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 Samenvatting 

 

 

 

 

De mate van sociale veiligheid binnen de organisatie is voor Defensie een belangrijk thema 

van beleid en Defensie voert dan ook al enkele jaren concrete maatregelen uit met het 

oog op het behoud en de verbetering van de sociaal veilige werk- en leefomgeving binnen 

de organisatie. De gedragscode, die in 2007 werd ingesteld is daarvan een belangrijk 

voorbeeld. Defensie streeft ernaar dat iedereen zich, ongeacht zijn of haar geslacht, 

etnisch culturele achtergrond, levensbeschouwing of seksuele geaardheid, veilig en thuis 

voelt binnen de organisatie en dat de organisatie aantrekkelijk is voor al haar 

medewerkers. Defensie streeft tevens naar een organisatiecultuur waarin iedereen zich 

ook veilig voelt om schendingen van integriteit en ongewenst gedrag te melden. De 

organisatie is waakzaam als het gaat om signaleringen van discriminatie, 

integriteitschendingen en ander ongewenst gedrag onder het defensiepersoneel. Om op 

de hoogte te blijven van wat er zich binnen de organisatie afspeelt, de effectiviteit van 

maatregelen te evalueren en tijdig nieuwe aandacht- en investeringspunten te ontdekken, 

doet Defensie regelmatig onderzoek naar attituden, ervaringen en opvattingen van haar 

medewerkers.  

Het onderzoek dat in dit onderzoeksrapport gepresenteerd wordt gaat over de 

multiculturele attitude van medewerkers uit alle defensieonderdelen (n = 1.251) en over 

ervaringen met betrekking tot de acceptatie en tolerantie van collega’s met verschillende 

etnisch culturele achtergronden. Het onderzoek maakt onderdeel uit van het 

onderzoeksproject Kleur Bekennen, dat in 2006 van start ging en is de derde studie in de 

reeks attitudemetingen. In 2006 werd de multiculturele attitude van 

defensiemedewerkers voor de eerste (n = 2.079) en in 2008 (n = 1.290) voor de tweede 

keer onderzocht. Uit de eerste attitudemeting bleek dat de multiculturele attitude van 

defensiemedewerkers gemiddeld genomen licht negatief was en dat met name 

manschappen, maar ook de opper- en vlagofficieren het meest negatief stonden 

tegenover multiculturalisme in de samenleving en werkomgeving. Dit was voor de 

toenmalige Staatssecretaris van Defensie aanleiding om de multiculturele houding en 

ervaringen van defensiemedewerkers te blijven volgen, waarbij het eerste onderzoek als 

nulmeting beschouwd werd.  

 Het doel van het huidige onderzoek is tweeledig. Ten eerste zal, net als in de twee 

voorgaande onderzoeken, inzicht verkregen worden in de houding van 

defensiemedewerkers ten aanzien van multiculturalisme in de samenleving en 
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werkomgeving en in de acculturatiestrategieën die defensiemedewerkers wenselijk 

achten voor etnisch culturele minderheden in de privé- en publieke situatie, alsook in 

hoeverre de attituden sinds 2006 veranderd zijn. Het tweede doel betreft een nieuw 

onderdeel in het onderzoeksproject Kleur Bekennen, namelijk inzicht genereren in 

persoonlijke ervaringen, opvattingen en omgevingsfactoren die met multiculturele 

attituden samenhangen. Hiermee onderzoeken we op basis van welke variabelen 

multiculturele attituden verklaard zouden kunnen worden. Te denken valt dan onder 

andere aan de frequentie van contact met etnisch culturele minderheden, bezorgdheid 

over het verlies van maatschappelijke en economische zekerheden en 

toekomstperspectief als gevolg van multiculturalisme in de samenleving en 

werkomgeving, persoonlijke waardeoriëntaties en opvattingen over personeelsbeleid dat 

gericht is op het voorkomen en aanpakken van discriminatie en op het versterken van de 

tolerantie ten aanzien van individuele (etnisch culturele en religieuze) verschillen onder 

defensiemedewerkers.  

 Uit het huidige onderzoek blijk dat in de afgelopen vijf jaar de gemiddelde houding van 

defensiemedewerkers ten opzichte van multiculturalisme in de samenleving en 

werkomgeving positiever geworden is. In 2006 waren defensiemedewerkers gemiddeld 

genomen licht negatief en sinds 2008 zijn zij onveranderd neutraal in hun opvattingen 

over multiculturalisme. In 2008 en in 2011 werd, naast de multiculturele attitude van 

defensiemedewerkers, de houding ten aanzien van mensen met een Islamitische 

levensbeschouwing onderzocht. Defensiemedewerkers zijn ook voor wat betreft hun 

houding ten aanzien van Moslims gemiddeld genomen neutraal voor wat betreft hun 

opvattingen. Na 2008 is de moslimattitude iets positiever geworden. Daarnaast werd in 

2008 en in 2011 onderzocht hoe defensiemedewerkers het veiligheidsklimaat binnen hun 

directe werkomgeving ervaren. Het gaat hier om de acceptatie en tolerantie van collega’s 

die tot de groep etnisch culturele minderheden behoren. Defensiemedewerkers 

beoordelen het veiligheidsklimaat gemiddeld genomen als licht positief. De gemiddelde 

score op het ervaren veiligheidsklimaat ligt in 2011 wel iets lager dan in 2008.  

Voor wat betreft de acculturatiestrategieën die defensiemedewerkers wenselijk 

achten voor etnisch culturele minderheden geldt in zowel 2006, 2008 als in 2011 dat er 

ruime voorkeur bestaat voor assimilatie (Melting pot) in de publieke context. Dat wil 

zeggen dat defensiemedewerkers het wenselijk vinden wanneer etnisch culturele 

minderheden zich in de openbare situatie, zoals in de werkomgeving, aanpassen aan de 

heersende culturele waarden en normen en dat zij eigen culturele gewoonten loslaten. In 

2006 wordt deze acculturatiestrategie onderschreven door 65,6% van de respondenten, in 

2008 door 64,8% en in 2011 door 59,2% van de respondenten. De voorkeur voor 

assimilatie in de publieke context is sinds 2006 significant afgenomen.  
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In de privésituatie moeten etnisch culturele minderheden volgens 

defensiemedewerkers de aan hun eigen cultuur gebonden taal, gewoonten en gebruiken 

blijven omarmen en navolgen. Verder vinden defensiemedewerkers dat etnisch culturele 

minderheden zich niet aan hoeven te passen aan de heersende cultuur. Dit duidt op een 

voorkeur voor separatie (segregatie). Deze voorkeur is sinds 2006 significant toegenomen 

(21,7% in 2006, 49,2% in 2008 en 53,1% in 2011).  

Van de deelnemers aan het huidige onderzoek wenst 10,1% dat etnisch culturele 

minderheden zich in privésituaties aanpassen aan de dominante cultuur en de heersende 

gewoonten overnemen, maar dat zij tegelijkertijd hun eigen cultuur blijven omarmen. Dit 

duidt op een voorkeur voor integratie (multiculturalisme) in de privécontext, maar dat 

geldt dus voor maar een kleine groep defensiemedewerkers. In 2008 vond 14,1% en in 

2006 8,3% van de medewerkers het wenselijk dat etnisch culturele minderheden in de 

privésituatie integreren.  

 Voor wat betreft de invloed van factoren op attituden geldt dat de belangrijkste 

voorspellers van multiculturele attituden het opleidingsniveau, de hoogte van de rang en 

de salarispositie van defensiemedewerkers is. Dit kwam in zowel 2008 als in 2011 naar 

voren. Naarmate het opleidingsniveau en de sociaal economisch status (rang en 

salarispositie) van defensiemedewerkers hoger is, is hun multiculturele attitude positiever. 

In 2006 werd alleen een significant verband gevonden tussen multiculturele attituden, 

leeftijd en rang. Opvallend was dat de multiculturele attitude van zowel opper- en 

vlagofficieren als manschappen, dus van zowel de medewerkers met de hoogste en 

laagste rangen, in vergelijking met medewerkers met de tussenliggende rangen negatiever 

was. Verder was in 2006 de multiculturele houding van oudere medewerkers negatiever 

dan die van hun jongere collega’s. In 2008 en in 2011 namen we geen verschillen waar 

tussen de verschillende leeftijdsgroepen. In zowel 2006, 2008 als in 2011 zagen we dat de 

multiculturele attitude van vrouwelijke defensiemedewerkers significant positiever was 

dan die van hun mannelijke collega’s, alsook dat de multiculturele- en moslimattitude van 

defensiemedewerkers uit etnisch culturele minderheidsgroepen significant positiever was 

dan die van autochtone defensiemedewerkers. Voor wat betreft de verschillende 

defensieonderdelen gold dat de multiculturele attitude van de medewerkers van de 

Bestuursstaf in alle drie de onderzoeken positiever was dan de attitude van de 

medewerkers van de andere defensieonderdelen. De attitude van de medewerkers van 

het Commando Zeestrijdkrachten was in 2006, 2008 en in 2011 steeds het meest negatief 

in vergelijking met de andere defensieonderdelen.  

 Het ervaren veiligheidsklimaat van defensiemedewerkers in de directe werkomgeving 

is net als de moslimattitude alleen in 2008 en 2011 onderzocht. In beide jaren van 

onderzoek werd waargenomen dat oudere defensiemedewerkers de minst positieve 

ervaringen hadden met het veiligheidsklimaat binnen de directe werkomgeving en alleen 
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in 2011 zagen we dat hoger opgeleide medewerkers aangaven positievere ervaringen te 

hebben met betrekking tot het veiligheidsklimaat dan lager opgeleide medewerkers. In 

zowel 2008 als 2011 ervoeren de medewerkers van de Marechaussee een positiever en de 

medewerkers van het Commando Zeestrijdkrachten een negatiever veiligheidsklimaat in 

hun directe werkomgeving, in vergelijking met de medewerkers uit de andere 

defensieonderdelen.   

 In het huidige onderzoek werd tevens een samenhang gevonden tussen de 

multiculturele attitude van defensiemedewerkers en omgevingsfactoren, die ook in de 

(inter)nationale literatuur als voorspellers van de houding ten aanzien van etnisch 

culturele groepen en de steun voor een multiculturele samenleving werden gevonden. Het 

gaat dan om persoonlijke waardevoorkeuren in het dagelijks leven, om de frequentie van 

contact met etnisch culturele minderheden, om de mate van bezorgdheid over 

economische zekerheid en perspectieven als gevolg van een multiculturele samenleving 

en de vestiging van etnisch culturele minderheden en om opvattingen over beleid dat 

Defensie zou moeten voeren als het gaat om de aanpak van discriminatie en om het 

versterken van de acceptatie van individuele (etnisch culturele en religieuze) verschillen 

onder defensiemedewerkers. De belangrijkste verbanden namen we waar tussen 

opvattingen over personeelsbeleid, ervaren subjectieve en realistische dreiging 

(bezorgdheid) van defensiemedewerkers als gevolg van een multiculturele samenleving en 

multiculturele attituden.  

Op basis van de onderzoeksresultaten kan geconcludeerd worden dat de 

multiculturele attitude van defensiemedewerkers gemiddeld genomen neutraal is en dat 

deze sinds 2008 nauwelijks veranderd is. Aan de neutrale multiculturele houding en aan 

de geprefereerde acculturatiestrategieën voor etnisch culturele minderheden zien we dat 

er onder defensiemedewerkers geen multiculturele ideologie leeft. Dat wil zeggen dat 

defensiemedewerkers een multiculturele manier van samenleven en samenwerken in een 

etnisch cultureel diverse samenleving en werkomgeving gedogen, maar niet expliciet 

toejuichen en actief ondersteunen. Er is geen sprake van een interculturele uitwisseling, 

integratie en vermenging van verschillende culturen. Hetzelfde beeld nemen we waar in 

de Nederlandse samenleving als geheel. Gedurende het afgelopen decennium is de 

Nederlandse bevolking onveranderd neutraal in haar opvattingen over multiculturalisme 

en etnisch culturele minderheden en wordt multiculturalisme gedoogd. Economische 

crisis, ingrijpende maatschappelijke gebeurtenissen zoals de moord op Pim Fortuyn en 

Theo van Gogh en de terroristische aanslagen door moslimextremisten, hebben de 

opvattingen over multiculturalisme en etnisch culturele minderheden niet verzwakt en 

veranderd. Multiculturele attituden blijken behouden en onveranderbaar te zijn door de 

tijd heen, zowel binnen de samenleving als geheel als ook binnen een organisatie als 

Defensie. Als we kijken naar de verschillende subgroepen binnen Defensie dan zien we wel 
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verschillen in de mate van steun voor multiculturalisme. Zo zijn etnisch culturele 

minderheden bijvoorbeeld positiever, alsook hoger opgeleide medewerkers, vrouwen en 

jongeren. Ook zijn medewerkers van de Bestuursstaf overwegend positiever en 

medewerkers van het Commando Zeestrijdkrachten overwegend negatiever.  

De onderzoeksresultaten uit het huidige onderzoek bieden inzicht in de stand van 

zaken met betrekking tot de door defensiemedewerkers ervaren sociale veiligheid binnen 

Defensie, alsook in de thema’s en groepen die met het oog op de sociaal veilige werk- en 

leefsituatie binnen de organisatie nog extra aandacht verdienen. Voorbeelden zijn 

aandacht voor gevoelens van (economische) dreiging en bezorgdheid, voor individuele 

(etnisch culturele) verschillen en voor onderlinge acceptatie en waardering in dat verband, 

het tijdig herkennen van ongewenst gedrag en discriminatie en aandacht voor 

risicogroepen zoals laag opgeleide defensiemedewerkers en medewerkers van het CZSK.  

 

Leeswijzer 

 

In deze samenvatting is beknopt de achtergrond bij en doelstelling van het huidige 

onderzoek besproken en zijn de belangrijkste resultaten en conclusies beschreven. Voor 

een globaal en snel overzicht van de belangrijkste uitkomsten en conclusies kan volstaan 

worden met het lezen van deze samenvatting. In het derde hoofdstuk van het 

onderzoeksrapport zijn per resultatenonderdeel tekstblokken opgenomen waarin de 

onderzoeksresultaten steeds zijn samengevat. Deze tekstblokken geven, samen met de 

antwoorden op de onderzoeksvragen in hoofdstuk 4, een uitgebreid en genuanceerd 

beeld van de huidige multiculturele attituden en ervaringen van defensiemedewerkers, 

van de veranderingen in attituden sinds 2006 en bieden inzicht in de factoren die met 

attituden samenhangen en die attituden zouden kunnen voorspellen en beïnvloeden. In 

de bijlagen aan het einde van dit onderzoeksrapport is het grootste deel van de tabellen 

met de onderzoeksresultaten opgenomen. 
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   Hoofdstuk 1 

Inleiding 

 

 

 

 

Al sinds een aantal jaren is de sociaal veilige werk- en leefomgeving binnen de organisatie 

een belangrijk aandachtspunt van Defensie. Dat betekent dat Defensie ernaar streeft dat 

iedereen zich, ongeacht iemands geslacht, etnisch culturele achtergrond, 

levensbeschouwing of seksuele geaardheid, thuis en veilig voelt binnen de organisatie. 

Defensie is alert als het gaat om de signalering en aanpak van discriminatie, 

integriteitschendingen en ander ongewenst gedrag onder het defensiepersoneel en voert 

maatregelen uit om de sociale veiligheid van de organisatie te verbeteren en ongewenst 

gedrag, waaronder discriminatie te voorkomen. De invoering van de gedragscode in april 

2007 en de formele oprichting van de Centrale Organisatie Integriteit Defensie (COID) in 

2010, zijn daarvan belangrijke voorbeelden. Defensie streeft naar een organisatiecultuur 

waarin iedereen zich veilig voelt om schendingen van integriteit en ongewenst gedrag te 

melden. In dat verband doet Defensie ook regelmatig onderzoek naar actuele ervaringen 

en opvattingen van defensiemedewerkers om op de hoogte te blijven van wat er binnen 

de organisatie speelt en te kunnen blijven beoordelen wat de aandacht behoeft of nog 

moet veranderen omwille van het behoud en verbeteren van de mate van sociale 

veiligheid binnen de verschillende defensieonderdelen.  

 In dit inleidende hoofdstuk besteden we aandacht aan de ontwikkelingen gedurende 

de afgelopen vijf jaar in het personeelsbeleid van Defensie en maken we daarmee 

inzichtelijk tegen welke achtergrond het huidige onderzoek werd uitgevoerd. We 

besteden ten eerste aandacht aan het voormalige Gender- en Diversiteitbeleid dat in 2007 

gepresenteerd werd aan de Tweede Kamer door de toenmalige Staatssecretaris van 

Defensie
1
 en in 2011 werd beëindigd en ten tweede bespreken we het huidige beleid dat 

gericht is op de Sociaal Veilige Werk- en Leefomgeving binnen Defensie. Vervolgens 

presenteren we de doelstelling en onderzoeksvragen van het huidige onderzoek en 

                                                 
1 In 2007 informeerde de Staatssecretaris van Defensie de Tweede Kamer over de doelstellingen en inhoud van 

het Gender- en Diversiteitbeleid en over de concrete maatregelen die werden getroffen om de doelstellingen te 

bereiken. Hiermee werd het oorspronkelijke doelgroepenbeleid vervangen waarin de aandacht uitging naar de 

positie van vrouwen, homoseksuelen en etnisch culturele minderheden en dat zich richtte op het wegwerken 

van de achterstandpositie, op het voorkomen van discriminatie en het vergroten van acceptatie. In dit 

doelgroepenbeleid lag voornamelijk de nadruk op de positie van vrouwen binnen de krijgsmacht. Bron: 

Kamerstuk 31 200 X, nr. 78 Vergaderjaar 2007-2008. 
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bespreken we de belangrijkste onderwerpen en definities. We sluiten dit hoofdstuk af met 

de opbouw van het onderzoeksrapport.  

 

1.1  Ontwikkelingen in personeelsbeleid van Defensie en aanleiding onderzoek  

 

Gender- en Diversiteitbeleid  

 

Het huidige onderzoek is de derde studie in een reeks soortgelijke attitudemetingen. Het 

eerste onderzoek naar de multiculturele attitude van defensiemedewerkers vond in 2006 

plaats op initiatief van de toenmalige Inspecteur Generaal der Krijgsmacht (IGK). 

Aanleiding daarvoor was het verzoek van het Ministerie van Defensie (februari 2005) aan 

de IGK om aandacht te besteden aan het thema: ‘Diversiteit in de Krijgsmacht’ en in dat 

verband onder andere onderzoek te doen naar de beleidsontwikkelingen die nodig waren 

om in het bijzonder de positie van etnisch culturele minderheden binnen de 

defensieorganisatie te verbeteren en deze groep aan Defensie te binden. In die periode 

waren verschillende beleidsmaatregelen getroffen om de positie van vrouwelijke 

defensiemedewerkers binnen de organisatie te verbeteren. Expliciete aandacht voor 

diversiteit met betrekking tot in het bijzonder etnisch culturele minderheden startte met 

het bovengenoemde verzoek van het Ministerie van Defensie.  

 

Uit het onderzoek kwam naar voren dat defensiemedewerkers gemiddeld genomen een 

licht negatieve houding hadden ten aanzien van etnisch culturele minderheden en 

multiculturalisme en dat zowel manschappen als opper- en vlagofficieren het meest 

negatief waren in hun opvattingen (Bosman e.a., 2006). Onder meer de licht negatieve 

multiculturele attitude van medewerkers met de hoogste rangen heeft de toenmalige 

Staatssecretaris van Defensie Van der Knaap vervolgens doen besluiten de houding van 

defensiemedewerkers elke twee jaar te meten en daarmee te beoordelen. Met een 

appreciatie bood hij het onderzoeksrapport: Kleur Bekennen. Evaluatie van het Etnisch 

Cultureel Minderheidsbeleid van Defensie 2000-2005 (Bosman e.a., 2006) aan de Tweede 

Kamer aan, met daarbij de mededeling het onderzoek als nulmeting te beschouwen van 

een serie herhaalde attitudemetingen. Hiermee zou Defensie de ontwikkelingen rondom 

de houding van het defensiepersoneel ten opzichte van etnisch culturele minderheden 

kunnen volgen en het effect van beleid en de maatregelen die getroffen zouden gaan 

worden om de positie van etnisch culturele minderheden te verbeteren evalueren.  

 

In 2007 presenteerde de Staatssecretaris van Defensie met een brief aan de Tweede 

Kamer de doelstellingen van het nieuwe Gender- en Diversiteitbeleid en de specifieke 
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maatregelen om deze doelstellingen
2
 te bereiken. Het Gender- en Diversiteitbeleid 

omvatte alle maatregelen die bij zouden dragen aan het herkennen, erkennen, waarderen 

en positief benutten van het geheel van verschillen, overeenkomsten, eigenschappen en 

gewoontes van (groepen van) mensen die werkzaam zijn in de defensieorganisatie, het 

daarmee kunnen omgaan (gedrag) en het voorkómen van alle vormen van ongewenst 

gedrag (sociale integriteit)
3
. Naast de uitvoering van de genoemde tweejaarlijkse 

attitudemeting, waren de maatregelen gericht op de instroom van vrouwen en etnisch 

culturele minderheden bij Defensie, op coaching en begeleiding, opleidingen, 

functietoewijzing, voorlichting en communicatie, de werk- en leefomgeving en 

doorstroom, maar ook op overleg en expertise- uitbreiding. Het beleidsvoorstel werd 

geconcretiseerd in 2009 met het Actieplan Diversiteit Defensie dat begin 2009 aan de 

Tweede Kamer werd aangeboden
4
.  

