminatie (op de arbeidsmarkt)?” 

“Wat zijn de gevolgen van discriminatie (op de arbeidsmarkt)?” 
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Wat is discriminatie? 

Definitie:  

De betekenis van discriminatie wordt op elke site hetzelfde omschreven, namelijk het anders 

behandelen van een bepaalde groep mensen op basis van geaardheid, afkomst, religie, 

nationaliteit of geaardheid op een negatieve manier. Als 

iemand met een bepaald geloof wordt aangehouden vinden 

sommige mensen dat er dan al sprake is van discriminatie, 

maar volgens verschillende sites is dit niet het geval. Er is 

namelijk pas sprake van echte discriminatie als diegene 

voor een heel normaal ding niet wordt gerespecteerd, zoals 

het niet helpen van een klant, omdat deze getint is.  

 

Voor ons:  
Het woord discriminatie betekent voor iedereen iets anders. Het is een ruim bevat woord dat 

in veel situaties gebruikt wordt. Daarom geven wij bij deze ‘'onze’' definitie ervan. Wij vinden 

dat als er over een bepaalde groep mensen anders gedacht wordt of ze anders behandeld 

worden in een negatieve zin, dat er sprake is van discriminatie. Wij willen hierbij de 

basispunten niet benoemen op de kennis die we nu hebben. Door een bepaalde groep te 

vergeten, zeggen we eigenlijk dat zij niet vallen onder dit begrip en discrimineren wij die 

bepaalde groep. Hetzelfde bij mannen en vrouwen. We denken dat vrouwen vaker 

gediscrimineerd worden op ‘het vrouw zijn', ze worden als minderwaardig gezien of er wordt 

gezegd dat ze niet in staat zijn om te dezelfde dingen te doen als mannen. Maar als je kijkt 

naar de discriminatie op nationaliteit komt het openlijk vaker bij mannen voor. Dit betekent 

niet dat de een meer gediscrimineerd wordt dan de ander.  
Discriminatie vindt op allerlei manieren plaats, je kan hierbij denken aan pesten, 

buitensluiten, ze op een lager niveau behandelen, het niet aannemen van bepaalde 

mensen, enzovoort. De mogelijke situaties zijn eindeloos en vaak zijn de gevolgen ervan 

nog groter. Zo zitten mensen vaker ziek thuis, voelen ze zich onveilig of ze moeten gaan 

werken op een veel lager niveau dan dat ze werkelijk aankunnen en kunnen daardoor zelfs 

depressief raken. En als laatste om onze definitie af te sluiten vinden wij dat iedereen kan 

discrimineren in tegen stelling tot wat mensen vaak denken. Jongen kinderen vallen vaak 

onder deze beschrijving, hiermee bedoelen wij dat als een jong kind iets kwetsbaars zegt dat 

het wel opgevat kan worden als discriminatie en daarom daar ook onder zou moeten vallen.  
 

Voor de leerlingen van het Udens College (uit een enquête waargenomen): 

De volgende resultaten hebben we waargenomen uit een enquête die we hebben gehouden 

onder de leerlingen van het Udens College, deze enquête is achteraan als bijlage te vinden. 

In onze enquête hebben we 7 vragen gesteld aan de leerlingen van het Udens College over 

discriminatie op de arbeidsmarkt. De eerste vraag ging over de definitie van discriminatie. 

We hadden een aantal internet definities gegeven en de mogelijkheid om zelf een definitie te 

geven. De meeste mensen hadden voor de definities: ‘Het onderscheid maken tussen 

personen of groepen op basis van uiterlijk/afkomst’ of ‘Het ongelijk behandelen van een 

bepaalde groep mensen’ gekozen. In de volgende vraag vroegen we of ze discriminatie op 

de arbeidsmarkt wilde ranken. Eén ster betekende dat je helemaal oneens was met de 

stelling (Discriminatie komt vaak voor op de arbeidsmarkt) en 6 sterren betekende dat je het 

er helemaal mee eens was. Uiteindelijk kwam het gemiddelde van alle antwoorden uit op 3.7 
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sterren. De derde en vierde vraag gingen over waarop het meest gediscrimineerd werd 

volgends de leerlingen. We hadden een aantal onderwerpen gekozen die volgens het 

internet het meest voorkwamen, ze konden kiezen uit: afkomst, leeftijd, handicap of 

chronische ziekte, geslacht, godsdienst, nationaliteit en seksuele geaardheid.1 Afkomst werd 

verre uit het meest gekozen, gevolgd door handicap of chronologische ziekte. Uit latere 

vragen, waarin we vroegen hoeveel procent van de mensen op de arbeidsmarkt ermee 

gediscrimineerd werd, bleek door de verschillende aantal stemmen dat het gemiddelde van 

elk onderwerp ongeveer op hetzelfde uit kwam. De onderwerpen: leeftijd, afkomst, handicap 

of chronologische ziekte, geslacht, godsdienst en seksuele geaardheid hadden een 

gemiddelde van 31-40 procent, in tegenstelling tot de onderwerpen nationaliteit en “andere” 

die een gemiddelde hadden van 41-50 procent. Op deze onderwerpen werd ook minder 

gestemd dan de andere, waardoor het gemiddelde hoger eindigde. Vrouwen werd vaak als 

antwoord gezegd toen we vroegen wie er het meest gediscrimineerd werd, de mannen of de 

vrouwen. De meest voorkomende antwoorden op de vraag waarom waren bevatte de 

woorden zwakker en vanuit vroeger. Andere veel voorkomende antwoorden waren 

bijvoorbeeld: “Omdat ze minder kunnen”, “Ze komen minder vaak voor in een topfunctie” en 

“Sommige beroepen zijn niet voor vrouwen bedoelt”. 
Nu we weten wat de mening van de leerlingen op het Udens College is over wie ze denken 

dat er meer gediscrimineerd wordt, waarom dat zo is, de definitie van discriminatie, waarop 

ze vooral gediscrimineerd worden en hoeveel het voorkomt, kwam onze laatste vraag uit op 

welke gevolgen het belangrijkste zijn. Ze moesten de gegeven gevolgen op de goede 

(volgens hen) volgorde zetten van belangrijkst tot minst belangrijk. De antwoorden die het 

vaakst boven aan kwam en daarom het hoogste gemiddelde hadden waren: Mensen gaan 

zich minder veilig voelen op hun werk & Mensen gaan werken onder hun eigen niveau.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 (dit moet je weten over discriminatie op je werk, 2018) 
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Wat zijn de oorzaken van discriminatie (op de arbeidsmarkt)?  
 
