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Voorwoord 

Deze masterproef is met voorsprong het zwaarste onderdeel van mijn vijfjarige 

opleiding gebleken. Het was een lange weg, met veel ups en downs en bijhorende emoties, 

maar bij het afleveren van deze masterproef is de voldoening des te groot. Daarom wil ik dan 

ook graag iedereen bedanken die mij geholpen heeft bij het tot stand komen van deze 

masterproef. Zonder hun hulp had ik dit waarschijnlijk niet kunnen afleveren.  

In de eerste plaats wil ik graag mijn ouders bedanken. Het kan misschien cliché 

klinken, maar niet is minder waar: zonder hen had ik deze studie nooit kunnen aanvatten. Ik 

wil hen bedanken voor alle kansen die ze me reeds gegeven hebben en voor hun nooit 

aflatende steun. Ook mijn vrienden, en in het bijzonder mijn vriend Mattias, verdienen hier 

een speciale vermelding. Mattias, voor jouw eindeloze geduld, groot relativeringsvermogen 

en het vertrouwen in mijn kunnen: dankjewel!  

Daarnaast wil ik ook Evelien, met wie ik deze masterproef gemaakt heb, bedanken. 

We zijn reeds van jongs af aan vriendinnen, hebben altijd – van in de kleuterklas tot nu - bij 

elkaar in de klas gezeten en kunnen nu ook onze schoolcarrière samen afsluiten met deze 

geassocieerde masterproef als kers op de taart. Hoewel we twee zeer verschillende 

persoonlijkheden hebben, waren we snel goed op elkaar ingespeeld en wanneer ik het licht op 

het einde van de tunnel niet meer zag, was zij de persoon die me met haar enthousiasme bleef 

motiveren. 

Verder bedank ik ook mijn promotor, Prof. Dr. Eva Derous, voor het aanbieden van dit 

interessante thesisonderwerp en om me de kans te geven om me hierin verder te verdiepen.  

Ten slotte wil ik ook mijn begeleider, Alexander Buijsrogge, heel erg bedanken. Bij 

hem kon ik steeds met al mijn vragen of opmerkingen terecht en verkreeg ik altijd 

constructieve feedback. Hij heeft me met zijn aanstekend positivisme steeds blijven 

motiveren. Heel erg bedankt voor de uitstekende begeleiding! 

  



 
 

Abstract 

Het selectie-interview is een van de meest onderzochte en meeste gebruikte 

instrumenten tijdens de selectie procedure. Veel onderzoek heeft echter aangewezen dat het 

gestructureerde selectie-interview onderhevig kan zijn aan discriminatie op basis van functie-

irrelevante eigenschappen van de sollicitanten. In huidig onderzoek worden in deze context 

twee modellen naar voor geschoven en vergeleken, namelijk het duale proces model en een 

raamwerk rond interpersoonlijke discriminatie. Aan de hand van een uitgebreide 

gedragsanalyse, wordt in deze in-person audit studie nagegaan of er een verschil is in gedrag 

van de recruiter ten opzichte van sollicitanten met een visueel stigma, met name een tattoo of 

wijnvlek in het aangezicht, in vergelijking met sollicitanten zonder stigma. Waar veel 

onderzoek zich focust op aanwerfintenties van recruiters ten opzichte van sollicitanten met 

een stigma, gaat huidig onderzoek dus een stap verder en wordt het verbaal en non-verbaal 

gedrag van de recruiter ten opzichte van de gestigmatiseerde persoon onderzocht. Resultaten 

tonen aan dat enkel in de laatste fase van het selectie-interview, meer bepaald tijdens het 

afscheid nemen van de recruiter en sollicitant, significante verschillen te zien zijn in het 

gedrag van de recruiter ten opzichte van sollicitanten met een stigma, in vergelijking met 

sollicitanten zonder stigma. Deze resultaten lijken verklaard te kunnen worden vanuit het 

duale proces model, waarin een onderscheid gemaakt wordt tussen Type 1 en Type 2 

processen.  
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In onze huidige maatschappij speelt fysieke aantrekkelijkheid een enorme rol in tal 

van levensdomeinen, waaronder de tewerkstelling. Aangezien het werk een prominente plaats 

inneemt in ons dagelijks leven, is het dan ook niet verwonderlijk dat de mate van fysieke 

aantrekkelijkheid een impact heeft op tal van werk-gerelateerde beslissingen. Onderzoeken 

naar de effecten van fysieke aantrekkelijkheid in selectie en rekrutering tonen consistent aan 

dat aantrekkelijke mensen meer kans maken op een job (Barrick, Shaffer, & DeGrassi, 2009; 

Hosoda, Stone-Romero, & Coats, 2003). Vooral in huidige maatschappij, waarin 

dienstverlening een steeds grotere rol speelt, blijkt het uiterlijk van de werknemer belangrijker 

dan ooit tevoren (Rhode, 2010). De werknemer wordt namelijk gezien als het visitekaartje van 

de organisatie en bepaalt mede de uitstraling van het bedrijf. In deze tijden van crisis is het 

belangrijk om klanten aan je organisatie te binden en hierbij is het hebben van goed personeel 

cruciaal. De prestatie van de organisatie staat of valt met het rekruteren van de ideale 

medewerker.  

Er zijn tal van selectiemethodes en procedures die bedrijven gebruiken om hun 

personeelsbestand uit te breiden. Daarvan is het sollicitatiegesprek één van de meest gebruikte 

en - door de jaren heen - meest onderzochte methodes (Macan, 2009; Mayfield, 1964; 

McDaniel, Whetzel, Schmidt, & Maurer, 1994). Uit onderzoek blijkt dan ook dat een selectie-

interview, indien gestandaardiseerd, effectieve resultaten oplevert. Zo hebben verschillende 

studies aangetoond dat het gestructureerde selectie-interview een grotere voorspellende kracht 

heeft, in vergelijking met het ongestructureerde interview (Campion, Palmer, & Campion, 

1997; Schmidt & Hunter, 1998). 

Ondanks de vele positieve kenmerken van een gestandaardiseerd selectie-interview, 

gaat het discriminatie op basis van functie-irrelevante eigenschappen van de sollicitant niet 

volledig tegen (Huffcutt, Van Iddekinge, & Roth, 2011). Zo zijn er nog een reeks aan functie-

irrelevante eigenschappen van de sollicitant die de uitkomst van het interview beïnvloeden, 

waaronder leeftijd (Richardson, Webb, Webber, & Smith, 2013), zwangerschap (Cunningham 

& Macan, 2007), overgewicht (Finkelstein, Frautschy, & Sweeny, 2007), en etnische 

achtergrond (Roth, Van Iddekinge, Huffcutt, Eidson, & Bobko, 2002).   

In tegenstelling tot deze veelvuldig onderzochte kenmerken, focust huidig onderzoek 

zich op minder onderzochte kenmerken die tot discriminatie kunnen leiden, namelijk tattoos 

en wijnvlekken. Voorgaande voorbeelden kunnen beschouwd worden als stigma’s: attributen 

die een persoon in ernstig diskrediet brengen (Goffman, 1963). Op basis van de dimensies 
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waarop verschillende stigmatiserende eigenschappen van elkaar verschillen (Jones et al., 

1984) kan er onderscheid gemaakt worden tussen gecontroleerde en ongecontroleerde 

stigma’s. Een gecontroleerd stigma is een stigma waarbij de persoon in kwestie controle heeft 

over de aanwezigheid en de oorsprong van het stigma. Als gecontroleerd stigma wordt in 

huidige studie gekozen voor de tatoeage. Bij een ongecontroleerd stigma, zoals de wijnvlek, 

heeft de gestigmatiseerde persoon echter geen controle over de oorsprong van het stigma.  

Er is in de literatuur reeds heel wat onderzoek gebeurd naar het effect van stigma’s 

tijdens selectie-interview, waarvan het merendeel zich focust op de effectieve uitkomsten van 

een interview: Wordt de sollicitant met een stigma aangenomen? Krijgt de sollicitant met een 

stigma een positieve beoordeling? (voor voorbeelden, zie Cunningham & Macan, 2007; 

Richardson, Webb, Webber, & Smith, 2013). Huidig onderzoek gaat hierin een stap verder en 

focust zich niet op uitkomsten, maar op het specifieke verbaal en non-verbaal gedrag van de 

recruiter ten opzichte van de sollicitant. Onderzoek heeft reeds aangetoond dat het gedrag van 

de recruiter een invloed kan hebben op de uitkomst van het interview en dat er dus sprake kan 

zijn van een negatieve spiraal (Liden, Martin, & Parsons, 1993). 

In dit kader zijn er enkele toonaangevende modellen die bespreken hoe personen, zoals 

een interviewer, gedragsmatig reageren wanneer zij interageren met een gestigmatiseerde 

sollicitant. Een eerste model is het duale proces model (Pryor, Reeder, Yeadon en Hesson-

McInnis, 2004). Een tweede is het raamwerk rond interpersoonlijke discriminatie (Hebl, 

Foster, Mannix, & Dovidio, 2002). Deze twee modellen maken verschillende assumpties over 

reacties van mensen ten opzichte van gestigmatiseerde personen. Zo maakt het Duale Proces 

Model een onderscheid tussen Type 1 en Type 2 processen, welke respectievelijk 

automatisch, onbewust en bedachtzaam, bewust tot stand komen. Hierin wordt de assumptie 

gemaakt dat spontane, automatisch gegenereerde Type 1 processen kunnen leiden tot 

discriminatoire gedragingen, maar dat deze gereguleerd kunnen worden door meer 

bedachtzame, regel-gebaseerde Type 2 processen. Deze regulatie vergt echter een cognitieve 

controle, welke gezien wordt als beperkt. Bij te veel inspanning volgt daarom uitputting en 

nemen Type 1 processen weer controle over het gedrag. Het interpersoonlijke discriminatie 

raamwerk maakt geen tijdsgebonden voorspelling en stelt dat interpersoonlijke discriminatie 

(i.e., subtiel discriminatoir gedrag)  gedurende de volledige interactie voorkomt.  

In huidig onderzoek worden de proposities van deze twee theorieën onderzocht in de 

context van het selectie-interview. Specifiek wordt in dit onderzoek gekeken naar het gedrag 
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van interviewers/recruiters tegenover sollicitanten, waarbij er specifiek wordt gekeken naar de 

gedragingen doorheen de verschillende fases van het interview. Deze opzet biedt de 

mogelijkheid om de proposities van beide modellen te testen. We starten met een beschrijving 

van het selectie-interview, waarna we dieper in gaan op discriminatie, stigma’s en de 

theoretische modellen die aan de basis liggen van dit onderzoek.  
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Selectie-interview 

 Vandaag de dag is het selectie-interview één van de meest gebruikte en meest 

populaire selectie procedures om uit een groep kandidaten een persoon te selecteren voor een 

specifieke functie (Macan, 2009; Mayfield, 1964; McDaniel, Whetzel, Schmidt, & Maurer, 

1994). Selectie-interviews worden om verschillende redenen erg veel gebruikt. Zo valt de 

populariteit van het selectie-interview terug te zien in het feit dat het interview door recruiters 

verkozen wordt boven andere technieken (Lievens, Highhouse, & De Corte, 2005), en dat de 

sollicitanten zelf een interview verwachten als onderdeel van een procedure (Lievens, De 

Corte, & Brysse, 2003). Daarnaast percipieert de sollicitant het selectie-interview als de meest 

eerlijke methode om personeel aan te werven (Hausknecht, Day, & Thomas, 2004), en 

verwacht men tevens dat het verkrijgen van een job interview cruciaal is in een succesvolle 

zoektocht naar een job (Saks, 2006). Het selectie-interview is met andere woorden voor zowel 

recruiters als sollicitanten een onmisbare stap in het selectieproces.  

Het selectie-interview wordt best beschreven als een sociale interactie tussen twee 

personen, de interviewer en de sollicitant, waarbij een uitwisseling van informatie plaatsvindt 

(Herriot, 2002; Macan & Merritt, 2011). Beide partijen hebben echter elk hun eigen doelen in 

het interview. Voor de sollicitant is het interview een mogelijkheid om een zicht te krijgen op 

de functie-inhoud en de heersende organisatiecultuur bij het specifieke bedrijf (Carless, 2005). 

De recruiter heeft als doel om een zo accuraat mogelijk beeld te vormen van de sollicitant, 

over de mate waarin de sollicitant geschikt is voor de functie, maar ook over de mate waarin 

deze past binnen het bedrijf (Kristof-Brown, 2000). De interviewer verzamelt hierbij 

informatie om een oordeel te vellen over karakteristieken van de sollicitant, zoals 

persoonlijkheid, interpersoonlijk gedrag, mentale capaciteiten en job kennis (Huffcutt, 

Conway, Roth, & Stone, 2001).  

Fasen van het Selectie-interview 

In de literatuur wordt het selectie-interview veelal opgedeeld in drie fases, namelijk de 

pre-interview fase, de interview fase zelf en de post-interview fase (Dipboye & Johnson, 

2013).  

In de pre-interviewfase ontmoeten de sollicitant en recruiter elkaar. Deze fase wordt 

gekenmerkt door een vrij gesprek (chit-chat), waarin de recruiter de sollicitant op zijn gemak 

tracht te stellen en een tijdelijke en oppervlakkige band probeert op te bouwen. Het interview 

proces start echter reeds voor de sollicitant en recruiter elkaar face-to-face gezien of 
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gesproken hebben. Recruiters hebben voor de start van het selectie-interview reeds 

verwachtingen over de sollicitant opgebouwd, gebaseerd op beschikbare informatie over de 

persoon (zoals een curriculum vitae, motivatiebrief of scores op persoonlijkheids- of 

kennistesten). Onderzoek toont aan dat deze pre-interview impressies reeds een substantiële 

invloed kunnen hebben op de post-interview impressies van recruiters (Macan & Dipboye, 

1990). Anderzijds geeft de eerste ontmoeting met de kandidaat tevens heel wat informatie. De 

eerste indruk, die wordt gevormd op basis van het voorkomen van de sollicitant en diens 

verbaal en non-verbaal gedrag tijdens zijn/haar introductie, komt binnen de eerste seconden 

van het interview tot stand en is van cruciaal belang voor latere beoordelingen van de 

kandidaat (Dipboye & Johnson, 2013). Zo heeft onder andere de handdruk (Stewart et al., 

2008) en de kledingstijl (Rucker, Taber, & Harrison, 1981) van de sollicitant een invloed op 

latere aanwerfintenties van de recruiter. Wanneer deze eindbeoordelingen voornamelijk 

gebaseerd worden op de eerste indruk, daalt de voorspellende waarde voor de latere job 

prestatie echter aanzienlijk (Barrick et al., 2009).  

Tijdens de interview fase vergaart en verwerkt de recruiter informatie over de 

sollicitant, gebaseerd op de vereiste competenties voor de specifieke job (Campion, Palmer, & 

Campion, 1997). Deze fase is al bijna 100 jaar een erg populair onderwerp en vergaart nog 

steeds aanzienlijke interesse in de literatuur. Een gemiddeld interview duurt 30 minuten tot 

een uur en bestaat uit 20 à 30 vragen. De meest frequent bevraagde onderwerpen tijdens het 

selectie-interview zijn biografische informatie, job kennis en vaardigheden (Dipboye & 

Johnson, 2013). Vooral belangrijk voor het meten van de persoon-organisatie fit, maar minder 

frequent bevraagd, zijn onderwerpen gerelateerd aan waarden, opinies en persoonlijkheid 

(Kristof-Brown, 2000). Onderzoek heeft aangetoond dat de validiteit van het selectie-

interview samenhangt met wijze waarop deze interviews gestructureerd worden. Algemeen 

wordt er gesteld dat meer structuur leidt tot een betere validiteit (Campion, Palmer, & 

Campion, 1997; Huffcutt & Arthur, 1994; Mcdaniel, Whetzel, Schmidt, & Maurer, 1994). Op 

basis van de structuur in het selectie-interview kunnen er verschillende vormen onderscheiden 

worden: enerzijds het ongestructureerde interview, waarbij zowel de inhoud van de vragen als 

de volgorde waarin bepaalde vragen worden gesteld niet op voorhand vastliggen, anderzijds 

het gestructureerde interview, waarbij zowel de inhoud als de volgorde van de vragen en de 

scoringstechniek wel op voorhand vastgelegd worden. Daarnaast kan nog een tussenvorm 

onderscheiden worden, namelijk het semi gestructureerde interview, welke in de praktijk 

veelvuldig gebruik wordt. Hierbij beschikt de recruiter over een standaardvragenlijst, maar 

wordt er ruimte gelaten om dieper in te gaan op de antwoorden die de sollicitant verschaft.  
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Naast het onderscheid op basis van structuur, wijst onderzoek op de superioriteit van het 

gedragsgerichte interview, in vergelijking met het situationele interview (Taylor & Small, 

2002). In een situationele interview wordt gevraagd hoe een sollicitant zou reageren, wanneer 

hij geconfronteerd wordt met een hypothetische situatie. In het gedragsgericht interview 

daarentegen, dienen sollicitanten te omschrijven welk gedrag ze effectief gesteld hebben in 

een situatie uit het verleden.  