 In 2011 werd het Actieplan Diversiteit Defensie beëindigd. Defensie aanvaardt 

voortaan de werknemers die zich bij de organisatie aandienen en aan de eisen voldoen, en 

richt zich niet langer meer op in het bijzonder de werving van vrouwen en etnisch 

culturele minderheden.
5
 De nadruk binnen het personeelsbeleid ligt niet meer op werving 

en positieverbetering van specifieke groepen, maar op de verdere investering in en 

aandacht voor de sociaal veilige werk- en leefomgeving binnen de organisatie voor al het 

defensiepersoneel. Een aantal maatregelen, die in het kader van het voormalige Gender- 

en Diversiteitbeleid getroffen werden en die gericht zijn op de positieverbetering van 

etnisch culturele minderheden, blijven van kracht. Het gaat hierbij om de erkenning van 

feestdagen en gedenkdagen voor Joodse, Islamitische en Hindoe militairen, naast de al 

bestaande Christelijke feestdagen
6
 en om het recht op alternatieve voeding van 

Rijkswege, als de militair hierop om religieuze redenen aanspraak maakt, dat is 

opgenomen in de regeling Voeding en Huisvesting (MP31-110, Andere voorzieningen van 

Materiële aard). Ook het in 2003 opgerichte Multicultureel Netwerk Defensie, met als 

belangrijkste doelstelling: het optimaliseren van het draagvlak voor een multiculturele 

                                                 
2 De doelstellingen van het Gender- en Diversiteitbeleid zijn: (1) Streven naar een divers samengesteld 

personeelsbestand en in dat verband specifieke aandacht voor de instroom, doorstroom en het behoud van 

personeelsleden uit groepen die nog onvoldoende zijn vertegenwoordigd in de defensieorganisatie, in het 

bijzonder vrouwen en etnisch culturele minderheden; (2) Optimaal gebruikmaken van het arbeidspotentieel op 

de arbeidsmarkt voor de instandhouding van de noodzakelijke omvang, kwaliteit en flexibiliteit van het 

personeelsbestand; (3) Een arbeidsklimaat behouden waarin iedereen zich thuis voelt en waarin verschillen 

tussen mensen geen belemmeringen vormen maar juist worden benut. 
3 Kamerstuk 31 200 X, nr. 78 Vergaderjaar 2007-2008, pagina 2 en 3. 
4 Kamerstuk 31 700 X, nr. 80 Vergaderjaar 2008-2009 en Rijksjaarverslag, 2009. 
5 Antwoorden op de Kamervragen over het beëindigen van het Actieplan Diversiteit Defensie, 15 april 2011, 

minister J.S.J. Hillen.  
6 Nota Directeur Arbeidsvoorwaarden Beleid (DAVB). Deze erkenning is ook vastgelegd in het Algemeen Militair 

Ambtenarenreglement (AMAR) en in het Burgerlijk Ambtenarenreglement Defensie (BARD). 
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defensieorganisatie en het leveren van een bijdrage aan diversiteit binnen Defensie vanuit 

een multiculturele invalshoek, blijft actief. 

 

Sociaal Veilige Werk- en Leefomgeving binnen Defensie 

 

Sinds 2007 voert Defensie concrete maatregelen uit om de sociaal veilige werk- en 

leefomgeving binnen de organisatie te verbeteren en de stand van zaken op dat gebied te 

kunnen blijven volgen. Defensie vindt het uiterst relevant dat iedereen binnen de 

organisatie, ongeacht geslacht, seksuele geaardheid, sociaal economische status, leeftijd, 

religieuze of etnisch culturele achtergrond zijn of haar werk kan doen zonder zich 

gediscrimineerd of bedreigd te voelen. In de Kamerbrief van 2007/2008
7
 werd, naast de 

aankondiging van de tweejaarlijkse attitudemeting naar aanleiding van de 

onderzoeksresultaten uit 2006 (Bosman e.a., 2006), door de toenmalige Staatssecretaris 

ook benadrukt dat het gender- en diversiteitbeleid van wezenlijk belang is omdat 

succesvol beleid de sociale integriteit onder het defensiepersoneel bevordert, waardoor 

ongewenst gedrag kan worden voorkomen
8
. Er werd in dit verband gerefereerd aan het 

onderzoeksrapport
9
 van de Commissie Staal

10
, waarin gepleit werd voor krachtige 

maatregelen op het gebied van omgangsvormen onder defensiepersoneel en preventie 

van ongewenst gedrag binnen Defensie. De projectorganisatie Staal werd eind 2008 

opgeheven waarna de zeven defensieonderdelen zelf verantwoordelijk werden voor de 

verdere uitvoering van de aanbevelingen van de commissie Staal. Hiervoor werd een plan 

van aanpak opgesteld met vier aandachtsgebieden: de gedragscode, leiderschap, 

organisatie en personeel. In de kamerbrieven van de vergaderjaren daarna zijn steeds de 

uitvoer en het effect van de maatregelen geëvalueerd en werd de stand van zaken 

besproken. In juli 2009 werd door de toenmalige staatssecretaris van Defensie De Vries de 

eerste rapportage
11

 aangeboden aan de Tweede Kamer over de uitvoering van de 

maatregelen met het oog op de ‘sociaal veilige werk- en leefomgeving’ binnen Defensie en 

werd het beleid als zondanig geduid. Hierin werd wederom per aandachtsgebied de stand 

van zaken besproken en werd de Tweede Kamer over gaande onderzoeken geïnformeerd. 

In januari 2010 werd de tweede rapportage
12

 aangeboden aan de Tweede Kamer met 

                                                 
7 Kamerstuk 31 200 X, nr. 78 Vergaderjaar 2007-2008. 
8 Kamerstuk 31 200 X, nr. 78 Vergaderjaar 2007-2008, pagina 6. 
9 Commissie Onderzoek Ongewenst Gedrag binnen de Krijgsmacht (2006). Ongewenst Gedrag binnen  

de Krijgsmacht: Rapportage over onderzoek naar vorm en incidentie van en verklarende factoren  

voor ongewenst gedrag binnen de Nederlandse Krijgsmacht. Amsterdam: COOGK.  
10 In 2006 is naar aanleiding van de melding van een aantal incidenten op het gebied van ongewenst gedrag de 

Commissie Onderzoek Ongewenst Gedrag binnen de Krijgsmacht, de zogenoemde Commissie Staal ingesteld. 

Deze incidenten vonden plaats op de Hr. Ms. Tjerk Hiddes.   
11 Kamerstuk 31 700 X, nr. 124 Vergaderjaar 2008-2009. 
12 Kamerstuk 32 123 X, nr. 93 Vergaderjaar 2009-2010. 
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wederom de evaluatie van de maatregelen die in het kader van een sociaal veilige werk- 

en leefomgeving van Defensie worden uitgevoerd.  

 De Commissie Staal gaf in 2006 de opdracht om gedurende een periode van vier jaar 

onderzoek te doen naar de prevalentie van verschillende vormen van ongewenst gedrag. 

Het eerste onderzoek vond in 2007 plaats (Van Berlo en De Haas, 2007), met als doel het 

evalueren van de gedragscode die in april 2007 werd ingesteld. In 2008 werd de 

prevalentie van ongewenst gedrag binnen Defensie onderzocht (De Haas en Van Berlo, 

2008) en in 2010 werd onderzocht in hoeverre ongewenst gedrag was afgenomen en 

daarmee het beleid dat gericht is op de aanpak en het voorkómen van ongewenst gedrag 

geëvalueerd (Dienstencentrum Gedragswetenschappen
13

).  

  

Nog steeds is de sociaal veilige werk- en leefomgeving van Defensie een essentieel 

aandachtspunt binnen defensiebeleid. Defensie streeft ernaar dat iedereen zich veilig en 

thuis voelt binnen de organisatie en dat de organisatie aantrekkelijk is voor al haar 

medewerkers, tevens dat er een organisatiecultuur is waarin iedereen zich ook veilig voelt 

om schendingen van integriteit en ongewenst gedrag te melden. Defensie is waakzaam en 

actief als het gaat om signaleringen van discriminatie, integriteitschendingen en ander 

ongewenst gedrag onder het defensiepersoneel.  

 

Aanleiding huidige onderzoek 

 

Om op de hoogte te blijven van wat er binnen de organisatie speelt, om de effectiviteit 

van beleidsmaatregelen te kunnen evalueren en tijdig eventuele nieuwe aandachtspunten 

te ontdekken, doet Defensie zoals eerder gezegd regelmatig onderzoek naar ervaringen en 

opvattingen van defensiemedewerkers. Om bij Defensie de noodzakelijke sociaal veilige 

werk- en leefomgeving te garanderen blijven voortdurende aandacht en investeringen 

nodig
14

. In de verschillende onderzoeken en literatuur (waaronder Bosman e.a., 2006; 

Soeters en Van der Meulen, 2007; Van den Berg e.a., 2009; Richardson e.a., 2010; 

Richardson e.a., 2011) en in de eerder genoemde brieven aan de Tweede Kamer der 

Statengeneraal
15

 zijn argumenten uitgewerkt om de relevantie van het personeelsbeleid 

dat Defensie voert toe te lichten. Twee daarvan zijn nog steeds actueel en zullen we 

hieronder bespreken.  

  Ten eerste, het goed en constructief omgaan met mensen met verschillende 

achtergronden behoort tot de competenties van de krijgsmacht. Gender- en etnisch 

                                                 
13 GW-10-067 (Ongewenst Gedrag. Defensie Onderzoek 3). 
14 Kamerstuk 32 123 X, nr. 93 Vergaderjaar 2009-2010, pagina 5. 
15 Kamerstuk 31 200 X, nr. 78 Vergaderjaar 2007-2008; Kamerstuk 31 700 X, nr. 124 Vergaderjaar 2008-2009; 

Kamerstuk 32 123 X, nr. 93 Vergaderjaar 2009-2010. 
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culturele verscheidenheid onder defensiepersoneel is sinds het einde van de Koude 

Oorlog (1991) alleen maar belangrijker geworden. De kerntaak van de krijgsmacht is, naast 

de verdediging van het eigen (bondgenootschappelijk) grondgebied en optreden in 

nationale aangelegenheden, bijvoorbeeld omwille van de waarborg van nationale 

veiligheid, een veelvuldige deelname aan crisis- en beheersingsoperaties in onder andere 

VN- en NAVO-verband. Het aantal burgeroorlogen en daarmee het aantal vredesoperaties 

is na de beëindiging van de Koude Oorlog in snel tempo toegenomen. Deze missies 

moeten over de hele wereld kunnen worden uitgevoerd. Militairen komen door hun 

expeditionaire optreden veelvuldig in contact en zij moeten samenwerken met mensen 

met verschillende culturele achtergronden, zoals internationale samenwerkingspartners, 

personeel van non-gouvernementele en gouvernementele organisaties en de lokale 

bevolking. Het effectief en flexibel kunnen omgaan met mensen van verschillende 

culturen binnen en buiten de defensieorganisatie vereist dat defensiemedewerkers over 

de juiste (multiculturele) attituden en competenties beschikken. Militairen die behoren 

tot de groep etnisch culturele minderheden zijn dan ook alleen maar belangrijker 

geworden voor de defensieorganisatie.  

 Ten tweede is Defensie, zoals ook de Nederlandse politieorganisatie minder veilig dan 

andere Nederlandse overheidsorganisaties. Ongewenste seksuele aandacht en intimidatie 

bij vrouwen, lichamelijk geweld bij mannen en pestgedrag bij mannen en vrouwen komt in 

2010 bij Defensie vaker voor dan bij andere Nederlandse organisaties (Dienstencentrum 

Gedragswetenschappen, 2011). Dat ongewenst gedrag binnen de defensieorganisatie 

vaker voorkomt kwam voor het eerst naar voren in het onderzoek dat de Rutgers Nisso 

Groep (RNG, Van Berlo en De Haas, 2007) in 2006 uitvoerde in opdracht van de Commissie 

Ongewenst Gedrag binnen de krijgsmacht (Commissie Staal) over de prevalentie van 

ongewenst gedrag binnen vier defensieonderdelen en de Bestuursstaf. De RNG 

concludeerde tevens dat ongewenst gedrag binnen de krijgsmacht onvoldoende 

gesignaleerd werd en dat leidinggevenden over het algemeen niet goed op incidenten 

reageren. Ook de opvang van gedupeerden bleek niet goed geregeld te zijn. Na dit eerste 

onderzoek naar ongewenst gedrag binnen de krijgsmacht is besloten gedurende een 

periode van vier jaar het onderzoek te herhalen. In 2008 werd dan ook door RNG (De Haas 

en Van Berlo, 2008) voor de tweede keer de prevalentie van verschillende vormen van 

ongewenst gedrag onder defensiemedewerkers uit alle defensieonderdelen onderzocht. 

Uit dat onderzoek bleek onder andere dat ongewenst gedrag bij Defensie nog steeds vaker 

voorkomt dan bij andere Nederlandse overheidsorganisaties en dat pesten en seksueel 

ongewenst gedrag bij zowel mannen en vrouwen in 2008 niet is afgenomen. Het derde 

onderzoek werd in 2010 uitgevoerd door Dienstencentrum Gedragswetenschappen in 

samenwerking met Blauw Research. Het doel was wederom na te gaan of ongewenst 

gedrag binnen de krijgsmacht was afgenomen en te beoordelen of het beleid dat Defensie 
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sinds 2007 voert
16

 om ongewenst gedrag aan te pakken en voorkomen effectief is. Hierin 

werd ook gekeken naar de kenmerken van de slachtoffers en gedupeerden van ongewenst 

gedrag en gekeken naar discriminatie op onder andere het gebied van huidskleur en 

geloofsovertuiging. Van de mannelijke defensiemedewerkers die aan dat onderzoek 

deelnamen bleek 13,6% wel eens discriminatie naar huidskleur opgemerkt te hebben en 

10,7% discriminatie over iemands geloofsovertuiging. Discriminatie op basis van beide 

gronden is in vergelijking met 2006 afgenomen en na 2008 is de mate van discriminatie op 

basis van huidskleur en geloofsovertuiging stabiel gebleven. Een andere huidskleur wordt 

door mannen in alle drie de studies als meest voorkomende onderwerp van discriminatie 

opgemerkt
17

. Bij vrouwen is hun vrouw-zijn steeds de belangrijkste grond voor 

discriminatie. Vrouwelijke medewerkers geven huidskleur als tweede belangrijkste grond 

aan voor discriminatie en deze vorm van discriminatie wordt in 2008 (10,1%) en 2010 

(10,8%) even vaak opgemerkt en minder vaak dan in 2006 (17,3%)
18

. In 2010 behoorden 

82 respondenten tot de groep etnisch culturele minderheden. Daarvan gaf ruim een kwart 

aan dat discriminatie als gevolg van huidskleur binnen hun defensieonderdeel voorkomt.  

 

1.2  Doelstelling en onderzoeksvragen 

 

Het huidige onderzoek is de derde attitudemeting in de serie die de Staatssecretaris van 

Defensie in 2007 voor ogen had. De eerste doelstelling van het huidige onderzoek was 

inzicht te krijgen in de wijze waarop de houding van defensiemedewerkers ten opzichte 

van etnisch culturele minderheden zich over de afgelopen periode van vijf jaar heeft 

ontwikkeld. In de context van de eerste doelstelling werden de volgende 

onderzoeksvragen beantwoord:  

1. Wat is de multiculturele houding van defensiemedewerkers? 

2. Welke acculturatiestrategieën prefereren defensiemedewerkers voor etnisch 

culturele minderheden in de privé- en publieke situatie?  

3. Wat zijn de verschillen in multiculturele attituden en acculturatievoorkeuren van 

defensiemedewerkers in vergelijking met 2006 en 2008? 

 

                                                 
16 Kamerstuk 32 123 X, nr. 93 Vergaderjaar 2009-2010. 
17 Gronden voor discriminatie aangegeven door mannelijke defensiemedewerkers in respectievelijk 2006 (n = 

1.740), 2008 (n = 1.195) en 2010 (n = 1.103): Sekse: 17,7%, 12,6% en 11,6%; Huidskleur: 18,5%, 13,3% en 13,6%; 

Geloofsovertuiging: 14,5%, 11,5% en 10,7%; Seksuele geaardheid: 17,2%, 12,9% en 9,5%; Leeftijd, alleen in 2010: 

15,5%. 
18 Gronden voor discriminatie aangegeven door vrouwelijke defensiemedewerkers in respectievelijk 2006 (n = 

1.880), 2008 (n = 789) en 2010 (n = 931): Sekse: 27%, 19,5% en 19,2%; Huidskleur: 17,3%, 10,8% en 10,1%; 

Geloofsovertuiging: 11,6%, 7,6% en 9,8%; Seksuele geaardheid: 17%, 10,1% en 10,1%; Leeftijd, alleen in 2010: 

18,7%. 
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Het tweede doel – en hiermee verschilt het huidige onderzoek van de metingen die in 

2006 en 2008 plaatsvonden – was duidelijkheid verkrijgen over persoonlijke, professionele 

en omgevingsfactoren die samenhangen met de positieve dan wel negatieve houding van 

defensiemedewerkers, teneinde een beeld te kunnen vormen van de manier waarop de 

houding van defensiemedewerkers te verklaren en beïnvloeden is. Hiermee kon 

inzichtelijk gemaakt worden welke groepen en onderwerpen nog extra aandacht 

verdienen in het personeelsbeleid van Defensie en waar, omwille van de sociaal veilige 

werk- en leefomgeving binnen de organisatie, nog verder in geïnvesteerd zou kunnen 

worden. We onderzochten, na bestudering van de internationale literatuur over 

multiculturalisme en acculturatie, de samenhang tussen persoonlijke en professionele 

achtergrondkenmerken van de respondenten en multiculturele attituden, tussen 

multiculturele attituden en de frequentie van contact met etnisch culturele minderheden 

en de bezorgdheid over het verlies van economische zekerheden en toekomstperspectief 

als gevolg van multiculturalisme in de samenleving en werkomgeving, en de samenhang 

tussen multiculturele attituden en persoonlijke waardeoriëntaties van 

defensiemedewerkers. Tevens onderzochten we de samenhang tussen attituden en 

opvattingen over personeelsbeleid dat gericht is op het voorkomen en aanpakken van 

discriminatie en op het versterken van de tolerantie en acceptatie ten aanzien van 

individuele (etnisch culturele) verschillen onder defensiemedewerkers. De vragenlijst voor 

de dataverzameling van het huidige onderzoek werd uitgebreid met vragen en items 

(gestandaardiseerde meetinstrumenten) waarmee genoemde onderwerpen onderzocht 

en beoordeeld konden worden.  

 In de context van de tweede doelstelling werd de volgende onderzoeksvraag 

beantwoord: 

 

4. Welke persoonlijke en professionele kenmerken en omgevingsfactoren hangen 

met de multiculturele attitude van defensiemedewerkers samen? 

 

1.3   Conceptualisatie en definitie van belangrijkste begrippen 

 

In dit onderzoek staan een aantal onderwerpen centraal. Het gaat om etnisch culturele 

minderheden, multiculturalisme, multiculturele houding, sociaal veiligheidsklimaat en 

acculturatie. In deze paragraaf bespreken we de definities van de belangrijkste begrippen. 

In hoofdstuk twee paragraaf 2.3 beschrijven we de manier waarop deze onderwerpen 

onder defensiemedewerkers gemeten zijn.  
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Etnisch culturele minderheden 

 

Het conceptueel duiden van mensen die in Nederland wonen maar die zelf, of waarvan 

hun ouders niet in Nederland geboren zijn is al jaren lang aan discussie onderhevig. Tot op 

de dag van vandaag ligt dit politiek en maatschappelijk erg gevoelig. De discussie over de 

juiste te gebruiken bewoording voor deze groep mensen is meestal het gevolg van 

politieke onenigheden over immigratie-, naturalisatie-, en vluchtelingenvraagstukken en 

de angst voor incorrecte bejegening en uitsluiting van minderheidsgroepen door het 

labelen van bepaalde subgroepen.  

 In het kader van het huidige en de twee voorgaande onderzoeken hebben we voor een 

terminologie gekozen waarmee een heldere en genuanceerde onderzoeksrapportage kon 

worden bereikt. We hebben in dat verband onderscheid gemaakt tussen etnisch culturele 

minderheden (ECM) aan de ene kant en autochtonen en Westerse allochtonen, dus niet-

etnisch culturele minderheden (niet-ECM) aan de andere kant. In het kader van het 

huidige onderzoek hebben we die laatste term niet meer gebruikt, maar noemden we de 

groep niet-ECM ‘autochtone defensiemedewerkers’ of ‘autochtonen’. We hebben omwille 

van de overzichtelijkheid de afkorting niet-ECM wel gebruikt bij de presentatie van de 

onderzoeksresultaten in betreffende tabellen.  

 Voor wat betreft de achterliggende definitie van beide concepten zijn we uitgegaan 

van de definitie die in de twee voorgaande onderzoeken werd gehanteerd, om de 

resultaten van het huidige onderzoek te kunnen vergelijking met de resultaten van deze 

studies. Zowel in 2006 als in 2008 werd uitgegaan van de definitie die in de wet 

Stimulering Arbeidsdeelname Etnisch Culturele Minderheden Nederland (Wet SAMEN) 

gehanteerd werd. Deze wet is echter met ingang van 1 januari 2004 komen te vervallen. 

Om die reden presenteren we hieronder eerst de actuele definitie en terminologieën van 

het CBS. Vervolgens geven we aan op welke punten deze definitie afwijkt van de voor het 

onderzoeksproject Kleur Bekennen gehanteerde definitie van personen die al dan niet 

behoren tot de groep etnisch culturele minderheden.  

 Het CBS gebruikt voor niet-autochtone Nederlanders de term allochtonen. Een 

allochtoon is een persoon die zelf of van wie ten minste één ouder in het buitenland 

geboren is. Het CBS maakt daarbinnen onderscheid tussen twee groepen die voor ons 

onderzoek relevant zijn, namelijk niet-Westerse en Westerse allochtonen. Tot de groep 

niet-Westerse allochtonen behoren de mensen “waarvan het land van herkomst is 

gelegen in Afrika, Azië (uitgezonderd Japan en indien geboren in het voormalig Nederlands 

Indië), Latijns-Amerika of Turkije. Van een in het buitenland geboren allochtoon wordt zijn 

of haar geboorteland beschouwd als land van herkomst. Van een in Nederland geboren 

allochtoon wordt het geboorteland van de moeder beschouwd als het land van herkomst, 

indien de moeder niet in Nederland is geboren. Indien betrokkene, alsmede diens moeder 
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in Nederland zijn geboren, dan wordt het geboorteland van de vader beschouwd als het 

land van herkomst”
19

. Niet-Westerse allochtonen behoren in het kader van ons onderzoek 

tot de groep etnisch culturele minderheden. 

 Tot de groep Westerse allochtonen behoren de mensen “waarvan het land van 

herkomst is gelegen in Europa (uitgezonderd Turkije), Noord Amerika, voormalig 

Nederlands Indië, Japan of Oceanië (onder meer Australië en Nieuw Zeeland). Van een in 

het buitenland geboren allochtoon wordt zijn of haar geboorteland beschouwd als land 

van herkomst. Van een in Nederland geboren allochtoon wordt het geboorteland van de 

moeder beschouwd als het land van herkomst, indien de moeder niet in Nederland is 

geboren. Indien betrokkene, evenals diens moeder in Nederland zijn geboren, dan wordt 

het geboorteland van de vader beschouwd als land van herkomst”
20

. Westerse 

allochtonen worden in het kader van ons onderzoek samengevoegd bij de groep 

autochtone medewerkers. Beide groepen worden dus als één groep beschouwd en 

vergeleken met de groep etnisch culturele minderheden onder het defensiepersoneel.  