Discriminatie ontstaat op veel verschillende manieren, zo kan je bijvoorbeeld door een nare 
ervaring met een getint persoon een vooroordeel over alle getinte personen hebben. Deze 
vooroordelen proberen meestal ‘weggehaald’ te worden door de werknemers, blijkt uit de 
interviews. Vooral bij jongeren ontstaan voordoordelen door sociale media, als je iets vaak 
op bijvoorbeeld Instagram ziet, dan is er een grote kans dat je dit gaat geloven. Veel 
mensen zijn zich er ook niet van bewust als ze iemand aan het discrimineren zijn. Dit komt 
meestal door gebrek aan kennis of ‘andere’ mensen worden als bedreiging gezien, op vlak 
van bijvoorbeeld het vinden van een baan. 2   
 
Groepsverband  
Mensen die graag bij een groep willen horen, willen zich graag 
bewijzen, zij bewijzen zich vaak door stoer te doen tegen 
anderen en ze dan te gaan discrimineren. Hierdoor ontstaat 
een ‘wij tegen zij’-gevoel en versterk je de groepsband. Dit 
gevoel is in de laatste jaren erg versterkt, moslims worden 
bijvoorbeeld vaak beschouwd alsof ze allemaal hetzelfde 
denken, dit komt vaak door hun geloof. Dit gevoel is nog 
sterker geworden door de vluchtelingenstroom van de 
afgelopen jaren, er komen veel moslims mee met deze stroom, 
ook terrorisme is een grote factor om iemand te discrimineren. 
Door dit ‘wij tegen zij’-gevoel worden vaak de nieuwelingen of 
mensen met een andere geaardheid, geloof, etc.. op het werk 
gediscrimineerd.3 In de enquête die wij hebben afgenomen is 
ook goed te zien wat de meningen zijn van leerlingen van het Udens college, zo denkt 
meer dan  24% dat mensen worden gediscrimineerd door hun leeftijd. Dit is ook goed voor 
te stellen in het wij tegen zij-begrip. Stel je voor: je solliciteert als jong persoon in een hechte 
werkgroep van al wat oudere mensen, zij kunnen je makkelijk als een zwak persoon gaan 
zien, omdat je jonger bent, en dus misschien wat minder ervaring kan hebben, hierdoor 
kunnen zij jou gaan discrimineren.   
 
Angst voor onbekenden  
De angst voor onbekenden speelt ook een grote rol voor de redenen waarom iemand, 
iemand anders zou gaan discrimineren. Mensen willen graag dat dingen blijven zoals ze zijn 
en houden niet van verandering. Ook discrimineren mensen altijd de zwakken, hierdoor 
gaan zij zichzelf beter voelen. Wij hebben gemerkt dat het werkgevers eigenlijk niet uitmaakt 
of je hoog- of laagopgeleid bent, voor allebei is er wel een ander ‘taakje’. Ook al maakt het 
de werkgevers dus eigenlijk helemaal niet uit hoe zwak of sterk je bent, worden toch altijd de 
zwakke gediscrimineerd. Dit komt doordat de zogenaamde ‘sterke’, dus de hoogopgeleiden, 
vaak een hogere rang willen krijgen binnen het bedrijf. De angst voor onbekenden is ook 
vaak te merken op de arbeidsmarkt, men heeft geen zin in een nieuwe werknemer, want een 
nieuwe werknemer betekend verandering, en gaat deze daarom dus vaak discrimineren.   
 
Bang om zelf gediscrimineerd te worden  
Men durft geen opmerkingen te maken tegen iemand die 
discrimineert, maar hierdoor blijven mensen discrimineren, 
omdat deze mensen niet inzien dat het niet goed is wat zij 
doen. In de interviews blijkt dat de werkgevers dit vaak niet 
doorhebben. En blijft men dus doorgaan met 
discrimineren. Men doet dit omdat ze namelijk 
bang zijn om zelf uiteindelijk gediscrimineerd te worden en 
daardoor niet meer bij een bepaalde groep kunnen horen.   
 
 



 
12 

Bedreiging  
Veel mensen zien in mensen met een andere huidskleur, geloof of geaardheid vaak ook een 
bedreiging. Dit is voor hun dan ook een grote factor om te gaan discrimineren. Dit komt vaak 
voor op de arbeidsmarkt, er zijn namelijk niet oneindig veel banen. Men is dus bang om 
geen baan te krijgen en gaan dus anderen discrimineren. In de hoop dat zij uiteindelijk 
afhaken en geen concurrentie meer vormen. 4 In de interviews die zijn afgelegd, wordt 
duidelijk dat de meeste werkgevers zelf hun sollicitaties houden, deze bedrijven zijn 
natuurlijk niet zo groot als bijvoorbeeld een supermarkt, maar de sollicitaties worden vaak 
los van elkaar gehouden, dus is de mening van de geïnterviewde op dit vlak toch 
verschillend dan in de bronnen die wij hebben gebruikt. Zoals net al gezegd, komt dit 
waarschijnlijk door de manier van solliciteren en de grootte van het bedrijf.   
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Wat zijn de gevolgen van discriminatie (op de arbeidsmarkt)?   

Lichamelijke en psychische klachten: 

Door discriminatie kan het wel een voorkomen dat je door de stress en de vervelende 

gevoelens minder goed gaat functioneren. Dit komt door bijvoorbeeld het piekeren, 

waardoor je dus slechter gaat slapen. Ook kun je je onzekerder of minder veilig voelen of 

minder zelfvertrouwen hebben, waardoor je je minder lekker in je vel zit, en weinig zin hebt 

om de dingen te doen die je moet doen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan je werk, school of het 

huishouden. Je kunt hierdoor ontslagen worden, omdat je je niet 100% kan inzetten op je 

werk. De klachten die je krijgt kunnen ook als gevolg hebben dat je minder snel een baan 

krijgt, of dat je niet in aanmerking komt voor loonverhoging, omdat het kan lijken alsof je je 

best niet doet en niet gemotiveerd bent. Een ander gevolg is dat je gaat werken onder je 

niveau, om zo te voorkomen dat je nog meer stress krijgt, en dat er druk op je ligt. Als je nog 

op school zit, kan discriminatie als gevolg hebben dat je werkhouding en cijfers naar 

beneden gaan, waardoor je bijvoorbeeld blijft zitten of een niveau lager moet gaan doen. 

Hierdoor raak je minder gemotiveerd en ga je je bijvoorbeeld ook sneller ziekmelden. En 

thuis kunnen de gevolgen zijn dat er een onrustige sfeer hangt, waardoor ruzies kunnen 

ontstaan, wat niet fijn is voor zowel de partner als de andere gezinsleden. Ook kunnen er 

lichamelijke klachten voorkomen. Je kunt pijn ervaren, je ziek voelen of niet fit zijn. Dit zijn 

een aantal gevolgen van het piekeren en het slecht slapen.   

 

Gevolgen voor ondernemer: 

Ook voor de ondernemer van een bedrijf kunnen er 

vervelende gevolgen zijn. Als er in je bedrijf 

gediscrimineerd wordt, kan de werksfeer natuurlijk heel 

onplezierig worden, en soms wordt deze zelfs 

onwerkbaar. Ook liggen en juridische problemen op de 

loer. Als een van de werknemers zich gediscrimineerd 

voelt, kan hij een klacht indienen bij het College voor 

de Rechten van de Mens. Het College stelt dan een 

kosteloos onderzoek in. Ook kan de werknemer naar de rechter stappen. Als het blijkt dat er 

sprake is van discriminatie, dan staat de werknemer erg sterk in een eventuele rechtszaak. 