De post-interview fase betreft de fase waarin de recruiter een finaal oordeel velt over 

de kwalificaties van de sollicitant. Er wordt een eindbeslissing gemaakt over het al dan niet 

aannemen van de sollicitant, op basis van de indrukken die men heeft gevormd en de 

informatie die verkregen is tijdens de eerste twee fasen (Dipboye & Johnson, 2013). In deze 

fase kunnen echter ook functie-irrelevante kenmerken (zoals wijnvlekken en tattoos) de 

beoordelingen beïnvloeden en leiden tot discriminatie. Deze fase wordt beëindigd wanneer de 

recruiter afscheid neemt van de sollicitant en verdere afspraken omtrent de 

sollicitatieprocedure besproken worden. 

 

Discriminatie 

 Ondanks de vele voordelen van het selectie-interview, blijft dit een omstreden 

selectiemethode, vanwege de hoge mate van subjectiviteit die gepaard gaat met deze interactie 

(Highhouse, 2008). Immers is het zo dat, zoals hierboven reeds besproken, in een sociale 

interactie, mensen beïnvloed worden door eigenschappen van de persoon waarmee ze spreken 

bij het vormen van een opinie over deze persoon. Een interview, zijnde een sociale interactie, 

is hier geen uitzondering op, en een interviewer zal dus ook zijn/haar impressie van een 

sollicitant deels baseren op functie-irrelevante eigenschappen van de sollicitant, wat kan 

leiden tot verschillen in beoordeling. Op het moment dat er functie-irrelevante factoren zijn 

die een negatief effect hebben op de beoordeling van een sollicitant, wordt er in de literatuur 

gesproken van discriminatie (Arvey, 1979).  

Deze functie-irrelevante factoren kunnen echter niet alleen een negatief effect hebben 

op de uitkomst van het selectie-interview (i.e. de eindbeoordeling van de sollicitant), maar ook 

op het gedrag van de recruiter tijdens het selectie-interview. Er kan namelijk een onderscheid 

gemaakt worden tussen formele en interpersoonlijke discriminatie (Hebl, Foster, Mannix, & 

Dovidio, 2002). Formele discriminatie – ook gekende als overte of openlijke discriminatie - 

verwijst naar discriminatie tijdens aanwervingen, promoties, toegang tot en verdeling van 

middelen. Deze vorm wordt gekenmerkt door expliciet negatief gedrag ten aanzien van leden 



7 
 

van een gestigmatiseerde groep. Het is deze vorm van discriminatie die in verschillende 

landen illegaal is en waar het bedrijfsbeleid vaak expliciet tegen gekant is. Interpersoonlijke 

discriminatie daarentegen, wordt beschreven als de subtiele uitdrukking van discriminatie, via 

non-verbaal (bv. gebrek aan oogcontact, weinig glimlachen, wenkbrauwen fronsen, hoofd 

schudden, defensieve houding) en soms ook verbaal (bv. kortaf zijn, onderbreken van de 

interactie) gedrag tijdens sociale interacties. 

Juridische en sociale normen in België voorkomen tegenwoordig dat men een openlijk 

discriminerende behandeling van gestigmatiseerde individuen vertoont. Zo verbiedt de 

Antidiscriminatiewet van 10 mei 2007 discriminatie op grond van een aantal beschermde 

criteria, zoals leeftijd, burgerlijke staat, etniciteit, geslacht, etc. Het toepassingsgebied van 

deze Antidiscriminatie wet strekt zich uit tot alle domeinen van het openbare leven, 

waaronder ook de sfeer van arbeid en tewerkstelling. Openlijke vormen van discriminatie 

kunnen dus niet enkel als immoreel, maar ook als illegaal beschouwd worden en zijn mede 

hierdoor de voorbije jaren significant gedaald. Discriminatie blijft echter bestaan en blijft het 

leven van gestigmatiseerde personen drastisch beïnvloeden. Een mogelijke verklaring 

hiervoor is dat er een verandering gebeurd is in de aard van discriminatie en dat hier een 

verschuiving plaatsvindt naar de meer subtiele variant, namelijk interpersoonlijke 

discriminatie. Huidige vormen van discriminatie zouden minder bewust en meer subtiel zijn, 

en hierbij dan ook de meer traditionele en openlijke vorm van discriminatie maskeren 

(Dovidio & Gaertner, 2000). Bij deze, weliswaar meer subtiele vorm van discrimineren, 

wordt discriminatie indirect uitgedrukt, maar de gevolgen van deze acties kunnen even 

drastisch en ingrijpend zijn als die van de meer traditionele vorm van discriminatie. Zo hangt 

de subtiele vorm (meer dan de traditionele vorm) van discriminatie significant samen met het 

ervaren van depressieve symptomen (Noh, Kaspar, & Wickrama, 2007).  

Waar onderzoek zich in het verleden vooral toegespitst heeft op het bestuderen van 

formele discriminatie, blijkt recent dat het vaak vooral informele discriminatie is, dat optreedt 

tijdens interacties met bepaalde groepen van mensen, zoals homoseksuelen (Hebl, Foster, 

Mannix, & Dovidio, 2002), zwangere vrouwen (Hebl, King, Glick, Singletary, & Kazama, 

2007), mensen met obesitas (King, Shapiro, Hebl, Singletary, & Turner, 2006), of mensen 

met een verschillende religie, zoals Moslims (Ghumman & Ryan, 2013; King & Ahmad, 

2010). Deze meer subtiele vorm van discriminatie is echter amper onderzocht in een formele 

setting, waardoor mogelijks omgevingsfactoren deze effecten kunnen beïnvloeden. In huidig 
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onderzoek wordt getracht hierop een antwoord te bieden, gezien interpersoonlijke 

discriminatie onderzocht wordt in de setting van het selectie-interview. 

Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen de termen “vooroordelen” en 

“discriminatie”. “Vooroordelen” zijn “gunstige of ongunstige vertekeningen, zonder enige 

feitelijke grondslag” (Allport, 1958). Wanneer dit vooroordeel negatief is en leidt tot een 

ongelijke behandeling van de individuen die onderwerp zijn van de attitude, spreken we niet 

langer van een vooroordeel, maar van discriminatie (Frazer & Wiersma, 2001). Discriminatie 

kan dus gedefinieerd worden als “een verschillende behandeling, gebaseerd op lidmaatschap 

van een sociale groep” (Fiske, 1998).  

 Het discrimineren van sollicitanten kan aanzienlijke consequenties op de werkvloer 

met zich meebrengen, en dit zowel voor individuen als voor de organisatie op zich (Goldman, 

Gutek, Stein, & Lewis, 2006). Op het individuele niveau zijn er verschillende onderzoeken 

bekend die aangetoond hebben dat (gepercipieerde) discriminatie negatieve gevolgen kan 

hebben voor de fysieke, emotionele en psychologische gezondheid van de gediscrimineerde 

(Pavalko, Mossakowski, & Hamilton, 2003; Williams & Williams-Morris, 2000). Naast 

gevolgen voor individuen, kan discriminatie ook heel wat negatieve gevolgen hebben voor de 

organisatie of het bedrijf zelf. Zo blijken rechtszaken omwille van discriminatie tijdens een 

selectie procedure steeds vaker voor te komen, en de bijkomende media aandacht kan enorme 

gevolgen hebben voor de reputatie van de organisatie (Anderson, 2011; James & Wooten, 

2006). Daarnaast is het ook zo dat veel potentiële sollicitanten afhaken, wanneer ze een 

vermoeden hebben dat er gediscrimineerd wordt in een organisatie. Zo is er voor organisaties 

het gevaar dat ze zogenaamde potentiële high-potentials mislopen (Ghumman & Jackson, 

2010). 

 

Stigma’s 

Er zijn verschillende eigenschappen van sollicitanten die kunnen leiden tot 

discriminatie, zoals zwangerschap (Cunningham & Macan, 2007), overgewicht (Finkelstein, 

Frautschy, & Sweeney, 2007), ras (Carlsson & Rooth, 2007), geslacht (Albrecht, Björklund, 

& Vroman, 2003), tatoeages (Braunberger, 2000; Rosenfield, 1982;) en wijnvlekken (Houston 

& Bull, 1994; Ryan, Oaten, Stevenson, & Case, 2012). Deze eigenschappen vallen onder de 

noemer “stigma”. Binnen de huidige literatuur zijn er meerdere definities van stigma’s terug 

te vinden. Goffman (1963) definieerde een stigma als een attribuut dat een aanzienlijke 

schade toebrengt aan een persoon. Hij verwijst naar gestigmatiseerde personen als personen 
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die minderwaardig beschouwd worden in vergelijking met mensen zonder stigma. Stigma’s 

worden vaak gereduceerd tot het feitelijke merkteken of litteken dat op iemands lichaam 

gegrift is. De sociale implicaties van deze merktekens - het geloof dat de drager ervan ten 

allen koste vermeden of minder goed behandeld moet worden – zijn echter de meest 

ingrijpende gevolgen van deze stigma’s (Hebl & Dovidio, 2005).  

Wat de verschillende definities rond stigma’s gemeen hebben is het feit dat ze zich 

focussen op het dynamische aspect. Recente theorieën rond stigmatisering benadrukken dan 

ook het belang van de sociale- en interactieve context. Een stigma bestaat niet op zichzelf, 

maar ontstaat en ontwikkelt zich door sociale interactie en via verschillende normen en 

waarden. Ook in huidige studie wordt daarom rekening gehouden met deze interactieve 

component, door de stigma’s te bekijken in het kader van het selectie-interview.  

 

Soorten stigma’s 

Niet alle stigma’s zijn echter hetzelfde. Volgens Jones et al. (1984) kunnen er zes 

dimensies onderscheiden worden. Deze zes dimensies hebben tevens een impact op de 

interpersoonlijke rollen van de personen die gestigmatiseerd worden. Een eerste dimensie die 

men onderscheidt is de mate waarin het stigma al dan niet zichtbaar is. Deze zichtbaarheid 

speelt volgens Jones (1984) een cruciale rol in het vormen van negatieve reacties. Een tweede 

dimensie betreft het verloop van het stigma: wordt het stigma meer prominent over tijd? Een 

derde dimensie richt zich op de mate waarin het stigma sociale interacties bemoeilijkt en 

aldus zorgt voor druk en spanning in interpersoonlijke relaties. Een vierde dimensie, handelt 

over de esthetiek en gaat na hoe anderen reageren op het uiterlijk van een persoon met stigma. 

De vijfde dimensie die Jones onderscheidt, verwijst naar de oorsprong van het stigma. Denken 

anderen dat het stigma eerder aangeboren is, per ongeluk verkregen werd of opzettelijk werd 

aangebracht? De zesde en laatste dimensie die onderscheiden wordt, is de dimensie van het 

(gepercipieerde) gevaar dat het stigma met zich meebrengt.  

In huidige studie wordt gebruik gemaakt van de vijfde dimensie van Jones et al. 

(1984), zijnde stigma’s die verschillen in hun oorsprong. Meer bepaald wordt het onderscheid 

tussen gecontroleerde en ongecontroleerde stigma’s geoperationaliseerd in de vorm van 

tattoos en wijnvlekken.  

Een gecontroleerd stigma is een stigma waarbij de persoon in kwestie enige mate van 

‘controle’ heeft over de aanwezigheid en de oorsprong ervan. Het is met andere woorden een 

keuze die de gestigmatiseerde persoon kan maken. Bij ongecontroleerde stigma’s 
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daarentegen, heeft de gestigmatiseerde persoon geen controle over de oorsprong van het 

stigma, of mist de persoon de macht om hier iets aan te veranderen. Onderzoek toonde reeds 

discriminatie ten opzichte van beide soorten van stigma’s aan. Zo worden sollicitanten met 

overgewicht – een stigma dat in de maatschappij vaak als ‘gecontroleerd’ aanzien wordt – 

significant minder positieve beoordeeld dan sollicitanten met een ‘normaal’ gewicht 

(Finkelstein et al., 2007). Ook onderzoek naar de ongecontroleerde stigma’s etniciteit 

(Carlsson & Rooth, 2007) en geslacht (Albrecht, Björklund, & Vroman, 2003) wijzen op 

discriminatoire gedragingen. 

In het huidig onderzoek wordt nagegaan hoe interviewers reageren op sollicitanten met 

een wijnvlek (i.e., ongecontroleerd stigma), en op sollicitanten met een zichtbare tatoeage 

(i.e., gecontroleerd stigma). Teneinde de generaliseerbaarheid van de bevindingen in de 

huidige studie te verhogen, werd er gekozen om het effect van deze twee soorten stigma’s 

samen te bekijken. Er werd daarom geen onderscheid gemaakt tussen reacties ten aanzien van 

gecontroleerde en ongecontroleerde stigma’s.  

Wijnvlekken. Wijnvlekken zijn zeldzame, aangeboren huidafwijkingen, waarbij de 

bloedvaten - die zich bevinden aan de oppervlakte van de  huid - in diameter toenemen en een 

rode, onderhuidse vlek vormen. Deze rode vlekken zijn meestal in de hals of aangezicht terug 

te vinden zijn. Doordat ze aangeboren zijn, kunnen wijnvlekken worden beschouwd als 

ongecontroleerde stigmata. Deze aandoening komt voor bij ongeveer 0,5% van de populatie, 

heeft aanvankelijk een rozige kleur, maar wordt meestal bruiner naarmate men ouder wordt 

(Garzon, Huang, Enjolras, & Frieden, 2007). Onderzoek naar de reacties ten opzichte van 

personen met een wijnvlek schetsen een eenduidig beeld van negatieve reacties en 

vermijdingsdrang. Zo is gevonden dat mensen reageren op wijnvlekken zoals op een 

besmettelijke ziekte, namelijk door afkeer en het nemen van fysieke afstand (Houston & Bull, 

1994; Ryan, Oaten, Stevenson, & Case, 2012). Er is evidentie dat deze gedragingen 

aangeboren zijn, aangezien soortgelijke negatieve reacties (i.e., sociale exclusie, staren, 

pesten) reeds terug te zien is in de reactie van jonge kinderen op leeftijdsgenoten met een 

wijnvlek (Masnari et al., 2012). Daarnaast blijkt ook dat wanneer men een interactie aangaat 

met gestigmatiseerde personen met een wijnvlek, fysiologische reacties worden 

waargenomen, zoals een verhoogde fysiologische activiteit, die gerelateerd zijn aan angst 

(Blascovich, Mendes, Hunter, Lickel, & Kowai-Bell, 2001). Huidig onderzoek tracht na te 

gaan of dergelijke reacties ook plaatsvinden in een selectie-interview context.  
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Tattoos. Tatoeages zijn versieringen van de huid waarbij met een speciale 

tatoeagenaald inkt net onder de opperhuid aangebracht wordt. In de literatuur wordt vaak naar 

tattoos verwezen als bewuste, visuele lichaamsmodificaties, namelijk het permanent of semi 

permanent wijzigen van het menselijk lichaam (Featherstone, 1999). Doordat tatoeages een 

inspuiting in de bovenste huidlaag vereisen, kunnen ze gezien worden als een gecontroleerd 

stigma. Mensen zijn vrij in de keuze om al dan niet een tattoo te laten plaatsen op hun 

lichaam, alsook in de keuze naar grootte en zichtbaarheid van tattoo. Tatoeages komen voor 

bij zo’n 24% van de samenleving, maar winnen de laatste jaren aan populariteit. Zo stijgt het 

percentage mensen die de keuze maken om een tattoo te laten zetten, en dit in alle lagen van 

de samenleving (Armstrong & McConnell, 1994). Daarnaast stijgt ook opvallend het aantal 

vrouwen die een tattoo laten zetten (Atkinson, 2003). Tattoos worden traditioneel 

geassocieerd met negatieve kenmerken, zoals afwijkend en delinquent gedrag (Atkinson, 

2003). Deze negatieve associaties worden reeds bij kinderen gemaakt (Durkin & Houghton, 

2000). Daarnaast worden tattoos, historisch gezien, vooral als een mannelijke aangelegenheid 

beschouwd, zo getuigen de stereotype beelden van militairen, mannelijke gevangenen of 

motorrijders met ruige tattoos (Atkinson, 2003). Tattoos worden aanzien als stoer en passen 

historisch en cultureel gezien dus meer binnen de mannenwereld. Vrouwen die een tattoo 

nemen, overtreden bijgevolg min of meer de geslachtsnormen, wat minder sociaal 

geaccepteerd is, hetgeen leidt tot meer negatieve reacties (Braunberger, 2000; Rosenfield, 

1982). Onderzoek van Hawkes, Senn en Thorn (2004) lijkt deze resultaten echter te 

nuanceren. Zij vinden evidentie voor negatieve effecten van het hebben van tattoos bij 

vrouwen, maar wijzen op de rol van de grootte en het type van tattoo. Zo kan er een 

onderscheid gemaakt worden tussen de ‘Cute’ tattoos (leuke, moderne, kleine tattoos), die 

meer als mode-item aanzien worden en minder negatieve effecten vertonen, in tegenstelling 

tot de ‘Tribal’ tattoos’ die ruiger en donkerder zijn. 