 

Anders dan de definitie die het CBS hanteert wordt in ons onderzoek conform de 

voormalige Wet SAMEN het voormalig Joegoslavië als niet-Westers land van herkomst 

beschouwd en behoren daarmee de medewerkers die zijn geboren in het voormalig 

Joegoslavië, en/of medewerkers waarvan (één van) de ouders in het voormalig 

Joegoslavië geboren zijn, tot de groep etnisch culturele minderheden. Tevens 

onderscheidt het CBS, naast Westerse en niet-Westerse allochtonen, eerste generatie- en 

tweede generatie allochtonen. Bij eerste generatie allochtonen is het land van herkomst 

gebaseerd op het eigen geboorteland en bij tweede generatie allochtonen op het land van 

herkomst van de moeder en indien zij in Nederland geboren is van de vader.  

 

Multiculturalisme en Multiculturele attitude 

 

Multiculturalisme kan worden beschreven en gedefinieerd op het niveau van de 

samenleving en op individueel niveau. Op het niveau van de samenleving houdt 

multiculturalisme de karakterisering in van een cultureel diverse samenleving, waarin de 

etnisch culturele diversiteit ook daadwerkelijk geaccepteerd wordt. Berry e.a. (2011, p. 

339) noemen een samenleving multicultureel als “they (1) seek to maintain and enhance 

their diversity (rather than trying to reduce or eliminate it); and (2) seek to encourage full 

and equitable participation in the daily life and institutions of the larger society (rather 

than placing barriers to such participation).” Multiculturalisme houdt in dit verband ook 

een acculturatiestrategie in die een heersende samenleving al dan niet wenselijk acht voor 

                                                 
19  Jaarrapport integratie, 2010; CBS StatLine, 2011. 
20  Jaarrapport integratie, 2010; CBS StatLine, 2011. 
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minderheidsgroepen. Multiculturalisme als acculturatieoriëntatie vanuit het perspectief 

van de minderheidsgroep wordt integratie genoemd (Berry e.a., 2011, p. 321). Hier komen 

we op terug bij de definitie van acculturatie. Multiculturalisme als acculturatiestrategie 

kan worden beoordeeld op zowel het niveau van een samenleving als op individueel 

niveau. 

Op individueel niveau houdt multiculturalisme de attitude in die refereert aan de 

tolerantie van de leden van een samenleving ten aanzien van etnisch culturele diversiteit 

binnen die samenleving, de acceptatie van de uiting van cultuur gerelateerde gewoonten 

en tradities en de acceptatie en tolerantie van gelijke maatschappelijke participatie (Liu, 

2007) ongeacht etnisch culturele achtergrond. In ons onderzoek benaderen we 

multiculturalisme op individueel niveau en onderzoeken we in dat verband de aard van de 

multiculturele attitude van defensiemedewerkers. 

 

Moslimattitude 

 

Strabac en Listhaung (2008) definiëren moslimattitude als de houding ten aanzien van een 

sociale groep, of ten aanzien van individuen die tot die sociale groep behoren, in dit geval 

mensen met een Islamitische levensbeschouwing. In ons onderzoek hanteren we die 

definitie voor moslimattitude.  

 We zijn geïnteresseerd in de moslimattitude van defensiemedewerkers, ten eerste 

omdat militairen steeds vaker worden uitgezonden naar landen met een overwegend 

Islamitische bevolking, zoals Afghanistan. Ten tweede omdat het maatschappelijke debat 

over Moslims en de Islam gedurende het afgelopen decennium alleen maar complexer en 

politiek meer beladen is geworden. De aanslagen in de Verenigde Staten op 11 september 

2001 en de terroristische aanslagen door moslimextremisten die de jaren daarop volgden 

en nog steeds overal ter wereld plaatsvinden, hebben de opvattingen over de Islam alleen 

maar verslechterd, maar ook de intolerantie ten aanzien van Moslims vergroot. Mensen 

met een Islamitische levensbeschouwing worden op basis van hun religie en niet meer op 

basis van hun etniciteit beoordeeld.  

 

Ervaren veiligheidsklimaat 

 

Met een ervaren veiligheidsklimaat bedoelen we de sfeer die defensiemedewerkers 

ervaren in hun directe werkomgeving met betrekking tot de acceptatie van collega’s met 

een andere dan de Nederlandse etnisch culturele achtergrond en voor wat betreft de 

tolerantie ten aanzien van de uiting van culturele gewoonten en gebruiken door collega’s 

die tot een etnisch culturele minderheidsgroep behoren. Onderzoek naar deze ervaringen 

kan inzicht bieden in de effectiviteit van het voormalige personeelsbeleid van Defensie en 
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van de maatregelen die in dat verband getroffen zijn, waaronder de mogelijkheid om 

cultuur gebonden tradities en gewoonten te uiten en na te leven (bijvoorbeeld erkenning 

van Islamitische, Joodse en Hindoe feestagen en eetgewoonten). Daarnaast biedt het 

beoordelen van het ervaren veiligheidsklimaat inzicht in de huidige stand van zaken 

rondom de sociale veiligheid binnen de leef- en werkomgeving van Defensie, zoals in het 

kader van het huidige defensiebeleid een belangrijke rol speelt.  

 

Acculturatie  

 

Acculturatie houdt het proces in dat ontstaat als groepen of individuen met verschillende 

culturele achtergronden in contact komen met elkaar en ook onderling contact blijven 

onderhouden, met als gevolg dat er zich veranderingen voordoen in de originele culturele 

patronen van een of van beide groepen (Redfield, Linton, en Herskovits, 1936, p. 149). Na 

langdurig contact tussen verschillende etnische groepen ontstaan er processen van 

beïnvloeding, in de psychologie acculturatie genoemd (Arends-Tóth en Van de Vijver, 

2001). Het gaat hierbij om een proces van verandering in culturele oriëntatie na langdurig 

en voortdurend cultuurcontact tussen etnische groepen (Berry, 1997). Zowel autochtonen 

als etnisch culturele minderheden maken interactief deel uit van dit proces en spelen 

hierin een belangrijker rol (Phalet en Verkuyten, 2001). 

 Een acculturatiestrategie is de manier waarop individuen en etnisch culturele groepen 

zich verhouden tot het proces van acculturatie (Berry e.a., 2011). In de meeste studies 

wordt onderzocht aan welke acculturatieoriëntaties etnisch culturele minderheden zich 

verbinden (Berry, 1974; Berry e.a., 1992; Arends-Tóth en Van de Vijver, 2001; Berry, 2001; 

Liu, 2007; Berry en Sabatier, 2010; Berry e.a., 2011). In dat verband kunnen we vier 

acculturatiestrategieën onderscheiden, namelijk: integratie, assimilatie, separatie en 

marginalisatie. Echter, in toenemende mate zijn onderzoekers geïnteresseerd in 

acculturatiestrategieën die de dominante groep in een samenleving voor ogen heeft voor 

etnisch culturele minderheidsgroepen (o.a. Berry e.a., 2011). Als onderzoek zich richt op 

de wijze waarop de dominante samenleving wil dat minderheidsgroepen zich in de 

context van hun culturele achtergrond en gewoonten gedragen zijn andere concepten van 

toepassing, namelijk: multiculturalisme, melting pot, segregatie en exclusie.  In Figuur 1 

zien we hoe de acculturatiestrategieën van beide uitgangspunten zich tot elkaar 

verhouden.  
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Figuur 1:  Acculturation strategies for individuals and the larger society

21
 

 

 

Integratie houdt in dat een persoon die een andere culturele achtergrond heeft dan de 

heersende cultuur van de samenleving waar hij deel van uitmaakt enerzijds is 

geïnteresseerd in contact met de heersende cultuur, om daar onderdeel van uit te maken 

en anderzijds zich ook vasthoudt aan de eigen culturele waarden en gewoonten. 

Individuen van de etnisch culturele minderheidgroep behouden dus een mate van 

culturele integriteit, terwijl ze op hetzelfde moment proberen integraal onderdeel uit te 

maken van de heersende cultuur van de dominante samenleving. Hier is sprake van een 

opbouw van een combinatie van de allochtone en autochtone cultuur. Dit blijkt de 

geprefereerde acculturatiestrategie van de meeste groepen etnisch culturele 

minderheden te zijn (Arends-Tóth en Van de Vijver, 2001). Als de leden van de dominante 

samenleving ook daadwerkelijk accepteren dat de leden van de etnisch culturele 

minderheidsgroep eigen culturele gewoonten, waarden en identiteit behouden en dat 

etnisch culturele minderheden zich tegelijkertijd verbinden met de cultuur van de 

heersende samenleving en binnen de verschillende levensdomeinen participeren dan is er 

sprake van multiculturalisme (Berry e.a., 1992; Berry e.a., 2011).  

 Als individuen van een etnisch culturele minderheidsgroep hun culturele gewoonten 

niet wensen te handhaven en zij maken wel dagelijks actief deel uit van de dominante 

samenleving en passen zich aan de heersende cultuur daarvan aan, dan noemen we dit 

assimilatie. Als assimilatie door de dominante samenleving echter wordt afgedwongen 

noemen we dit pressure cooker (Berry e.a., 1992). Indien assimilatie vrijblijvend is noemen 

we dit melting pot, wat de versmelting van verschillende culturen in een samenleving 

inhoudt, wat leidt tot een nieuwe gezamenlijke identiteit. Dit was in de Verenigde Staten 

het geval als gevolg van de grote immigratiestroom vanaf het einde van de 18de eeuw. 

Mensen uit de hele wereld vestigden zich in de VS om daar een nieuw bestaan op te 

                                                 
21 Uit Bosman, Richardson & Soeters, gebaseerd op Berry e.a. (1992; 2011, p. 321). 
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bouwen. Zij lieten hun culturele achtergrond los en vormden samen een nieuwe cultuur. 

Met het concept melting pot werd in de oorspronkelijke literatuur over acculturatie 

integratie van minderheidsgroepen in een heersende samenleving bedoeld. In de praktijk 

echter, bijvoorbeeld in de Verenigde Staten, blijkt melting pot dus assimilatie van 

verschillende culturen te betekenen.  

 Als etnisch culturele minderheden zich aan hun eigen cultuur en de waarden en 

gewoonten daarbinnen blijven vasthouden en zij tegelijkertijd interactie met anderen die 

geen deel uitmaken van hun cultuur mijden, noemen we dit separatie. Als de leden van de 

dominante samenleving ook echt wensen dat etnisch culturele minderheden zich aan hun 

oorspronkelijke cultuur blijven vasthouden en dat de leden van de minderheidsgroep zich 

daarnaast niet verbinden met de heersende cultuur en geen contact onderhouden met 

leden van de dominante samenleving, noemen we dat segregatie (Berry e.a., 1992; Berry 

e.a., 2011). 

 Tot slot, wanneer er maar een geringe mogelijkheid is voor etnisch culturele 

minderheden om hun eigen cultuur en gewoonten daarbinnen te onderhouden (vaak als 

gevolg van het verlies van de eigen cultuur onder dwang) en er is daarnaast ook weinig 

belangstelling om contact te onderhouden met andere groepen of met de heersende 

cultuur van de dominante samenleving (vaak als gevolg van discriminatie door leden uit de 

dominante groepen) noemen we dit marginalisatie (Berry e.a., 2010). Dit wordt exclusie 

genoemd als de dominante groep ook niet wil en het onwenselijk vindt dat etnisch 

culturele minderheden zich aan hun culturele achtergrond blijven vasthouden en dat zij 

contact maken met leden uit de dominante samenleving en zich verbinden aan de 

heersende cultuur (Berry e.a., 1992; Berry e.a., 2011). 

 

Omdat het in het onderzoek steeds gaat om het perspectief van defensiemedewerkers 

ongeacht hun etnisch culturele afkomst en niet om de acculturatiestrategie zoals door 

etnisch culturele minderheden wordt gehanteerd, maken we in de rapportage gebruik van 

de acculturatiedimensies: Multiculturalisme (integratie), Melting pot (assimilatie), 

Segregatie (separatie) en Exclusie (marginalisatie). In de rapportage hebben we het steeds 

over de acculturatiestrategieën die defensiemedewerkers wenselijk achten voor etnisch 

culturele minderheden, ofwel over de geprefereerde acculturatiestrategieën van 

defensiemedewerkers.  

 

1.4  Opbouw onderzoeksrapport 

 

In hoofdstuk 2 besteden we aandacht aan de onderzoeksmethode, met in paragraaf 2.1 

een beschrijving van de methode van steekproeftrekking, de verzendprocedure van het 

vragenlijstonderzoek en de inhoud van de vragenlijst en in paragraaf 2.2 de respons en de 
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redenen die defensiemedewerkers opgaven voor het niet meewerken aan het onderzoek. 

De operationalisering van de theoretische dimensies die in hoofdstuk 1 zijn beschreven 

bespreken we in paragaaf 2.3. Hoofdstuk 2 wordt afgesloten met de methoden van data-

analyse die voor het onderzoek gebruikt zijn.  

 De onderzoeksresultaten worden in hoofdstuk 3 gepresenteerd en beschreven. In 

paragraaf 3.1 beginnen we met een vergelijking van de samenstelling van de huidige 

onderzoekspopulatie met de samenstelling van de onderzoekspopulaties uit 2006 en 

2008, voor wat betreft de achtergrondkenmerken van de respondenten. In paragraaf 3.2 

wordt vervolgens aandacht besteed aan de representativiteit van de huidige 

onderzoeksgroep in vergelijking met het huidige personeelsbestand van Defensie. In 

paragraaf 3.3 vergelijken we de drie onderzoekspopulaties voor wat betreft de 

multiculturele houding van de defensiemedewerkers, de geprefereerde 

acculturatiestrategieën voor etnisch culturele minderheden en het ervaren 

veiligheidsklimaat in de directe werkomgeving. In paragraaf 3.4 bespreken we de 

samenhang tussen persoonlijke en professionele kenmerken van de respondenten en 

multiculturele attituden, en presenteren we de verschillen tussen de subgroepen binnen 

de drie onderzoekspopulaties voor wat betreft gemiddelde scores op de attitudeschalen. 

Hoofdstuk 3 wordt afgesloten met een beschrijving van de samenhang tussen de huidige 

multiculturele attituden van defensiemedewerkers en omgevingsfactoren.  

  In hoofdstuk 4 worden in vier afzonderlijke paragrafen de vier onderzoeksvragen 

beantwoord en daarmee de belangrijkste conclusies uit het onderzoek besproken. Tevens 

presenteren we een conceptueel model waarmee we onze voorspellingen over de 

determinanten van multiculturele attituden presenteren. Dit conceptueel model is 

gebaseerd op de waargenomen significante verbanden tussen achtergrondvariabelen van 

de respondenten, omgevingsfactoren en multiculturele attituden die in paragraaf 3.4 

besproken werden. Het vierde hoofdstuk wordt afgesloten met aanbevelingen en 

aandachtspunten voor beleid van Defensie dat zich richt op de sociaal veilige werk- en 

leefomgeving binnen de organisatie.  

 Het onderzoeksrapport wordt afgesloten met een lijst met geraadpleegde literatuur en 

tien bijlagen waarin de tabellen met de onderzoeksresultaten zijn opgenomen.  
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Hoofdstuk 2 
Methode van onderzoek 

 

 

 

 

In dit hoofdstuk besteden we aandacht aan de wijze waarop de dataverzameling voor dit 

onderzoek plaatsvond (steekproeftrekking, verzendprocedure en inhoud van de 

vragenlijst), aan de respons op de vragenlijst en aan de redenen die defensiemedewerkers 

aangaven voor geen deelname aan het onderzoek. Ook bespreken we de belangrijkste 

aanvullende opmerkingen van de respondenten. Verder beschrijven we de 

meetinstrumenten waaruit de schriftelijke vragenlijst is opgebouwd en waarmee we de 

verschillende theoretische dimensies, die in hoofdstuk 1 zijn besproken, zijn gemeten 

(operationalisering). Tot slot bespreken we de analysetechnieken die we hebben gebruikt 

om de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden.  

 

2.1  Dataverzameling 

 

2.1.1 Steekproeftrekking 

 

Enkele weken voor het verzenden van de vragenlijst werd door het Dienstencentrum 

Gedragswetenschappen (DCGW) uit het personeelsbestand van Defensie per 

defensieonderdeel een aselecte steekproef getrokken van ongeveer gelijke grootte (n = 

rond 625, met uitzondering van de Bestuursstaf, n = 199). Deze methode van 

steekproeftrekking is gekozen om ervoor te zorgen dat alle defensieonderdelen voldoende 

vertegenwoordigd zouden zijn in de steekproef. Daarnaast werd per defensieonderdeel 

een selectie gemaakt van de hoge schalen en rangen, om ervoor te zorgen dat ook deze 

voldoende vertegenwoordigd zouden zijn in de steekproef. Alle opper- en vlagofficieren 

en vergelijkbare rangen werden als gevolg daarvan in de steekproef meegenomen (zie 

Tabel 1). Na de steekproeftrekking is per defensieonderdeel gecontroleerd voor 

medewerkers die niet meer wilden deelnemen aan onderzoek of voor mensen die 

overleden zijn (zwarte lijst). Deze mensen zijn alsnog uit de steekproefgroepen verwijderd. 

Hetzelfde geldt voor de mensen die recent aan onderzoek hadden meegewerkt, voor 

uitgezonden en gedetacheerde medewerkers (woonachtig en werkzaam in het 

buitenland), alsook voor de mensen van de nationale reserve. Tot slot werden de 

steekproeven vanuit de verschillende defensieonderdelen, wederom steekproefsgewijs, 
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aangevuld tot er een totale steekproef van 4.100 defensiemedewerkers gevormd kon 

worden.  

 

In Tabel 1 is te zien hoe het steekproefbestand zich per defensieonderdeel verhoudt tot 

het personeelsbestand van Defensie. Omdat ervoor gekozen is om uit elk 

defensieonderdeel een steekproef samen te stellen van dezelfde grootte, is de onderlinge 

verhouding tussen de verschillende defensieonderdelen, zoals geldt voor het huidige 

personeelsbestand van Defensie komen te vervallen. Dat houdt bijvoorbeeld in dat het 

CLAS in de steekproef, voor wat betreft het aantal medewerkers even groot is als de DMO, 

terwijl in de werkelijke situatie het CLAS het grootste defensieonderdeel is en de DMO 

naast de Bestuursstaf het kleinste onderdeel.  

 
Tabel 1:  Personeelsbestand van Defensie (N = 65.738) en Steekproefbestand (n = 4.100) 

 
Defensieonderdeel 

 
Personeelsbestand 

 
Steekproefbestand 
 

 

Bestuursstaf (BS) 

 

  1.269     (2%) 

 

199 + 53 hoge rangen     (6%) 

Commando DienstenCentra (CDC) 12.280   (19%) 628 + 47 hoge rangen   (17%) 

Defensie Materieel Organisatie (DMO)   6.028      (9%) 624 + 18 hoge rangen   (16%) 

Commando Landstrijdkrachten (CLAS) 22.864   (35%) 622 + 12 hoge rangen   (16%) 

Commando Luchtstrijdkrachten (CLSK)   7.984   (12%) 625 +   6 hoge rangen   (15%)  

Commando Zeestrijdkrachten (CZSK)   8.868   (14%) 624 +   7 hoge rangen   (15%) 

Koninklijke Marechaussee (KMAR)   6.445   (10%) 

 

627 +   8 hoge rangen   (16%)  

 
Totaal 

 
65.738   (100%) 

 
4.100                              (100%) 

 

 

In Tabel 2 is te zien dat de vertegenwoordiging van (schalen van) burgerambtenaren en 

(rangen van) militairen in het personeelsbestand van Defensie en in het 

steekproefbestand nagenoeg overeenkomen.  
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Tabel 2:  Verdeling in (schalen van) burgerambtenaren en (rangen van) militairen 

     in het personeelsbestand en steekproefbestand 

  
Personeelsbestand 

 
Steekproefbestand 

 

Burgerambtenaren 

 

30% 

 

35% 

Militairen 70% 65% 

 
Totaal 

 
100% 

 
100% 

 
Schalen burgerambtenaren 

  

Schaal 1-9 22% 23% 

Schaal 10-14 8% 10% 

Schaal 15-18 1% 
 

2% 

Rangen militairen   

Rang soldaat / korporaal 
 

29% 24% 

Rang sergeant / onderofficier 27% 26% 

Rang vaandrig / kolonel 14% 14% 

Rang brigade generaal /generaal  ,1% 
 

 2% 

 
Totaal 

 
100% 

 
100% 

 

 

2.1.2 Verzendprocedure 

 

In juni 2011 werd aan 4.100 defensiemedewerkers een vragenlijst gestuurd met daarbij 

een aanbiedingsbrief (zie Bijlage 1) van De Hoofddirecteur Personeel van Hoofddirectie 

Personeel van Defensie met de vraag de vragenlijst binnen twee weken in te vullen en 

terug te sturen in de bijgevoegde antwoordenvelop. In de aanbiedingsbrief werd kort 

verteld waarom het onderzoek werd uitgevoerd en wat precies onderzocht zou worden. 

Daarnaast werd in de aanbiedingsbrief de anonimiteit van het onderzoek en de 

vertrouwelijke behandeling van de antwoorden van de respondenten benadrukt, alsook 

de duur van het invullen van de vragenlijst. Als medewerkers vragen hadden over het 

onderzoek dan konden zij de onderzoeker mailen of bellen.  

 Na ruim drie weken, in juli 2011, werd aan alle mensen die de maand ervoor een 

vragenlijst hadden ontvangen een herinneringsbrief gestuurd (zie Bijlage 1). Het 

onderzoek was volledig anoniem waardoor niet kon worden achterhaald wie de vragenlijst 

wel en wie deze niet geretourneerd had. De geretourneerde vragenlijsten konden niet 

meer aan het eerder gebruikte verzendbestand gekoppeld worden. Daarom ontving het 
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hele steekproefbestand deze herinnering. Ook in deze reminder werd de doelstelling van 

het onderzoek besproken en wat er precies onderzocht werd. Tevens werd aan de 

medewerkers die niet wilden meewerken nadrukkelijk gevraagd om de vragenlijst toch te 

retourneren met daarin een vermelding van de reden voor geen deelname aan het 

onderzoek. Ook kon deze reden telefonisch of per e-mail aan de onderzoeker 

teruggekoppeld worden (zie paragraaf 2.2). 