Rechters volgen meestal het oordeel van het College, die dus heeft onderzocht wat er 

precies gebeurt op de werkvloer. Ook heb je als werkgever te maken met strengere 

overheidsregels. Discriminatie staat namelijk sinds 2008 in de Arbowet vermeld als een 

vorm van ‘psychosociale arbeidsbelasting’ die stress tot gevolg kan hebben. Op basis 

daarvan ben je verplicht om een analyse te maken van de risico’s van discriminatie op de 

werkvloer, en als het nodig is, moet je ook een preventieplan opstellen (dit is een plan om de 

problemen die ontstaan te voorkomen). De Inspectie SZW kan hierop controleren, en als het 

plan niet wordt nageleefd, kan de Inspectie een boete opleggen.[1] Wij hebben iemand 

geïnterviewd die een uitzendbureau heeft, Arno Michels, en die zegt het volgende hierover : 

“Verder dan een gesprek is het gelukkig nooit gekomen, maar soms komt het inderdaad wel 

eens voor dat er een werknemer of meerdere werknemers gediscrimineerd worden. Vaak is 

de oorzaak groepsvorming. Neem als voorbeeld een groepje Roemenen die al een lange tijd 

samen in het zelfde bedrijf werken, en ineens komt er een Pool bij. Omdat dit onder andere 

een andere cultuur en afkomst is, wordt die Pool dan buitengesloten. Dit wordt natuurlijk bij 

de klant (de baas van het bedrijf waar ze werken) en bij ons gemeld, en wij organiseren dan 

een gesprek. Er worden afspraken gemaakt en dan gaat het eigenlijk altijd wel goed.” 

                                                           
[1] (dit moet je weten over discriminatie op je werk, 2018) 
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Stereotypen. 

Kenmerkend voor stereotypen is dat ze meestal negatief zijn volgens andere groepen. Er 

zijn meerdere experimenten uitgevoerd waaruit bleek dat personen uit andere groepen 

anders worden behandeld en waargenomen als gevolg van stereotypen. Men neemt 

bijvoorbeeld andere beslissingen of sluiten iemand buiten. Ook worden er vaak non-verbale 

signalen afgegeven, bijvoorbeeld een gesloten houding, fronsen of niet lachen.  

Een effect is dat een gesloten houding tot onzekerheid leidt bij de ander. In de wetenschap 

wordt er ook gesproken over de stereotype threat, wat inhoudt dat leden van achtergestelde 

groepen minder goed presteren wanneer zij taken uitvoeren die zij volgens de “heersende” 

stereotypen minder goed zouden kunnen, ondanks hun daadwerkelijke capaciteiten. Neem 

als voorbeeld het heersende beeld dat jongens beter zijn in rekenen dan meisjes, wat als 

gevolg heeft dat meisjes minder goed presteren omdat dit niet van hen verwacht wordt.  

Een ander belangrijk gevolg is de selffulfilling prophecy. Dit betekent dat we reageren op 

stereotypen over een groep en daardoor benaderen we iemand anders. Degene die we 

benaderen gaat zich dan juist gedragen volgens dit stereotype, waardoor ze het stereotype 

in standhouden. Een voorbeeld hiervan is een intakegesprek op school. Tijdens dit gesprek 

verwacht de leraar niet veel goeds van de Marokkaanse leerling. Hierdoor reageert de 

leerling nerveus vanwege het norse gedrag dat de leraar (onbewust) laat zien. De leraar 

neemt de nervositeit waar en denkt dat zijn vooroordeel klopt – een onrustige niet betrokken 

leerling.  

Een tweede voorbeeld is hoe men over het algemeen naar vrouwen kijkt. Uit onze enquête 

is gebleken dat een veelvoorkomend antwoord is dat vrouwen zwakker, kwetsbaarder en als 

een makkelijker target gezien worden. Dit komt bijvoorbeeld omdat mannen juist als het 

sterkere geslacht gezien worden, die nergens bang voor zijn en minder kwetsbaar zijn. 

Hierdoor denken vrouwen dat ze minder kunnen en tonen ze minder inzet, omdat ze denken 

dat dit van ze verwacht wordt.[2]  

Ook hierover hebben wij gesproken met Arno 

Michels. Hij zegt dat dit natuurlijk veel op het nieuws 

te zien is, maar dat dit nog nooit is voorgekomen in 

zijn bedrijf. “Wij selecteren personeel niet volgens 

onze eisen, maar op basis van de wensen van de 

klant. Als er wordt gevraagd naar iemand uit Rusland 

of China, gaan wij daar naar opzoek. Het is natuurlijk 

verboden om te discrimineren, dus dat doen wij uiteraard ook niet. En als er een klant is die 

een bepaalde discriminerende opmerking maakt of die een wens heeft die toch wel wat 

discriminerend is, zeggen wij ook dat dit niet mogelijk is, omdat dat tegen de wet ingaat.” 

Verder zegt hij ook dat er vaak wel rekening wordt gehouden met vrouwen, omdat er vele 

vraag is naar personeel voor in de bouw. Vrouwen zijn vaak wat minder geschikt voor erg 

zwaar werk, en die zijn er zelf vaak ook niet opzoek naar. “Als er een vrouw bij ons komt die  

werk zoekt in de bouwsector is dit natuurlijk altijd mogelijk, hierin wordt niet gediscrimineerd. 

We zeggen er wel altijd bij dat het werk fysiek erg zwaar kan zijn, maar we trekken nooit 

iemand voor”. 

 

 

                                                           
[2] (Amsterdam, 2012) 
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Vergelijking met de Praktijk 

We hebben voor dit kopje verschillende werkgevers benadert voor een interview. We deden 

deze interviews met de werkgevers van een akkerbouwbedrijf, een werkgever van een 

uitzendbureau en een werkgever in een verkoopbedrijf.  Hierin vroegen we ze bijvoorbeeld 

naar hun werknemer voorkeuren, werksfeer op het bedrijf en de manier waarop ze hun 

arbeiders krijgen om te kijken hoe discriminatie op de arbeidsmarkt zich werkelijk uit en om 

meer inzicht te krijgen of de theorie klopt met de praktijk. 

 

De gehouden interviews: 

Interview met Karin en Bern Derks: 

Wat voor bedrijf hebben jullie? 

We hebben een akkerbouw bedrijf, we telen daarbij aardappels, suikerbieten, uien, 

schorseneren, mais en gras. En daarnaast hebben we en los bedrijf dat is een VOF. Wij 

doen veel gewasbescherming voor derden, andere mensen dat is het spuiten van gewassen 

dat gaat van aardappels tot aardbijen tot asperges, noem maar op. 

Hoe komen jullie aan de werknemers? (Zelf sollicitatie of via een bedrijf?) 

Jongens die van jongs af aan hier beginnen de meeste zijn elf als ze hier beginnen. Ze 

beginnen dan met het vegen van de stoep en het wassen van tractors. Stagelopers van 

school blijven hier nog wel eens hangen. We proberen ook met stagelopers te werken, zodat 

we van daaruit misschien nieuwe mensen kunnen werven. 