 

Theoretisch kader 

In de beschrijving van de reacties ten opzichte van personen met een stigma, zowel 

een wijnvlek als een tattoo, komt een beeld naar voren dat de reacties vooral negatief zijn. 

Meer specifiek is er onderzoek besproken dat aangeeft dat mensen zich negatiever gaan 

gedragen ten opzichte van personen met een stigma (i.e., vermijding, afkeer) dan ten opzichte 

van personen zonder stigma. De vraag is echter hoe de reacties zijn van een interviewer ten 
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opzichte van een gestigmatiseerde sollicitant in een sterk gereguleerde context als het selectie-

interview. Om dit te kaderen zijn er twee sterke stromingen in de literatuur die voorspellingen 

doen over het mogelijke gedrag van de interviewer. In het hier op volgende deel worden beide 

theorieën uitvoerig besproken, en worden de voorspellingen gedestilleerd uit de 

omschrijvingen die elk van de modellen maken met betrekking tot de reactie van een 

interviewer ten opzicht van de sollicitant met stigma.  

 

Interpersoonlijke Discriminatie 

Reeds eerder is het onderscheid aangehaald dat in de literatuur gemaakt wordt tussen 

formele discriminatie (bijv. een lagere interview score) en interpersoonlijke discriminatie 

(bijv. subtiele negatieve gedragingen). Waar er in de literatuur door de jaren heen veel 

aandacht is geweest voor formele discriminatie van gestigmatiseerde sollicitanten, legt dit 

raamwerk de nadruk op de interpersoonlijke discriminatie, dewelke de vorm aanneemt van 

subtiele discriminerende gedragingen ten opzichte van de sollicitant. 

Hoewel formele discriminatie in het verleden veel meer onderzocht is, blijkt uit meer 

recent onderzoek echter dat interpersoonlijke discriminatie vaker optreedt, en dit in 

verschillende contexten. Zo blijkt uit onderzoek dat vrouwelijke klanten met obesitas meer 

interpersoonlijke discriminatie ervaren in winkels. Zo vertoonde het winkelpersoneel minder 

positief gedrag (bv. glimlachen, mate van oogcontact) en verbraken ze de interactie sneller, 

wanneer ze geconfronteerd werden met een klant met obesitas, in vergelijking met een klant 

met gemiddeld gewicht. De mate van formele discriminatie (bv. het aanbieden van een item 

uit de winkel) verschilde echter niet tussen klanten met obesitas of normaal gewicht (King et 

al., 2006). Daarnaast blijkt ook dat wanneer sollicitanten die zich voordoen als Moslims (i.e. 

verkleed met een hoofddoek en lang gewaad) een random winkel in een winkelcentrum 

binnenstappen met oog op een selectie-interview, zij evenveel interviews aangeboden krijgen 

(formele discriminatie) dan sollicitanten die geen blijk gaven van enige religieuze verbintenis. 

Wanneer echter naar de interactie tussen de sollicitant en winkeluitbater wordt gekeken 

(interpersoonlijke discriminatie), blijkt dat deze interacties veel korter zijn en meer negatief 

beoordeeld worden door onafhankelijke observatoren in de Moslim-conditie in vergelijking 

met de religieus-neutrale conditie (King & Ahmad, 2010). Daarnaast blijkt ook dat 

winkelpersoneel meer vijandig gedrag (zoals onbeleefd zijn, staren, gefronste wenkbrauwen) 

vertoont ten aanzien van personen die zich voordoen alsof ze zwanger zijn (i.e. verkleed met 

een valse buik), wanneer zij zich aanmelden voor een sollicitatie, in vergelijking met vrouwen 
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die niet zwanger zijn. Wanneer deze (nep-)zwangere vrouwen zich echter gewoon als klant 

gedragen (en niet als sollicitant), vertoont het winkelpersoneel meer vriendelijk gedrag 

tegenover hen, vergeleken met niet-zwangere vrouwen (Hebl, King, Glick, Singletary, & 

Kazama, 2007). Gelijkaardige effecten werden gevonden in onderzoek van Hebl et al. (2002), 

waarin acteurs, die zich al dan niet homoseksueel voordeden, in een winkel solliciteerden 

voor een job. In de gestigmatiseerde conditie droegen de participanten een hoed met de tekst 

“Gay and proud”, terwijl ze in de niet-gestigmatiseerde conditie een hoofddeksel met de tekst 

“Texan and proud” droegen. Ook uit dit onderzoek bleek dat de “homoseksuele” sollicitanten 

met meer interpersoonlijke discriminatie geconfronteerd werden. Zo was bij hen de interactie 

korter en rapporteerden zowel de sollicitanten zelf als onafhankelijke codeurs meer negatief 

gedrag (zoals afstandelijkheid, nervositeit en vijandigheid). De mate van formele 

discriminatie (zoals toestemming om een sollicitatieformulier in te vullen en het aantal 

jobaanbiedingen) verschilde echter niet in de “homoseksuele” en “heteroseksuele” conditie.  

In bovenstaande onderzoeken naar interpersoonlijke discriminatie wordt consistent 

gerapporteerd dat de discriminatie die gevonden werd, plaatsvond gedurende de volledige 

interactie. De situaties in deze onderzoeken (waar de sollicitant zich telkens ging aanmelden 

in een winkel om een selectie-interview te verkrijgen) zijn echter niet zo gereguleerd als in 

een formeel selectie-interview, waardoor er dus mogelijks effecten van de context op het 

gedrag kunnen optreden.  

 

Duale Proces Model  

Een meer conceptueel raamwerk is die van de duale processen, waarin gesteld wordt 

dat menselijk gedrag, besluitvorming en sociale interacties gedreven worden door twee te 

onderscheiden psychologische processen (Evans, 2008; Kahneman & Frederick, 2002). Deze 

twee processen hebben in het verleden reeds verschillende benamingen meegekregen, zoals 

intuïtief/analytisch, heuristisch/ systematisch, reflexief/reactief en Type 1/Type 2 processen. 

In deze thesis zal verder verwezen worden naar Type 1 en Type 2 processen, gezien deze als 

de meest neutrale benamingen beschouwd worden (Evans, 2008; Samuels, 2009).  

Type 1 processen gebeuren snel, automatisch en onbewust (Evans, 2008). Een 

belangrijk kenmerk van Type 1 processen is dat deze geen toegang vereisen tot het 

werkgeheugen (Evans, 2008; Evans & Stanovich, 2013). Dit impliceert dat Type 1 processen 

buiten de individuele controle vallen, onmiddellijk geactiveerd kunnen worden indien nodig 

en een hoge verwerkingscapaciteit behouden wanneer parallelle taken uitgevoerd worden. 



14 
 

Type 1 processen worden geactiveerd in onze algemene dagdagelijkse handelingen, waarbij 

weinig energie vereist is. Voorbeelden hiervan zijn routine taken of handelingen die 

verworven zijn via training, zoals fietsen en schakelen tijdens het besturen van een wagen. De 

uitkomsten van Type 1 processen zijn dus eerder intuïtieve impulsen, die de vorm kunnen 

aannemen van emoties, beslissingen, gedachten (bijvoorbeeld stereotypes of vooroordelen) en 

ook gedrag (bijvoorbeeld reacties ten opzichte van gestigmatiseerde personen).  

Type 2 processen daarentegen, komen eerder traag, overwogen en bewust tot stand 

(Evans, 2008). In tegenstelling tot Type 1 processen, vereisen de meer bewuste Type 2 

processen wel toegang tot het werkgeheugen (Evans, 2008). Dit impliceert dat Type 2 

processen trager zijn en een beperkte capaciteit hebben, waardoor het functioneren van deze 

processen mede bepaald wordt door individuele verschillen in cognitieve capaciteit, en dat dit 

functioneren verstoord kan worden door een concurrerende taak, die ook beroep doet op het 

werkgeheugen. Deze processen zijn regel-gebaseerd en staan onder de bewuste controle van 

de persoon zelf. In het algemeen hebben Type 2 processen twee doelen: enerzijds worden ze  

ingeschakeld bij het uitvoeren van complexe cognitieve taken, die een hoge mate van 

bewustzijn en controle vereisen. Anderzijds kunnen Type 2 processen de reacties of impulsen 

die voortkomen uit Type 1 processen monitoren, controleren en aanpassen indien een conflict 

ontstaat tussen beiden (Evans, 2008). Hierbij is het dus de taak van Type 2 processen om de 

impulsen die door de Type 1 processen gegenereerd worden, te toetsen. Wanneer deze 

impulsen met andere woorden niet (sociaal) wenselijk zijn of niet bijdragen aan het behalen 

van een doelstelling, dienen deze aangepast te worden. Dit proces resulteert dus in een 

temporeel patroon van acties of gedragingen, die geïnitieerd worden door Type 1 processen, 

en aangepast worden door Type 2 processen.  

Dit controleren en aanpassen van Type 1 processen vereist echter zelfcontrole en 

wilskracht. Zelfcontrole werkt in principe zoals een spier: het controleren van gedrag vereist 

het gebruik van een inwendige, cognitieve, beperkte hulpbron, die na gebruik uitgeput kan 

zijn (Muraven & Baumeister, 2000). De mens heeft een slechts beperkte hoeveelheid 

cognitieve hulpbronnen voor zelfcontrole ter beschikking en wanneer meerdere keren beroep 

moet gedaan worden op deze zelfcontrole of wilskracht, wordt telkens uit dezelfde voorraad 

hulpbronnen geput, die uiteindelijk ook opgebruikt kan zijn. Het fenomeen van uitputting van 

de cognitieve hulpbronnen na uitingen van zelfcontrole, wordt in de literatuur ego-uitputting 

(ego-depletion) genoemd (Baumeister, Bratslavsky, Muraven, & Tice, 1998). Ego-uitputting  

leidt tot problemen met zelfcontrole en heeft een negatieve impact op toekomstige reacties en 

prestaties, gezien dan minder energie voorradig zal zijn. Zo zal het weerstaan van 
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verleidingen, zoals eten (wanneer iemand op dieet is), roken, alcohol drinken, drugs 

gebruiken etc. leiden tot een lagere prestatie op een zelfcontrole test (Muraven & Baumeister, 

2002).  

Baumeister et al. (1998) voerden een aantal experimenten uit, waarin evidentie 

geleverd wordt voor het feit dat ego-uitputting effecten heeft in verschillende contexten en 

situaties. In één experiment werd zelfcontrole gemanipuleerd door aan hongerige 

participanten de instructie mee te geven dat ze enkel radijzen mochten eten, terwijl ze de 

chocolade, die ook beschikbaar was, niet mochten aanraken. Hier werd dus beroep gedaan op 

hun kracht om aan de verleiding van chocolade te weerstaan. Wanneer achteraf een moeilijke 

en frustrerende puzzeltaak opgelost moest worden, bleek dat participanten die beroep moesten 

doen op zelfcontrole (zij die geen chocolade mochten eten en dit ook niet gedaan hadden) 

deze puzzeltaak sneller opgaven en meer gevoelens van uitputting rapporteerden dan de 

participanten die geen beroep moesten doen op zelfcontrole (zij die onmiddellijk chocolade 

mochten eten) en de controle-conditie (zij die niet blootgesteld werden aan voedsel). In dit 

experiment wordt bevestigd dat het weerstaan van verleiding – een bewuste, gecontroleerde 

reactie – energie vereist, en dat deze hulpbronnen uitgeput kunnen geraken, waardoor de 

aanhoudende volharding daalt.  

In een tweede experiment van Baumeister et al. (1998) werd aangetoond dat het 

onderdrukken van emoties leidt tot lagere prestaties tijdens het oplossen van anagrammen. In 

dit experiment kregen participanten in de experimentele conditie een emotionele video te zien 

met de instructie om alle emotionele reacties die ze ervaarden te onderdrukken, waarna ze een 

taak met anagrammen dienden op te lossen. Uit dit onderzoek bleek dat participanten die hun 

emoties moesten onderdrukken significant minder anagrammen correct opgelost hadden dan 

participanten die hun emoties niet moesten onderdrukken. Hieruit blijkt alweer dat ego-

uitputting nefast is voor toekomstige prestaties. Zoals eerder besproken doet het controleren 

en aanpassen van de Type 1 processen beroep op cognitieve bronnen, wat kan leiden tot 

cognitieve- en ego-uitputting (Muraven & Baumeister, 2002). Op basis hiervan kan dus 

verwacht worden dat observatoren (of in het geval van selectie-interview: de recruiter) 

naarmate de interactie vordert steeds minder controle heeft over zijn gedrag, en dat de Type 1 

impulsen, die niet sociaal wenselijk zijn, op die moment meer zichtbaar worden.   
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Duale Proces Model versus Interpersoonlijke Discriminatie 

Wanneer deze twee strekkingen vergeleken worden, kan besloten worden dat zij 

verschillende proposities maken wat betreft het gedrag/de reactie van de recruiter op een 

gestigmatiseerde sollicitant en de tijdspanne van dit gedrag tijdens het selectie-interview.  

Volgens het duale proces model zullen er gedurende het volledige selectie-interview 

reacties en impulsen (Type 1 processen) zijn, maar worden deze gecontroleerd en indien 

nodig aangepast door Type 2 processen. De recruiter is zich immers bewust van het doel van 

het selectie-interview, zijnde een zo objectief mogelijk beeld te vormen over de geschiktheid 

van de sollicitant. Het voeren van een selectie-interview vereist een substantieel niveau van 

bewuste betrokkenheid bij de recruiter (Nordstrom, Hall, & Bartels, 1998), daarom is het dan 

ook belangrijk om de reflexieve impulsen uit de Type 1 processen onder controle te houden. 

Deze controle en/of aanpassing vergt echter energie en leidt tot uitputting, waardoor het 

mogelijk is dat naar het einde van het selectie-interview de Type 1 processen niet meer 

gecontroleerd kunnen worden.  

Het raamwerk rond interpersoonlijke discriminatie daarentegen stelt dat er gedurende 

het volledige interview (subtiele) discriminerende gedragingen waarneembaar zijn. Deze 

gedragingen zijn standaard en worden niet gecontroleerd, hier is aldus geen evolutie of 

verandering in gedrag zichtbaar. De twee raamwerken maken dus verschillende proporties in 

tijdspanne en gedrag van de recruiter. 

In huidig onderzoek worden de twee bovenstaande theorieën vergeleken en wordt in 

een experimentele setting nagegaan welke theorie in lijn ligt met de verkregen data.  

 

Verwachting Per Fase van het Selectie-interview 

Het selectie-interview bestaat uit drie fases, welke in de praktijk van elkaar te 

onderscheiden zijn (Dipboye & Johson, 2013). Zoals hierboven reeds besproken, wordt een 

onderscheid gemaakt tussen (a) de pre-interviewfase, waarin de eerste interactie tussen de 

recruiter en de sollicitant plaatsvindt, (b) de interviewfase, waarin de recruiter informatie 

vergaart over de sollicitant teneinde een zicht te krijgen op diens geschiktheid voor de 

specifieke functie en (c) de post-interviewfase, waarin de recruiter een eindbeoordeling maakt 

over de sollicitant. Echter, de traditionele post-interview fase wordt in huidig onderzoek 

aangepast aan het onderzoeksdoel, en gedefinieerd als de fase na het interview waarin de 

sollicitant en interviewer afscheid van elkaar nemen. Daarom wordt deze fase herbenoemd als 
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een brede “Afscheid fase”, waarin de recruiter een einde maakt aan het selectie-interview, de 

te volgen verdere stappen met de kandidaat overloopt en ten slotte afscheid neemt van de 

kandidaat.  

De drie fases binnen het selectie-interview verschillen daarnaast ook in de mate van 

formalisatie/regulatie. Zo zijn de pre- en post-interviewfase minder en de interviewfase meer 

gereguleerd en gebonden aan een bepaald protocol dat voorgeschreven wordt vanuit de 

organisatie. Huidige studie houdt hier dan ook rekening mee en onderzoekt het selectie-

interview in al zijn facetten.  

Aan de hand van de twee raamwerken die hierboven beschreven werden, wordt in 

huidig onderzoek per fase van het selectie-interview een hypothese opgesteld in verband met 

het gedrag van de recruiter ten opzichte van sollicitanten met een stigma, in vergelijking met 

sollicitanten zonder stigma. Er wordt gekozen voor twee verschillende soorten stigma’s 

(ongecontroleerd en gecontroleerd) teneinde de generaliseerbaarheid van de bevindingen te 

verhogen en meer robuuste resultaten (over de verschillende stigma’s heen) te vinden. Er 

wordt dus geen onderscheid gemaakt tussen de reacties ten opzichte van gecontroleerde en 

ongecontroleerde stigma’s. 