  

2.1.3 Inhoud van de vragenlijst 

 

De vragenlijst bestond uit 14 pagina’s en was opgedeeld in zeven delen. In Deel A werden 

vragen gesteld over de persoonlijke achtergrond (onder andere geslacht, leeftijd, 

opleiding, etnisch culturele afkomst en burgerlijke staat) en over de huidige werksituatie 

van de defensiemedewerker (rang/schaal, operationele ervaring, defensieonderdeel, 

lengte dienstverband). In Deel B vroegen we naar meningen over de etnisch cultureel 

diverse samenleving in Nederland (attitude ten aanzien van multiculturalisme, Moslims en 

geprefereerde acculturatieoriëntaties van etnisch culturele minderheden) en in Deel C 

naar persoonlijke ervaringen in dat verband. Deel D van de vragenlijst ging in op meningen 

over etnisch culturele verscheidenheid onder het defensiepersoneel (opvattingen over 

defensiebeleid) en in Deel E werd gevraagd naar eigen ervaringen in de directe 

werkomgeving rondom de tolerantie van collega’s die tot een etnisch culturele 

minderheidsgroep behoren (ervaren veiligheidsklimaat). In Deel F moest de 

defensiemedewerker zijn of haar mate van tevredenheid met de huidige werk- en 

leefsituatie aangeven. De vragenlijst werd afgesloten met vragen over persoonlijke 

waardevoorkeuren in het dagelijks leven (Deel G). 

 

In de invulinstructie van de vragenlijst werden eerst de bovengenoemde onderdelen 

opgesomd. Vervolgens werd een definitie gegeven van twee belangrijke begrippen in de 

vragenlijst, namelijk etnisch culturele minderheden en autochtonen.
22

 In de invulinstructie 

werd verder uitgelegd hoe de vragen konden worden ingevuld, wat de invultijd van de 

vragenlijst was en wederom benadrukt dat de ingevulde vragenlijsten vertrouwelijk 

behandeld werden. Verder werd er op gewezen dat voor vragen telefonisch of per e-mail 

contact opgenomen kon worden met de onderzoeker.  

                                                 
22 In de vragenlijst gebruiken we de begrippen etnisch culturele minderheden, etnisch culturele 

minderheidsgroepen of hebben we het over mensen met een andere etnisch culturele afkomst of achtergrond. 

Andere onderzoekers gebruiken ook wel de term niet-Westerse allochtonen. Met al deze begrippen bedoelen we 

personen van wie ten minste één van de ouders is geboren in Turkije, Marokko, Suriname, de Nederlandse 

Antillen en Aruba of in een ander niet-Westers land in Azië en in Afrika. Met het begrip autochtoon of met 

mensen met een autochtone Nederlandse afkomst of achtergrond bedoelen we personen waarvan de beide 

ouders in Nederland geboren zijn (CBS, 2010; 2011). 
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2.2  Respons en non-respons  

 

2.2.1 Respons en redenen non-respons 

 

Begin juni 2011 werd een vragenlijst gestuurd aan 4.100 defensiemedewerkers. In de 

eerste vier weken na verzending van de vragenlijst werden ongeveer 600 vragenlijsten 

geretourneerd. In de maand erna kwamen er ongeveer 500 vragenlijsten retour, waarna 

in augustus tot begin september (sluitdatum) nog ruim 100 vragenlijsten 

binnendruppelden. Dat betekent dat van de 4.100 defensiemedewerkers die in het kader 

van dit onderzoek een vragenlijst ontvingen in totaal 1.251 mensen de vragenlijst ingevuld 

retourneerden. Dit is een positieve respons van 30,5%.  

 Na verzending van de vragenlijst namen tussen 14 en 26 juni 2011 enkele gezinsleden 

en defensiemedewerkers (n = 6) als gevolg van het ontvangen van de vragenlijst per e-mail 

contact op met de onderzoeker om aan te geven dat hun partner of zoon de vragenlijst 

door uitzending of oefening niet kon invullen, of om hun twijfels over de inhoud van de 

vragenlijst te uiten. Daarnaast stuurden in die periode vier mensen een reactie naar 

Dienstencentrum Gedragswetenschappen met hun redenen voor geen deelname aan het 

onderzoek (slechte timing, bezuinigingen, werkomgeving niet van toepassing, onjuiste 

manier van onderzoeken van het onderwerp).  

 Begin juli (week 27 2011) werd aan alle defensiemedewerkers uit het 

steekproefbestand een herinneringsbrief gestuurd. Deze brief herinnerde de 

medewerkers allereerst aan het onderzoek en de eerder ontvangen vragenlijst. Daarnaast 

werd in deze brief expliciet aan de defensiemedewerkers gevraagd om een reden op te 

geven voor niet meewerken, als deelname aan het onderzoek niet gewenst was. In de 

aanbiedingsbrief bij de vragenlijst werd deze vraag niet gesteld. Als gevolg van het 

ontvangen van de herinneringsbrief namen 136 mensen (tot en met eind juli 2011) direct 

contact op met de onderzoeker. Dit gebeurde via e-mail (n = 105) en telefonisch (n = 31) 

en voornamelijk voor opgave van de reden voor weigering van deelname aan het 

onderzoek. Een aantal medewerkers stuurde de vragenlijst blanco retour (n = 14), met 

alleen een opgave van een reden voor geen deelname, of schreef een brief aan 

Dienstencentrum Gedragswetenschappen Defensie (n = 4).  

 Van de 4.100 defensiemedewerkers die in juni de vragenlijst ontvingen gaven in totaal 

133 medewerkers hun reden(en) van non-respons aan (3,2% van 4.100). Van deze 133 

medewerkers was 5% vrouw.  

  In Figuur 2 zijn alle redenen te zien voor weigering van deelname, met daarachter het 

aantal mensen (% van n = 133) dat betreffende reden opgaf. Een aantal 

defensiemedewerkers (n = 29) gaf meerdere redenen aan voor geen deelname. 
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Figuur 2:   Redenen non-respons (% n = 133) 
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De aard van de redenen voor geen deelname is vrij divers. Drie redenen werden vaker 

genoemd (‘uitzending’, namelijk naar Kunduz, Libië, Ethiopië, De West, Sint Maarten, 

Curaçao; ‘niet in het onderwerp geïnteresseerd/geen zin om mee te werken’; en ‘de 

huidige situatie van bezuinigingen/slechte timing van het onderzoek’).  

 Verschillende medewerkers gaven aan nog maar weinig vertrouwen in de organisatie 

te hebben vanwege de bezuinigingen waar Defensie gedurende de loop van het 

onderzoek mee kampte en onzeker te zijn over de toekomst van hun functie of aanstelling 

of over het baanbehoud van collega’s.  

 

Ik wil op dit moment niet mijn mening geven over etnisch culturele minderheden 

in de samenleving en binnen Defensie, en ook niet over de werk/leefsituatie. Ik 

vind het geen geschikt moment i.v.m. de aankomende bezuinigingen en de vraag 

wat er met mijn functie en met die van mijn collega’s gaat gebeuren.  

 

In deze tijd van bezuinigingen is deze lijst mijns inziens niet relevant. Veel collega's 

zijn in onzekerheid over hun toekomst. 

 

Ik wil liever geen deelname geven aan deze vragenlijst, omdat ik bang ben dat ik 

hem te negatief zal moeten beantwoorden. En ook al blijft het allemaal strikt 

vertrouwelijk voel ik me, juist in deze tijd, niet genoodzaakt om deze in te vullen. 

Ik vind dat je, wanneer je een negatieve mening geeft over etnisch culturele 

minderheden, je dit toch op een of andere manier wordt aangerekend. 

 

Verder werd getwijfeld aan de waarborg van de anonimiteit van het onderzoek en de 

vertrouwelijke behandeling van de ingevulde vragenlijsten door verschillende mensen 

(ook door deelnemers aan het onderzoek). Een aantal mensen was bijvoorbeeld negatief 

gestemd over het ontvangen van de reminder en trok op basis daarvan de anonimiteit van 

het onderzoek in twijfel. Zij vroegen zich af hoe de onderzoeker wist dat de vragenlijst nog 

niet door hen ingevuld en geretourneerd was.  

 

Via deze weg wil ik mezelf afmelden van de door u opgedrongen "anonieme" 

vragenlijst. De vragenlijst was aan mij persoonlijk geadresseerd en ook uw tweede 

brief is een reactie op het uitblijven van mijn "anonieme" vragenlijst.  

 

Ik ben van mening dat dit NIET anoniem is aangezien de vragenlijsten genummerd 

en gecodeerd zijn. 

 

Verder dachten enkele mensen dat zij bewust geselecteerd waren voor het onderzoek. 
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U heeft mij geselecteerd voor een vragenlijst voor etnische culturele minderheid, 

waarom ik uitgekozen ben weet ik niet. Ik woon al mijn hele leven in Nederland en 

ben zo Hollands als maar kon. En als het is omdat ik een vrouw ben, vind ik het 

helemaal belachelijk. Mijn reden is duidelijk genoeg denk ik. 

 

Ik ben nu al diverse malen benaderd door instanties (bijv. Dienst Islamitische 

Geestelijke Verzorging) binnen de defensieorganisatie vanwege mijn achternaam 

en ook nu heb ik hier een slecht gevoel over. Ik vind het zeer vervelend dat ik 

vanwege mijn achternaam dit soort verzoeken krijg. 

 

Enkele deelnemers vroegen zich af wat er mis was gegaan met hun ingevulde vragenlijst. 

Zij concludeerden op basis van de ontvangen reminder dat hun reeds ingevulde en 

geretourneerde vragenlijst niet was aangekomen.  

 

Ik ontving gisteren van u een reminder brief i.v.m. de vragenlijst over een sociaal 

veilige werkomgeving. Nou wil ik graag even op de brief reageren met een vraag, 

ik heb de vragenlijst zo’n 3 weken geleden ingevuld en op de post gedaan maar 

vermoedelijk is er onderweg iets mis gegaan. Wat nu? 

 

In totaal achttien familieleden – en dit is de reden voor geen deelname die het meeste 

genoemd werd – gaven aan dat hun zoon, dochter, vriend of vriendin op uitzending was. 

Het kon niet voorkomen worden dat deze personen buiten het personeelsbestand werden 

gehouden tijdens de steekproeftrekking. Dit zijn missies die tijdens en kort na de 

steekproeftrekking van start zijn gegaan. 

 Verder nam een aantal medewerkers contact op om van gedachten te wisselen over 

het onderzoeksonderwerp en de inhoud van de vragenlijst. In het bijzonder de vraag met 

opvattingen over een multiculturele samenleving en over mensen met een Islamitische 

levensbeschouwing werd als vervelend ervaren en velen vonden de items te negatief 

geformuleerd. De items veroorzaakten bij een aantal mensen een bittere smaak en een 

vervelend gevoel.  

 

Ik vond uw vragenlijst meer geschikt als intakeformulier voor een PVV- 

Kamerlidmaatschap.  

 

Ben gestopt met invullen omdat naar mijn mening het overgrote deel van de 

vragen totaal niets met mijn werkomgeving te maken heeft. Het lijkt eerder 

onderzoek naar politieke voorkeur. 

 



Pagina 41 van 156 

 

Ben benieuwd naar uitkomst enquête en wat achterliggende gedachte is. Ik vind 

het vrij ver gaan allemaal. 

 

Vermeldenswaardig vind ik het effect van de vragenlijst, namelijk dat het mij een 

onbehaaglijk gevoel bezorgt. Bovendien krijg ik een soort van plaatsvervangende 

schaamte naar allochtone collega's en vraag ik me af hoe het voor die collega's is 

een dergelijke lijst in te vullen. Met deze vragenlijst creëer je bepaald geen sociaal 

veilige omgeving. Straks krijgen we nog een lijst toegespitst op homoseksualiteit. 

Schiet Defensie niet het beoogde doel voorbij? 

 

Zodra ik de lijst doorkijk bekruipt mij een heel naar gevoel. Een gevoel van …. Wat 

is DIT??? Ik vind de vragen ZO persoonlijk en ZO niet fijn en ZO niet werk 

gerelateerd, dat ik hier niet aan mee wil doen. Er zijn politieke partijen die zich 

hier luid en duidelijk over uitlaten en de gevolgen daarvan zijn bekend.  

 

Na uitleg over het onderzoek en de doelstelling ervan, alsook over de eerder genoemde 

vertrouwelijke behandeling van de ingevulde vragenlijsten, konden sommige mensen 

bewogen worden de vragenlijst alsnog in te vullen.  

Een aantal deelnemers vond het onderzoek goed, belangrijk en noodzakelijk en deelde 

eigen ervaringen met het onderwerp.  

 

(…) voor sommige medewerkers uit etnisch culturele minderheidsgroepen biedt 

Defensie inderdaad geen veilige werkomgeving.  

 

Een aantal defensiemedewerkers (n = 35) nam na het ontvangen van de herinneringsbrief 

contact op met de onderzoeker om aan te geven de vragenlijst wel te willen invullen maar 

deze niet te hebben ontvangen. Zij werden pas door de herinneringsbrief geattendeerd op 

het onderzoek. Deze mensen ontvingen alsnog een vragenlijst en aanbiedingsbrief. 

Anderen meldden de vragenlijst later in te vullen en te retourneren in verband met 

vakantieverlof of privéomstandigheden, die op dat moment prioriteit hadden. Een aantal 

medewerkers (n = 15) gaf aan de vragenlijst twee keer te hebben ontvangen en een 

enkeling gaf advies over de inhoud van het onderzoek, over de vorm van de vragenlijst en 

over de verzendprocedure.  
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2.2.2 Respons in 2006 en 2008 en redenen voor non-respons 

 

In 2006 deed 37% van de 5.600 aangeschreven medewerkers van Defensie mee aan het 

onderzoek. In 2008 was de respons op de vragenlijst iets hoger dan in 2011, namelijk 31% 

van de 4.105 aangeschreven defensiemedewerkers vulde in 2008 de vragenlijst in.  

In 2006 gaven 156 medewerkers (2,8%) aan niet te willen meewerken aan het 

onderzoek en de reden daarvoor. In zowel de aanbiedingsbrief als de herinneringbrief 

werd hiernaar gevraagd (Bosman e.a., 2006). In 2008 konden de medewerkers die niet 

wilden meewerken dit en hun reden via een antwoordkaartje aangeven; 12,3% maakte 

hier gebruik van (Van den Berg e.a., 2009). In 2006 waren de belangrijkste redenen voor 

geen deelname het zijn uitgezonden, privéomstandigheden en het onderwerp van het 

onderzoek waarover medewerkers geen mening hadden of hun geen mening niet wilden 

uiten. In 2008 werd als belangrijkste reden voor geen deelname tijdgebrek genoemd 

(20,6%), gevolgd door geen zin om mee te werken (11,9%) en de lengte van de vragenlijst 

(10,6%). Een kleine groep liet weten niet meer voor Defensie te werken (4,6%), de 

vragenlijst te hebben weggegooid of te zijn kwijtgeraakt (4,6%), of op uitzending te zijn 

(4,6%).  

In het huidige onderzoek was ten eerste de afwezigheid door uitzending op het 

moment van het onderzoek de belangrijkste reden om niet deel te nemen (13,5%). Dit 

werd door de partner, een van de ouders, vriend of vriendin van de uitgezonden 

medewerker doorgegeven. Ten tweede werd de huidige situatie van bezuinigingen en de 

onzekerheid met betrekking tot de eigen toekomst bij Defensie, of het baanbehoud van 

collega’s als de belangrijkste reden genoemd voor het niet invullen en retourneren van de 

vragenlijst (13,5%). De situatie van bezuinigingen speelde in 2006 en in 2008 geen rol.  

  

2.3  Meetinstrumenten 

 

Een deel van de vragenlijst van het huidige onderzoek is hetzelfde als de vragenlijst uit 

2006 en 2008. Het eerste doel van het huidige onderzoek was om, net als in 2006 en 2008, 

inzicht te krijgen in de multiculturele attitude van defensiemedewerkers en in de door 

defensiemedewerkers geprefereerde acculturatiestrategieën van etnisch culturele 

minderheden. Voor het beoordelen van de opvattingen van medewerkers over 

defensiebeleid werd voor het huidige onderzoek een nieuw instrument ontwikkeld 

waarmee inzicht kon worden verkregen in de opvattingen van defensiemedewerkers over 

het actuele personeelsbeleid van Defensie. Het ervaren klimaat binnen de directe 

werkomgeving voor wat betreft de tolerantie en acceptatie van etnisch culturele 

minderheden en hun culturele gewoonten is alleen in 2008 en 2011 onderzocht. In 2006 

ontbraken de items voor het meten van betreffend veiligheidsklimaat, alsook voor het 
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meten van de moslimattitude van defensiemedewerkers. In 2008 werd het ervaren 

klimaat binnen de afdeling “diversiteitklimaat” genoemd en in 2011 “veiligheidsklimaat”. 

In beide studies werd dit onderwerp gemeten met dezelfde items.  

 In het huidige onderzoek zijn, in tegenstelling tot de studies uit 2006 en 2008, 

gestandaardiseerde meetinstrumenten toegevoegd waarmee we konden beoordelen 

welke (omgeving)factoren, naast de persoonlijke en professionele achtergrondkenmerken 

van de medewerkers, samenhangen met multiculturele attituden en 

acculturatievoorkeuren. Dit betrof het tweede doel van het onderzoek. Deze 

instrumenten werden gekozen na bestudering van relevante internationale literatuur over 

acculturatie, multiculturalisme, houdingen ten aanzien van etnisch culturele minderheden 

en gerelateerde thema’s (Schwartz, 1994; Stephan en Stephan, 1985; Stephan, Stephan, 

en Gudykunst, 1999; Stephan, Diaz-Loving, en Duran, 2000; Schwartz e.a., 2004; Schalk-

Soekar e.a., 2004; Schalk-Soekar e.a., 2008a; Schalk-Soekar e.a., 2008b; Bosman, 2008; 

Leong, 2008).  

 In deze paragraaf bespreken we de meetinstrumenten waaruit de vragenlijst is 

opgebouwd en daarmee de operationalisering van de theoretische dimensies die in 

hoofdstuk 1 zijn beschreven. In Bijlage 2 zijn alle items van de instrumenten voor het 

meten van multiculturele attituden opgenomen, respectievelijk attitude ten aanzien van 

multiculturalisme in de samenleving (MCA), moslimattitude (MA), acculturatieattitude 

(ACA), attitude ten aanzien van multiculturalisme in de werkomgeving (MCAW) en ervaren 

veiligheidsklimaat. 

 

2.3.1 Operationalisering van Multiculturele Attituden en Acculturatie 

 

Attitude ten aanzien van multiculturalisme in de samenleving (MCA) 

 

Voor het meten van de ‘multiculturele attitude’ van defensiemedewerkers (MCA) is net als 

in de twee voorgaande onderzoeken de Multicultural Attitude Scale gebruikt. Deze schaal 

is gebaseerd op the Canadian Multicultural Ideology Scale (MIS) die in Canadees en 

Amerikaans onderzoek met een interne consistentie van de schaal van alpha = ,80 zeer 

betrouwbaar bleek te zijn (Berry, 1997; Berry en Kalin, 1995; Bery e.a., 2011). De MIS 

bestaat uit 15 items die worden beoordeeld op een 5-punts Likert schaal
23

 (1=volledig mee 

oneens, 3=neutraal, 5=volledig mee eens) en die samen de ééndimensionale bipolaire 

schaal vormen. De multiculturele attitude van respondenten wordt bepaald aan de hand 

van de gemiddelde score op de schaal waarbij de linker pool van de schaal een negatieve 

                                                 
23 De items van de originele Canadian Multicultural Ideology Scale (MIS) moeten worden beoordeeld op een 7-

punts Likert Schaal (1=totally agree to 7=totally disagree). In 2006, 2008 en voor het huidige onderzoek werd 

ervoor gekozen om een 5-punts Likert Schaal te gebruiken voor de beoordeling van de items.  
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houding ten aanzien van culturele verschillen in de samenleving en steun voor 

multiculturalisme betekent en de rechter pool een positieve houding, 

segregatie/assimilatie en weerstand tegen multiculturalisme meet (Arends-Toth en Van de 

Vijver, 2003). In het huidige onderzoek werden, net als in de twee eerdere studies voor de 

analyses drie items verwijderd (zie Bijlage 2, item 13, 14 en 15). In 2006 en in 2008 was de 

Cronbachs alpha op de 12 overgebleven items respectievelijk α = ,85 (Bosman e.a., 2006) 

en α = ,82 (Van den Berg e.a., 2009). In het huidige onderzoek vonden we een α van ,84 op 

de 12 items (n = 1.239). De schaal bestaat uit items als: ‘Een samenleving met 

verschillende etnisch culturele minderheidsgroepen is beter in staat om nieuwe 

problemen op te lossen’ en ‘Etnisch culturele minderheden die naar Nederland komen 

moeten hun gedrag aanpassen aan de autochtone Nederlanders’ (zie Bijlage 2).  

 

Moslimattitude (MA) 

 

In het huidige onderzoek is, net als in 2008 voor het meten van de houding van 

defensiemedewerkers ten aanzien van mensen met een Islamitische levensbeschouwing, 

oftewel de ‘moslimattitude’, een schaal gebruikt die bestaat uit vier items. Deze schaal 

werd ontwikkeld door Pettigrew, Christ, Wagner en Stellmacher (2007). Items zijn 

bijvoorbeeld (zie Bijlage 2): ‘Er wonen zoveel Moslims in Nederland dat je jezelf als 

vreemde in je eigen land voelt’ en ‘De Nederlandse overheid doet er verstandig aan om de 

immigratie van Moslims te beperken’ (5-punts Likert schaal, 1=volledig mee oneens, 

3=neutraal, 5=volledig mee eens). De betrouwbaarheid van de schaal was in 2008 α = ,75 

en in 2011 α = ,82 (n = 1.238).  