Dus de meeste mensen die hier komen werken hebben dan ook vaak een Nederlandse 

afkomst en niet uit het buitenland? 

Ja, als we met Polen werken huren we die in van een ander bedrijf. En als we dan een keer 

echt in de knoei zitten bellen we dat bedrijf en zeggen we van “Ja we hebben dan en dan 

zoveel mensen nodig, kan dat voor een paar dagen?” we proberen dat in goed overleg te 

doen dat dat bij die man past en dat dat bij ons past, maar wij werken eigenlijk nooit met 

buitenlandse krachten. 

En als er ooit iemand hier zou willen werken die een andere afkomst heeft of als er 

iemand die ouder is hier komt zou je dan iemand met meer ervaring die ouder is of 

iemand die jonger is en nog langer kan werken kiezen? 

Als hij zijn vak goed verstaat staan wij er voor open en als die man of vrouw dan wat ouder 

is dan heb ik daar geen problemen mee. En ook als hij een buitenlandse afkomst of een 

ander kleurtje heeft en ze doen gewoon netjes hun werk, dan heb ik daar geen moeite mee, 

dat zou me niks uitmaken. 

Op dit moment hebben we geen buitenlanders, maar je weet het nooit. 

Als je iemand aan neem, denk je dan wel eens aan de status van je bedrijf, hoe 

iemand dit bijvoorbeeld kan beïnvloeden? 

Ja, wij hebben ook jongens die wat minder goed kunnen leren (praktijkonderwijs) en die 

krijgen dus vaak wel het werk hier op het bedrijf, rondom huis. Die zullen niet zo vlug naar 

klanten gaan, ooit is het bij gebrek dan moet het, maar we proberen die jongens bij ons 

zoveel mogelijk hun eigen werkzaamheden te doen, maar ook die jongens zijn in bepaalde 

dingen erg goed. 
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Omdat het een akkerbouwbedrijf is komen hier vaker jongens heen, is het dan als je 

een sollicitatie hebt en het is dan een vrouw, is het dan van ‘oh het is een vrouw, dus 

moeten we haar anders behandelen’ ? 

Nee helemaal niet  

Dus echt gewoon op de vaardigheden die ze bezitten? 

Ja, of de ambities die ze hebben. Als er dan iemand komt en die zegt ik wil alles doen 

behalve dat spuiten, dan niet, dan gaan we kijken wat er mogelijk is en welke kant we dan 

op willen. En of het dan een man of vrouw is of wit of zwart dat maakt dan niet uit. Het 

communiceren is wel belangrijk, want wij hebben vele moeilijke namen voor het bespuiten, 

dus dan is het wel handig als we dezelfde taal spreken. 

Is de werksfeer goed tussen werknemer en werkgever? 

Ik merk daar niet zoveel van, maar volgens mij is die goed. Het kan natuurlijk zijn dat ze 

achter mijn rug om iets over me zeggen, maar dat denk ik niet. We kennen ons personeel 

erg goed. Dus ik denk dat we dat wel god in de hand hebben. En wij zijn niks zonder hun. En 

als ze tot later dan 19.00u moeten werken krijgen ze altijd eten, dus dat is dan vaak in 

overleg even, maar ja we zorgen dat er dan iets klaar staat. 

Dus het belangrijkste tussen werkgever en werknemer is communicatie? 

Ja, als we allemaal eerlijk en open doen dan kan alles. Wij zijn natuurlijk afhankelijk van het 

weer, dus als je nou zegt van ‘morgen wordt het mooi weer dan wil ik eigenlijk vrij zijn’, dan 

hoef je dat niet in drievoud aan te vragen, daar zijn we ook te klein voor. En we proberen ze 

ook zo veel mogelijk tegemoet te komen, dat de sfeer ook zo blijft. 

En sollicitatie vanuit vroeger, toen jullie zelf werk zochten. Heb je ooit meegemaakt 

dat iemand voorgetrokken werd of dat jij zelf ergens op benadeeld werd? 

Nee, niet dat wij weten. 

En wat voor banen solliciteerde jullie vroeger naar? 

Bern: In de bouw 

Karin: Onderwijs en de bakker. En ja in het onderwijs was het wel eens dat je te weinig 

ervaring hebt, maar ja dat is logisch. 

Er zijn best veel apparaten die je moet kunnen gebruiken of besturen, is daar een 

aparte scholing voor nodig? 

 Voor het spuiten [van de planten] wel, daar heb je verschillende licenties voor. En op de 

landbouwschool kun je daar ook gewoon een cursus voor krijgen, maar het is nou niet alsof 

je daar hogere wiskunde voor nodig hebt. Je moet wel onkruiden herkennen en je moet 

weten hoe je de dingen bestuurd. 

Is het dan zo dat als je een sollicitatiegesprek hebt en je komt er achter dat hij die 

licenties niet heeft gehaald, neem je hem dan aan en haalt hij daarna zijn scholing of 

moet je echt eerst die scholing hebben? 

Nee, dat hoeft niet. Vaak hebben de jongens op school al een licentie gehaald, dan wordt de 

eerste aangeboden en kan je zelf nog de ander halen. En je kunt ze altijd nog bijhalen, dus 

stel je zegt later van ik wil ze toch wel halen, dan kan dat altijd nog. 
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Interview met Arno Michels: 

Wat voor bedrijf heeft u? 

Ik heb een uitzendbureau. Ik zorg voor de werving, selectie en het uitlenen van personeel. 

Dat houdt in dat ik zoek naar personeel, ik selecteer ze op basis van de wensen van de 

klant, en ik leen ze als het ware uit aan het bedrijf waar het personeel gaat werken. 

Hoe kom je aan de arbeiders? 

Wij zijn als bedrijf steeds meer bezig met social media. Wij plaatsen onze vacatures op 

facebook en instagram, en we plaatsen onze vacatures ook op speciale vacaturesites. 

Werkt u ook met buitenlanders en heeft u een voorkeur? 

Wij werken zeker met buitenlanders, daarmee zijn wij begonnen. Mijn businesspartner is ook 

een Poolse, waardoor wij automatisch een hechtere band creeeren met buitenlanders, en 

dan met name Pools personeel, omdat ze zich dan toch wel wat veiliger en meer op hun 

gemak voelen. Wij werken met personeel uit EER landen, dit zijn landen uit de Europese 

Economische Ruimte, en wij werken met personeel buiten de EU landen met een 

tewerkstellingsvergunning. Personeel binnen de EU landen vinden is natuurlijk wel wat 

makkelijker, door het vrije woon en werkverkeer.  

Wij selecteren personeel niet volgens onze eigen eisen, maar op basis van de wensen van 

de klant. Als er wordt gevraagd naar iemand uit Rusland of China, gaan wij daar naar 

opzoek. Het is natuurlijk verboden om te discrimineren, dus dat doen wij uiteraard ook niet. 

En als er een klant is die een bepaalde discriminerende opmerking maakt of die een wens 

heeft die toch wel wat discriminerend is, zeggen wij ook dat dit niet mogelijk is, omdat dat 

tegen de wet ingaat. Onderscheid tussen mannen en vrouwen maken wij eigenlijk ook niet. 