Pre-interview fase. In de eerste fase van het gesprek tussen sollicitant en recruiter 

vindt de pre-interview fase plaats. De sollicitant stapt het rekruteringsbureau binnen en 

ontmoet de recruiter. Op basis van het duale proces model kan er verwacht worden dat de 

recruiter zich bij het zien van de sollicitant met stigma in eerste instantie ongemakkelijk zal 

voelen (Type 1 proces). Deze reactie komt echter slechts een hele korte tijd tot uiting, gezien 

de recruiter daarna zijn gedrag controleert (Type 2 proces). In deze fase wordt op basis van 

het duale proces model dus verwacht dat de recruiter over de hele fase heen een gelijkaardig 

gedrag zal vertonen tegenover sollicitanten met een stigma en tegenover sollicitanten zonder 

stigma. Het raamwerk rond interpersoonlijke discriminatie maakt geen onderscheid tussen 

Type 1 en Type 2 processen en geeft aan dat er gedurende het hele interview duidelijk 

waarneembare signalen zijn van interpersoonlijke discriminatie. Daarom stelt deze dat 

gedurende de pre-interviewfase ook meer negatief en minder positief gedrag waarneembaar 

zal zijn ten aanzien van gestigmatiseerde sollicitanten, in vergelijking met sollicitanten zonder 

stigma. 
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Hypothese 1a (H1a): Recruiters zullen meer negatieve gedragingen vertonen ten 

aanzien van sollicitanten met een tattoo en wijnvlek, dan ten aanzien van sollicitanten 

zonder stigma tijdens de pre-interview fase van het selectie-interview. 

Hypothese 1b (H1b): Recruiters zullen minder positieve gedragingen vertonen ten 

aanzien van sollicitanten met een tattoo en wijnvlek, dan ten aanzien van sollicitanten 

zonder stigma tijdens de pre-interview fase van het selectie-interview. 

 

Interview fase. Binnen de tweede gestructureerde fase van het interview, kan er op 

basis van het duale proces model verwacht worden dat recruiters zich blijven inspannen om 

geen negatieve gedragingen te uiten ten aanzien van gestigmatiseerde personen (Type 2 

processen). Zij zijn zich namelijk bewust van het aanwezige stigma en spreken hun cognitieve 

bronnen aan om zo objectief mogelijk het selectie interview af te nemen. Het raamwerk rond 

interpersoonlijke discriminatie geeft aan dat er gedurende het hele interview duidelijk 

waarneembare signalen zijn van interpersoonlijke discriminatie. Daarom wordt op basis van 

dit model verwacht dat er ook tijdens de interviewfase meer negatief en minder positief 

gedrag waarneembaar zal zijn ten aanzien van gestigmatiseerde sollicitanten, in vergelijking 

met sollicitanten zonder stigma.  

Hypothese 2a (H2a): Recruiters zullen meer negatieve gedragingen vertonen ten 

aanzien van sollicitanten met een tattoo en wijnvlek, dan ten aanzien van sollicitanten 

zonder stigma tijdens de interview fase van het selectie-interview. 

Hypothese 2b (H2b): Recruiters zullen minder positieve gedragingen vertonen ten 

aanzien van sollicitanten met een tattoo en wijnvlek, dan ten aanzien van sollicitanten 

zonder stigma tijdens de  interview fase van het selectie-interview. 

 

Afscheid fase. In de laatste fase van het selectie-interview, welke in huidig onderzoek 

gezien wordt als een brede “Afscheid fase”, wordt het interview afgerond en nemen de 

recruiter en sollicitant afscheid. Het duale proces model voorspelt hier dat als gevolg van het 

langdurig en continu controleren van de Type 1 processen, de recruiters uitgeput zullen raken 

in hun cognitieve en emotionele bronnen (ego-uitputting). Hierdoor zullen zij minder in staat 

zijn om hun gedrag te controleren en zullen ze minder positief en meer negatief gedrag 

vertonen ten aanzien van sollicitanten met stigma, in vergelijking met sollicitanten zonder 

stigma. Deze voorspellingen zijn tevens in lijn met die van het model van interpersoonlijke 

discriminatie, waarbij gedurende het hele interview – en dus ook tijdens de afscheid fase – 
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meer signalen van interpersoonlijke discriminatie verwacht worden ten aanzien van 

sollicitanten met een stigma.  

Hypothese 3a: Recruiters zullen meer negatieve gedragingen vertonen ten aanzien van 

sollicitanten met een tattoo en wijnvlek, dan ten aanzien van sollicitanten zonder 

stigma tijdens de afscheid fase van het selectie-interview 

Hypothese 3b: Recruiters zullen minder positieve gedragingen vertonen ten aanzien 

van sollicitanten met een tattoo en wijnvlek, dan ten aanzien van sollicitanten zonder 

stigma tijdens de  afscheid fase van het selectie-interview 

 

Voor een schematisch overzicht van de hypotheses die onderzocht worden in huidig 

onderzoek, zie Tabel 1. 

 

Tabel 1 

Overzicht van de hypotheses vooropgesteld in huidig onderzoek 

 

Theoretisch kader 

 

Duale Proces Model 

 

Formele/Interpersoonlijke Discriminatie 

H1 a/b: ontvangst geen discriminatie 

 

wel discriminatie 

H2 a/b: gesprek geen discriminatie 

 

wel discriminatie 

H3 a/b: afscheid wel discriminatie   wel discriminatie 

 

 

 

Methode 

Persoonlijke Audit Studie 

In huidige studie wordt gebruik gemaakt van een veldstudie om de te onderzoeken 

hypothesen na te gaan. Veel onderzoek naar discriminatie, op basis van bestaande stigmata in 

de huidige literatuur, gebeurt echter aan de hand van experimenteel onderzoek (Bragger, 

Kutcher, Morgan, & Firth, 2002; Cunningham & Macan, 2007; Richardson, Webb, Webber & 

Smith, 2013). Een voorbeeld hiervan kan onderzoek zijn waarin proefpersonen een 

hypothetische beschrijving van een sollicitant moeten beoordelen, waarbij de etniciteit van de 

sollicitant gemanipuleerd wordt. Het experimenteel onderzoek heeft als grote voordeel dat 

men een opzet kan creëren waarin verschillende factoren constant gehouden kunnen worden, 
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waardoor causale resultaten verondersteld kunnen worden. Aan dit grote voordeel van 

experimentele studies is echter een minstens even belangrijk nadeel verbonden. Gezien zoveel 

mogelijk externe factoren onder controle dienen gehouden te worden en het experiment in een 

laboratorium wordt uitgevoerd, kunnen er vragen gesteld worden over de mate van realiteit 

binnen het experimentele onderzoek.   

 Om tegemoet te komen aan het artificiële karakter van experimentele studies,  wordt er 

in de praktijk en ook in huidig onderzoek gebruik gemaakt van veldstudies. Deze studies 

maken enerzijds gebruik van de voordelen van experimenteel onderzoek, door random 

toewijzing en matching, maar anderzijds staan zij veel dichter bij de realiteit, aangezien het 

hier interacties betreffen die plaatsvinden in de realiteit en niet in een laboratorium. 

Vergeleken met het bovenstaande voorbeeld, wordt bij veldstudies niet gevraagd om 

hypothetische kandidaten te beoordelen in een laboratoriumexperiment, maar zullen er twee 

sollicitanten met gelijkaardige kwalificaties een sollicitatiegesprek uitvoeren bij echte 

werkgevers (Pager, 2007).   

 Veldstudies die specifiek ontworpen worden voor het meten van discriminatie worden 

audit studies genoemd, die voor het eerst in 1970 gebruikt werden. Oorspronkelijk werden 

deze studies gebruikt door het Departement of Housing and Urban Development om te testen 

of er raciale discriminatie plaatsvond in de vastgoedmarkt (Wienk, 1979, zoals geciteerd in 

Pager, 2007). In het kader van discriminatie bij selectiebeslissingen werd hier echter nog een 

verdere opdeling gemaakt, namelijk deze tussen (a) correspondentie studies en (b) 

persoonlijke audit studies (Pager, 2007). Bij de eerste soort audit studies worden e-mails 

verstuurd naar echte werkgevers, met daarin cv’s toegevoegd die niet verschillen in termen 

van kwalificaties voor de job, maar wel in termen van demografische gegevens (zoals ras of 

leeftijd). Om de mate van discriminatie na te gaan, wordt door de onderzoekers bestudeerd of 

er een verschil is in het aantal antwoorden die men krijgt en effectieve job aanbiedingen (voor 

een voorbeeld zie Bertrand & Mullainathan, 2004). Bij persoonlijke audit studies daarentegen, 

gaat men niet via e-mail te werk, maar wordt er effectief een ontmoeting met de potentiële 

werkgever gepland, wat leidt tot een meer uitgebreide simulatie van het aanwervingsproces. 

Om na te gaan of er sprake is van discriminatie, worden paren van individuen, die zich 

voordoen als sollicitanten, gematched op basis van leeftijd, gewicht, lengte, aantrekkelijkheid, 

enzovoort (deze beschikken over dezelfde kwalificaties voor de job, maar verschillen 

bijvoorbeeld in ras of etniciteit). Deze vorm van studie is heel tijdrovend en vereist een goede 

opvolging en supervisie, maar is de enige manier om discriminatie in het veld te toetsen in 
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functie van interviews. Gezien men echter in staat is om veel kwantitatieve en kwalitatieve 

data te genereren, wegen de voordelen veel zwaarder door dan de nadelen die verbonden zijn 

aan in-person audits (Pager, 2007). Zo kan er gekeken worden naar output in termen van 

aantal jobaanbiedingen, maar kan ook indirecte discriminatie bestudeerd worden, wanneer 

gekeken wordt naar hoe de persoon in kwestie behandeld wordt tijdens het interview. Een 

voorbeeld van dergelijke studie met persoonlijke audit studie design is het onderzoek van 

Ghumman (2013), waarin discriminatie tegenover Moslima’s met een hoofddoek (Hijabis) in 

een selectie-context en hun verwachtingen in verband met jobaanbiedingen nagegaan wordt. 

In dit onderzoek werd gebruik gemaakt van actrices die zich voordeden als Hijabis en die 

gingen solliciteren voor een functie in een winkel of restaurant. Hier werd evidentie gevonden 

voor zowel formele als interpersoonlijke discriminatie, en daarnaast rapporteerden de actrices 

die zich voordeden als Hijabis lagere verwachtingen om een jobaanbieding te krijgen. 

 Ook in huidig onderzoek wordt gebruikt gemaakt van persoonlijke audit studies 

waarbij, in tegenstelling tot veel bestaande literatuur, mogelijke discriminatie op basis van de 

verschillende visuele stigmata werd getest in een realistische situatie met professionele 

recruiters. Hierdoor werd het interview niet gestructureerd door de sollicitant, maar door de 

interviewer zelf, wat er voor zorgt dat huidig onderzoek dichter bij de realiteit staat. In huidig 

onderzoek wordt gebruik gemaakt van actrices die gingen “solliciteren” bij een bekend 

rekruteringskantoor en die toegewezen werden aan één van drie condities (sollicitant met 

wijnvlek, met tattoo of zonder stigma). Daarnaast maakt huidig onderzoek ook gebruik van 

een dubbel-blind design. De beoordelaars waren niet op de hoogte van de specifieke conditie 

waarin de sollicitanten zich bevonden, wat maakt dat er onbevooroordeeld gecodeerd kon 

worden. Dit in tegenstelling tot menig ander onderzoek, waar gebruik gemaakt wordt van 

directe observatie, en waar de observatoren bijgevolg op de hoogte waren van de stigma 

conditie, omdat deze vaak duidelijk zichtbaar was (Hebl et al., 2002; Hebl et al., 2007; King 

& Ahmad, 2010).  

 

Deelnemers 

 67 professionele recruiters (66 vrouwen, 1 man) namen deel aan deze studie. Gezien 

de beperkingen van veldstudies, zijn er geen achtergrondgegevens, zoals aantal jaar ervaring 

of leeftijd van de recruiters (deelnemers) bekend (King, Hebl, Botsford Morgan, & Ahmad, 

2012). Wat echter wel geweten is, en dit staat centraal bij veldstudies, is dat alle deelnemers 

voltijdse professionele recruiters waren, die op het moment van het onderzoek werknemer 

waren bij een gekend internationaal rekruteringsagentschap. Deelnemers werden random 
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geselecteerd op basis van een eerste (telefonisch) contact met de sollicitant (de actrice), 

wanneer deze een afspraak maakte voor de registratieprocedure op vooraf gekozen target-

locaties. In huidig onderzoek verwijst “target-locatie” naar één van de kantoorvestigingen van 

het rekruteringsagentschap, waar de kandidaten zich gingen inschrijven. Specifiek werden 41 

kantoorvestigingen van het rekruteringsagentschap betrokken in dit onderzoek. De 

deelnemers waren zich niet bewust van hun deelname aan de studie, wat een van de 

voorwaarden is van een in-person audit studie (Pager, 2007).  

 

Stimuli 

 In veldstudies, en vooral bij de persoonlijke audit variant, bestaan de stimuli uit drie 

hoofdfactoren: de sollicitanten/actrices, de achtergrond van de sollicitant, en de manipulatie 

van de afhankelijke variabele (i,e, stigma). De eerste factor, namelijk sollicitanten/actrices 

verwijst naar de actrices die zich voordoen als sollicitant. In het huidig onderzoek wordt de 

term “actrice(s)” gebruikt om te verwijzen naar de personen die de sollicitant speelden in dit 

onderzoek, en spreken we over sollicitanten in de hoedanigheid van hun rol in dit onderzoek 

en het interview (i.e. een fictief personage met een fictieve achtergrond). De tweede factor, de 

achtergrond van de sollicitant, verwijst naar het curriculum vitae van de sollicitant, welke 

bestaat uit eerdere (fictieve) ervaringen en persoonlijke gegevens, zoals demografische 

informatie, opleidingsgeschiedenis en werkervaring. De laatste factor, de manipulatie van de 

afhankelijke variabele, is in de huidige studie het selecteren en plaatsen van  twee 

verschillende soorten zichtbare stigma’s, namelijk wijnvlek en tattoo, met daarnaast een 

conditie waarin er geen stigma aanwezig is. 

 Sollicitanten/actrices. Het rekruteren en trainen van de actrices is één van meest 

cruciale componenten in het design van een audit studie en verdient dus speciale aandacht. 

Om de actrices te rekruteren, werd een vacature bekend gemaakt via de Universiteit Gent, wat 

resulteerde in een groep van kandidaten. Gegeven de aanbeveling van Highhouse (2009) om 

meerdere kandidaten op elk niveau van de manipulatie te gebruiken, werden er drie actrices 

gekozen. In tegenstelling tot veel ander onderzoek (bv. i.v.m. etniciteit), is het in huidig 

onderzoek wel mogelijk om de stigma condities toe te wijzen. Deze stigma’s werden immers 

zelf aangebracht bij de actrices. Er werd gekozen om elke actrice even veel sollicitaties te 

laten doen in elke stigma conditie (contra-balanceren), dit om te controleren voor niet-

geobserveerde verschillen tussen de drie actrices (Pager, 2007). Het kiezen van meerdere 

actrices en het contra-balanceren van deze actrices over de stigma-condities, werd aanbevolen 

om de kans dat resultaten te wijten zijn aan persoonlijke kenmerken van de actrices te 
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verkleinen (Riach & Rich, 2002). De actrices werden vooraf gescreend en overeengestemd op 

verschillende – mogelijk discriminerende - factoren zoals geslacht (allen vrouwen), 

ras/etniciteit (allen blank), gewicht (allen body-mass index tussen 20 en 24, wat normaal 

gewicht reflecteert), leeftijd (allen tussen 22 en 24 jaar oud), haarkleur (allen bruin), en lengte 

(allen normale lengte). Daarnaast werden de kandidaten via een screeningsinterview ook 

gemeten en overeengestemd op hun interpersoonlijke stijl. 

 Achtergrond van de sollicitanten. De achtergrond van sollicitanten wordt 

geoperationaliseerd via een curriculum vitae, waarin de belangrijkste individuele kenmerken 

worden verzameld. Deze bestaan uit (a) demografische informatie, (b) opleidingsachtergrond, 

(c) werkervaring en (d) interesses. Hier werd ook nog extra informatie aan toegevoegd, zoals 

persoonlijke statements, levensdoelen en bijkomende sociale informatie die vaak wordt 

besproken in interviews. Hieronder wordt besproken in welke mate deze informatie in huidig 

onderzoek gecontroleerd werd. 

 Om de verschillen in achtergrond te minimaliseren, werden de achtergronden (cv’s) 

overeengestemd, zodat deze bestonden uit gelijkaardige demografische informatie, 

opleidingsniveau, werkervaring en interesses. Eerst en vooral is de demografische informatie 

van groot belang, aangezien vorige studies aangetoond hebben dat manipulatie van deze 

informatie kan leiden tot discriminatie (Derous, Ryan, & Nguyen, 2012). De demografische 

informatie bestond uit een naam, adres, geboortedatum, nationaliteit en contactinformatie. 