   

Geprefereerde acculturatiestrategieën (ACA) 

 

Tot in de jaren zeventig werd de ‘acculturatiestrategie’ van een persoon als 

ééndimensionaal gegeven gezien. Een persoon kon de wens hebben volledig lid van de 

eigen etnisch culturele groep te blijven en te leven volgens eigen culturele gewoonten en 

tradities tot en met de wens nastreven om een volledig lid te zijn van de dominante 

samenleving. Beide acculturatievoorkeuren sloten elkaar uit. Berry (1974; 1980) vond dit 

een te eenzijdige manier om acculturatiestrategieën te duiden en stelde een 

tweedimensionale benadering voor die vervolgens in vele studies werd overgenomen en 

toegepast, zoals ook in het huidige en de twee eerdere onderzoeken onder 

defensiemedewerkers. We gebruikten voor het meten van de geprefereerde 

acculturatiestrategieën van defensiemedewerkers de tweedimensionale schaal die werd 

ontwikkeld door Andriessen en Phalet (2002). Volgens hen liggen er twee fundamentele 

vragen ten grondslag aan het beoordelen van acculturatiestrategieën. Ten eerste de vraag 
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die gaat over de mate waarin etnisch culturele minderheden hun eigen cultuur of 

kenmerken daarvan mogen behouden (cultuurbehoud). Ten tweede de vraag over de 

mate waarin ze de cultuur van de meerderheidsgroep, of kenmerken van die dominante 

cultuur willen overnemen (aanpassing). De twee acculturatievragen worden als 

onafhankelijk van elkaar beschouwd, waarmee cultuurbehoud en aanpassing niet langer 

meer beoordeeld worden als elkaar uitsluitende acculturatievoorkeuren. Beide 

acculturatiewensen kunnen voor etnisch culturele minderheden naast elkaar bestaan 

(Arends-Tóth en Van de Vijver, 2001). Na de juiste combinatie van de antwoorden op de 

twee items (5-punts Likert schaal, 1=volledig mee oneens, 3=neutraal, 5=volledig mee 

eens), waarbij code 1 en 2 samen ‘nee’ en code 4 en 5 samen ‘ja’ vormen
24

, kunnen de 

vier acculturatiestrategieën gevormd worden zoals door Berry (1997) werd 

onderscheiden, namelijk: separatie, assimilatie, integratie en marginalisatie (zie Figuur 1). 

Deze manier van conceptualisatie van acculturatiestrategieën wordt in onderzoek het 

meeste gebruikt. In het huidige onderzoek richten we ons op het perspectief van 

defensiemedewerkers met betrekking tot acculturatie van etnisch culturele minderheden 

en beoordelen we in dat verband wat defensiemedewerkers vinden dat etnisch culturele 

minderheden moeten doen in hun omgang met de heersende cultuur en hun eigen 

cultuur en gewoonten. In dat verband gebruiken we voor de rapportage van de 

onderzoeksresultaten de volgende termen: ‘segregatie’, ‘multiculturalisme’, ‘melting pot’ 

en ‘exclusie’. We beoordelen, net als in de twee voorgaande studies de 

acculturatieattitude met betrekking tot de privécontext en publieke context. Dit 

onderscheid wordt in Nederlands onderzoek voor het eerst gemaakt (Berry e.a., 2011). De 

twee items voor het meten van acculturatieattitude in de privécontext zijn: ‘Etnisch 

culturele minderheden moeten hun etnische cultuur in de privésituatie (bijv. thuis) 

kunnen handhaven’ en ‘Etnisch culturele minderheden moeten zich in de privésituatie 

(bijv. thuis) aanpassen aan de Nederlandse cultuur en maatschappij’. Acculturatieattitude 

in de publieke context wordt beoordeeld aan de hand van de gecombineerde antwoorden 

op de items: ‘Etnisch culturele minderheidsgroepen moeten hun etnische cultuur in het 

openbaar (bijv. werk, school) handhaven’ en ‘Etnisch culturele minderheden moeten zich 

in het openbaar (bijv. werk, school) aanpassen aan de Nederlandse cultuur en 

maatschappij’ (zie Bijlage 2). 

Voor het huidige onderzoek zijn twee items toegevoegd, namelijk: ‘Etnisch culturele 

minderheden moeten zich tijdens werktijd aanpassen aan de Nederlandse cultuur’ en 

’Etnisch culturele minderheden moeten hun cultuur tijdens werktijd kunnen handhaven’. 

Op basis van die twee items en de combinaties van de antwoorden kunnen wederom de 

                                                 
24 De neutrale antwoordcategorie werd voor het vormen van deze vier constructen buiten beschouwing gelaten, 

maar bij de analyses wel in de berekeningen meegenomen en als afzonderlijke categorie toegevoegd zodat kon 

worden beoordeeld welk percentage respondenten op één of op beide items met neutraal geantwoord had. 
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vier acculturatieoriëntaties gevormd worden. Deze zijn direct gerelateerd aan de 

specifieke werksituatie van de defensiemedewerkers (Bijlage 5, Tabel 6). 

 

Attitude ten aanzien van multiculturalisme in de werkomgeving (MCAW)  

 

De ‘werkgerelateerde multiculturele attitude’ (MCAW) is net als in 2006 en 2008 gemeten 

op basis van vier items die beoordeeld worden op een 5-punts Likert schaal (1=volledig 

mee oneens, 3=neutraal, 5=volledig mee eens). In het huidige onderzoek vonden we een 

betrouwbaarheid van α = ,75 op de schaal (4 items, n = 1.191), in 2006 van α = ,74 en in 

2008 van α = ,66 (zie items in Bijlage 2). 

  Voor het huidige onderzoek zijn voor het meten van attituden ten aanzien van 

multiculturalisme in de werksituatie acht items toegevoegd. Het zijn oorspronkelijk items 

van de MCA-schaal en de ACA-schaal die zijn herformuleert en daarmee vertaald naar de 

specifieke werksituatie, bijvoorbeeld: ‘Een krijgsmacht met verschillende etnisch culturele 

groepen is beter in staat om nieuwe problemen op te lossen’ en ‘Etnisch culturele 

minderheden moeten hun cultuur tijdens werktijd kunnen handhaven’. 

 

Ervaren veiligheidsklimaat 

 

Met zes items die worden beoordeeld op een 5-punts Likert schaal (1=volledig mee 

oneens, 3=neutraal, 5=volledig mee eens) hebben we, net als in 2008, de aard van de 

sfeer op de afdeling met betrekking tot de acceptatie van mensen met verschillende 

culturen en de tolerantie van cultuurgebonden tradities en gewoonten, oftewel het 

‘ervaren veiligheidsklimaat’ gemeten. De zes items vormen een schaal waarmee het 

zogenoemde ‘ervaren veiligheidsklimaat binnen de directe werkomgeving’ kan worden 

beoordeeld
25

. In eerdere onderzoeken werd de schaal betrouwbaar bevonden met een α 

= ,84 (Kruithof, 2001) en α = ,81 (Van den Berg e.a., 2009, n = 1.290). In 2006 werd klimaat 

niet onderzocht. In het huidige onderzoek vonden we met een α = ,76 (6 items, n = 1.180) 

dat de schaal wederom betrouwbaarheid is. Voorbeelden van items van de schaal zijn: 

‘Binnen onze afdeling vinden wij het positief als collega’s verschillende culturen hebben’ 

en ‘Binnen onze afdeling houden wij rekening met verschillende tradities en gewoonten 

van collega’s (bijvoorbeeld, eetgewoonten, geloofsuitingen, feesten)’ (zie Bijlage 2). 

 

                                                 
25 In 2008 werd met de items van de schaal het ervaren diversiteitklimaat van defensiemedewerkers binnen de 

directe werkomgeving gemeten. In die tijd stond in het personeelsbeleid van Defensie Gender- en 

Diversiteitbeleid centraal. Dit beleid werd in 2011 beëindigd. In het huidige onderzoek noemen we de 

antwoorden op de items ‘het ervaren veiligheidsklimaat’ van defensiemedewerkers binnen de directe 

werkomgeving. In het huidige personeelsbeleid van Defensie staat de sociaal veilige werk- en leefomgeving van 

defensiemedewerkers centraal.  
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2.3.2 Operationalisering van omgevingsfactoren  

  

Subjectief ervaren dreiging  

 

Voor het meten van ‘subjectief ervaren dreiging’ hebben we ons gebaseerd op de acht 

items uit de vragenlijst die gebruikt werd in het onderzoek Sociaal Culturele Ontwikkeling 

in Nederland (SOCON, 2005). Subjectief ervaren dreiging is volgens het onderzoek SOCON 

onder te verdelen in drie categorieën:  

1) Collectieve perceptie van materiële, culturele en machtsdreiging (4 items): ‘Etnisch 

culturele minderheden komen bij het toewijzen van huizen eerder aan de beurt dan 

autochtone Nederlanders’; ‘Onderwijs aan kinderen van etnisch culturele minderheden 

gaat ten koste van autochtone Nederlandse kinderen’; ‘Het komt nog eens zo ver dat 

Nederlanders ontslagen worden om etnisch culturele minderheden aan te nemen’ en ‘De 

komst van etnisch culturele minderheden naar Nederland is een bedreiging voor onze 

eigen cultuur’;  

2) Individuele subjectief ervaren dreiging als gevolg van de vestiging van etnisch 

culturele minderheden (2 items): ‘Ik maak me er wel eens zorgen over dat mijn 

woonomgeving er op achteruit gaat door de komst van etnische minderheden’ en ‘Ik ben 

wel eens bang dat mijn financiële vooruitzichten zullen verslechteren door de 

aanwezigheid van etnisch culturele minderheden’;  

3) Algemene subjectief ervaren dreiging (2 items): ‘Ik maak me er wel eens zorgen over 

dat mijn woonomgeving er op achteruit zal gaan’ en ‘Ik ben wel eens bang dat mijn 

financiële vooruitzichten de komende jaren zullen verslechteren’.  

 

Op basis van de acht items vormden we voor ons onderzoek één schaal met een 

betrouwbaarheid van α = ,83 (n = 1.207). De items werden beoordeeld op een 6-punts 

schaal (1=nooit over nagedacht, 2=helemaal niet mee eens, 6=helemaal mee eens).  

  

Realistische dreiging 

 

Voor het meten van gevoelens van ‘realistische dreiging’ werd voor ons onderzoek een 12-

item instrument vertaald uit het Engels dat ontwikkeld werd door Stephan, Diaz-Loving en 

Duran (2000) en Stephen e.a. (2002). De items waar betreffende vragenlijst uit 

opgebouwd is, worden voor onderzoek steeds aangepast aan de maatschappelijke situatie 

zoals geldt in het land van de onderzoekspopulatie. Stephan e.a. (2000) namen voor één 

van hun onderzoeken in de vragenlijst bijvoorbeeld de onderwerpen van bezorgdheid op 

die actueel waren in zowel de VS als in Mexico. In die landen waren destijds economische 

onzekerheid, immigratie en criminaliteit actuele thema’s die tot gevoelens van dreiging en 



Pagina 48 van 156 

 

bezorgdheid leidden. Daarnaast onderzochten Stephan e.a. (2002) Racial Attitudes of 

Blacks and Whites in de Verenigde Staten. Voor ons onderzoek hebben we die vragenlijst 

als uitgangspunt genomen. Naast een vertaling uit het Engels hebben we de items 

aangepast aan de maatschappelijke situatie van Nederland. Dit betekende dat de 

concepten `Blacks’ and `Whites’ vervangen werden voor ‘etnisch culturele minderheden’ 

en ’autochtone Nederlanders’. Verder waren de items die Stephan e.a. (2002) voor hun 

onderzoek gebruikten van toepassing op de maatschappelijke thema’s die in Nederland 

tot bezorgdheid leiden en bediscussieerd worden. Voorbeelden zijn: ‘Er wordt te veel geld 

uitgegeven aan onderwijsprogramma’s ten gunste van etnisch culturele minderheden’; 

‘Etnisch culturele minderheden hebben meer politieke macht dan ze in dit land 

verdienen’; ‘Etnisch culturele minderheden ontvangen te veel geld voor gezondheidszorg 

en zorg voor kinderen’. We hanteerden voor het beoordelen van de items een 5-punts 

Likert schaal (1=volledig mee oneens, 3=neutraal, 5=volledig mee eens)
26

. In het huidige 

onderzoek vormen de twaalf items een schaal met een betrouwbaarheid van α = ,93 (n = 

1.181). 

 

Contact met etnisch culturele minderheden 

 

Voor het meten van ‘frequentie van contact’ met mensen met een andere dan de 

Nederlandse etnisch culturele achtergrond hebben we gebruik gemaakt van één item uit 

de Direct Contact Scale
27

 van Schalk-Soekar en Van de Vijver (2008b), namelijk ‘Hoeveel 

persoonlijk contact heeft u met mensen met een andere etnisch culturele afkomst dan de 

Nederlandse?’ (1=geen contact, 2=minder dan maandelijks, 3=maandelijks, 4=wekelijks, 

5=dagelijks)’.  

 

Bezorgdheid in contact met etnisch culturele minderheden 

 

De schaal Intergroup anxiety
28

 (Stephan e.a., 2000) is gebaseerd op een instrument dat 

twaalf gevoelens – ‘that asked participants how they would feel when interacting with 

individuals from the other country’ (Stephan e.a., 2000, p. 243) – meet. Voor de huidige 

studie hebben we het instrument vertaald in het Nederlands en maken we voor de 

beoordeling van de items gebruik van een 5-punts Likert schaal (1=volledig mee oneens, 

                                                 
26 In het ‘originele’ instrument (Stephan e.a., 2002) worden de items gepresenteerd met een 10-punts Likert 

Schaal (1=strongly disagree, 10=strongly agree). 
27 Voor het huidige onderzoek werd de term ‘allochtonen’ gewijzigd in ‘een andere etnisch culturele afkomst dan 

de Nederlandse’.  
28 De eerste versie werd ontwikkeld door Stephan & Stephan in 1985. 
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3=neutraal en 5=volledig mee eens
29

). Ook is de oorspronkelijke introductie op de 

vragenlijst aangepast aan de context van ons onderzoek, te weten: ‘Als ik samenwerk met 

een collega met een andere etnisch culturele afkomst dan de Nederlandse dan voel ik 

me…’. Voorbeelden van gevoelens zijn: ‘nerveus’, ‘onhandig’ en ‘veilig’. Stephan e.a. 

(2000) vonden voor deze schaal (intergroup anxiety) een betrouwbaarheid van α = ,90 en 

α = ,87 voor respectievelijk n = 126 studenten uit de Verenigde Staten en n = 130 

studenten uit Mexico (Stephan e.a., 2000). In het huidige onderzoek vonden we een 

betrouwbaarheid van α = ,71 (12 items, n = 1.126). We kozen er echter voor om twee 

subschalen te maken. Eén schaal meet positieve gevoelens in contact met etnisch 

culturele minderheden (6 items, α = ,89, n = 1.150) en één schaal negatieve gevoelens (6 

items, α = ,71, n = 1.160).  

 

Identificatie met land van herkomst 

 

De mate van ‘identificatie’ met het land van herkomst is net als in 2008 (toen “identiteit” 

genoemd) gemeten op basis van vier uitspraken die werden beoordeeld op een 5-punts 

Likert schaal (1=volledig mee oneens, 3=neutraal, 5=volledig mee eens), namelijk: ‘Mijn 

culturele achtergrond heeft invloed op hoe ik over mezelf denk’, ‘Ik ben blij met mijn 

culturele achtergrond’, ‘Ik voel me Nederlander’, en ‘Ik ben er trots op dat ik Nederlander 

ben’. In 2008 vormden de vier items samen een schaal met een betrouwbaarheid van α = 

,86 (n = 1.275). In het huidige onderzoek vormden de vier items een schaal met een 

betrouwbaarheid van α = ,75 (n = 1.181). 

 

Opvattingen over het personeelsbeleid van Defensie 

 

Voor het huidige onderzoek werd een nieuw instrument ontwikkeld dat ‘opvattingen over 

defensiebeleid’ meet. Dit instrument is net als in 2008 gebaseerd op het werk van Glastra 

(1999) dat handelt over intercultureel management. De theorie van Glastra omvat drie 

benaderingen van diversiteitbeleid. Ten eerste de discriminatiebenadering, welke het 

beleid inhoudt dat zich richt op het aanpakken van uitsluiting en discriminatie en op het 

creëren van gelijke kansen voor iedereen. Ten tweede de differentiebenadering in het 

kader waarvan in beleid aandacht besteed wordt aan culturele verschillen en het gebrek 

aan erkenning daarvan. De nadruk ligt in dat verband op zowel culturele als individuele 

verschillen. Ten derde de deficitbenadering, welke uitgaat van de gedachte dat etnisch 

culturele minderheden onder andere voor wat betreft taal een achterstand hebben, en 

moeite hebben zich aan de organisatiecultuur aan te passen en daarin moeten worden 

                                                 
29 In het originele instrument wordt voor het meten van intergroup anxiety een 10-puntsschaal gebruikt (1 = not 

at all …, 10 = extremely …). 
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begeleid. Twee benaderingen zijn relevant voor de actuele beleidssituatie van Defensie, 

namelijk de discriminatie- en de differentiebenadering. 

 In samenwerking met Glastra is voor het huidige onderzoek een instrument ontwikkeld 

met achttien items die op basis van een 5-punts Likert schaal (1=volledig mee oneens, 

3=neutraal, 5=volledig mee eens) beoordeeld konden worden. Op basis van Principale 

Factoranalyse (Kaiser-Meyer-Olkin = ,83
30

 en de Bartlett’s Test of sphericity is p<,00
31

) 

werden twee schalen gevormd. Zes items werden buiten het onderzoek gehouden en niet 

verder geanalyseerd.  

 De eerste schaal meet 'Aandacht en waardering voor individuele verschillen' (α = ,76, 6 

items, n = 1.202) en komt overeen met de differentiebenadering van Glastra (1999). 

Voorbeelden van items zijn: ‘Defensie moet ervoor zorgen dat medewerkers elkaars 

etnisch culturele achtergronden leren begrijpen’, ‘Defensie moet ruimte maken voor het 

uiten van individuele verschillen tussen medewerkers voor wat betreft hun gewoonten’ en 

‘Defensie moet het blijven bestaan van verschillen tussen individuele personeelsleden 

aanmoedigen'. Twee items (van de acht toegevoegde MCAW-items, zie paragraaf 2.3.1) 

werden toegevoegd waardoor de schaal nog betrouwbaarder werd, namelijk: ‘Een 

krijgsmacht met verschillende etnisch culturele groepen is beter in staat om nieuwe 

problemen op te lossen’ en ‘Autochtoon defensiepersoneel zou meer moeten doen om te 

leren over de gewoonten van collega’s met een niet-Nederlandse etnisch culturele 

achtergrond’. Deze eerste schaal heeft een betrouwbaarheid van α = ,81 (8 items, n = 

1.175).  

 De tweede schaal meet: 'Aandacht voor het voorkomen van discriminatie en 

ongewenst gedrag' en heeft een betrouwbaarheid van α = ,73 (6 items, n = 1.190) en sluit 

aan bij Glastra’s discriminatiebenadering (1999). Voorbeelden van items zijn: ‘Defensie 

moet autochtone medewerkers trainen om ongewenst gedrag tegenover etnisch culturele 

minderheden te voorkomen’, ‘Defensie doet voldoende om discriminatie tegen etnisch 

culturele minderheden tegen te gaan’ (gespiegeld) en ‘Defensie moet autochtone 

medewerkers trainen om discriminatie te herkennen’. 

 

Veranderde houding ten aanzien van Defensie 

 

In de periode dat het huidige onderzoek werd uitgevoerd wordt Defensie al enkele 

maanden geconfronteerd met een fors begrotingstekort en zijn verschillende 

bezuinigingsmaatregelen getroffen. In de internationale literatuur en studies over 

                                                 
30 Kaiser-Meyer-Olkin: een minimum score van 0,5 wordt aanbevolen voor verdere Factoranalyse, waarden 

tussen 0,5 en 0,7 zijn middelmatig, waarden tussen 0,7 en 0,8 goed en waarden hoger dan 0,8 zijn zeer goed. 
31 Bartlett’s Tests: de nulhypothese ‘er is een relatie tussen de variabelen’ kan worden bevestigd bij een 

significantie van p < ,05 (95% kans). 
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economische crisis zien we hoe mensen door een dergelijke situatie ongerust worden over 

het behoud van hun baan en inkomen en hoe zij vertrouwen verliezen in voldoende 

economisch draagkracht en kwaliteit van leven. We zien ook hoe in een dergelijke situatie 

zondebokken ontstaan en niet zelden gaat dit om minderheidsgroepen zoals etnisch 

culturele minderheden. Om die reden hebben we in dit onderzoek niet alleen aandacht 

besteed aan de opgegeven redenen voor geen deelname aan het onderzoek (zie paragraaf 

2.2), maar ook hebben we een item opgenomen over de ‘veranderde houding’ van 

defensiemedewerkers tegenover hun werkgever. Het item: ‘Mijn houding ten aanzien van 

Defensie is in de afgelopen 12 maanden …’ kon worden beoordeeld op een 5-punts Likert 

schaal (1=veel negatiever geworden, 3=hetzelfde gebleven, 5=veel positiever geworden). 

 

Persoonlijke tevredenheid van defensiemedewerkers met de werksituatie 

 

Net als in 2008 werd de ‘tevredenheid’ met de eigen werksituatie van 

defensiemedewerkers beoordeeld. Het gaat om opvattingen als: ‘Ik voel mij sterk 

verbonden met mijn werk’ en ‘Mijn werk geeft mij het gevoel dat ik iets wezenlijks heb 

bereikt’ (5-punts Likert schaal, 1=volledig mee oneens, 3=neutraal, 5=volledig mee eens). 

Voor het huidige onderzoek werden nog twee items toegevoegd: ‘Ik voel mij gewaardeerd 

door mijn leidinggevende’ en ‘Ik voel mij gewaardeerd door mijn collega’s’. De 9 items 

samen vormden een ‘tevredenheids’-schaal met een betrouwbaarheid van α = ,90 (n = 

1.197). In 2008 vormden de zeven werkgerelateerde opvattingen een schaal met een 

betrouwbaarheid van α = ,90 (n = 1.272).  