Als er een vrouw bij ons komt die naar werk zoekt in de bouwsector is dit natuurlijk altijd 

mogelijk, hierin wordt niet gediscrimineerd. We zeggen er wel altijd bij dat het werk fysiek 

erg zwaar kan zijn, maar we trekken nooit iemand voor.  

Is er een voorkeur naar hoog of laag opgeleid personeel? 

Vaak is er meer vraag naar laag opgeleid personeel, omdat die vaak snel tevreden zijn met 

een baan, hun stellen niet teveel eisen en werken hard en ijverig om zo hun centje te 

kunnen verdienen. Ieder heeft zo zijn eigen kwaliteiten, zo ook laagopgeleiden.  

Is de werksfeer tussen de werkgever en de werknemer goed? En tussen de 

werknemers onderling? 

De band tussen ons en de werknemers is erg goed, omdat wij natuurlijk altijd opzoek gaan 

naar de perfecte match. Wij proberen goed te luisteren naar de wensen van de klant, maar 

ook zeker naar de wensen va het personeel. We stellen ze bijvoorbeeld gerust als ze ergens 

bang voor zijn, helpen ze aan een auto en een huisje en de nodige papieren, zodat ze zich 

helemaal thuis voelen. Tussen de werknemers onderling is er soms wel sprake van 

discriminatie, vaak is de oorzaak groepsvorming. Het komt bijvoorbeeld wel eens voor dat er 

ergens een groepje Roemenen ergens werkt, en dat er een Pool bijkomt, en dat de Pool dan 

wordt buitengesloten, omdat dit een andere cultuur en afkomst is. Dit wordt dan altijd bij de 

klant en bij ons gemeld, en wij gaan dan een gesprek aan om zo tot een oplossing te komen.  
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Interview met de werkgever van Anatole Smit:  

  
Wat voor bedrijf heeft u?  
Ik ontwerp rubbers voor machines, boten etc... Ik werk samen met mensen die deze 
spulletjes kunnen maken en verkoop ze uiteindelijk door.   
 

Hoe komt u aan uw werknemers?  
Ik houd mijn sollicitatie gesprekken zelf. Ik heb niet heel veel van deze gesprekken, omdat ik 
al een vast ‘team’ heb, maar als ik er eentje hou, dan houd ik deze zelf. Er zijn ook af en toe 
stage lopers in mijn bedrijf, deze werken natuurlijk ook en blijven soms voor een lange tijd bij 
mij werken. Deze stagelopers kennen vaak ook anderen met dezelfde interesse, zij werken 
soms ook voor een langere periode bij ons. Zij pakken bijvoorbeeld doosjes in.   
 

Neemt u verschillende ‘soorten’ mensen aan?  
Ja, het maakt voor mij niet uit wat voor afkomst de persoon heeft, als hij/zij zijn werk maar 
doet. Ik heb nu alleen maar Nederlandse mensen in mijn bedrijf, maar dit is niet met een 
reden zo. Als er een laagopgeleide bij mij komt solliciteren, zal ik deze niet zomaar afwijzen. 
Vaak is er nog wel werk voor diegene, zoals dozen inpakken, maar als dit werk al door 
iemand anders wordt gedaan. Moet ik deze persoon helaas vaak afwijzen.   
 

Zou u eerder iemand met veel ervaring, maar een wat ouder iemand aannemen of een 
jonger iemand met wat minder ervaring?  
Ik neem het liefst jonge mensen aan, deze hebben vaak nog veel interesse in hun beroep en 

zijn leergierig. Ik merk dat dit bij wat oudere personen soms nog wel wat minder is. Als 
wij bijvoorbeeld iemand nodig hebben voor wat meer technische werkzaamheden, dan 
nemen wij dus vaak jongere mensen aan. Maar wanneer wij mensen nodig hebben voor 
bijvoorbeeld papierwerk, nemen wij vaak wat oudere mensen aan.   

 
Is de werksfeer goed binnen uw bedrijf? Of heeft u wel eens gemerkt dat er een 
werknemer werd gediscrimineerd door bijvoorbeeld een andere werknemer?  
Bij ons in het bedrijf is er eigenlijk altijd wel een goede sfeer, als ik merk dat iemand zich niet 
fijn voelt dan wil ik dit meteen oplossen. Ik denk dat dit erg belangrijk is in het bedrijf. 
Daarom heb ik ook nog nooit gemerkt dat er iemand werd gediscrimineerd.   
 
Heeft u ooit iets gemerkt van discriminatie tijdens een sollicitatie toen u zelf nog 
solliciteerde?  
Nee, bij mij zelf is dit nooit voorgekomen en ik heb hier eigenlijk ook niet echt op gelet.  
 
Wat zou u doen als u merkte dat dit gebeurde?  
Dan zou ik voor deze persoon opkomen, want ik vind dat dit gewoon niet kan. Een persoon 
moet niet benadeeld , al helemaal niet bij een eerste ontmoeting.  
 
Houd u ook rekening met het imago van het bedrijf?  
Ja, als degene achter de schermen werkt meestal niet, ik probeer mensen die 
bijvoorbeeld laag opgeleid zijn ook een ‘kans’ te geven, maar als degene voor de schermen 
werkt wel. Wij vinden het bijvoorbeeld heel belangrijk dat de persoon er verzorgd uitziet en 
netjes spreekt.   
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De drie interviews samenvattend: 

Als we terug kijken op de verschillende interviews zien we dat discriminatie zo veel mogelijk  

voorkomen probeert te worden en er wordt dan ook altijd een gesprek gehouden wanneer 

het wel lijkt voor te komen. De werkgevers gaven ook aan dat ze geen onderscheid 

probeerde te maken tussen bijvoorbeeld een Nederlandse afkomst en een andere afkomst. 

Helaas is de variatie van sollicitanten minder groot, zo heeft het akkerbouw bedrijven vaak 

minder gehandicapten en ouderen op sollicitatie opdat het fysiek zwaar werk is. Ook is er 

minder interesse voor deze sector vanuit de vrouwen gezien. De kans op discriminatie word 

daarbij kleiner.  

De werksfeer (waaronder groepsdruk en buitensluiten vallen) is natuurlijk ook een grote 

invloed op de kans op discriminatie binnen een bedrijf (zoals in deelvraag 1 beschreven 

staat), dus we vroegen de werkgevers hoe de werksfeer in hun bedrijf verliep. Vaak gaven 

ze aan dat het vanuit hun perspectief goed was, maar dat ze eigenlijk ook niet precies 

wisten hoe het tussen de werknemers verliep. Daarom hebben wij als conclusie genomen 

dat de communicatie tussen werkgever en werknemer erg belangrijk is om discriminatie te 

voorkomen.  

Het imago van het bedrijf was ook nog wel een puntje van aandacht, vaak willen bedrijven 

niet uitstralen dat ze bijvoorbeeld veel buitenlanders gebruiken. Gelukkig wordt hier voortaan 

overheen gekeken zolang iedereen er maar verzorgt uitziet, de werkgever stuurt daarbij ook 

de juiste mensen naar de juiste persoon toe. Iedereen heeft/krijgt zijn eigen plekje.  