Voornamen en achternamen werden gekozen uit een nationale database op basis van het 

voorkomen gedurende de voorbije tien jaar. Adressen werden geselecteerd op basis van de 

nabijheid met elk van de target-kantoren, zodat er tijdens de registratie geen argwaan gewekt 

werd. Aangezien het adres van de sollicitant gecontroleerd wordt tijdens de 

registratieprocedure, werd gekozen voor echte adressen. Deze adressen waren allen huizen of 

appartementen die geregistreerd stonden als te koop of te huur op een nationale 

immobiliënwebsite. Per target-kantoor werd ervoor gezorgd dat de adressen in de drie cv’s 

gelijk waren in termen van afstand tot het kantoor, type (appartement of huis), grootte en 

prijs.  

 Om te controleren voor de opleidingsachtergrond, gaven alle sollicitanten aan dat ze 

een achtergrond hadden in bedrijfsadministratie en dat ze een professionele bachelor diploma 

behaalden in één van de zes grootste hogescholen van het land die dit diploma aanbieden. 

Voor elke target-locatie werden drie hogescholen geselecteerd op basis van hun afstand tot het 



24 
 

kantoor. De hogescholen waren gelegen in verschillende regio’s van het land en er werd per 

target-locatie gekozen voor hogescholen uit een andere regio om de kans op familiariteit of 

geschiedenis van de participant met de school te minimaliseren (bijvoorbeeld, bij sollicitaties 

in Kortrijk waren sollicitanten afgestudeerd op hogescholen in Brussel, Antwerpen en 

Leuven). De hogescholen werden verder random toegewezen aan het curriculum vitae van de 

drie sollicitanten voor die specifieke target-locatie. Talenkennis en computervaardigheden 

werden constant gehouden in alle cv’s en reflecteerden een standaardkennis op 

hogeschoolniveau. Om wantrouwen te voorkomen, werd de lay-out van de cv’s steeds 

aangepast. 

 Het curriculum vitae van de sollicitanten bevatte twee eerdere werkervaringen, die 

verschilden in de mate van commerciële activiteiten in de job. De eerste job was een doorsnee 

vakantiejob, welke weinig commerciële activiteiten omvat, maar die vaak door jongeren 

wordt uitgevoerd, zoals werken in grootwarenhuis of als kelner in een café. De tweede job 

was bedoeld om de kandidaat een basisniveau van commerciële ervaring te geven en bestond 

uit jobs die vaak worden uitgevoerd door hogeschoolstudenten tijdens hun studies 

(telemarketing, klantenondersteuning, commerciële hulp, etc.). Deze jobs werden gekozen uit 

bestaande online vacatures en werden gematched op basis van vereiste opleidingsniveau in de 

advertentie (minimum hoge school diploma), aangegeven commerciële activiteiten in de 

functieomschrijving (vb. direct klantencontact of via telefoon, productvertegenwoordiging, 

etc.) en de mogelijkheid om de job tijdelijk of als vakantiejob uit te oefenen. Via random 

toewijzing werden twee items van deze lijst toegevoegd aan de achtergrond van de sollicitant, 

dit om te controleren voor ongewenste parings-effecten. Daarnaast had elke sollicitant 

ervaring als vrijwilliger in twee extra-curriculaire organisaties. De keuze voor deze 

activiteiten en organisaties was gebaseerd op bestaande oproepen voor vrijwilligers op een 

nationale website. Hier werd vrijwilligerswerk gepromoot en werden activiteiten 

georganiseerd die het helpen van mensen (bijles in wiskunde en economie voor studenten), 

organisaties (vrijwilliger op een zomerfestival) of groepen (begeleider op jeugdkampen) 

inhielden. Twee van deze activiteiten werden random toegewezen aan elke achtergrond, en dit 

om parings-effecten te voorkomen. Om hierbij geen argwaan op te wekken, werd ook 

verzekerd dat er geen twee dezelfde activiteiten voorkwamen binnen eenzelfde target-locatie. 

 Wat betreft de interesses van de sollicitanten ten slotte, rapporteerden deze allen lid te 

zijn van één van de vier grote nationale jeugdbewegingen in België, wat frequent voorkomt 

bij de lokale jeugd. Alle achtergronden omvatten dus de betrokkenheid in één specifieke 



25 
 

jeugdbeweging, waar ze ook de verantwoordelijkheid hadden over een groep jongere 

kinderen. Bovendien gaven de sollicitanten aan dat ze training gekregen hadden voor deze 

leiderspositie binnen hun jeugdbeweging en dat ze ongeveer 3 jaar ervaring hadden met het 

leiden van een groep van jongere kinderen. De vier jeugdbewegingen werden random 

toegewezen aan de achtergrond van de sollicitante, waar opnieuw gecontroleerd voor 

duplicaten binnen target-locaties. 

 Training van de actrices. De actrices die waren geselecteerd om mee te werken als 

sollicitant in huidige studie, kregen een uitgebreide training die ingedeeld kan worden in drie 

trainingsdoelen: (1) relatieve standaardisatie van verbaal en non-verbaal gedrag, (2) 

vertrouwd worden met achtergrond van de sollicitant en hoe deze informatie te gebruiken in 

het interview, en (3) een veld training.  

De training van verbaal en non-verbaal gedrag focuste zich vooral op het ontwikkelen 

van conformiteit tussen verbaal en non-verbaal gedrag. De actrices werden getraind om zich 

op een neutrale manier te gedragen. Voor elke stap in het sollicitatie proces (vanaf het binnen 

komen tot het buitengaan) werd het gewenste gedrag besproken en getraind tijdens 

verschillende gesimuleerde interviews. Bij het ontmoeten van de recruiter kreeg de actrice 

bijvoorbeeld de instructie mee om niet zelf een handdruk te initiëren, maar wel om de 

handdruk te aanvaarden wanneer deze aangeboden werd door de recruiter (omdat geweten 

was dat het bedrijf voorschrijft om een nieuwe sollicitant te verwelkomen met een handdruk). 

Daarnaast werden de actrices getraind om spaarzaam te zijn met uitbundige 

hoofdbewegingen, aangezien dit de kwaliteit van de video zou beïnvloeden. Ander non-

verbaal gedrag dat gerelateerd is aan socialisatie, zoals lachen, knikken of het maken 

oogcontact, werd aangeleerd op een manier dat deze gedragingen natuurlijk zouden 

overkomen. Met betrekking tot verbale gedragingen, werden de actrices getraind om zo 

weinig mogelijk dialect te spreken, op een normaal tempo te praten en duidelijk te articuleren. 

 Het tweede doel van de training focuste zich op (a) het vertrouwd geraken met de 

achtergrond informatie, (b) het correct gebruiken van deze informatie tijdens het interview en 

(c) hoe zich te redden uit moeilijke en onverwachte situaties. Het vertrouwd worden met de 

achtergrond informatie werd getraind door de actrices een lijst te geven met alle verschillende 

items die werden gebruikt tijdens het opmaken van de achtergronden of cv’s (demografische 

informatie, opleidingsachtergrond, werkervaring, extra-curriculaire activiteiten en interesses). 

Vervolgens werden verschillende sessies georganiseerd waarin elk onderdeel van de 
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achtergrond besproken samen met de ervaringen die hiermee gerelateerd waren. Zo werd de 

niet-commerciële werkervaring, zoals werken in grootwarenhuis, besproken in termen van 

uitdaging (de job was niet uitdagend), engagement (de job vereiste het nemen van initiatief en 

het stellen van prioriteiten), werk ethiek (op tijd aankomen, niet erg vinden om langer te 

werken), samenwerken, interacties met leidinggevenden (goede relatie met de manager), en 

kenmerken die aangeleerd werden tijdens de job (pro-activiteit, teamwerk, etc.). De relatie 

van alle achtergronditems met de interviewvragen werd gebaseerd op het bestaande interview 

protocol van het betreffende bedrijf, die werd verkregen voor het opzetten van de studie. Het 

toepassen van informatie in relatie tot de interview items werd getest en getraind door middel 

van rollenspelen. In het laatste deel van deze training leerden de actrices hoe ze moesten 

omgaan met onverwachte en moeilijke situaties tijdens het interview. Dit facet wordt zelden 

besproken in de literatuur, omdat vorige veldstudies in verband met interpersoonlijke 

discriminatie vaak handelen over korte, vastomlijnde interacties over een mogelijke 

aanwerving met een winkelgerant (voor een duidelijk voorbeeld, zie Hebl, Foster, Mannix, & 

Divido, 2002). Huidige studie omvat een volledig registratieproces, dat niet beëindigd kan 

worden en een hoge mate van misleiding bevat. Dit kon mogelijks leiden tot onverwachte en 

ongewilde situaties die het interview zouden kunnen beïnvloeden. De actrices werden 

getraind om meerdere technieken, antwoorden of verklaringen te gebruiken, wanneer ze 

geconfronteerd werden met moeilijke situaties. Een voorbeeld van een moeilijke situatie zou 

kunnen zijn dat de recruiter aangeeft in hetzelfde dorp te wonen als de sollicitant. Wanneer 

het vertrouwd zijn van de actrices met de buurt (via directe ervaring, gebruik van 3D kaarten, 

kennen van straatnamen, buren, winkels, openbaar vervoer,…) niet voldoende was om vragen 

van de interviewer (zoals “ik heb je daar nog nooit gezien, ik ga daar altijd winkelen”) te 

beantwoorden, was het voor de actrice een mogelijke oplossing om te antwoorden dat ze nog 

maar net verhuisd was naar die buurt. Via training en het leren anticiperen op bepaalde 

moeilijke vragen en situaties, leerden de actrices dus op een gestandaardiseerde manier om  te 

gaan met deze situaties indien deze zich voordeden.  

 De derde training was een veldtraining waarbij de sollicitanten voor de eerste keer 

gingen solliciteren. De actrices droegen de opname toestellen en werden gevraagd om het 

exacte protocol van de studie te volgen. Vervolgens werden op basis van de opnames alle 

elementen die getraind waren besproken tijdens een intensieve feedback sessie. Daarnaast 

werd deze informatie gebruikt om mogelijke problemen of moeilijke situaties te identificeren 

die nog niet werden opgenomen in de training. 
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Materiaal 

 De interacties en interviews werden opgenomen via de Lawmate Spy Glasses Camera 

CM-SG10. Dit type van opnamemateriaal werd gekozen omdat deze een sterke gelijkenis 

vertonen met brillen die gedragen worden in het dagelijkse leven. De brillen werden via 

kabels verbonden aan een PV1000 Hybrid Digital Video Recorder Law Enforcement High 

Definiton grade pocket DVR, die op de rug van de actrices werd bevestigd. De kabels die de 

camera met de DVR verbonden, werden bedekt door het haar en de kledij van de actrices en 

waren onzichtbaar voor anderen. 

Procedure 

 Het verwachte verloop van het interview en de registratie, gebaseerd op de richtlijnen 

van de organisatie, was een gestructureerd interview dat focuste op de achtergrondkenmerken 

en job voorkeur van de sollicitanten, gevolgd door een registratie op de computer. Het 

interview format en de vragen waren gekend door de proefleider en actrices, en antwoorden 

werden getraind (zie training). In totaal werden er 114 selectie-interviews opgenomen. Deze 

varieerden in tijdslengte van 3 minuten tot interviews van meer dan 60 minuten.  

  Elk van de drie actrices werd toegewezen aan alle target-locaties (kantoorvestigingen). 

Alle kantoren waren deel van een grote rekruteringsorganisatie, die werkzaam is over het hele 

land. Voor elk van de 41 target-kantoren, werden de actrices gecontrabalanceerd over de drie 

condities (controle, wijnvlek en tattoo). Actrices in de wijnvlek conditie, werden geschminkt 

door een getrainde visagist, die gebruik maakte van professionele make-up. De wijnvlek 

bevond zich ter hoogte van het linker jukbeen van de actrices, en strekte zich van de neus uit 

tot aan de oren (zie Figuur 1). De tattoo werd gezet aan de hand van een tattoo-spray en er 

werd gebruik gemaakt van een standaardvorm van een kleine tattoo die niet opdringerig leek, 

door zijn relatief kleine grootte en vrouwelijke details (klein vlinderachtig patroon) (zie 

Figuur 2). Voor de aanvang van elke sollicitatie, werden de achtergrond details en 

gedragingen herhaald in een klein oefeninterview met de proefleider, waarna de camera werd 

aangezet door de proefleider. Na het zorgvuldig goedleggen van de kledij en afstellen van de 

camera, stapte de actrice naar het selectiekantoor om de sollicitatie te starten 
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 Bij het binnenkomen van het kantoor, waren de actrices getraind om enkel te reageren 

op verwelkomingen van de recruiter als deze door de recruiter zelf werd geïnitieerd. 

Vervolgens gaven de actrices aan dat ze een afspraak hadden, welke twee dagen ervoor 

gemaakt was via een voorgeschreven telefonisch gesprek en vernoemden ze indien nodig de 

naam van de recruiter. De sollicitanten volgden na de verwelkoming de instructies van de 

recruiter, waarbij de sollicitant soms onmiddellijk plaatsnam aan het bureau van de recruiter, 

maar soms ook even in de wachtruimte moest plaatsnemen. Als de sollicitant eenmaal plaats 

genomen had aan het bureau van de recruiter, begon de registratie en het interview, waarbij de 

sollicitanten antwoordden op de vragen, rekening houdend met de training en 

achtergrondinformatie. Tijdens het interview gaven de actrices, indien nodig, een kopie van 

hun CV aan de recruiter. Alle actrices stelden zich kandidaat voor een commerciële functie 

(bv. commerciële binnen- of buitendienst, vertegenwoordigersfunctie), dit omdat uit 

onderzoek gebleken is dat discriminatie tijdens de selectieprocedure vooral voorkomt bij jobs 

waarin de organisatie vertegenwoordigd dient te worden. Zo blijkt uit onderzoek van De Beijl 

(2000) dat allochtone sollicitanten meer afgewezen werden dan sollicitanten uit de 

meerderheidsgroep, en dat deze afwijzing substantieel hoger lag in jobs waar visueel contact 

met de klant vereist was.  

 Het tweede onderdeel van de aanmelding omvatte een registratie van de sollicitant in 

het systeem van het bedrijf. Voor een snelle registratie op de computer werd een digitale 

identiteitskaart gebruikt, waarbij het systeem de persoonlijke details van de identiteitskaart op 

de computer opslaat. Echter, gezien de fictieve identiteit van de sollicitanten, werden de 

actrices gevraagd om kort te zoeken in hun handtas en vervolgens aan te geven dat ze de 

Figuur 1. Actrice in de wijnvlek conditie Figuur 2. Actrice in de tattoo conditie 
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identiteitskaart niet bij zich hadden. Dit komt veelvuldig voor in deze context, en de 

registratie dient dan manueel gedaan te worden, via een optie die beschikbaar is in het 

registratiesysteem van het bedrijf. 

Ethische Verantwoording 

 Gezien de sensitiviteit van discriminatie onderzoek (King et al., 2012), werd er nauw 

toegezien op het legale aspect van deze studie via de raadpleging van advocaten van de 

Universiteit Gent om de legitimiteit van huidige studie te verzekeren. Daarnaast werd er 

goedkeuring voor deze studie bekomen van het Nationale Comité van Bescherming van de 

Privacy, de ethische commissie van de Faculteit Psychologie en Pedagogische 

Wetenschappen van de Universiteit Gent en het Institutional Review Board. Er werd gebruik 

gemaakt van uitgebreide protocollen om de privacy van de deelnemers te beschermen, zoals 

geheimhoudingscontracten met actrices en codeerders. De verzamelde data werden 

zorgvuldig gecodeerd door twee onafhankelijke codeurs, waardoor anonimiteit tijdens het 

coderen van gedragingen en uitkomsten verzekerd was. De data werden bewaard op een 

beveiligde computer, die niet verbonden was op het netwerk van de universiteit, noch 

verbonden was met internet en dit binnen een afgesloten kantoor. 

Metingen 

In huidig onderzoek werd zowel het verbale als het non-verbale gedrag van de 

recruiter geanalyseerd en gecodeerd. Aangezien er echter geen bestaand codeerschema 

voorhanden was, die al deze gedragingen op een coherente wijze omvat, werd er overgegaan 

tot de opmaak van een codeerschema. 

De ontwikkeling van het codeerschema verliep in twee fases. In de eerste fase werd er 

een lijst opgesteld van mogelijke verbale en non-verbale gedragingen welke in elke sociale 

interactie, en specifiek in de interview context voor komen of worden verwacht. In de tweede 

fase werden deze opgesplitst in wenselijke (bijv. oogcontact, doorvragen) en onwenselijke 

(bijv. onvriendelijk kijken, vragen overslaan) clusters per interview fase. 