 

Persoonlijke tevredenheid en ervaren kansen van defensiemedewerkers 

 

In het onderzoek werd ook aandacht besteed aan de ‘tevredenheid over de persoonlijke 

situatie’ van defensiemedewerkers en over ‘ervaren kansen’ in het leven. We 

onderscheidden twee subschalen, namelijk de Life Satisfaction Scale en de Perceived 

Opportunities Scale (Schalk Soekar, 2007; Schalk-Soekar en Van de Vijver, 2008b)
32

. De 

schalen bestaan ieder uit vier items die in het huidige onderzoek beoordeeld zijn op een 5-

punts Likert schaal (1= helemaal niet mee eens, 5=helemaal mee eens)
33

. In eerder 

onderzoek werd een betrouwbaarheid gevonden van α = ,65 voor de Life Satisfaction 

Scale en een α = ,85 voor de Perceived Opportunities Scale (n = 1.285 inwoners van 

Tilburg). Voorbeelden van items in de schalen zijn respectievelijk: ‘Ik ben tevreden met 

                                                 
32 Voor het huidige onderzoek is de term ‘allochtonen’ steeds gewijzigd in ‘etnisch culturele minderheden’.  
33 Schalk-Soekar (2007) gebruikte voor het beoordelen van de items van de Life Satisfaction Scale en de Perceived 

Opportunities Scale een 7-punts Likert schaal (1=ja, helemaal mee eens, 4=neutraal, 7=nee, helemaal niet mee 

eens). 
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mijn leven’ en ‘De kansen van autochtonen op scholing of bijscholing zijn beter dan die 

van etnisch culturele minderheden’. In het huidige onderzoek werd een betrouwbaarheid 

gevonden van α = ,66 voor de Life Satisfaction Scale (n = 1.205) en α = ,82 voor de 

Perceived Opportunities Scale (n = 1.195). 

 

Waardevoorkeuren 

 

Uit internationaal onderzoek blijkt dat waardevoorkeuren samenhangen met opvattingen 

van mensen over etnisch culturele minderheden en multiculturalisme (Leong, 2008). Voor 

ons onderzoek maken we voor het meten van persoonlijke waardevoorkeuren gebruik van 

de Nederlandse vertaling van de Portrait Value Questionnaire (Schwartz, 1994) die is 

opgenomen in de European Social Survey (ESS). Het instrument bestaat uit 21 items die 

worden beoordeeld op een 6-punts schaal (1=lijkt helemaal niet op mij, 6=lijkt heel erg 

veel op mij) en die tien waardevoorkeuren meten, waaronder ‘veiligheid’, ‘zelfsturing’ en 

‘conformiteit’. Het originele instrument is opgebouwd uit 57 items en werd ontwikkeld 

door Shalom Schwartz (1994). Hiermee konden de waardevoorkeuren binnen 

uiteenlopende culturen worden beoordeeld en onderling worden vergeleken (Schwartz, 

2007). De 21-, 29- en 40-item versies van de PVQ zijn gebruikt voor onderzoek onder 

verschillende populaties en de vragenlijsten zijn op verschillende manieren afgenomen 

(face-to-face interviews, internet surveys, schriftelijke surveys). De PVQ is op zichzelf 

staand en dus geschikt als unieke vragenlijst en wordt het meest gebruikt in sociaal en 

crosscultureel psychologisch onderzoek. De 21 items worden vaak voor Europees 

onderzoek gebruikt, enerzijds omdat hiermee de meest gangbare en herkenbare Europese 

waarden kunnen worden onderscheiden en anderzijds omdat de items eenvoudig zijn wat 

de vragenlijst geschikt maakt voor mensen uit alle segmenten van de samenleving. Voor 

ons onderzoek is de vragenlijst nog meer vereenvoudigd (bijvoorbeeld ‘voor haar’ of ‘voor 

hem’ en ‘hij’ of ‘zij’ zijn steeds gewijzigd in ‘voor mij’ en ‘ik’).  

 Onderzoek in 19 Europese landen (ESS) toonde een betrouwbaarheid op de tien 

schalen van α = ,36 tot α = ,70.
34

 In het huidige onderzoek namen we per schaal een 

interne consistentie waar van α = ,21 tot α = ,76. Alleen de waardevoorkeuren Stimulatie 

en Prestatiegerichtheid hebben een hoge betrouwbaarheid en zijn volgens de vuistregel (α 

is minimaal ,70) voor verdere analyse geschikt. In het huidige onderzoek zullen twee 

waardevoorkeuren niet verder geanalyseerd worden in verband met een te lage 

betrouwbaarheid, namelijk de behoefte aan Veiligheid (Security α = ,38) en Tradities 

naleven (Tradition α = ,21). De overige acht waardevoorkeuren zijn wel voor verdere 

                                                 
34 Eerste ronde European Social Survey in 2002, dataverzameling in 19 landen (Schwartz, 2007; Knoppen & Saris, 

2009). Zie ook: www.europeansocialsurvey.org. 

http://www.europeansocialsurvey.org/
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analyses opgenomen in het onderzoek, al zijn de interne consistenties van de meeste 

schalen erg laag: 

 ‘Macht’ (α = ,48, n = 1.212) wordt gemeten met twee items: ‘Het is belangrijk voor mij 

om rijk te zijn. Ik wil graag veel geld en dure spullen hebben’ en ‘Het is belangrijk voor mij 

dat ik van anderen respect krijg. Ik wil dat mensen doen wat ik zeg’. 

 ‘Universalisme’ (α = ,49, n = 1.213) is gemeten op basis van 3 items, waaronder ‘Ik vind 

echt dat mensen goed voor de natuur moeten zorgen. Goed omgaan met het milieu is 

belangrijk voor mij’ en ‘Ik vind het belangrijk dat iedereen in de wereld gelijkwaardig 

wordt behandeld. Ik vind dat iedereen gelijke kansen in het leven moet hebben’. 

 De waarde ‘zelfsturing’ (α = ,50, n = 1.223) is samengesteld uit de items: ‘Het is 

belangrijk voor mij om zelf beslissingen te nemen over wat ik doe. Ik wil graag vrij en 

onafhankelijk van anderen zijn’ en ‘Nieuwe ideeën bedenken en creatief zijn is belangrijk 

voor mij. Ik wil dingen graag op mijn eigen, originele manier doen’.  

 ‘Welwillendheid’ (α = ,53, n = 1.220) bestaat uit de items: ‘Het is erg belangrijk voor mij 

om de mensen om me heen te helpen. Ik wil zorgen voor hun welzijn’ en ‘Het is belangrijk 

voor mij om loyaal te zijn ten opzichte van mijn vrienden. Ik wil mezelf wijden aan de 

mensen die me dierbaar zijn’.  

 ‘Hedonisme’ (α = ,58, n = 1.219) bestaat uit twee items: ‘Het is belangrijk voor mij om 

me te vermaken. Ik houd ervan om mezelf te “verwennen”’ en ‘Ik zoek naar elke kans om 

plezier te hebben. Het is belangrijk voor mij om dingen te doen waaraan ik plezier beleef’.  

  De items ‘Ik vind dat mensen moeten doen wat hen wordt opgedragen. Ik vind dat 

mensen regels altijd moeten naleven, zelfs als niemand toekijkt’ en ‘Het is belangrijk voor 

mij om me altijd correct te gedragen. Ik wil alle gedrag vermijden waarvan mensen zullen 

zeggen dat het fout is’ vormen samen de waardevoorkeur ‘Conformiteit’ (α = ,63, n = 

1.218). 

 ‘Stimulatie’ (α = ,73, n = 1.223) behelst de items: ‘Ik houd van verrassingen en ben 

altijd op zoek naar nieuwe dingen om te doen. Ik vind het belangrijk om veel verschillende 

dingen te doen in het leven’ en ‘Ik ben op zoek naar avontuur en neem graag risico's. Ik wil 

een spannend leven leiden’.  

 Tot slot is ‘Prestatiegerichtheid’ (α = ,76, n = 1.213) gemeten met twee items: ‘Het is 

belangrijk voor mij om te laten zien wat ik kan. Ik wil dat mensen bewonderen wat ik doe’ 

en ‘Het is belangrijk voor mij om zeer succesvol te zijn. Ik hoop dat mensen mijn prestaties 

erkennen’. 

 

2.3.3 Operationalisering van achtergrondvariabelen 

 

Net als in 2006 en 2008 werd onderzocht of en op welke manier de persoonlijke en 

professionele achtergrondkenmerken van de defensiemedewerkers met attituden 
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samenhangen en of verschillende groepen binnen de onderzoeksgroep onderling van 

elkaar verschillen voor wat betreft multiculturele attituden. Voor het meten van 

persoonlijke kenmerken zijn vragen gesteld over geslacht, leeftijd (1 < 24, 2 = 24 t/m 34, 3 

= 35 t/m 44, 4 = 45 t/m 54, 5 = 55 t/m 64, 6 = 65 >), etnisch culturele herkomst (van de 

defensiemedewerker zelf en van de vader en moeder), opleidingsniveau (1 = geen 

opleiding, 10 = WO), burgerlijke staat (en aantal kinderen) en levensbeschouwing. Voor 

inzicht in de professionele kenmerken van de medewerkers hebben we vragen 

opgenomen over het type aanstelling bij Defensie (militair of burgerambtenaar), rang of 

schaal (1 = schaal 1-5, 2 = schaal 6-11, 3 = schaal 12-16), militaire opleiding van de militaire 

medewerker en het aantal uitzendingen (inclusief naam en periode van de uitzending) 

waaraan de militaire medewerker deelnam. Verder is gevraagd naar het 

defensieonderdeel waar de medewerker werkzaam is en het aantal dienstjaren dat hij of 

zij verbonden is aan Defensie.  

 Om de juiste rang van de militaire medewerkers te kunnen meten zijn deze in de 

vragenlijst per defensieonderdeel aan de respondenten voorgelegd. Voor de analyses zijn 

op basis van de rangen die gelden binnen de verschillende defensieonderdelen vijf 

geïntegreerde categorieën gemaakt, die samen de variabele rang vormen (1 = Manschap 

of in rang gelijk gesteld, 2 = Onderofficier (korporaal, sergeant majoor, adjudant), 3 = 

Subaltern Officier (kapitein tot vaandrig), 4 = Hoofd officier (majoor tot kolonel), 5 = 

Opper- en vlagofficier (commodore, brigade generaal, generaal-majoor tot generaal). 

 

2.4  Methoden van data-analyse 

 

Pilot 

 

In het voorjaar van 2011 werd door de onderzoeker een pilot uitgevoerd onder negen 

defensiemedewerkers van de Ruyter van Stevenickkazerne in Oirschot, om te beoordelen 

of de vragenlijst begrijpelijk, duidelijk en volledig was. De jongste deelnemer was 19 en de 

oudste 25 jaar (M = 22 jaar). De deelnemers hadden de rang van soldaat (n = 4), korporaal 

(n = 3), sergeant (n = 1) en luitenant (n = 1) en twee van hen hadden een andere dan de 

Nederlandse Etnisch Culturele achtergrond. Eén deelnemer had als hoogst voltooide 

opleiding MAVO, drie hadden VMBO, drie MBO, één HAVO en één HBO. Het aantal 

dienstjaren van de deelnemers varieerde van 1,5 tot 5,5 jaar (M = 4 dienstjaren). Vijf van 

de negen deelnemers waren uitgezonden geweest (Afghanistan 2009, TFU en ISAF).  

De militairen hebben in individuele sessies van 1 tot 1,5 uur een aantal onderdelen van 

de vragenlijst ingevuld. Elk onderdeel werd steeds meteen na het invullen besproken. 

Onderzocht werd of de introducties en de items van de vragen begrijpelijk en duidelijk 

waren. Hierbij werd aandacht besteed aan de wijze waarop de deelnemers items 



Pagina 55 van 156 

 

interpreteerden en beoordeeld of de gebruikte terminologie aansloot bij het (vak)jargon 

van de deelnemers. Indien een formulering onduidelijk was of onbegrijpelijk deden de 

deelnemers een voorstel voor aanpassing en verbetering. Ook werd besproken wat 

medewerkers zelf verstonden onder etnisch culturele minderheden en allochtonen.  

Op basis van de resultaten uit de pilot werd in de vragenlijst de definitie van etnisch 

culturele minderheden aangescherpt zodat duidelijker werd dat het bij etnisch culturele 

minderheden gaat om niet-Westerse allochtonen. Ten tweede werden de introducties op 

een aantal vragen aangescherpt en geconcretiseerd en ten derde werden de items over 

visie op defensiebeleid vereenvoudigd en samengevoegd met items over visie op 

multiculturalisme in de werkomgeving uit een andere vraag. Ten slotte werd, op advies 

van de meeste deelnemers aan de pilot, in de items over persoonlijke waardevoorkeuren 

steeds ‘hij’/‘zij’, ‘hem’/’haar’ en ‘zijn’/’haar’ gewijzigd in ‘ik‘, ‘mij’ en ‘mijn’ zodat de items 

meer leesbaar en makkelijker te beoordelen werden. Op basis van de sessies werd tevens 

een inschatting gemaakt van de tijd die het in beslag zou nemen om de vragenlijst in te 

vullen.  

 

Analysetechnieken in het huidige onderzoek  

 

We hebben allereerst onderzocht in hoeverre we op basis van de onderzoeksresultaten 

betrouwbare uitspraken zouden kunnen doen over de huidige populatie 

defensiemedewerkers. Om de zogenoemde representativiteit
35

 van het onderzoek te 

kunnen beoordelen maakten we gebruik van een niet parametrische toets Chi-kwadraat
36

 

(variabelen gemeten op een nominale of ordinale schaal).  

 Op basis van de Chi-kwadraat toets onderzochten we ook of de onderzoeksgroepen 

van 2006, 2008 en 2011 voor wat betreft de verdeling op achtergrondkenmerken van de 

respondenten overeenkwamen, zodat we konden beoordelen of de gevonden verschillen 

                                                 
35 Om alle defensieonderdelen voldoende vertegenwoordigd te laten zijn werd er in het huidige onderzoek voor 

gekozen om per defensieonderdeel aselecte steekproeven van gelijke grootten te trekken en niet voor een 

aselecte steekproeftrekking uit het totale personeelsbestand van Defensie. Als gevolg daarvan komen de 

steekproef en het personeelsbestand van Defensie niet overeen voor wat betreft de vertegenwoordiging van de 

verschillende defensieonderdelen. Daarom werd beoordeeld of de onderzoeksgegevens, voor verdere analyses, 

op basis van defensieonderdeel gewogen moesten worden. Wegen van data gebeurt onder andere om de 

onderzoeksgroep en onderzoekspopulatie voor wat betreft verdelingen van essentiële variabelen zo veel 

mogelijk overeen te laten komen. In Bijlage 3 Tabel 1 kolom E zien we de gewichten per defensieonderdeel en 

daarmee wat er aan correcties nodig is om de verdeling in de onderzoeksgroep overeen te laten komen met de 

verdeling in de populatie medewerkers van Defensie. Met name het CLAS en CZSK zijn in de steekproef 

ondervertegenwoordigd.   
36 Als de waarde van Chi-kwadraat dicht bij nul ligt dan zijn de steekproefgroep en populatie (praktisch) gelijk aan 

elkaar voor wat betreft de verdeling van betreffende variabele. De nulhypothese: ‘de waargenomen verdeling is 

gelijk aan de theoretische verdeling’ hoeft dan niet te worden verworpen en met de resultaten uit het onderzoek 

kunnen dan betrouwbare uitspraken gedaan worden over de totale populatie medewerkers van Defensie. 
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in attituden ook daadwerkelijk te maken hebben met de veranderde houding van 

defensiemedewerkers sinds 2006, of dat de verschillende groepsamenstellingen op 

relevante achtergrondkenmerken die met attituden samenhangen hier debet aan zijn.  

 Tevens beoordeelden we met de Chi-kwadraat toets en op basis van Cramér’s V
37

 of de 

acculturatievoorkeuren van defensiemedewerkers, te weten: segregatie (separatie), 

melting pot (assimilatie), exclusie (marginalisatie) en multiculturalisme (integratie), 

significant verschillen met de acculturatievoorkeuren van de medewerkers in 2006 en 

2008.  

 We berekenden voor de drie afzonderlijke studies de gemiddelde scores en 

standaarddeviaties op de attitudeschalen (MCA, MCAW, MA en veiligheidsklimaat). Voor 

de attitudeschalen geldt de betekenis van de scores zoals in Figuur 3 is weergegeven. De 

respondenten hebben per item van elke attitudeschaal op een 5-punts Likertschaal 

aangegeven wat op hen van toepassing was.  

 

 
      Theoretisch middelpunt 

 
Negatieve     Neutrale    Positieve  
houding 
 

   houding    houding 

 
1 

 
1,5 

 
2 

 
2,5 

 
3 

 
3,5 

 
4 

 
4,5 

 
5 

 

Figuur 3:  Betekenis van de scores op de attitudeschalen MCA, MCAW, MA en Klimaat 

 

Om te toetsen of de gemiddelde attituden (MCA en MCAW) van defensiemedewerkers die 

deelnamen aan het huidige onderzoek significant verschilt van de attituden van de 

deelnemers in 2006 en 2008, maakten we gebruik van variantie-analyses (One Way 

ANOVA, toets voor het vergelijken van méér dan twee populatiegemiddelden).
38

  

 De moslimattitude van defensiemedewerkers en het ervaren veiligheidsklimaat binnen 

de directe werkomgeving werd alleen in 2008 en in 2011 onderzocht. We beoordelen voor 

beide attituden of 2008 en 2011 significant van elkaar verschillen met de Student’s t-toets 

(toets voor twee onafhankelijke steekproeven) en met de effectmaat èta kwadraat
39

.  

                                                 
37 Associatiemaat voor nominale variabelen met meer dan twee uitkomstcategorieën: 0 (geen verband) ≤ V ≤ 1 

(perfect verband). 
38 We hebben de attitudeschalen behandeld als zijnde metingen op quasi-interval niveau zoals in de vorige 

studies ook gebeurd is. Formeel voldoen Likertschalen niet aan de normen van een interval meetniveau omdat 

de ‘afstand’ tussen de antwoordcategorieën ‘volledig mee oneens’ en ‘mee oneens’ niet vanzelfsprekend 

dezelfde is als de ‘afstand’ tussen de antwoordcategorieën ‘neutraal’ en ‘mee eens’. Likertschalen hebben een 

ordinaal meetniveau. Toch wordt de Likertschaal in de meeste sociaal wetenschappelijke studies voor het 

uitvoeren van analyses als een interval- of een quasi-interval schaal beschouwd. 
39 Effectgrootte 0,01 = klein; 0,06 = medium; 0,14 = groot (classificatie van Cohen, 1988). 
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 De samenhang tussen attituden en persoonlijke en professionele 

achtergrondkenmerken van de defensiemedewerkers, alsook de verbanden tussen 

attituden en overige omgevingsfactoren, onderzochten we met Pearson’s product-

moment correlatiecoëfficiënt r (variabelen gemeten op interval en ratio niveau) en met 

Spearman’s rang correlatiecoëfficiënt rho (variabelen gemeten op ordinaal niveau).  

 Om te kunnen beoordelen of verschillen tussen de onderzoeksgroepen te maken 

hadden met een verandering in multiculturele attituden sinds 2006 of dat de verschillen 

het gevolg waren van verschillen in samenstelling van de onderzoeksgroepen in 2006, 

2008 en 2011, hebben we in de analyses gecontroleerd voor de achtergrondkenmerken 

van de respondenten. We hebben hiervoor multipele regressieanalyses uitgevoerd nadat 

de gegevens van de drie onderzoeksjaren tot één databestand waren samengevoegd. We 

hebben voor jaar van onderzoek drie dummyvariabelen aangemaakt. In de 

regressieanalyses diende onderzoeksjaar 2006 steeds als referentiegroep. Voor wat 

betreft de analyses voor MA en ervaren klimaat konden alleen 2008 en 2011 met elkaar 

vergeleken worden. In die regressieanalyses werden dan ook alleen de 

achtergrondgegevens van de onderzoeksgroepen van 2008 en 2011 opgenomen. Tevens 

werden voor de regressieanalyses dummyvariabelen gemaakt van de verschillende 

nominale variabelen (waaronder opleidingsniveau, rang/salarispositie en 

defensieonderdeel).  

 Om te beoordelen of de gemiddelde scores op de attitudeschalen significant 

verschillen voor mannelijke en vrouwelijke medewerkers en voor etnisch culturele 

minderheden en autochtonen onder het defensiepersoneel, hebben we t-toetsen voor het 

beoordelen van het verschil tussen twee populatiegemiddelden uitgevoerd (Student’s t-

toets).  

 Of de gemiddelde scores op de attitudeschalen van de medewerkers van de 

verschillende defensieonderdelen onderling van elkaar verschillen, hebben we op basis 

van variantie-analyse beoordeeld. Met een Post Hoc Multiple Comparison toets 

(Bonferroni) is gekeken welke defensieonderdelen (groepsgemiddelden) van elkaar 

verschilden wat betreft de gemiddelde scores op de vier attitudeschalen (MCA, MCAW, 

MA, veiligheidsklimaat).  

 Het databestand werd gecontroleerd op onnodige ‘missing values’ en daar waar 

mogelijk (bijvoorbeeld bij opleiding en burgerlijke staat) werd op basis van de ingevulde 

‘anders’-categorieën alsnog een passende antwoordcode toegekend. 
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         Hoofdstuk 3  

Onderzoeksresultaten  

 

 

 

 

In dit derde hoofdstuk worden de onderzoeksresultaten besproken. Het gaat dan om de 

resultaten uit 2006, 2008 en 2011. Voor 2006 en 2008 werden de analyses opnieuw 

uitgevoerd. De meeste onderzoeksresultaten zijn in de Bijlagen van dit onderzoeksrapport 

opgenomen.  

 In paragraaf 3.1 besteden we aandacht aan de persoonlijke en professionele 

achtergrondkenmerken van de respondenten en beoordelen we in welke mate de drie 

onderzoeksgroepen op de verdelingen in achtergrondkenmerken overeenkomen.  

 In paragraaf 3.2 vergelijken we de achtergrondkenmerken van de medewerkers die 

deelnamen aan het huidige onderzoek met de kenmerken van de medewerkers uit het 

personeelsbestand van Defensie en beoordelen we in dat verband de representativiteit 

van het huidige onderzoek.  

 In paragraaf 3.3 vergelijken we de onderzoeksgroepen voor wat betreft de gemiddelde 

scores van de respondenten op de attitudeschalen en in paragraaf 3.4 worden de 

gemiddelde scores op de attitudeschalen van subgroepen zoals mannen en vrouwen, 

etnisch culturele minderheden en autochtonen besproken en wordt aandacht besteed aan 

de factoren die met multiculturele attituden samenhangen.  