Als laatste waren we benieuwd of de geschiedenis in sollicitatie van de werkgevers invloed 

had op hun keuzes nu, dus vroegen we ze naar hun eigen verhalen daarover. Uiteindelijk 

bleek dat bij deze werkgevers niet naar weten achtergesteld werden op de rest bij hun 

sollicitaties en dus geen litteken daaraan over hebben gehouden. 
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Conclusie 

 In onze maatschappelijke analyse hebben we de vraag: “Hoe beïnvloed discriminatie de 

arbeidsmarkt in Nederland?” beantwoord doormiddel van drie deelvragen. Hieronder zal ik 

elke deelvraag kort bespreken en uiteindelijk de hoofdvraag beantwoorden.  
 Deelvraag 1: Wat is discriminatie (voor ons)?  
 Discriminatie is een abstract woord en om het beste antwoord op deze deelvraag te krijgen 

besloten we om er vanuit meerdere richtingen op te kijken. Door in de eerste alinea via een 

samenstelling van definities van het internet deze deelvraag te beantwoorden, in de tweede 

alinea onze eigen definities te geven en in de derde hierop antwoord te geven via een 

eigengemaakte enquête. Hierdoor hebben we een beter beeld gekregen van wat men 

algemeen denkt over discriminatie. Het kwam erop neer dat discriminatie een negatieve 

uiting is van onderscheid en dat de manieren waarop en in hoeverre zullen verschillen voor 

iedereen.  

Deelvraag 2: Wat zijn de oorzaken van discriminatie (op de arbeidsmarkt)?  
In deze deelvraag werd gesproken over de oorzaken van discriminatie op de arbeidsmarkt. 

Zo bespraken we oorzaken die al jarenlang aanwezig zijn en nieuwe opkomende oorzaken. 

Neem bijvoorbeeld het gebruik van sociaal media en de vluchtelingenstroom die ervoor 

kunnen zorgen dat mensen discrimineren op hun werk. Of Geert Wilders die negativiteit om 

buitenlanders zaait, hoe dat mensen beïnvloed. Deze deelvraag geeft weer hoe we er 

bewust en onbewust bij komen om te gaan discrimineren op de arbeidsmarkt.  

Deelvraag 3: Wat zijn de gevolgen van discriminatie (op de arbeidsmarkt)? 
 Deze deelvraag reflecteert de gevolgen hiervan vanuit meerdere oogpunten. We bespraken 

de gevolgen voor de ondernemer, de gevolgen van die degene die gediscrimineerd wordt en 

de gevolgen die de staat ondervindt, waarvan veel mensen niet eens weten dat deze een rol 

spelen. Er kwamen juridische punten, lichamelijke punten, geestelijke punten en geld 

gerelateerde punten aanbod. 

 

Als laatste de beantwoording van de hoofdvraag: “Hoe beïnvloed discriminatie de 

arbeidsmarkt in Nederland?”  
 In de bovenstaande deelvragen gaven we antwoord op vragen die betrekking hebben en 

nodig zijn om de hoofdvraag te beantwoorden. Hieruit heb ik de volgende informatie dan ook 

gehaald.  
Discriminatie beïnvloed de arbeidsmarkt op verschillende manieren. De mensen worden niet 

alleen beïnvloed, maar daardoor ook hun werk, familie, de staat, het bedrijf, enz. 

Discriminatie beïnvloed misschien direct niet al deze instanties, maar zeker indirect wel. We 

weten nu wie er beïnvloed worden, door de deelvragen die we beantwoord hebben. In de 

deelvraag over de gevolgen staat namelijk beschreven hoe de mensen die gediscrimineerd 

worden hun acties en hun dagelijkse leven gaan veranderen en hoe de staat en de 

wetmakers hiervoor regels hebben gemaakt. Wat betekend dat de discriminatie ervoor 

gezorgd heeft dat die regels er moesten komen, dus heeft discriminatie op de arbeidsmarkt 

de wetmakers beïnvloed.  

De vraag is dan nog ‘Hoe?’. Deze vraag wordt beantwoord in deelvraag 1. Door erachter te 

komen hoe mensen elkaar gaan discrimineren bijvoorbeeld op hun werkplek, vind je de 

oorzaak van de uiteindelijke beïnvloeding. Het is eigenlijk een soort kettingreactie. Neem 

bijvoorbeeld aan dat iemand door de uitspraak van Geert Wilders (over minder Marokkanen) 

zijn mening in een negatieve zin heeft gevormd over Marokkanen en deze door Geert 

Wilders zijn initiatief het zegt tegen een Marokkaan (iemand in een negatieve manier 

onderscheiden van de rest= discrimineren). Wat er daarna voor zorgt dat degene die 

gediscrimineerd wordt vaker ziek thuisblijft en dat dat natuurlijk uiteindelijk kosten bied aan 
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het bedrijf. De reden voor de uiteindelijke kosten (de beïnvloeding) is dan het feit dat 

diegene gediscrimineerd werd, maar hoe dat tot stand kwam was de uitspraak van Geert 

Wilders. 
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Samenwerking/gang van zaken 

Het maken van de analyse is vrijwel volgens planning verlopen. We hadden al vrij snel ons 

groepje bij elkaar en wisten welk maatschappelijk onderwerp we ons maatschappelijke 

analyse over wilde doen. 
 Het bedenken van een hoofdvraag was nog best lastig, hier hebben we dan ook best lang 

over gedaan. Met wat hulp hebben we uiteindelijk een mooie hoofdvraag kunnen vormen. 

De deelvragen waren echter makkelijker te bedenken. 
 Beginnen aan de analyse ging ook niet erg makkelijk. We waren van plan om veel 

informatie te vinden in periode 3 en dan in periode 4 beginnen met het bewerken van de 

informatie en maken van de analyse. De weken dat we informatie zouden zoeken hebben 

we niet heel veel gedaan. We hebben wel een aantal sites gevonden die we konden 

gebruiken, maar hebben in deze weken hier niet echt veel mee gedaan. In periode 4 zijn we 

begonnen met het maken van een enquête en werd er dus niet veel gedaan met de 

informatie en de rest van de analyse. 
 De enquête dachten we best goed gemaakt te hebben, maar na wat feedback bleek dat we 

de vragen niet duidelijk hadden gesteld. We hebben toen besloten dat Mila en Andrea de 

enquête zouden aanpassen en dat Julie en Barbara vast aan de analyse wat dingen zouden 

doen. Door het maken van de enquête zijn we dus ook een aantal weken kwijtgeraakt die we 

ook aan de analyse hadden kunnen besteden. 
 Toen de enquête uiteindelijk klaar was hebben we 2 weken niks gedaan, vanwege de 

meivakantie die hier viel. Na de meivakantie zijn we alle vier begonnen aan de analyse. We 

hadden nog niet echt een verdeling wie wat zou gaan doen. Hier waren we echter snel uit en 

konden dus ook snel beginnen aan onze eigen stukjes. 
 De week na de meivakantie konden we inplannen wanneer we de presentatie wilden geven. 