Na het identificeren van verschillende verbale en non-verbale gedragsitems werden 

overlappende of congruente gedragingen verwijderd uit het codeerschema of samengenomen 

tot één item, waardoor een subset van gedragingen bekomen werd. Deze lijst van gedragingen 

onderging vervolgens tal van iteratieve processen van onder meer groepsdiscussies met 

experts en studenten Arbeids- en Organisatie Psychologie, opdat ten slotte tot een finale lijst 
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van weerhouden items kon worden gekomen. Vervolgens werden de verbale en non-verbale 

gedragsitems op basis van veelvuldig overleg en gebaseerd op eerder onderzoek in verband 

met interpersoonlijk gedrag (Barron et al., 2011; Ghumman et al., 2013; Hebl et al., 2002; 

Hebl et al., 2007), opgesplitst in 2 clusters: enerzijds de cluster “Positief gedrag van de 

recruiter”, anderzijds de cluster “Negatief gedrag van de recruiter”. Tot de cluster “Positief 

gedrag van de recruiter” behoren items zoals “knikken”, “oogcontact”, “glimlachen”, 

“ondersteunende hoofdbeweging”. Deze items impliceren dat de recruiter een interactie wenst 

aan te gaan met de sollicitant. Voor een volledig overzicht van deze gedragsitems, zie Tabel 

2, 4 en 6. Tot de cluster “Negatief Gedrag van de recruiter” behoren items zoals “serieus/boos 

kijken” en pogingen om de interactie af te breken, zoals “onderbreken”, “wegkijken”, en 

“stiltes”. Voor een volledig overzicht van bovenstaande gedragsitems, zie Tabel 3 en 5. 

De gedragingen werden beoordeeld door twee onafhankelijke codeurs die niet op de 

hoogte waren van de onderzoeksopzet, de hypotheses, en ook niet van de stigma’s of de 

conditie van elk interview (stigma of geen stigma). Deze codeurs kregen voor de aanvang van 

het coderen een training. In deze training werden alle items en bijbehorende definities 

besproken, alsmede van elk item een voorbeeld getoond uit een interview dat niet in dit 

onderzoek mee is genomen. Daarnaast werd er in de training aandacht besteed aan de werking 

van het computerprogramma, en dit werd ook geoefend tot de codeurs aangaven de werking 

van het programma te begrijpen. Op regelmatige tijdstippen werd onderling overleg gepleegd 

om eventuele onduidelijkheden uit te klaren of om definities verder op punt te stellen. Op 

deze manier werd getracht de betrouwbaarheid tussen de codeurs te verhogen. Tijdens het 

coderen waren de codeurs niet op de hoogte van de conditie waarin de actrice zich bevond, 

gezien enkel de recruiter te zien was op de videobeelden.   

Pre-interview fase. In deze fase, waarin de recruiter kennismaakt met de sollicitant, 

werden oorspronkelijk 13 gedragsitems gecodeerd. Om de overeenstemming tussen de twee 

onafhankelijke codeurs na te gaan, werd de intraclass correlatie coëfficiënt (ICC) berekend en 

werden alle items met een ICC lager dan .60 niet meegenomen vanwege een te lage 

betrouwbaarheid. Dit resulteerde in een pool van 8 bruikbare gedragsitems, die in twee 

clusters (Positief en Negatief gedrag) opgesplitst werden.  

In Tabel 2 en 3 wordt een overzicht van deze items gegeven, met hun bijhorende 

definitie. 

 



31 
 

Tabel 2 

Overzicht van de Positief Gecodeerde Gedragsitems uit de Pre-interview Fase, met 

bijhorende Definitie  

Afhankelijke 

variabele 
Definitie 

Positieve ontvangst 

gedragingen 

 

Standaard positief sociale gedragingen, gerelateerd aan de pre-

interview fase, zoals het verwelkomen van de sollicitant en zichzelf 

voorstellen, handen schudden, drinken aanbieden,…  

 

Ondersteunend 

verbaal 

 

Aantal keer dat de recruiter de zin/het verhaal van de sollicitant 

verbaal ondersteunt ("uhu, ja, ok, duidelijk") 

 

Oogcontact/aankijken 

 

Aantal keer dat recruiter oogcontact maakt / de sollicitant aankijkt 

 

Kijkt 

vriendelijk/glimlacht 

Aantal keer dat recruiter vriendelijk kijkt / glimlacht 

 

Smalltalk 

Aantal keer dat de recruiter praat over zaken die irrelevant zijn 

voor het sollicitatieproces (bv. “Heb je het makkelijk gevonden? 

Mooi weer vandaag”) 

 

Tabel 3 

Overzicht van de Negatief Gecodeerde Gedragsitems uit de Pre-interview Fase, met 

bijhorende Definitie  

Afhankelijke 

variabele 
Definitie 

Negatieve ontvangst 

gedragingen  

 

Standaard negatief sociale gedragingen, gerelateerd aan de pre-

interview fase , zoals het op een afstand blijven van de 

kandidaat of de kandidaat zichzelf laten introduceren. 

 

Stiltes 

 

Aantal stiltes langer dan 2 seconden waarbij mogelijk wel 

gesproken had kunnen worden 

 

Kijkt 

onvriendelijk/serieus 
Aantal keer dat recruiter onvriendelijk / serieus kijkt 

  
 

Interview fase. In deze fase peilt de recruiter volgens een semi gestructureerd 

interviewprotocol naar de achtergrond en job voorkeur van de sollicitant. Oorspronkelijk werd 

een pool van 44 te coderen gedragsitems samengesteld. De codeurs beschikten over een kopie 

van het semi gestructureerd interviewprotocol, welke bestond uit 15 vragen die de recruiter in 

principe verplicht is te stellen aan elke sollicitant. Voorbeelden hiervan zijn “Wat zijn je 

salarisverwachtingen?”, “Beschik je over een eigen wagen?”, “Beschik je over bijkomende 

attesten?”. Deze vragen werden allen apart gecodeerd en achteraf herleid tot een nieuw item 

“Aantal niet gestelde vragen”, wat verwijst naar het aantal vragen die wel opgesteld werden in 
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het interviewprotocol, maar niet gesteld werden door de recruiter. Na het construeren van dit 

item en het berekenen van de ICC, bleef een pool van 20 bruikbare gedragsitems over, welke 

opnieuw in twee clusters (positief en negatief gedrag) opgesplitst werden. In Tabel 4 en 5 

wordt een overzicht van deze items gegeven, met hun bijhorende definitie. 
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Tabel 4 

Overzicht van de Positief Gecodeerde Gedragsitems uit de Interview fase, met bijhorende 

Definitie  

Afhankelijke 

variabele 
Definitie 

Oogcontact/aankijken Aantal keer dat de recruiter oogcontact maakt / de sollicitant aankijkt 

Kijkt vriendelijk/ 

glimlacht 

 

Aantal keer dat de recruiter vriendelijk kijkt / glimlacht 

Hoofdbeweging 

ondersteunend 

 

Aantal keer dat de recruiter een hoofdbeweging maakt ter 

ondersteuning van zijn/haar verbaal gedrag 

 

Handbeweging 

ondersteunend 

 

Aantal keer dat de recruiter een handbeweging maakt ter 

ondersteuning van zijn/haar verbaal gedrag 

 

Info over werking X 
Aantal keer dat de recruiter informatie geeft over de werking van het 

selectiekantoor 

Doorvragen Aantal keer dat de recruiter meerdere vragen stelt over 1 onderwerp 

Open vragen 
Aantal keer dat de recruiter een vraag stelt waar niet met ja/nee op 

kan geantwoord worden 

Aanbod drinken Aantal keer dat de recruiter de sollicitant iets te drinken aanbiedt 

Ondersteunend 

verbaal 

Aantal keer dat de recruiter de zin/het verhaal van de sollicitant 

verbaal ondersteunt ("uhu, ja, ok, duidelijk") 

 

Afmaken 

 

Aantal keer dat de recruiter de zin/het verhaal van de sollicitant 

afmaakt, aanvult of samenvat 

 

Info selectiedag X 

 

Aantal keer dat de recruiter informatie geeft over de selectiedag die 

het selectiekantoor organiseert 

 

Tips Selectiedag X 

 

Aantal tips die de recruiter geeft over de selectiedag die het 

selectiekantoor organiseert (bv. “draag geen jeans”) 

 

Argumenten 

selectiedag X 

 

Aantal argumenten die de recruiter aanhaalt waarom de sollicitant 

naar de selectiedag zou moeten komen 

 

Uitbellen 

 

Aantal keer dat de recruiter naar bedrijven belt om de sollicitant voor 

te stellen/een gesprek met bedrijf te regelen 

 

Opzoeken 

Aantal keer dat de recruiter verder zoekt naar vacatures indien de 

sollicitant aangeeft geen interesse te hebben in een voorgaande 

vacature 

Noot: X = naam van het selectiekantoor, welke we omwille van privacy redenen in huidig 

onderzoek niet bekend wensen te maken.  
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Tabel 5 

Overzicht van de Negatief Gecodeerde Gedragsitems uit de Interview fase, met bijhorende 

Definitie  

Afhankelijke 

variabele 
Definitie 

Aantal niet 

gestelde 

vragen 

 

Aantal vragen die niet gesteld worden door de recruiter, maar waarvan op 

basis van het interviewprotocol wel verwacht wordt dat deze gesteld 

worden 

 

Onderbreken 

 

Aantal keer dat de recruiter een zin van de sollicitant 

afbreekt/onderbreekt 

 

Wegkijken 

 

Aantal keer dat de recruiter niet-functioneel wegkijkt (bv. naast/achter 

zich, naar buiten kijken) 

 

Stiltes 

 

Aantal stiltes langer dan 2 seconden waarbij mogelijk wel gesproken had 

kunnen worden 

 

Job aanbod 

negatief 

Aantal keer dat de recruiter een vacature voorstelt, maar hier onmiddellijk 

een negatieve evaluatie aankoppelt (bv. "dit zal wel niets voor jou zijn") 

 

Afscheid fase. In deze derde en laatste fase van het selectie-interview, nemen de 

recruiter en sollicitant afscheid van elkaar. Oorspronkelijk werd een pool van 8 gedragsitems 

geconstrueerd, wat na berekening van ICC resulteerde in een bruikbare pool van 3 

gedragsitems. Deze konden allen samengenomen worden tot één cluster “Positief gedrag”. Er 

werden oorspronkelijk ook enkele negatieve gedragsitems gecodeerd, maar deze werden niet 

opgenomen in huidige studie, gezien hun lage ICC. Voor een overzicht van deze items en hun 

definitie, zie Tabel 6.  

Tabel 6  

Overzicht van de Positief Gecodeerde Gedragsitems uit de Afscheid fase, met bijhorende 

Definitie 

Afhankelijke 

variabele 
Definitie 

Afscheid 

Gedragingen 

 

Standaard sociale gedragingen gerelateerd aan het afscheid, 

zoals opstaan, handen schudden, herhalen van 

afspraken/beloftes, herinneren aan gemaakte afspraken 

 

Oogcontact/aankijken 

 

Aantal keer dat de recruiter oogcontact maakt / de sollicitant 

aankijkt 

 

Kijkt vriendelijk/ 

glimlacht 
Aantal keer dat de recruiter vriendelijk kijkt / glimlacht 
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Resultaten 

Beschrijvende Statistiek 

In tabel 7 worden de gemiddelden en standaarddeviaties van de onderzochte 

variabelen weergegeven per groep (tattoo – wijnvlek – geen stigma). De gemiddelde score 

van de onderzochte variabelen is gelijk aan de som van hun individuele variabelen. Zo bestaat 

de onderzochte variabele “Pre-interview Positief” uit de apart gecodeerde gedragingen 

“Positieve Ontvangstgedragingen”, “Oogcontact”, “Glimlachen”, “Smalltalk” en 

“Ondersteunend Verbaal Gedrag”. Deze opdeling laat een ruwe vergelijking tussen de 

groepen toe.  

Tabel 7 

Overzicht gemiddeldes en standaarddeviatie van de afhankelijke variabelen 

Noot: M = gemiddelde, SD = standaarddeviatie, N totaal = 114 

 

Hypothesetoetsing 

Om de hypothesen van deze studie te toetsen, wordt gebruik gemaakt van 

variantieanalyses (ANOVA). De tussensubjectfactor, conditie, bevat 3 niveaus: geen stigma, 

wijnvlek en tattoo. De positieve en negatieve gedragingen werden beschouwd als continue 

afhankelijke variabelen. Er werd gekozen voor een ANOVA omdat deze gebruikt wordt bij 

het vergelijken van gemiddelden van 2 of meerdere groepen. Deze analyses vertellen echter 

enkel of er een verschil is tussen de groepen die men onderzoekt. Aangezien in huidige 

onderzoek specifiek de invloed van de conditie ‘stigma’ op het gedrag van de recruiter wordt 

  Geen Stigma 

 

Wijnvlek 

 

Tattoo 

 

M SD 

 

M SD 

 

M SD 

Pre-interview 

positief 9.61 4.05 

 

9.92 4.06 

 

9.94 3.69 

Pre-interview 

negatief 2.34 1.44 

 

2.43 1.19 

 

2.54 1.43 

Interview positief 218.46 163.84 

 

233.55 110.14 

 

175.00 84.21 

Interview negatief 71.41 66.75 

 

58.90 26.24 

 

69.77 42.92 

Afscheid positief 11.24 5.27 

 

8.74 4.03 

 

8.86 4.12 
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nagegaan, werden er tevens geplande vergelijkingen uitgevoerd waarbij elke stigma conditie 

apart vergeleken werd met de geen stigma conditie.  

Hypothese 1 – Gedragingen tijdens de pre-interview fase. Hypothese 1a stelt dat 

recruiters in de pre interviewfase meer negatieve gedragingen vertonen ten opzichte van 

sollicitanten met een stigma, dan ten opzichte van sollicitanten zonder stigma. Om deze 

hypothese te toetsen werd een ANOVA uitgevoerd, met conditie (geen stigma – wijnvlek -

tattoo) als onafhankelijke variabele en het item “Negatief gedrag pre-interview” als 

onafhankelijke variabele. Via deze analyse werden geen significante verschillen 

teruggevonden tussen de drie groepen voor het item “Negatief gedrag pre-interview”, 

F(2,111) = .20, p = .81, η
2
 = .004. Bij verdere analyses van de contrasten werden ook geen 

significante effecten teruggevonden. Het eerste contrast, met betrekking tot het stigma 

wijnvlek, vertoonde geen significant effect t(111) = .29, p = .77, Mwijnvlek -MGeenStigma = .09, 

95% CI [-.53, .71], d = -.08. Ook het tweede contrast, met betrekking tot het stigma tattoo, 

vertoonde geen significant effect t(111) = .63, p = .53, MTattoo- MGeenStigma = .20, 95% CI [-

.42,.81], d = -.08. Er is geen evidentie gevonden voor de hypothese dat recruiters meer 

negatief gedrag vertonen ten aanzien van sollicitanten met een stigma in vergelijking met 

sollicitanten zonder stigma, tijdens de pre-interviewfase. Hypothese 1a wordt bijgevolg niet 

bevestigd. 

Hypothese 1b stelt dat recruiters in de pre interviewfase minder positieve gedragingen 

vertonen ten opzichte van sollicitanten met een stigma, dan ten opzichte van sollicitanten 

zonder stigma. Om deze hypothese te toetsen werd een ANOVA uitgevoerd, met conditie 

(geen stigma – wijnvlek - tattoo) als onafhankelijke variabele en het item “Positief gedrag 

pre-interview” als onafhankelijke variabele. Via deze analyse werden geen significante 

verschillen teruggevonden tussen de drie groepen voor het item “Positief gedrag pre-

interview”, F(2,111) = .15, p = .86, η
2
 = .003. Het eerste contrast, met betrekking tot het 

stigma wijnvlek, was niet significant, t(111) = .35, p = .73, Mwijnvlek- MGeenStigma = .31, 95% CI 

[-1.49,2.16], d = .12. Het tweede contrast, met betrekking tot het stigma tattoo, was tevens 

niet significant t(111) = .0.19, p = .85, MTattoo- MGeenStigma = -.17, 95% CI [-1.95,1.61], d = .12. 

Er wordt aldus geen evidentie gevonden voor de hypothese dat recruiters minder positieve 

gedragingen stellen ten aanzien van sollicitanten met een stigma, in vergelijking met 

sollicitanten zonder een stigma tijdens de pre-interviewfase. Hypothese 1b wordt bijgevolg 

niet bevestigd. 
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Hypothese 2 - Gedragingen tijdens de interview fase. Hypothese 2a stelt dat 

recruiters in de interviewfase meer negatieve gedragingen vertonen ten opzichte van 

sollicitanten met een stigma, dan ten opzichte van sollicitanten zonder stigma. Om deze 

hypothese te toetsen werd een ANOVA uitgevoerd, met conditie (geen stigma – wijnvlek - 

tattoo) als onafhankelijke variabele en het item “Negatief gedrag interview” als 

onafhankelijke variabele. Via deze analyse werden geen significante verschillen 

teruggevonden tussen de drie groepen voor het item “positief gedrag interview”, F(2,111) = 

0.76, p = .47, η
2
 = .014. Een verdere analyse van de contrasten levert ook geen significante 

resultaten op. Het eerste contrast, met betrekking tot het stigma wijnvlek, was namelijk niet 

significant, t(111) = -1.13, p = .26, Mwijnvlek- MGeenStigma = -12.51, 95% CI [-.34.48, 9.46], d = -

.31. Het tweede contrast, met betrekking tot het stigma tattoo, was tevens niet significant 

t(111) = -.15, p = .88, MTattoo- MGeenStigma = -1.64, 95% CI [-23.47,20.20], d = -.31. Uit de 

resultaten blijkt er geen evidentie te zijn voor de hypothese dat er meer negatieve gedragingen 

gesteld worden ten aanzien van gestigmatiseerde groepen in vergelijking met sollicitanten 

zonder stigma tijdens de interview fase. Hypothese 2a wordt bijgevolg niet bevestigd. 