 

3.1  Achtergrondkenmerken van de respondenten in 2006, 2008 en 2011 

 

 Een van de twee doelstellingen van dit onderzoek was het beoordelen of de houding van 

defensiemedewerkers is veranderd sinds 2006. Om dit goed te kunnen beoordelen is het 

belangrijk te onderzoeken of de drie onderzoeksgroepen een gelijke verdeling kennen 

voor wat betreft persoonlijke en professionele kenmerken van de respondenten. De 

achtergrondkenmerken van de respondenten kunnen namelijk van invloed zijn op de aard 

van multiculturele attituden. In Tabel 3 worden de verdelingen in persoonlijke en 

professionele kenmerken van de respondenten van de drie studies gepresenteerd, 

respectievelijk in kolom A en E; B en F; C en G. In kolom I van Tabel 3 is de verdeling te zien 

in professionele kenmerken van alle medewerkers van Defensie, gebaseerd op het totale 

personeelsbestand in 2011. Hier komen we in paragraaf 3.2 op terug. 
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  In Tabel 3 zien we dat van de medewerkers die deelnamen aan het huidige onderzoek 

ruim 12% vrouw is. Dit komt overeen met het aantal vrouwelijke medewerkers dat in 2006 

en in 2008 aan het onderzoek deelnam. We zien verder dat in het huidige onderzoek ruim 

één derde van de deelnemers tussen de 45 tot 54 jaar oud is. Hetzelfde gold in 2008.  

  

Tabel 3:  Verdeling van de achtergrondkenmerken van de respondenten in 2006, 2008 en 2011  

   en in het personeelsbestand van Defensie in 2011 

 A B C          D E F G H I 

Kenmerken 
n  

2006 

n 

2008 

n 

2011 
Categorieën % 2006 % 2008 % 2011 

 

% 2011 

na wegen  

 

N40 

65.688 

Gender 
 

 2.061 
 

1.289 
 

1.224 
(1.214)41 

    Man 
    Vrouw 

87,3 
12,7 

86,6 
13,4 

87,3 
12,7 

88,8 
11,2 

      86 
      14 

 
Leeftijd 

 
 
 
 
 
 
 

 
2.062 

 
 
 
 
 
 
 

 
1.203 

 
 
 
 
 
 
 

 
1.239 

(1.229) 
 

 
 
 
 
 

 
    < 24 
    24  t/m  34 
    35  t/m  44 
    45  t/m  54 
    55  t/m  64 
    65  > 
 
 

 
Andere 
leeftijd- 
categ.42 

 
 
 
 

 
12,6 
19,7 
21,5 
34,3 
11,8 

- 
 
 
 
 

 
8,4 

20,1 
17,9 
36,5 
16,9 

0,2 
 
 
 
 
 

 
  9,5 
24,1 
17,6 
34,3 
14,3 
   0,2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
  
  

Etniciteit 

 

 

    2.052 

 

    1.267 

 

 

    1.240 

   (1.078) 

 

    ECM 

    Niet-ECM 

 

       7,1 

92,9 

 

 

5,3 

94,7 

 

 

6,0 

94,0 

 

 

  6,6 

93,4 

 

 

 

 

Opleiding43 

 

 

 

    2.057 

 

 

    1.284 

 

    1.227 

   (1.217) 

 

    Laag 

    Middelbaar 

    Hoog 

 

23,3 

46,6 

30,1 

 

 

 

24,6 

45,2 

30,1 

 

 

 

25,8 

41,3 

32,9 

 

 

      

     27,6 

     43,3 

     29,1 

 

 

 

 

Rang 

 

    2.044 

 

    1.284 

 

    1.244 

   (1.232) 

 

 

    Militair 

    Soldaat44 

    Onderofficier45 

    Subaltern officier46 

    Hoofd officier47 

    Opper- en Vlagofficier 

    Burger 

 

71,6 

7,7 

39,4 

11,5 

10,4 

2,5 

28,4 

 

 

      61,7 

    6,2 

33,9 

10,2 

9,7 

1,7 

38,3 

 

 

59,3 

5,7 

35,3 

8,4 

8,1 

1,8 

40,7 

 

 

67,6 

7,9 

40,5 

9,7 

7,5 

1,8 

32,4 

 

 

70 

 

 

 

 

 

30 

 
          

                                                 
40 Personeelsbestand van Defensie. Peildatum 1 juni 2011. Dienstencentrum Gedragswetenschappen. 
41 Tussen haakjes staat steeds de ‘n’ na wegen van de data.  
42 In 2006 en in 2011 werd de vraag naar leeftijd in gesloten vorm gesteld. In 2006 werden voor beantwoording 

van die vraag andere leeftijdscategorieën voorgelegd dan in 2011, wat een vergelijking tussen die twee jaren 

voor wat betreft leeftijd onmogelijk maakt. In 2006 konden de respondenten uit vijf leeftijdsgroepen kiezen, 

namelijk: 17-21 jaar (5,3%); 22-26 jaar (11,1%), 27-31 jaar (10,9%); 32-36 jaar (11,2%); 37 jaar > (61,4%). Ook een 

vergelijking van de gemiddelde scores biedt geen oplossing omdat in 2006 de laatste leeftijdscategorie te grof is. 
43 Laag = geen opleiding tot MAVO; midden = MBO tot VWO; hoog = HBO tot WO/Master/PhD.  
44 Manschappen of in rang gelijkgesteld. 
45 Korporaal, Sergeant Majoor, Adjudant. 
46 Vaandrig tot en met kapitein. 
47 Majoor tot en met Kolonel. 
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 A B C          D E F G H I 

Kenmerken 
n  

2006 

n 

2008 

n 

2011 
Categorieën % 2006 % 2008 % 2011 

 

% 2011 

na wegen 

 

N
48

 

65.688 

 

Salaris- 

positie burger 

 

        579 

 

       458 

 

529 

(431) 

 

    Schaal 1 / 5 

    Schaal 6 / 11 

    Schaal 12 / 16 

 

31,4 

59,1 

9,5 

 

 

 

28,8 

60,3 

10,9 

 

 

 

 

 

 

 

26,8 

56 

17,2 

 

 

 

 

 

 

 

31,1 

55,5 

13,4 

 

 

32 

52 

16 

 

 

 

 

Aantal 

dienstjaren 

 

 

    2.063 

 

    1.272 

 

1.083 

(1.089) 

 

    0 / 4 jaar 

    5 / 9 jaar 

    10 / 14 jaar 

    15 jaar > 

 

 

15,9 

     15,1 

  11 

          58 

 

 

 

17,6 

15,6 

10,1 

56,6 

 

 

 

15,1 

11,7 

13,2 

59,9 

 

 

 

15,9 

13,2 

14,4 

56,6 

 

 

 

 

 

Uitzend-

ervaring49 

 

    1.448 

 

       789 

 

824 

(912) 

 

    Geen uitzending 

    1 uitzending 

    2 uitzendingen 

    3 uitzendingen 

    4 of > uitzendingen  

 

 

33,6 

29,4 

20,8 

8,6 

7,7 

 

 

37 

26,1 

16,7 

10,1 

10 

 

 

44,3 

23,2 

15,5 

9,0 

8,0 

 

 

      40,3 

      23,3 

      18,4 

      10,4 

        7,7 

 

 

 

 

Defensie-

onderdeel 

 

    2.062 

 

    1.274 

 

1.238 

(1.237) 

 

    CLSK 

    CZSK 

    CLAS 

    KMAR 

    CDC 

    Bestuursstaf (BS) 

    DMO 

    Anders 

 

17,5 

19,9 

41,1 

9,1 

            8, 

2,4 

- 

2,1 

 

 

 

 

 

 

10,9 

13,9 

29,4 

9,1 

15,9 

6 

13,1 

1,6 

 

 

 

 

15,6 

12,7 

14,3 

13,2 

18,7 

6,8 

17,9 

0,9 

 

 

 

 

 

 

12,2 

13,5 

34,8 

9,8 

18,7 

1,9 

9,1 

- 

 

 

 

 

12 

14 

35 

10 

19 

2 

9 

- 

 

 

 

 

 

  

 In het huidige onderzoek behoort 6% van de medewerkers tot de groep etnisch culturele 

minderheden. In 2006 was dit 7,1% en in 2008 5,3%. In 2011 is 2,4% van de respondenten 

geboren in een Westers land, zoals Duitsland of Groot Brittannië. Westerse allochtonen 

behoren in ons onderzoek tot de groep autochtone defensiemedewerkers. In Figuur 4 zijn 

de geboortelanden weergegeven van de ouders (n = 96) van de defensiemedewerkers en 

van de medewerkers zelf (n = 29) die in een niet-Westers land werden geboren en 

waarmee de defensiemedewerker behoort tot de groep etnisch culturele minderheden.  

 

                                                 
48 Personeelsbestand van Defensie op 1 juni 2011. Bron: Dienstencentrum Gedragswetenschappen. 
49 De vraag over operationele ervaring (aantal uitzendingen) is alleen in 2006 ook aan burgerambtenaren gesteld. 

Om de gegevens van de respondenten van 2006, 2008 en 2011 met elkaar te kunnen vergelijken zijn voor 2006 

alleen de uitgezonden militairen in de berekening meegenomen. 
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 Figuur 4:   (Niet-Westerse) etnisch culturele achtergrond van defensiemedewerkers in 2011 (% van 

n = 125)  

 

 In Tabel 3 zien we verder dat de drie onderzoeksgroepen redelijk overeenkomen voor wat 

betreft opleidingsniveau en de vertegenwoordiging van de rangen van de militaire 

medewerkers. De meeste medewerkers zijn middelbaar opgeleid, rond 6% van de militaire 

medewerkers behoort tot de manschappen, ruim één derde is onderofficier en rond 20% 

heeft een hogere rang dan onderofficier. Voor de salarispositie van de burgerambtenaren 

geldt dat de medewerkers met een gemiddelde salarispositie (schaal 6-11) in alle drie de 

onderzoeksgroepen het meest vertegenwoordigd zijn. Meer dan de helft van de 

deelnemers aan de drie studies werkt 15 jaar of langer voor Defensie. Voor wat betreft de 

operationele ervaring van de militaire medewerkers geldt dat in 2011 een grotere groep 

dan in 2006 en in 2008 niet uitgezonden is geweest, respectievelijk 33,6% in 2006, 37% in 

2008 en 44,3% in 2011.  Tot slot zien we grote verschillen tussen de onderzoeksgroepen 

voor wat betreft de vertegenwoordiging van de defensieonderdelen. Niet alleen verschilt 

2011 met de voorgaande studies. Ook 2006 en 2008 komen voor wat betreft de 

vertegenwoordiging van de meeste defensieonderdelen onderling niet overeen.  

 

We hebben tot nog toe op basis van wat we in Tabel 3 waarnamen uitspraken gedaan 

over de mate waarin de drie onderzoeksgroepen overeenkomen of juist onderling 

verschillen voor wat betreft de achtergrondkenmerken van de respondenten. Met behulp 

van een Chi-kwadraat toets (χ²) kunnen we daar echter pas betrouwbare uitspraken over 

doen. Als de waarde van Chi-kwadraat dicht bij nul ligt dan is de verdeling van een 

variabele in de ene onderzoeksgroep gelijk aan de verdeling in de andere groep. Bij een 

hoge Chi-kwadraatwaarde verschillen de groepen significant van elkaar. 

11,2 

2,4 

32 

3,2 

0,8 

2,4 

4,8 

4,8 

4,8 

25,6 

7,2 

0,8 
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 Allereerst bespreken we in hoeverre de onderzoeksgroep van 2006 op 

achtergrondvariabelen overeenkomt met de onderzoeksgroep van 2008 (Van den Berg, 

e.a., 2009, p. 91-93). Vervolgens vergelijken we beide onderzoeksgroepen met de 

defensiemedewerkers die aan het huidige onderzoek deelnamen. In Tekstblokken 1 tot en 

met 3 worden de belangrijkste verschillen tussen de onderzoeksgroepen weergegeven. 

 

Uit de resultaten van de onderzoeken die in 2006 en in 2008 werden uitgevoerd blijkt dat 

2006 significant afwijkt van 2008 voor wat betreft de verdeling in de onderzoeksgroep van 

leeftijd
50

 (χ²(4)=10,99, p<,05), rang (χ²(5)=36,84, p<,05), uitzendervaringen (χ²(5)=48,50, 

p<,05), vertegenwoordiging van de defensieonderdelen (χ²(6)=323,21, p<,05) en het 

aantal militairen en burgerambtenaren (χ²(2)=35,14, p<,05). Ook verschilden 2006 en 2008 

significant van elkaar voor wat betreft het aantal medewerkers dat behoorde tot de groep 

etnisch culturele minderheden (χ²(2)=4,14, p<,05), in die zin dat in 2006 7,1% van de 

onderzoeksgroep tot de groep etnisch culturele minderheden behoorde en in 2008 5,3% 

(Tabel 3).  

 De onderzoeksgroepen kwamen overeen voor wat betreft het aantal mannen en 

vrouwen (χ²(2)=,35, p>,05), opleidingsniveau (χ²(2)=,84, p>,05), de salarispositie van de 

burgerambtenaren (χ²(2)=1,15, p>,05) en het aantal dienstjaren (χ²(3)=2,20, p>,05) van de 

medewerkers (Van den Berg, e.a., 2009, p. 91-93). 

 

 Tekstblok 1:  Significante verschillen tussen 2006 en 2008 voor wat betreft achtergrondkenmerken 

 

Het aantal onderofficieren dat in 2008 aan het onderzoek deelnam lag ruim 5% lager dan in 2006. 

In 2008 namen 10% minder militairen en 10% meer burgerambtenaren dan in 2006 deel aan het 

onderzoek en had een grotere groep deelnemers dan in 2006 geen uitzending achter de rug. In 

2008 is het percentage etnisch culturele minderheden bijna 2% lager dan het aantal dat in 2006 

vertegenwoordigd was in het onderzoek.  

 

 

 

De medewerkers die in 2006 aan het onderzoek deelnamen verschilden niet van de 

deelnemers aan het huidige onderzoek (2011) voor wat betreft het aantal mannen en 

vrouwen dat in de onderzoeksgroepen vertegenwoordigd was (χ²(2)=,01, p>,05), de 

vertegenwoordigde rangen van de militairen (χ²(4)=5,92, p>,05) en het aantal etnisch 

culturele minderheden en autochtonen in de onderzoeksgroepen (χ²(2)=2,29, p>,05).  

                                                 
50 In 2008 waren de leeftijdscategorieën conform de categorieën van 2006 als volgt vertegenwoordigd: 17-21 jaar 

6,9%; 22-26 jaar 11,3%, 27-31 jaar 9,3%; 32-36 jaar 8,6%; en 37 jaar > 63,9%. 
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 Wel namen we significante verschillen tussen 2006 en 2011 waar voor wat betreft de 

verdeling in opleidingsniveau (χ²(2)=13,74, p<,05), het aantal militairen en 

burgerambtenaren (χ²(2)=85,25, p<,05) en de salarisschalen van de burgerambtenaren 

(χ²(2)=37,15, p<,05) en bleek de operationele ervaring van de militairen in 2006 significant 

anders dan die van de militairen die aan het huidige onderzoek deelnamen (χ²(4)=50,78, 

p<,05). Van de deelnemers in 2006 was een veel grotere groep wel eens uitgezonden 

geweest. Verder verschilden beide groepen op lengte van het dienstverband van de 

medewerkers (χ²(3)=14,14, p<,05) en waren de defensieonderdelen in 2006 anders 

vertegenwoordigd dan in 2011 (χ²(5)=629,56, p<,05). Voor wat betreft de verdeling in 

leeftijdgroepen was geen vergelijking mogelijk tussen 2006 en 2011. In 2011 werden in de 

vragenlijst andere leeftijdscategorieën opgenomen dan in 2006. In beide vragenlijsten 

werd met een gesloten vraag naar de leeftijd van de respondenten gevraagd, waardoor 

voor de analyses geen andere categorieën gemaakt konden worden om de drie 

onderzoeksgroepen voor wat betreft de variabele leeftijd alsnog vergelijkbaar te kunnen 

maken. In 2006 vormt de groep medewerkers die ouder zijn dan 37 jaar de laatste 

categorie. Berekening van gemiddelden per leeftijdscategorie om vervolgens de drie 

onderzoeksgroepen te kunnen vergelijken is daarom niet zinvol.  

 

 Tekstblok 2:  Significante verschillen tussen 2006 en 2011 voor wat betreft achtergrondkenmerken 

 

In 2006 was een grotere groep deelnemers aan het onderzoek middelbaar opgeleid en er namen 

ruim 11% meer militairen en ruim 11% minder burgerambtenaren deel aan het onderzoek in 

vergelijking met 2011. De groep deelnemers uit de hoogste salarisschalen was kleiner in 2006. De 

operationele ervaring van de deelnemers in 2006 lag hoger dan die van de deelnemers in 2011 en 

het aantal dienstjaren van de defensiemedewerkers lag in 2011 iets hoger.  

 

 

 

Tot slot, 2008 en 2011 verschilden niet voor wat betreft de vertegenwoordiging van het 

aantal etnisch culturele minderheden en autochtonen in de onderzoeksgroepen 

(χ²(2)=1,14, p>,05) en het aantal militairen en burgerambtenaren (χ²(2)=1,85, p>,05). Ook 

verschillen de groepen niet voor wat betreft de vertegenwoordiging van rangen 

(χ²(4)=7,53, p>,05).  

 De onderzoeksgroepen van 2008 en 2011 verschilden significant voor wat betreft het 

aantal mannen en vrouwen (χ²(2)=4,12, p<,05) en het aantal uitzendingen dat de 

defensiemedewerkers op hun naam hadden staan (χ²(4)=19,03, p<,05). Ook voor wat 

betreft de verdeling in opleidingsniveau (χ²(2)=13,88, p<,05),  leeftijdsgroepen 

(χ²(4)=54,79, p<,05), salarispositie (χ²(2)=21,29, p<,05), vertegenwoordiging van 
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defensieonderdelen (χ²(6)=191,07, p<,05) en het aantal dienstjaren (χ²(3)=21,33, p<,05) 

verschilden 2008 en 2011 significant van elkaar.  

 
 Tekstblok 3:  Significante verschillen tussen 2008 en 2011 voor wat betreft achtergrondkenmerken 

 

In 2008 nam een iets groter aantal vrouwen deel aan het onderzoek dan in 2011. Het gemiddelde 

opleidingsniveau van de deelnemers aan het onderzoek in 2008 lag lager dan in 2011 en de 

gemiddelde leeftijd lag in 2008 iets hoger. In 2008 namen minder medewerkers met een hoog 

salaris deel aan het onderzoek. De medewerkers die in 2008 aan het onderzoek deelnamen 

waren vaker op uitzending geweest dan de deelnemers aan het huidige onderzoek.  

 

 

 

In Tabel 4 zijn de beschreven overeenkomsten en verschillen tussen de drie 

onderzoeksgroepen nog eens samengevat. 

 

   Tabel 4:  Verschillen tussen 2006, 2008 en 2011 in de verdeling van achtergrondkenmerken (χ²) 

 

Onderzoeksgroepen  

 

Overeenkomsten 

 

Significante verschillen 

 

2006 en 2008 

 

Geslacht, Opleidingsniveau, 

Aantal Dienstjaren, Salarispositie 

 

Leeftijd, Rang, Uitzendervaring, 

Defensieonderdeel, Militair versus 

Burgerambtenaar, Etniciteit 

 

2006 en 2011 

 

Geslacht en Rang 

 

Etniciteit, Opleidingsniveau, 

Militair versus Burgerambtenaar, 

Salarispositie, Uitzendervaring, 

Aantal Dienstjaren, 

Defensieonderdeel  

 

2008 en 2011  

 

Etniciteit, Militair versus 

Burgerambtenaar, Rang 

 

Geslacht, Opleidingsniveau, 

Uitzendervaring, Aantal 

Dienstjaren, Defensieonderdeel, 

Leeftijd, Salarispositie  

 

  

Geconcludeerd kan worden dat voor verdere analyses, alsook voor de juiste interpretatie 

van de onderzoeksresultaten, rekening gehouden moet worden met de verschillen tussen 

de drie onderzoeksgroepen in achtergrondkenmerken van de defensiemedewerkers. Als 

de drie onderzoeksgroepen onderling verschillen voor wat betreft de gemiddelde scores 

op de attitudeschalen, dan kan dit te maken hebben met de verschillen in samenstelling 

van de groepen op relevante achtergrondkenmerken van de medewerkers. De verschillen 
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tussen de onderzoeksgroepen kunnen veroorzaakt zijn door variabelen die met attituden 

samenhangen en die in de ene groep bijvoorbeeld sterker vertegenwoordigd zijn dan in de 

andere groep. We komen hier bij de analyses van de samenhang tussen de variabelen op 

terug. We zullen in de verdere analyses controleren voor de achtergrondkenmerken die in 

de drie groepen verschillend vertegenwoordigd zijn en die volgens eerdere onderzoeken 

van invloed zijn gebleken op multiculturele attituden. Na deze controle kunnen we 

vaststellen dat gevonden verschillen voor wat betreft de gemiddelde scores op de 

attitudeschalen al dan niet te maken hebben met de veranderde houding van 

defensiemedewerkers sinds 2006.  

 

3.2  Representativiteit van de onderzoeksgroep  

 

Met een Chi-kwadraat toets is onderzocht in hoeverre op basis van de resultaten uit het 

huidige onderzoek uitspraken gedaan kunnen worden over alle medewerkers van 

Defensie, oftewel werd de representativiteit van het onderzoek beoordeeld. In dat 

verband onderzochten we in hoeverre de achtergrondkenmerken van de populatie 

defensiemedewerkers terug te vinden zijn in de groep medewerkers die deelnamen aan 

het huidige onderzoek. We vergeleken de verhouding tussen mannen en vrouwen, 

militairen en burgerambtenaren, alsook de vertegenwoordigde rangen, schalen en 

defensieonderdelen in het huidige personeelsbestand en de onderzoeksgroep. In Bijlage 4 

worden de resultaten na uitvoeren van de Chi-kwadraat toets weergegeven.  

 

Alleen voor de verdeling van mannen en vrouwen geldt dat de onderzoeksgroep van het 

huidige onderzoek en het huidige personeelsbestand van Defensie overeenkomen 

(χ²(2)=1,21, p>,05). Significante verschillen tussen de onderzoeksgroep en het 

personeelsbestand van Defensie zien we voor wat betreft de verhouding tussen de 

defensieonderdelen (χ²(6)=433,67, p<,05), met uitzondering van het CDC en het 

commando Zeestrijdkrachten; het aantal militairen en burgers dat werkzaam is bij 

Defensie (χ²(2)=61,55, p<,05); de rangen van de militairen (χ²(3)=602,44, p<,05) en ook de 

salarisschalen van de burgerambtenaren komen voor een groot deel (namelijk schaal 6-

16) niet overeen met de schalen zoals vertegenwoordigd in het personeelsbestand van 

Defensie (χ²(2)=6,71, p<,05).  