Hier hebben we best lang over na moeten denken, aangezien we niet allemaal hetzelfde 

rooster hebben. Toen we eindelijk een datum gekozen hadden, hadden we nog 4 weken om 

onze analyse af te hebben. Julie heeft toen een schema gemaakt met wie wat wanneer af 

moest hebben om deze deadline te halen. Dit schema was erg handig en hier hebben we 

dan ook veel aan gehad. Zo hadden we een mooi overzicht van de stukken tekst die we in 

een week moesten maken en afhebben. We zijn met dit schema aan de slag gegaan en 

hebben, volgens ons, uiteindelijk een mooie analyse in elkaar gezet. 
 De samenwerking ging erg goed. We waren het samen snel eens als we ergens over 

moesten beslissen en ook met de verdeling voor de analyse hadden we geen problemen. 

Iedereen had wel een stukje die ze graag wilde hebben. Waar we vastliepen vroegen we 

elkaar om hulp en we controleerden elkaars geschreven stukjes op spelfouten en 

overbodige informatie, of juist informatie die we 

gemist hadden. Deze feedback van elkaar was 

erg fijn, doordat we niet iedere keer als we iets 

afhadden om feedback konden vragen bij de 

docent, dus het was fijn als iemand van ons dat 

kon geven. 
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De Enquête + resultaten 

 

1 Wat betekent discriminatie voor jou? 

 

# Antwoord Antwoorden Ratio 

Blauw: 
Het ongelijk behandelen van een bepaalde groep 

mensen 
53 55,8 % 

Groen: Het regelmatig pesten van één persoon of groep 8 8,4 % 

Geel/Oranje Het onderscheid maken tussen personen of groepen 26 27,4 % 

Paars: 
Het onderscheid maken tussen personen of groepen 

op basis van uiterlijk/afkomst 
52 54,7 % 

Oranje/Rood: Andere... 4 4,2 % 

Andere:  

- Het benadelen van mensen of groepen op basis van uiterlijk/afkomst/geloof/geaardheid/etc. 
- Het ongelijk behandelen van personen of groepen op basis van uiterlijk/afkomst. 
- Het ongelijk behandelen van een persoon of groep 
-Negers zijn minder dan andere 

2 Discriminatie op de arbeidsmarkt komt vaak voor! 
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Antwoord Antwoorden Ratio 

1 / 6 4 4,4 % 

2 / 6 9 9,8 % 

3 / 6 17 18,5 % 

4 / 6 46 50 % 

5 / 6 12 13,0 % 

6 / 6 4 4,4 % 

3 Op basis waarvan denk je dat het meest wordt gediscrimineerd (op de 

arbeidsmarkt)? 

 

# Antwoord Antwoorden Ratio 

Blauw: Leeftijd 23 24,2 % 

Groen: Afkomst 72 75,8 % 

Geel/Oranje: Handicap of chronische ziekte 53 55,8 % 

Paars: Geslacht 29 30,5 % 

Oranje/Rood: Godsdienst 37 38,9 % 

Donker Paars: Nationaliteit 36 37,9 % 

Licht Blauw: Seksuele geaardheid 29 30,5 % 

Rood: Andere... 3 3,2 % 

 

Andere: 

- Weet ik niet, op mijn werk merk ik daar niet zoveel van 
- Zwart of niet zwart 
- Opleidingsniveau 

4 Geef aan welke categorie je bij de vorige vraag hebt gekozen en geef aan 

hoeveel % (van de mensen op de arbeidsmarkt) je denkt dat daar mee 

gediscrimineerd worden? 

Zie pagina 22 
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5 Wie denk je dat er vaker gediscrimineerd worden? (van de onderstaande 2 

seksen) 

 

# Antwoord Antwoorden Ratio 

Blauw: Mannen 19 20 % 

Groen: Vrouwen 76 80 % 

6 Waarom denk je dat? 

Zie pagina 23-29 

7 Welk gevolg van discriminatie op de arbeidsmarkt is het belangrijkst? 

 

Hoe hoger het cijfer bij belang hoe vaker het op de eerste plek werd gezet. 
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Leeftijd Afkomst Handicap of 

chronische ziekte 

Geslacht Godsdienst Nationaliteit Seksuele 

geaardheid 

andere 
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Antwoorden vraag 4 
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Banen? Imago Cultuur en 
godsdienst 

Verdienen 
minder 

Vrouwen 
worden 
gewoon 
slechter 
behandeld 

verwachting 

buitenlanders 
werken 
minder goed 
daarom 
gebeurt het. 

 

Vrouwen worden tegenwoordig extra 
goed behandeld omdat bedrijven te 
bang zijn dat ze als vrouwonvriendelijk 
worden gezien. Er word dus 
gestimuleerd dat er een keuze voor 
promotie wordt gemaakt op basis van 
geslacht en niet capaciteit. 

 

Vanuit veel 
godsdiensten 
worden 
vrouwen als 
minder 
belangrijk of 
minder 
vaardig 
gezien. Ook 
wanneer 
minder 
mensen een 
godsdienst 
aanhangen 
blijft dit idee 
bestaan 

 

Die 
verdienen 
vaak 
minder 

 

Vrouwen 
worden in 
het algemeen 
slechter 
behandeld op 
de 
arbeidsmarkt 

 

Doordat elke 
jongen een 
man moet zijn 
volgens de 
arbeidsmarkt, 
je hebt veel te 
hoge 
verwachtingen 
in doen en 
kunnen 

 

omdat 
sommige 
banen 
mensen meer 
voor mannen 
vinden bijv 

 

Omdat al eeuwen lang vrouwen 
onderdrukt zijn door mannen en 
zouden bedoelt moeten zijn om huis te 
houden en op de kinderen te passen. Na 
de opkomende vrouwenmarsen door de 
geschiedenis vanaf ongeveer 1919, zijn 
vrouwen al met al ''toegelaten'' om te 
werken. Als nieuw lid van de 
arbeidsmarkt denk ik persoonlijk dat ze 
nog enkele keren onderdrukt worden 
door mensen met lage verwachtingen 
van hen en mensen die hen niet serieus 
nemen als zakenvrouw i.v.m. 
godsdienst/geschiedenis/gedragsregels. 

 

Omdat 
vrouwen 
door 
verschillende 
culturen als 
verzorgster 
van kinderen 
en huis 
wordt gezien. 
en ze worden 
gezien als het 
slapper 
geslacht. 
Mannen zijn 
sterker 
waardoor ze 
denken dat 
ze meer 
kunnen doen. 

 

vrouwen 
hebben 
nog steeds 
een minder 
hoge loon 
dan 
mannen in 
Nederland 

 

Je hoort 
vaker van 
vrouwen dat 
ze seksistisch 
worden 
behandeld. 