Hypothese 2b stelt dat recruiters in de interviewfase minder positieve gedragingen 

vertonen ten opzichte van sollicitanten met een stigma, dan ten opzichte van sollicitanten 

zonder stigma. Om deze hypothese te toetsen werd een ANOVA uitgevoerd, met conditie 

(geen stigma – wijnvlek - tattoo) als onafhankelijke variabele en het item “Positief gedrag 

interview” als onafhankelijke variabele. Via deze analyse werden geen significante 

verschillen teruggevonden tussen de drie groepen voor het item “positief gedrag interview”, F 

(2,109) = 2.38, p = .098, η
2
 =.042. Een verdere analyse van het eerste contrast, met betrekking 

tot het stigma wijnvlek, leverde geen significant resultaat op, t(109) = .53, p = .60, Mwijnvlek- 

MGeenStigma = .15.10, 95% CI [-41.70,71.89], d = .60. De toetsing van het tweede contrast, met 

betrekking tot het stigma tattoo, leverde ook geen significant resultaat op t(109) = -1.53, p = 

.13, MTattoo- MGeenStigma = -43.46, 95% CI [-99.91,12.99], d = .60. Er wordt geen evidentie 

gevonden voor de hypothese dat recruiters minder positieve gedragingen stellen ten aanzien 

van gestigmatiseerde sollicitanten in vergelijking met sollicitanten zonder stigma tijdens de 

interview-fase. Hypothese 2b wordt bijgevolg niet bevestigd. 

Hypothese 3 – Gedragingen tijdens de afscheid fase. Hypothese 3a stelt dat 

recruiters in de afscheid fase meer negatieve gedragingen vertonen ten opzichte van 

sollicitanten met een stigma, dan ten opzichte van sollicitanten zonder stigma. Gezien na het 
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berekenen van de intra-class correlaties geen bruikbare items i.v.m negatief gedrag van de 

recruiter beschikbaar waren, kon deze hypothese niet onderzocht worden. 

Hypothese 3b stelt dat recruiters in de afscheid fase minder positieve gedragingen 

vertonen ten opzichte van sollicitanten met een stigma, dan ten opzichte van sollicitanten 

zonder stigma. Om deze hypothese te toetsen werd een ANOVA uitgevoerd, met conditie 

(geen stigma – wijnvlek - tattoo) als onafhankelijke variabele en het item “Positief gedrag 

afscheid” als onafhankelijke variabele. Via deze analyse werden significante verschillen 

teruggevonden tussen de drie groepen voor het item “Positief gedrag afscheid”, F(2,109) = 

3.65, p < .05, η
2
 =.042. De analyse van de geplande contrasten toonde aan dat recruiters 

significant minder positief gedrag vertonen ten opzichte van sollicitanten met een wijnvlek 

t(109) = -2.41, p < .05, Mwijnvlek- MGeenStigma = -2.51, 95% CI [-4.57,-.45], d = -.03, alsook ten 

opzichte van sollicitanten met een tattoo, t(109) = -2.27, p < .05, MTattoo- MGeenStigma = -2.38, 

95% CI [-4.45,-.30], d = -.03 tijdens de afscheid-fase. Hypothese 3b wordt bijgevolg 

bevestigd.  

 

Discussie 

In huidige studie werd het effect van visuele stigma’s in het selectie-interview 

nagegaan. Er werd onderzocht of de aanwezigheid van een visueel stigma in het aangezicht 

van de sollicitant, namelijk een wijnvlek of een tattoo, een effect heeft op het gedrag van de 

recruiter. Specifiek werden twee theorieën - het duale proces model en het raamwerk rond 

interpersoonlijke discriminatie - voorgesteld en vergeleken. Deze twee raamwerken maken 

verschillende proposities met betrekking tot discriminatoir gedrag. In huidig onderzoek 

werden deze verschillende proposities vergeleken en onderzocht in het kader van het selectie-

interview.  

Bespreking Resultaten 

De resultaten van huidige studie tonen geen evidentie voor verschillen in de 

gedragingen van de recruiter tijdens de pre-interview fase ten opzichte van gestigmatiseerde 

sollicitanten in vergelijking met niet-gestigmatiseerde sollicitanten. Er werd vastgesteld dat er 

zowel geen verschil was in het aantal positieve gedragingen als in het aantal negatieve 

gedragingen. Ondanks dat het interpreteren van niet-significante resultaten een gevaar met 

zich mee brengt, vinden we geen evidentie dat er ongelijke behandeling is in deze fase. Deze 
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resultaten liggen in lijn met het duale proces model en vallen niet samen met de algemene 

discriminatie die verwacht wordt door het interpersoonlijke discriminatie raamwerk. Op basis 

van huidig onderzoek lijken recruiters, wanneer zij geconfronteerd worden met 

gestigmatiseerde personen, in de pre-interviewfase dus relatief goed in staat om de 

automatisch gegeneerde Type 1 processen te onderdrukken en over te stappen op Type 2 

processen. Recruiters slagen er in deze fase dus in om de verschillende groepen op een gelijke 

manier te behandelen. In huidig onderzoek wordt geen evidentie gevonden voor de 

aanwezigheid van meer subtielere vormen van interpersoonlijke discriminatie ten opzichte 

van de sollicitant, in de vorm van negatievere gedragingen ten aanzien van gestigmatiseerde 

personen, tijdens de pre-interview fase. 

Ook in de interviewfase werd geen evidentie gevonden voor verschillen in het gedrag 

van de recruiter ten aanzien van sollicitanten met een stigma, vergeleken met sollicitanten 

zonder stigma. Er werd vastgesteld dat er zowel geen verschil was in het aantal positieve 

gedragingen als in het aantal negatieve gedragingen van de recruiter. Deze resultaten liggen 

eveneens in lijn met de voorspellingen die het duale proces model maakt. Tijdens de interview 

fase is de recruiter er vooral op gericht zich aan het interview protocol te houden en zo veel 

mogelijk objectieve gegevens van de sollicitant te vergaren, opdat een accurate inschatting 

van de mogelijkheden van de sollicitant kan gemaakt worden. Binnen deze formele setting 

van het interview lijken, net zoals tijdens de pre-interviewfase, Type 2 processen de Type 1 

processen te controleren. In huidig onderzoek wordt tijdens de interview fase dus geen 

evidentie gevonden voor de aanwezigheid van meer subtielere vormen van interpersoonlijke 

discriminatie ten opzichte van de sollicitant. 

De resultaten van huidig onderzoek tonen aan dat tijdens de afscheid fase de recruiter 

zich anders gedraagt ten opzichte gestigmatiseerde sollicitanten, wanneer het gedrag 

vergeleken wordt met dat ten opzichte van sollicitanten zonder stigma. Zo stelden recruiters 

zowel bij sollicitanten met een wijnvlek als bij sollicitanten met een tattoo significant minder 

positieve gedragingen, in vergelijking met de sollicitanten zonder stigma. Deze resultaten 

liggen in lijn met de voorspellingen van zowel het duale proces model als de theorie rond 

interpersoonlijke discriminatie. In het duale proces model wordt immers aangetoond dat het 

systematisch onderdrukken van Type 1 processen een aanzienlijke impact heeft op iemands 

cognitieve hulpbronnen. In lijn met de theorie rond ego-uitputting zien we ook in huidige 

studie dat – na langdurige onderdrukking van Type 1 processen door Type 2 processen – deze 

hulpbronnen uitgeput zijn en dat er terug overgeschakeld wordt naar de Type 1 processen, 



40 
 

zijnde discriminatoire gedragingen ten opzichte van sollicitanten met een stigma. Enkel in 

deze laatste fase van het interview, liggen de resultaten dus wel in lijn met het raamwerk rond 

interpersoonlijke discriminatie. Hierin wordt immers de voorspelling gemaakt dat 

discriminatoir gedrag doorheen verschillende fases van het selectie-interview waarneembaar 

is. Voor deze specifieke fase (afscheid fase) wordt deze voorspelling dus bevestigd. 

In het algemeen kan gesteld worden dat de resultaten van de huidige audit studie 

grotendeels in lijn liggen met de voorspellingen die vooropgesteld worden door het duale 

proces model, en er werd geen evidentie gevonden voor de voorspellingen van het 

interpersoonlijke raamwerk. Recruiters toonden geen negatiever gedrag ten opzichte van 

gestigmatiseerde sollicitanten gedurende de pre-interview en interview fase. Gezien de 

evidentie uit eerder onderzoek voor negatieve reacties ten opzichte van gestigmatiseerde 

personen (Blascovich et al., 2001; Braunberger, 2000; Houston & Bull, 1994) kunnen we 

stellen dat recruiters succesvol zijn in het monitoren, controleren, en aanpassen van negatieve 

Type 1 impulsen door Type 2 processen gedurende de eerste fases van het interview. Echter, 

in de lijn van verwachtingen ligt ook dat deze controle voor cognitieve uitputting zorgt, 

waardoor Type 1 gedrag meer zal voorkomen naarmate het interview vordert. Hoewel we 

deze verklaring van cognitieve uitputting niet direct hebben kunnen testen, liggen onze 

bevindingen wel in lijn met de voorspellingen van het raamwerk. In een afsluitende fase van 

het selectie-interview lijkt het zo dat de interviewer over minder cognitieve bronnen beschikt 

om de automatische processen onder controle te houden, waardoor er ego-uitputting 

plaatsvindt en er een vorm van interpersoonlijke discriminatie waargenomen kan worden. 

Significant minder positieve gedragingen ten aanzien van de groep sollicitanten met een 

wijnvlek, alsook ten aanzien van de groep sollicitanten met een tattoo kunnen in huidige 

studie aanzien worden als een indicatie van interpersoonlijke discriminatie.  

Theoretische Implicaties 

Het doel van deze studie was om te onderzoeken hoe recruiters zich gedragen 

tegenover gestigmatiseerde sollicitanten in een formele setting zoals het selectie-interview. 

Meer specifiek hebben we de voorspellingen van deze reacties getoetst in het kader van twee 

theoretische raamwerken, namelijk het duale proces model en het raamwerk van de 

interpersoonlijke discriminatie. De theoretische implicaties van het huidige onderzoek richten 

zich dan ook specifiek op deze twee raamwerken. 
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De resultaten van het huidige onderzoek liggen in lijn met de voorspellingen op basis 

van het duale proces model, en tegelijkertijd vinden we geen evidentie voor de voorspellingen 

gemaakt op basis van het raamwerk rond interpersoonlijke discriminatie.  

 Met betrekking tot het duale proces model vonden we evidentie voor het feit dat 

recruiters hun negatieve reacties (Type 1 processen) trachten te onderdrukken. Een mogelijke 

verklaring hiervoor kan zijn dat de recruiter een vorm van impressie-management hanteert, 

waarbij hij op een assertieve of defensieve manier een positief beeld van de organisatie/job 

tracht te scheppen (Tsai & Huang, 2013). Veel onderzoek in verband met impressie-

management focust zich op hoe sollicitanten tactieken gebruiken om de beoordeling van 

recruiter te beïnvloeden, waar de impressie-management tactieken van recruiters echter veel 

minder aandacht krijgen. Het is echter zeer waarschijnlijk dat zowel recruiters als sollicitanten 

trachten om elkaar op een positieve manier te beïnvloeden, zodat de recruiter de beste 

sollicitant kan aantrekken en de sollicitant de beste job krijgt (Gilmore & Ferris, 1989). De 

evidentie die gevonden werd in huidige studie voor het onderdrukken van negatieve reacties 

bij de recruiter kan bijgevolg een vorm zijn van impressie-management, waarbij de recruiter 

vanuit een eerder negatieve motivatie, een poging doet om negatieve reacties bij de sollicitant 

te vermijden, zodat diens interesse behouden kan worden en zodat de sollicitant niet uit de 

selectieprocedure zou stappen (Tsai & Huang, 2013). Over deze vorm van impressie-

management is echter nog meer onderzoek nodig.  

 Daarnaast werd – tevens in lijn met het duale proces model – gevonden dat aan het 

einde van het interview de Type 1 reacties als het ware opnieuw “doorsijpelen” doorheen de 

Type 2 regulering. Een verklaring die hiervoor gegeven wordt is dat vermoeidheid en 

cognitieve uitputting hier aan de basis liggen (Muraven & Baumeister, 2000; Evans, 2008). 

Deze bevinding (de cognitieve uitputting na langdurige regulatie) zou een mechanisme 

kunnen zijn, dat discriminatie in stand houdt: De recruiter ziet de gestigmatiseerde sollicitant, 

waarop hij zijn reacties/impulsen reguleert, wat zorgt voor cognitieve uitputting aan het einde 

van (of na) het interview, waardoor er opnieuw meer invloed is van Type 1 impulsen (in dit 

geval gedachten zoals stereotypen en vooroordelen) tijdens de beoordeling. Waar menig 

onderzoek er van uit gaat dat discriminatie bij recruiters eerder “bewust” of “opzettelijk” 

gebeurt, kunnen de resultaten uit huidig onderzoek op basis van het duale proces model op 

een andere manier geïnterpreteerd worden. Op basis van onze resultaten kan namelijk gesteld 

worden dat interviewers zichzelf net meer kwetsbaar maken tot het stellen van discriminatie, 

omdat ze het eigenlijk zeer goed willen doen. De recruiters onderdrukken namelijk hun 
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stereotype gedachten en vooroordelen, waardoor ze achteraf meer vatbaar zijn voor het stellen 

van discriminatoir gedrag.   

Met betrekking tot het raamwerk rond interpersoonlijke discriminatie vinden we, in 

tegenstelling tot voorgaande studies (Hebl et al., 2002; King et al., 2006; Hebl et al., 2007; 

King & Ahmad, 2010; Ghumman & Ryan, 2013) geen evidentie. Twee belangrijke 

verschillen in de studies kunnen hier aan ten grondslag liggen, namelijk de context en de 

observatoren. Waar de huidige studie plaatsvond in een echte selectie setting waarbij de 

belangen van beide partijen groot zijn (i.e. high-stakes context), vonden de studies die wel 

evidentie voor raamwerk rond interpersoonlijke discriminatie vonden, plaats in een spontane 

en ongestructureerde selectie setting. Meer specifiek ging het in die studies om een 

gestigmatiseerde job zoeker die zich aan wilde melden als mogelijke werkkracht in een 

winkel, en dit deed in een kort en ongestructureerd gesprek met de winkel manager. Het is 

zeer waarschijnlijk dat in de formele setting waarin het huidige onderzoek plaatsvond 

recruiters zich meer gebonden voelden door regels, wetten en mogelijke negatieve gevolgen 

van het tonen van discriminerend gedrag. Dit in tegenstelling tot de winkel manager, die zich 

minder bewust is van, of gebonden voelt door, de wetten en regels met betrekking tot de 

behandeling van gestigmatiseerde personen. Daarnaast was het in de setting van het huidige 

onderzoek vanuit commercieel oogpunt ook voor de recruiter belangrijk om de sollicitant aan 

een job te helpen, wat een extra motivatie kan geweest zijn om negatieve reacties te 

onderdrukken.  

Een tweede mogelijke verklaring voor de discrepanties kan de methode zijn waarop de 

gedragingen zijn gecodeerd. In voorgaande onderzoeken gebeurde dit veelal “live” door 

observatoren die in de winkel stonden. Deze observatoren waren vaak op de hoogte van de 

stigma conditie omdat deze vaak duidelijk zichtbaar was (bijv. een hoofddoek, een zwangere 

buik of een hoofddeksel met de tekst “Gay and proud”), en konden hierdoor mogelijk 

beïnvloed worden door meer te letten op de negatieve gedragingen van de interviewer. 

Daarnaast heeft een dergelijke opzet als minpunt dat de observatoren snel kleine gedragingen 

kunnen missen, en geen tweede kans hadden om deze te observeren. In het huidige onderzoek 

maakten we gebruik van een dubbel-blind design, waarbij de interviews zijn opgenomen en 

de observatoren niet op de hoogte waren van de stigma conditie omdat ze deze niet konden 

zien. Daarnaast heeft deze methode als voordeel dat beoordelaars de video kunnen pauzeren 

tijdens het coderen om op die manier niets van de interactie, en de gedragingen, te missen. 
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Het gebruik van techniek in dit soort onderzoek maakt een meer specifieke analyse van 

gedrag mogelijk, en kan dus ook belangrijke nuances brengen in deze theorieën. 

Praktische Implicaties 

 Resultaten van huidig onderzoek hebben ook implicaties voor de praktijk, aangezien 

interpersoonlijke discriminatie, zoals beschreven door Hebl et al. (2002), wel degelijk blijkt 

plaats te vinden ten aanzien van personen met een zichtbaar stigma. Het feit dat er 

voornamelijk evidentie van negatief gedrag ten opzichte van gestigmatiseerde personen in de 

afscheid fase van het selectie-interview teruggevonden is, kan zowel voor de sollicitant als de 

organisaties implicaties hebben.  

Enerzijds kan de sollicitant een negatief gevoel overhouden aan het interview. Indien 

de sollicitant vervolgens slecht nieuws krijgt over de selectie-uitslag, is het waarschijnlijk dat 

hij/zij deze uitslag zal wijten aan discriminatoir gedrag, omdat het negatieve gedrag zich net 

op het einde van het gesprek voordeed. Op basis van de literatuur rond het recentheidseffect 

(recency effect) kan namelijk verwacht worden dat sollicitanten vooral elementen uit de 

laatste fase van het selectie-interview zullen onthouden. Wanneer in deze laatste fase negatief 

gedrag bij de recruiter waarneembaar is, kan dit een effect hebben op hoe de sollicitant 

terugkijkt op het volledige interview. Recent onderzoek toont de dominantie van het effect 

van deze negatieve incidenten op het einde van de ontmoeting aan (Garnefed & Steinhoff, 

2013). Veel mensen herinneren zich ontmoetingen daarnaast op basis van de piek-einde-regel 

(Ariely & Carmon, 2003). Als op het einde van het selectie-interview een piek (i.e. een 

opvallende gebeurtenis), zoals een negatieve ervaring door discriminatoir gedrag van 

recruiters, ervaren wordt, dan heeft de recruiter weinig tot geen mogelijkheden om deze 

scheve situatie nog recht te zetten. De sollicitant in kwestie kan daardoor negatieve gevoelens 

overhouden aan het selectie-interview, zoals ontevredenheid, weinig zelfvertrouwen of 

gevoelens van onterechte discriminatie.  

Voor de organisatie of het selectiekantoor zijn er echter ook gevolgen mogelijk. 

Sollicitanten lijken namelijk inferenties te maken over ongekende organisatiekenmerken op 

basis van kenmerken van de recruiter (Goltz & Giannantonoi, 1995). Meer bepaald maken zij 

meer positieve inferenties indien geconfronteerd met een vriendelijke recruiter, in 

tegenstelling tot een onvriendelijke recruiter. Zij zullen zich daarnaast meer aangetrokken 

voelen tot het job aanbod van de organisatie indien men geconfronteerd wordt met een 

vriendelijke recruiter. Hierdoor lopen organisaties het risico potentiële goede sollicitanten te 
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mislopen en zullen deze sollicitanten minder geneigd zijn om in de toekomst nog te gaan 

solliciteren bij hetzelfde bedrijf, of producten te kopen van dat bedrijf (Hausknecht et al., 

2004; Ployhart & Ryan, 1998). Wanneer een stap verder gekeken wordt, is het ook mogelijk 

dat sollicitanten een klacht van discriminatie kunnen indienen tegen de organisatie of het 

selectiekantoor, wat heel wat kosten en reputatieschade met zich meebrengt.  

Ten slotte lijken ook de uiteindelijke beoordelingen en gedragingen van de recruiters 

beïnvloed te worden door de Type 1 impulsen, zoals beschreven door het duale proces model. 

Indien recruiters de tijd zouden krijgen om hun cognitieve bronnen terug aan te vullen, 

zouden ze dit niet doen, of althans in mindere mate. Voor de praktijk is het dus nog steeds 

belangrijk om mensen die professioneel actief zijn in de wervings- en rekruteringssector 

bewust te maken van het feit dat er mogelijks discriminatie in hun gedrag kan sluipen, met 

name op het einde van het selectie-interview. Het trainen van recruiters, opdat het 

systematisch en objectief beoordelen automatischer kan gebeuren, en er als het ware een 

transfer van Type 2 naar Type 1 gedrag kan plaatsvinden, dient nog steeds een prominente 

plaats te hebben binnen trainingen van selectie kantoren. De huidige resultaten tonen echter 

wel aan dat trainingen mogelijks hun nut reeds bewezen hebben, binnen de initiële fasen van 

het selectie-interview en dat enige nuancering aldus op zijn plaats is. Interpersoonlijke 

discriminatie lijkt plaats te vinden, echter vooral op de onbewaakte moment van het afscheid 

nemen waarin de recruiter meer gevoelig is voor de constante impulsen van de Type 1 

processen en waarde de Type 2 controle aldus verzwakt. Ook al is er bij de selectiekantoren 

reeds heel wat aandacht besteed aan openlijk formele discriminatie, onder meer naar 

aanleiding van de BBB-case
1
 in België, blijkt blijvende aandacht en bewustmaking aldus 

zeker nodig, zeker wat betreft de meer subtielere vorm van interpersoonlijke discriminatie.  

Beperkingen Huidig Onderzoek 

Ondanks de vele voordelen van de veldstudie, zijn aan dit format enkele nadelen 

verbonden. Enerzijds zorgt de opzet van huidige studie ervoor dat de onderzoekers niet in 

bezit zijn van demografische gegevens van de recruiters. Zo is het mogelijk dat de resultaten 

uit huidig onderzoek beïnvloed zijn door specifieke kenmerken van de deelnemende 

interviewers uit de huidige sample, zoals leeftijd of ervaring. Daarnaast is het ook mogelijk 

dat persoonlijkheidskenmerken – zoals openheid of extraversie - van de deelnemende 

                                                           
1
 In 2011 is een Belgisch selectiekantoor veroordeeld wegens discriminatie bij aanwervingen. Het bedrijf 

gebruikte codes om aan te geven welke klanten liever geen allochtonen aannamen. Deze bedrijven kregen de 
code ‘BBB’ mee, wat staat voor ‘Blanc Bleu Belge’, een verwijzing naar een Belgisch koeienras.  
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interviewers een invloed hadden op de gedragingen die zij stelden. Ten slotte laat deze 

persoonlijke audit studie tevens niet toe om specifieke situationele elementen in kaart te 

brengen. Zo is het mogelijk dat recruiters op bepaalde dagen hogere stress niveaus ervaren 

dan andere dagen, wat op die dagen hun minder positieve gedragingen kan verklaren. In 

huidig onderzoek was het doel echter om een zo realistisch mogelijk inzicht te krijgen in het 

gedrag van de recruiter, en hiervoor blijft de in-person audit studie de methode bij uitstek, 

ondanks het feit dat niet alle variabelen onder controle kunnen gehouden worden. 

Een tweede beperking aan huidige studie is het gebruik van actrices als sollicitanten. 

De deelnemende actrices waren voorafgaand aan het selectie-interview niet op de hoogte van 

het doel van de studie, maar zij wisten wel in welke conditie zij zich bevonden. Door een 

professionele visagiste werd bij hen immers een tattoo, een wijnvlek of helemaal niets op het 

gezicht aangebracht. Dit kan een mogelijks effect met zich meegebracht hebben, in die zin dat 

gezien de actrices in het dagelijkse leven geen stigma met zich meedragen, zij verschillend 

kunnen reageren dan personen die hier reeds hun hele leven mee geconfronteerd worden. Zo 

is het mogelijk dat personen met een wijnvlek op een verschillende manier reageren (bv. meer 

onzeker zijn) tijdens selectie-gesprekken dan de actrices in huidig onderzoek. Aan deze 

beperking werd getracht zoveel mogelijk tegemoet te komen via het standaardiseren van de 

achtergrond en de grondige training van het non-verbaal en verbaal gedrag van de 

sollicitanten door middel van verschillende rollenspelen en het regelmatig bijsturen van 

gedragingen.  

Een laatste beperking in huidige studie betreft de relatief kleine steekproefgrootte 

(N=114). Er werden slechts 114 selectiegesprekken opgenomen en gecodeerd, wat de power 

van huidig onderzoek kan reduceren. Dit kan een reden zijn waarom er slechts één significant 

resultaat gerapporteerd werd in huidige studie. Aangezien het bekijken en coderen van deze 

opnames echter zeer tijdsintensief was en een goede opvolging en supervisie vereiste, bleek 

het gezien de beperkte tijdsspanne niet mogelijk om een grotere steekproef te behandelen. 

Echter dankzij de opzet van huidige in-person audit, was men wel in staat om veel 

kwantitatieve data te genereren, die maken dat de voordelen van de realistische data-

verzameling groter zijn dan de nadelen, verbonden aan de kleine steekproef (Pager, 2007). 

Sterktes Huidig Onderzoek 

 Huidig onderzoek onderscheidt zich van de bestaande onderzoeksliteratuur, dankzij de 

focus op duidelijk zichtbare stigma’s, namelijk een zichtbare wijnvlek en tattoo in het 
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aangezicht. Beide stigma’s werden binnen de selectie context nog niet uitgebreid onderzocht. 

Huidig onderzoek biedt daarom een aanvulling op de lacune die bestaat in de 

onderzoeksliteratuur. Literatuur rond het gecontroleerde stigma ‘tattoo’ wijst, vooral voor 

tattoos bij vrouwen, op de algemene negatieve effecten van hebben van dergelijke stigma 

(Hawkes, Senn & Thorn, 2004). Resultaten zijn echter niet altijd eenduidig en vragen vaak 

om nuancering. Onderzoek naar wijnvlekken toont in het algemeen de angst- of 

vermijdingsreacties aan die mensen ervaren bij het in interactie treden met de persoon met een 

wijnvlek (Blascovich et al., 2001).  Binnen de selectie context werd deze hypothese echter 

nog niet uitgebreid getoetst. Door het nagaan van de positieve en negatieve gedragingen van 

recruiters ten aanzien van gestigmatiseerde personen binnen het selectie-interview, biedt 

huidige studie een nieuwe invalshoek binnen het discriminatie onderzoek in de selectie 

context. 

Daarnaast is een grote sterkte bij deze studie het gebruik van het veld experiment als 

onderzoek format. In tegenstelling tot veel bestaand onderzoek naar discriminatie op basis van 

bestaande stigmata, dat gebeurt aan de hand van zelfbeschrijvingen of experimenteel 

onderzoek (Bragger, Kutcher, Morgan & Firth, 2002; Cunningham & Macan, 2007; 

Richardson, Webb, Webber & Smith, 2013), laat dergelijke in-person audit toe dat een 

realistische situatie gecreëerd wordt. De deelname van echte recruiters, die zich niet bewust 

waren van hun deelname kan hier als extra sterkte naar voor geschoven worden. Aangezien de 

recruiters vooraf niet op de hoogte waren van het doel van het onderzoek, evenals van het feit 

dat zij geobserveerd werden, kan er verwacht worden dat er relatief waarheidsgetrouwe 

gedragingen vastgelegd konden worden op de camerabeelden. Veel bestaand onderzoek in 

verband met discriminatie tijdens selectie-gesprekken vertoont een gebrek aan ecologische 

validiteit, een tekortkoming waar in huidig onderzoek dus duidelijk aan tegemoet gekomen 

wordt. 

Ten slotte werd in huidige studie ook gebruik gemaakt van een dubbel blind opzet, 

waarin de codeurs niet op de hoogte waren van de conditie waarin de actrice zich bevond, 

omdat ze deze niet konden zien op de beelden. Dit in tegenstelling tot veel bestaand 

onderzoek waarin ook gebruik gemaakt wordt van veldstudies, maar waar observatoren wel 

op de hoogte zijn van de conditie, omdat deze vaak duidelijk zichtbaar is. Tevens volgden de 

codeurs een solide training, vooraf aan de coderingen, wat hen in staat stelde om op accurate 

manier de gedragingen van de recruiters te beoordelen. Daarnaast werd ook een zeer groot 

aantal gedragingen gecodeerd, dit zowel non-verbaal als verbaal, wat zorgt voor een meer 
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omvattend beeld van het gedrag van de recruiter. Om optimale coderingen te bekomen, 

werden alle videofragmenten daarnaast apart beoordeeld per interview-fase, wat een 

gestructureerde codering en vergelijkingen van de verschillende interview-fases mogelijk 

maakte. Deze videofragmenten konden ook op pauze gezet worden en teruggespoeld worden, 

wat maakt dat de beoordelingen nog nauwkeuriger konden gebeuren, dit in tegenstelling tot 

veel bestaand onderzoek, waar de observaties “live” gebeuren en bijgevolg snel kleine 

gedragingen kunnen gemist worden. 

Suggesties Toekomstig Onderzoek  

Toekomstig onderzoek dient zich vooral te richten op de invloed die modererende 

factoren, zoals individuele kenmerken van de recruiters, mogelijks hebben op de relatie tussen 

stigma en gedrag. Mogelijke beïnvloedende factoren als persoonlijkheid, het al dan niet zelf 

dragen van een stigma of andere demografische kenmerken zoals leeftijd en jaren ervaring, 

kunnen een invloed hebben op het stellen van positieve en negatieve gedragingen binnen de 

selectie context. Zo kan mogelijk verwacht worden dat recruiters die hoger scoren op de 

persoonlijkheidstrek “openheid voor ervaringen” zich positiever zullen gedragen ten aanzien 

van gestigmatiseerde personen.   

Ander toekomstig onderzoek zou zich ook kunnen richten op het onderscheid tussen 

gecontroleerde en ongecontroleerde stigma’s. Meer bepaald kan toekomstig onderzoek 

nagaan of de formele vormen van discriminatie verschillen tegenover personen met een 

gecontroleerd vs. een ongecontroleerd stigma. Naast verschillen in formele discriminatie, kan 

ook het verschil in interpersoonlijke discriminatie ten aanzien van deze twee groepen met 

elkaar vergeleken worden. In deze optiek kan bijvoorbeeld de rol van medelijden ten opzichte 

van personen met een ongecontroleerd stigma nagegaan worden, en de mate waarin dit 

verschilt ten opzichte van personen met een gecontroleerd stigma. In huidig onderzoek werd 

gekozen om geen onderscheid te maken tussen de reacties ten opzichte van personen met 

gecontroleerde en ongecontroleerde stigma’s, dit om de generaliseerbaarheid van de 

bevindingen te verhogen. 

Samenhangend met het bovenstaande, kan toekomstig onderzoek zich ten slotte ook 

richten op de veralgemeenbaarheid van de huidig verkregen resultaten naar andere 

gestigmatiseerde groepen. Zo kan onderzoek zich richten op het uitvoeren van persoonlijke 

audit studies met personen met andere stigma’s zoals piercings of duidelijke obesitas.  
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Conclusie 

Het selectie-interview is tot op heden één van de meest populaire methodes tijdens de 

selectie procedure. Ondanks de vele voordelen van het selectie-interview, blijft dit een 

omstreden selectiemethode, vanwege de hoge mate van subjectiviteit die gepaard gaat met 

deze interactie. Het is daarom van belang om na te gaan in welke mate visuele stigma’s een 

effect hebben op het gedrag van de recruiter en het verloop van het interview. Er is geen 

evidentie gevonden voor het feit dat recruiters zich verschillend gedragen ten aanzien van 

sollicitanten met een stigma, in vergelijking met sollicitanten zonder stigma, tijdens de eerste 

fase van het selectie-interview – de pre-interviewfase – en tijdens het interview zelf. Huidig 

onderzoek vond wel evidentie voor het feit dat recruiters minder positief gedrag vertonen ten 

opzichte van sollicitanten met een stigma tijdens de laatste fase van het selectie-interview, de 

post-interviewfase. Deze bevindingen liggen in lijn met het Duale Proces Model, dat stelt dat 

recruiters bij het zien van sollicitanten met een stigma automatisch de neiging hebben om 

meer negatief gedrag te stellen, maar deze reflexieve reacties onder controle trachten te 

houden omdat ze gemotiveerd zijn om een objectieve beoordeling van de sollicitant te maken. 

Dit vergt echter krachten van de recruiter, zodanig dat het naar het einde van het selectie-

interview, steeds moeilijker wordt om deze reflexieve gedragingen onder controle te houden. 

Dit blijkt dan ook in huidig onderzoek, waar de recruiter in de laatste fase van het selectie-

interview wel discriminatoir gedrag stellen ten opzichte van de sollicitanten. Deze resultaten 

tonen aan dat het voor de praktijk belangrijk is om blijvende inspanningen te doen teneinde de 

onterechte discriminatie ten opzichte van sollicitanten in te perken. Een bewustmaking bij 

recruiters is hierbij cruciaal. Naar toekomstig onderzoek toe, kan het interessant zijn om de 

invloed van persoonlijkheidsfactoren bij recruiters na te gaan, alsook het verschil in impact 

tussen gecontroleerde en ongecontroleerde stigmata.  
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