 

 

Er zijn altijd 
meer mannen 
dat vrouwen 
op de 
arbeidsmarkt 

 

     

Een man 
wordt gezien 
als de harde 
werker dus 

     

Antwoorden vraag 6 
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daarvan 
wordt 
verwacht dat 
hij het zware 
werk moet 
doen, 
waardoor hij 
een bij een 
lichtere baan 
zoals 
assistent of 
oppas vaak 
niet gekozen 
wordt. 

 

vaker 
buitenlanders 

 

     

omdat 
sommige 
mensen 
bepaalde 
beroepen 
alleen iets 
voor mannen 
vinden, en 
dat 
sommigen 
hoofdoekjes 
etc. niet 
willen. 

     

Sommige 
beroepen zijn 
sowieso 
minder 
vrouwen dus 
dan wordt er 
gedacht dat 
elke vrouw 
het niet kan. 
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Vaker verlof 
(zwangerschap)/ 
kunnen minder uren 
maken 

Minderwaardig Stereotype 
persoonlijkheid (mannen 
arogant/agresief/ te 
zelfverzekerd, vrouwen 
onzeker) 

Vrouwen komen niet in de 
top van een bedrijf, mannen 
zijn vooral aan de macht 

Omdat ze over het 
algemeen meer verlof 
nodig hebben denkende 
aan zwangerschapsverlof 
enz. 

 

minder dan de rest 

 

Mannen komen voor 
zichzelf op 

 

Ervaring, top in bedrijf 

 

vanwege zwangerschap 

 

omdat mannen vaak 
denken dat ze beter zijn 
dan de vrouwen en dus 
ze een makkelijker 
doelwit vinden 

 

omdat ze onzeker zijn 

 

Vrouwen zijn in 
bestuursfuncties in de 
minderheid. 

 

Krijgen minder snel vaste 
banen omdat zij eerder 
niet meer zo veel kunnen 
werken 

vrouwen zijn 
minderwaardig dan 
mannen 

 

mannen denken dat ze het 
superieur geslacht zijn 

It's a mans world 

 

Omdat er een linkse 
rage gaande is waar 
werkgevers massaal 
vrouwen aannemen 
voor een beter imago. 
Terwijl vrouwen minder 
capabel zijn om veel van 
deze banen te vervullen, 
door familiezaken, 
zwangerschappen en 
het gebrek aan aspiratie 
om aan de top te 
eindigen en fulltime te 
willen werken. Er is een 
reden dat mannen van 
af het begin der tijden al 
de hogere functies 
behelzen. 

 

Ze worden eerder gezien 
als minderwaardig maar 
discriminatie op geslacht 
vind ik hier heel. Weinig 
voorkomen 

 

Omdat mannen vaak 
agressiever over komen dus 
dan krijgen ze al meteen 
een verkeerd beeld. 

 

Ik denk dat vrouwen 
onderschat worden 
bijvoorbeeld in de bouw of in 
topfuncties. Vrouwen zijn 
gelijk, niet hetzelfde maar 
kunnen wel gwn gelijk 
behandeld worden vind ik. 

 

Kunnen minder uren 
maken dus is minder chil 

vrouwen zijn 
minderwaardig 

 

Stereotype dat zij vaker een 
slechte persoonlijkheid 
hebben 

 

 

Vrouwen kunnen zwanger 
worden en mannen zijn in 
het bedrijfsleven vaak 
meer succesvol. Er wordt 
daarom eerder voor een 
man gekozen dan een 
vrouw. 

Ze zijn minderwaardig 
 

omdat vrouwen over het 
algemeen niet veel 
discrimineren. 
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Als vrouwen zwanger zijn 
worden ze vaker niet 
aangenomen. Mannen 
hebben dit probleem niet. 

 

   

werken meer 
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Zwak Vanuit vroeger Kunnen 
minder/doen 

vrouwen worden vaak als het zwakkere 
geslacht gezien 

 

zo wordt daar al lang naar gekeken Vaker het idee dat ze 
minder kunnen 

 

 

vrouwen zijn kwetsbaarder (2x) 

 

Dit is altijd al zo geweest vroeger, dit moet 
veranderen 

 

men denkt over het 
algemeen dat 
vrouwen minder 
kunnen/ minder 
sterk krijgen 
waardoor ze minder 
verdienen. 

 

Vrouwen worden over het algemeen als 
het zwakkere geslacht gezien, hierdoor 
zijn ze een makkelijker "target" 

 

Vanuit vroeger 

 

Omdat die gezien 
worden als mensen 
die minder kunnen 

Omdat vrouwen kwetsbaarder zijn. 

 

Door het kijken naar de geschiedenis 

 

omdat het een 
gewoonte is, het is 
aangeleerd dat 
vrouwen 'minder' 
zijn, het heeft veel 
minder te maken met 
dat vrouwen 
daadwerkelijk 
minder kunnen 

 

Zwakkere geslacht en minderheid 

 

Dat is vroeger zo geleerd 

 

omdat vrouwen door 
sommige mensen als 
minderwaardig 
worden gezien 

 

Omdat mannen over het algemeen als 
sterker worden gezien 

 

Vanuit het oude principe dat de vrouw 
thuis hoort te blijven 

 

Zij worden nog vaak 
gezien als minder 
capabel of 
verantwoordelijk. 

 

zwak 

 

omdat er nog door velen zegt wordt dat 
vrouwen in de keuken thuis horen 

 

omdat mensen 
denken dat vrouwen 
minder hard werken 

 

Omdat ze gezien worden als het 
zwakkere geslacht 

 

omdat er vanuit vroeger gedacht wordt dat 
mannen dominanter zijn 

 

 

Denken dat ze zwakker zijn 

 

Omdat vrouwen van oudsher minder 
werken en minder uren maken/verdienen. 
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Omdat vrouwen vaak als het zwakkere 
geslacht worden gezien. 

 

Die worden vanuit vroeger als 
minderwaardig beschouwd. 

 

 

omdat zei het makkelijkste slachtoffer 
zijn 

 

Werden vroeger als minder gezien 

 

 

omdat vrouwen door sommige mensen 
nog steeds worden gezien als het 
zwakkere geslacht 

 

Die worden als minder beschouwd, dat 
komt vanuit vroeger en is er nog steeds 

 

 

Zwakker 

 

Omdat al eeuwen lang vrouwen 
onderdrukt zijn door mannen en 
zouden bedoelt moeten zijn om huis te 
houden en op de kinderen te passen. Na 
de opkomende vrouwenmarsen door de 
geschiedenis vanaf ongeveer 1919, zijn 
vrouwen al met al ''toegelaten'' om te 
werken. Als nieuw lid van de 
arbeidsmarkt denk ik persoonlijk dat ze 
nog enkele keren onderdrukt worden 
door mensen met lage verwachtingen 
van hen en mensen die hen niet serieus 
nemen als zakenvrouw i.v.m. 
godsdienst/geschiedenis/gedragsregels. 

 

 

 Vroeger vonden mannen dat ze veel beter 
dan vrouwen waren en dat heeft heel veel 
effect gehad dat het nu nog steeds zo is. 

 

 

 omdat dat vroeger ook al gebeurde 

 

 

 Ze komen van de onderdrukking af.  