 We zien in de Tabellen 1 tot en met 5 in Bijlage 4 aan de afzonderlijke 

gestandaardiseerde residuen dat alle categorieën van de genoemde 

achtergrondkenmerken van de respondenten bijdragen aan het verschil tussen de 

verdelingen van de onderzoeksgroep en de verdelingen in het personeelsbestand van 

Defensie.  
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Op basis van de onderzoeksresultaten kunnen we concluderen dat de onderzoeksgroep 

van het huidige onderzoek voor wat betreft de verhouding in achtergrondkenmerken 

afwijkt van het huidige personeelsbestand van Defensie. Dit komt vaak voor bij sociaal 

wetenschappelijk onderzoek, ook na aselecte steekproeftrekking. Een schriftelijke 

vragenlijst wordt meestal maar door een klein deel van de mensen (steekproefgroep) die 

een vragenlijst hebben ontvangen ingevuld geretourneerd. In 2008 vond een aselecte 

steekproeftrekking uit het totale personeelsbestand van Defensie plaats, en niet uit de 

afzonderlijke defensieonderdelen zoals in 2011 gebeurde. Maar ook in 2008 bleek de 

onderzoeksgroep alleen overeen te komen met het toenmalige personeelsbestand van 

Defensie voor wat betreft de vertegenwoordiging van mannelijke en vrouwelijke 

medewerkers (Van den Berg e.a., 2009). 

  

Representativiteit na wegen van de data 

 

Als gevolg van de methode van steekproeftrekking in 2011 zijn de defensieonderdelen in 

de onderzoeksgroep anders vertegenwoordigd dan de defensieonderdelen binnen het 

totale personeelsbestand van Defensie. Dit kan invloed hebben op de representativiteit 

van de hele steekproef. In dit verband hebben we onderzocht of na wegen van de data de 

representativiteit van de steekproef kon worden verhoogd en werd op basis van de 

variabele defensieonderdeel een weegvariabele gemaakt. In Bijlage 3 Tabel 1 kolom E 

vinden we de weegfactoren van de defensieonderdelen, die ervoor zorgen dat de 

onderzoeksgroep na wegen van de data op die variabele overeenkomt met de situatie van 

de populatie defensiemedewerkers. Na wegen van de data hebben we nieuwe analyses 

uitgevoerd om te onderzoeken of de onderzoeksgroep op verdeling in 

achtergrondvariabelen dichter bij de verdeling van de totale populatie 

defensiemedewerkers kon komen. Hieronder bespreken we de onderzoeksresultaten na 

wegen van de data. 

  

Ten eerste, in Tabel 3 kolom H vinden we de verdelingen van de verschillende 

achtergrondgegevens uit 2011 na wegen op basis van defensieonderdeel. Op basis van die 

verdelingen onderzochten we met een Chi-kwadraat toets opnieuw in welke mate de 

onderzoeksgroep overeenkwam met de huidige populatie defensiemedewerkers. Voor de 

verdeling van mannen en vrouwen gold dat de onderzoeksgroep en het 

personeelsbestand na wegen van de data significant van elkaar verschilden (χ²(2)=5,58, 

p<,05). Significante verschillen vonden we wederom voor wat betreft het aantal militairen 

en burgers dat werkzaam is bij Defensie (χ²(2)=20,46, p<,05); de rangen van de militairen 

(χ²(3)=32773,09, p<,05) en ook de salarisschalen van de burgerambtenaren kwamen na 

wegen niet overeen met de schalen zoals verdeeld in het personeelsbestand van Defensie 
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(χ²(2)=8,44, p<,05). Verder bleek dat na wegen geen Chi-kwadraat toets kon worden 

uitgevoerd voor de beoordeling van de verschillen tussen de verdeling van de 

defensieonderdelen in de onderzoeksgroep en de populatie defensiemedewerkers. Na 

wegen verviel de categorie Bestuursstaf. Na weglaten van deze categorie in de 

theoretische verdeling voor het uitvoeren van de Chi-kwadraat toets komen de 

onderzoeksgroep en het personeelsbestand van Defensie nog steeds niet overeen voor 

wat betreft de vertegenwoordiging van de verschillende defensieonderdelen 

(χ²(5)=123,07, p<,05).  

 

Ten tweede, in Tabel 5 vinden we de ongewogen en de gewogen gemiddelden op de 

attitudeschalen om nog beter te kunnen beoordelen wat er na wegen met de data 

veranderd is. We zien dat de gemiddelde scores op de attitudeschalen, alsook dat de 

standaarddeviaties nauwelijks veranderd zijn na wegen van de data.  

 

               Tabel  5:  Ongewogen en gewogen gemiddelde scores op de attitudeschalen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Ten derde, in paragraaf 3.3.1, 3.3.3 en 3.3.4 wordt beschreven of 2006, 2008 en 2011 

significant verschillen of overeenkomen voor wat betreft de gemiddelde multiculturele 

attitude (MCA en MCAW), moslimattitude en het ervaren veiligheidsklimaat van 

defensiemedewerkers. Na wegen van de onderzoeksgegevens in 2011 bleek ook voor wat 

betreft die onderzoeksresultaten niets te veranderen. 

 

Attitudeschalen 
 

 
 

 
2011 
Ongewogen 
 

2011 
Na wegen 
 

MCA-schaal Gemiddelde 3,05  3,02 

 
Standaarddeviatie   ,58    ,58 

 
n 1.239 1.229 

MCAW-schaal Gemiddelde 2,98 2,95 

 
Standaarddeviatie    ,70    ,70 

 
n 1.233 1.226 

MA-schaal Gemiddelde 3,12 3,09 

 
Standaarddeviatie    ,93    ,82 

 
n 1.238 1.228 

Ervaren  Gemiddelde 3,24 3,23 

veiligheidsklimaat Standaarddeviatie    ,50    ,49 

 
n 1.221 1.215 
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We kunnen op basis van de bovenstaande analyses concluderen dat wegen van de data 

voor analyses geen invloed heeft op de mate waarin de onderzoeksgroep en het 

personeelsbestand van Defensie voor wat betreft de verdeling in persoonlijke en 

professionele achtergrondkenmerken van de medewerkers overeenkomen. Na wegen van 

de data is er zelfs een significant verschil bijgekomen, namelijk voor wat betreft de 

vertegenwoordiging van mannen en vrouwen. Ook verschillen de ongewogen gemiddelde 

scores van defensiemedewerkers op de attitudeschalen nauwelijks van de gewogen scores 

(Tabel 5) en blijven de gevonden verschillen tussen 2006, 2008 en 2011 voor wat betreft 

de multiculturele attitude (MCA en MCAW), moslimattitude en het ervaren 

veiligheidsklimaat van defensiemedewerkers na wegen onveranderd. Net als in de twee 

eerdere studies hebben we voor analyse van de onderzoekdata geen gebruik gemaakt van 

een weegfactor. 

 

3.3  Huidige multiculturele attituden en acculturatievoorkeuren van  

defensiemedewerkers en veranderingen sinds 2006 

 

In deze paragraaf bespreken we respectievelijk de gemiddelde multiculturele attitude 

(MCA) en moslimattitude (MA) van defensiemedewerkers, beschrijven we de 

geprefereerde acculturatiestrategieën, de gemiddelde houding ten aanzien van 

multiculturalisme in de werkomgeving (MCAW) en het ervaren veiligheidsklimaat binnen 

de directe werkomgeving van de medewerkers van Defensie. We vergelijken de resultaten 

uit het huidige onderzoek met de resultaten uit de twee voorgaande studies en 

beoordelen daarmee of de attituden van defensiemedewerkers sinds 2006 veranderd zijn. 

In Tekstblok 4 vatten we de belangrijkste resultaten samen. 

 

3.3.1 Multiculturele attitude (MCA) en Moslimattitude (MA)  

 

In Bijlage 3 Tabel 2 worden de gemiddelde scores van defensiemedewerkers op de 

attitudeschalen gepresenteerd. We zien dat de gemiddelde score op de multiculturele 

attitudeschaal in zowel 2008 als 2011 net voorbij het theoretische middelpunt van de 

schaal ligt (zie ook Figuur 3), namelijk M = 3,02 in 2008 en M = 3,05 in 2011. Dit duidt op 

een neutrale houding ten aanzien van multiculturalisme in de samenleving. In 2006 lag de 

gemiddelde score onder het theoretische middelpunt van de schaal (M = 2,79), wat 

duidde op een licht negatieve attitude. Na het uitvoeren van een variantie-analyse (Bijlage 

5 Tabel 1 en 2) kunnen we concluderen dat de multiculturele attitude van 

defensiemedewerkers na 2006 significant positiever is geworden. Verder zagen we dat de 

multiculturele attitude van defensiemedewerkers na 2008 niet veranderd is, en in de 

afgelopen drie jaar dus gestabiliseerd is. In Tabel 1 van Bijlage 5 zien we dat de 
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effectgrootte van het verschil in de gemiddelden van de drie onderzoeksgroepen klein is 

(èta squared = ,039). Alleen de medewerkers die in 2006 deelnamen aan het onderzoek 

verschillen significant van de medewerkers die in 2008 en in 2011 deelnamen en 2008 en 

2011 verschillen niet significant van elkaar.  

 In 2008 en in 2011 werd ook de moslimattitude van defensiemedewerkers onderzocht. 

Voor moslimattitude geldt, net als voor de multiculturele attitude van 

defensiemedewerkers, dat de gemiddelde score net voorbij het theoretische middelpunt 

van de schaal ligt, namelijk M = 3,01 in 2008 en M = 3,12 in 2011 (Bijlage 3 Tabel 2). Dit 

duidt wederom op een neutrale houding. Om te kunnen beoordelen of de gemiddelde 

moslimattitude die in 2008 werd gemeten significant verschilt van de moslimattitude van 

medewerkers in 2011 werd de Student’s t-toets uitgevoerd (Bijlage 5 Tabel 3). Voor de 

houding van defensiemedewerkers ten aanzien van mensen met een Islamitische 

levensbeschouwing geldt dat deze na 2008 significant positiever is geworden. De 

effectgrootte van het verschil in gemiddeldes tussen 2008 en 2011 is echter zeer klein (èta 

squared = ,003), op basis waarvan we kunnen concluderen dat het verschil tussen beide 

onderzoeksgroepen klein is.  

 

3.3.2 Geprefereerde acculturatiestrategieën 

 

In 2006, 2008 en in 2011 werd onderzocht welke acculturatiestrategieën etnisch culturele 

minderheden volgens defensiemedewerkers zouden moeten hanteren in hun privésituatie 

en in publieke situaties. Berry (1997) maakte onderscheid tussen vier 

acculturatiestrategieën, namelijk: assimilatie, marginalisatie, integratie en separatie. Als 

acculturatiestrategieën vanuit het perspectief van een dominante of meerderheidsgroep 

worden beoordeeld dan spreken we respectievelijk van melting pot, exclusie, 

multiculturalisme en segregatie (Figuur 1 en Berry e.a., 2011, p. 321). In ons onderzoek 

beoordelen we, zoals gezegd, welke strategieën defensiemedewerkers wenselijk achten 

voor etnisch culturele minderheden, wat betekent dat de laatste vier concepten van 

toepassing zijn.  

 

In Figuur 5 is te zien welke acculturatiestrategieën volgens defensiemedewerkers de 

voorkeur verdienen als etnisch culturele minderheden zich in hun privésituatie begeven. 

In Bijlage 5 Tabel 4 zijn de resultaten van de Chi-kwadraat toetsen weergegeven waarmee 

kon worden beoordeeld of de verdelingen in de drie onderzoeksgroepen voor wat betreft 

de gewenste acculturatiestrategieën voor etnisch culturele minderheden in de 

privésituatie significant verschillend waren.  
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Figuur 5:  Houding ten aanzien van acculturatiestrategieën in de privésituatie (%)  

 

In 2006 had 21,7% van de medewerkers een voorkeur voor segregatie in de privésituatie. 

Dat betekent dat de medewerkers vonden dat etnisch culturele minderheden in de 

privésituatie hun culturele gewoonten moeten kunnen handhaven, maar dat zij daarnaast 

geen verbinding hoeven aan te gaan met de heersende cultuur en de heersende culturele 

gewoonten niet moeten overnemen. Deze opvatting is sinds 2006 in toenemende mate 

belangrijker geworden voor medewerkers. In 2008 gaf 49,2% van de 

defensiemedewerkers aan de voorkeur te hebben voor segregatie van etnisch culturele 

minderheden in de privécontext. In 2011 heeft 53,1% van de defensiemedewerkers deze 

voorkeur en daarmee is deze acculturatiestrategie de belangrijkste van de vier gebleven. 

Van de deelnemers aan het huidige onderzoek prefereerde ruim 10% multiculturalisme in 

de privécontext, wat minder is dan in 2008 (14,1%), en meer dan in 2006 (8,3%).  

                                                 
51 Acculturatie in de Privésituatie in 2006: n = 2.059; missing values = 20 (1%). De missing values zijn buiten de 

berekening gehouden. 21,3% van de respondenten heeft op één van de items en 31,9% op beide items met 

‘neutraal’ geantwoord. Deze percentages zijn opgenomen in de berekening en tellen met de percentages van de 

vier acculturatiestrategieën op tot 100%. 
52 Acculturatie in de Privésituatie in 2008: n = 1.284; missing values = 6 (0,5%). De missing values zijn buiten de 

berekening gehouden. 20% van de respondenten heeft op één van de items en 6,4% op beide items met 

‘neutraal’ geantwoord. Deze percentages zijn opgenomen in de berekening en tellen met de percentages van de 

vier acculturatiestrategieën op tot 100%. 
53 Acculturatie in de Privésituatie in 2011: n = 1.236; missing values = 15 (1,2%). De missing values zijn buiten de 

berekening gehouden. 23% van de respondenten heeft op één van de items en 6,6% op beide items met 

‘neutraal’ geantwoord. Deze percentages zijn opgenomen in de berekening en tellen met de percentages van de 

vier acculturatiestrategieën op tot 100%. 
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 In bijlage 5 Tabel 4 is te zien dat 2006 en 2008 significant verschillen van 2011 voor wat 

betreft de verdeling van de acculturatievoorkeuren in de privécontext.
54

  

 

Figuur 6 laat zien dat in zowel 2006, 2008 als in 2011 ruime voorkeur bestaat voor 

assimilatie van etnisch culturele minderheden in de publieke context, wat vanuit dat 

perspectief ‘melting pot’ genoemd wordt. Voorkeur voor een situatie van melting pot wil 

zeggen dat het wenselijk geacht wordt als etnisch culturele minderheden zich aanpassen 

aan de heersende cultuur en dat zij tegelijkertijd hun eigen cultuur en gewoonten loslaten. 

In Figuur 6 is te zien dat in 2011 deze acculturatiestrategie onderschreven wordt door 

59,2% van de respondenten, in 2008 door 64,8% en in 2006 door 65,6 van de 

respondenten.  
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Figuur 6:   Houding ten aanzien van acculturatiestrategieën in de publieke situatie (%) 

                                                 
54 De waarde van Cramér’s V (Tabel 4 Bijlage 5) bevestigt de significante verschillen tussen de 

onderzoeksgroepen voor wat betreft de verdeling in geprefereerde acculturatiestrategieën in de privésituatie 

met een waarde van ,254 [ 0 (geen samenhang) < V < 1 (perfecte samenhang) ]. 
55 Acculturatie in de Publieke situatie in 2006: n = 2.050; missing values = 29 (1,4%). De missing values zijn buiten 

de berekening gehouden. 18,8% van de respondenten heeft op één van de items en 7% op beide items met 

‘neutraal’ geantwoord. Deze percentages zijn opgenomen in de berekening en tellen met de percentages van de 

vier acculturatiestrategieën op tot 100%. 
56 Acculturatie in de Publieke situatie in 2008: n = 1.285; missing values = 5 (0,4%). De missing values zijn buiten 

de berekening gehouden. 16,3% van de respondenten heeft op één van de items en 5,1% op beide items met 

‘neutraal’ geantwoord. Deze percentages zijn opgenomen in de berekening en tellen met de percentages van de 

vier acculturatiestrategieën op tot 100%. 
57 Acculturatie in de Publieke situatie in 2011: n = 1.234; missing values = 17 (1,4%). De missing values zijn buiten 

de berekening gehouden. 22,6% van de respondenten heeft op één van de items en 8,2% op beide items met 

‘neutraal’ geantwoord. Deze percentages zijn opgenomen in de berekening en tellen met de percentages van de 

vier acculturatiestrategieën op tot 100%. 
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In Figuur 6 zien we verder dat in 2011 met 6,2% iets meer medewerkers dan in 2006 

(5,5%) en minder dan in 2008 (9,4%) de voorkeur hebben aangeven voor multiculturalisme 

in de publieke context. De steun voor multiculturalisme betekent in dit verband de wens 

dat etnisch culturele minderheden in publieke situaties enerzijds hun eigen cultuur en 

gewoonten handhaven en dat zij zich anderzijds verbinden met de heersende cultuur en 

de gewoonten van de dominante groep overnemen. 

In bijlage 5 Tabel 5 is te zien dat 2006 en 2008 significant verschillen van 2011 voor wat 

betreft de verdeling van de acculturatievoorkeuren van defensiemedewerkers in publieke 

situaties.
58

 

 

3.3.3 Multiculturele attitude in de werksituatie (MCAW) 

 

In Bijlage 3 Tabel 2 zien we dat defensiemedewerkers die deelnamen aan het huidige 

onderzoek gemiddeld genomen neutraal (M = 2,98) staan tegenover multiculturalisme in 

de werkomgeving. In 2008 scoorden defensiemedewerkers gemiddeld genomen iets 

hoger (M = 2,99) en in 2006 iets lager (M = 2,86). In Bijlage 5 Tabel 1 zien we dat de 

houding van defensiemedewerkers die in 2006 aan het onderzoek deelnamen significant 

verschilt van de houding van de deelnemers in 2008 en 2011, maar dat het verschil tussen 

2008 en 2011 voor wat betreft de gemiddelde attitude niet significant is (Bijlage 5 Tabel 

2). De houding van defensiemedewerkers ten aanzien van multiculturalisme in de 

werkomgeving is sinds 2008 onveranderd en daarmee stabiel gebleven. In Tabel 1 van 

Bijlage 5 zien we dit ook ondersteund worden door de lage waarde van èta squared (,006).  

 

3.3.4 Ervaren veiligheidsklimaat 

 

In Bijlage 3 Tabel 2 is te zien dat de deelnemers aan het huidige onderzoek het klimaat 

binnen hun directe werkomgeving als relatief veilig ervaren (M = 3,24). In 2008 

oordeelden de respondenten iets positiever met een gemiddelde score op de schaal van 

M = 3,31. In Bijlage 5 Tabel 3 zien we dat het verschil tussen beide groepen significant is 

(t(2257)=2,87, p<,05), maar dat de grootte van het effect van het verschil in gemiddelde 

scores tussen de onderzoeksgroepen klein is (èta squared = ,003). In 2006 werd het 

ervaren veiligheidsklimaat niet onderzocht. 

  

                                                 
58 De waarde van Cramér’s V (Tabel 5 Bijlage 5) bevestigt de significante verschillen tussen de 

onderzoeksgroepen voor wat betreft de verdeling in geprefereerde acculturatiestrategieën in de publieke 

situatie met een waarde van ,075 [ 0 (geen samenhang) < V < 1 (perfecte samenhang) ]. 
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  Tekstblok 4:  Multiculturele attituden en acculturatievoorkeuren in 2006, 2008 en 2011 

 

Defensiemedewerkers zijn neutraal voor wat betreft hun opvattingen over een multiculturele 

samenleving en werkomgeving. Deze multiculturele attitude (MCA en MCAW) is na 2006 

significant positiever geworden, maar sinds 2008 onveranderd neutraal gebleven. Voor  

moslimattitude (MA) geldt dat deze na 2008 in lichte mate positiever geworden is. De ervaringen 

van defensiemedewerkers met betrekking tot de acceptatie en tolerantie van etnisch culturele 

minderheden in de directe werkomgeving worden door de huidige onderzoeksgroep als minder 

positief gewaardeerd dan door de medewerkers die in 2008 aan het onderzoek deelnamen. De 

moslimattitude en het ervaren veiligheidsklimaat werden in 2006 niet onderzocht. 

Defensiemedewerkers prefereren dat etnisch culturele minderheden in publieke situaties hun 

culturele gewoonten loslaten en dat zij zich verbinden met de heersende cultuur en gewoonten 

(melting pot). Sinds 2006 is deze acculturatievoorkeur dominant, maar wel in lichte mate 

afgenomen. Voor wat betreft de privésituatie vinden defensiemedewerkers dat etnisch culturele 

minderheden hun culturele gewoonten moeten behouden en dat zij zich daarnaast niet 

verbinden aan de heersende Nederlandse cultuur (segregatie). De voorkeur voor deze 

acculturatiestrategie is in vergelijking met 2006 toegenomen.  
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3.4  Samenhang tussen de variabelen en verschillen tussen subgroepen  

 

In deze paragraaf bespreken we op welke manier de persoonlijke en professionele 

achtergrondkenmerken van de respondenten van de drie onderzoeken samenhangen met 

multiculturele attituden
59

 en vervolgens of attituden verschillend zijn voor mannen en 

vrouwen, voor etnisch culturele minderheden en autochtonen en voor de medewerkers 

van de verschillende defensieonderdelen. Ten slotte beschrijven we met welke 

omgevingsfactoren multiculturele attituden en ervaringen samenhangen en beoordelen 

we op basis daarvan welke omgevingsfactoren attituden zouden kunnen verklaren en 

beïnvloeden. De belangrijkste resultaten zijn steeds kort samengevat in Tekstblok 5 tot en 

met 10.  

 
3.4.1 Samenhang tussen leeftijd, opleidingsniveau, salarisschaal, rang, uitzendervaring,  

    dienstjaren en attituden
60

  

  

Leeftijd 

 

In Figuur 7 wordt voor elke leeftijdsgroep uit het huidige onderzoek de gemiddelde score 

op de attitudeschalen weergegeven.  

 In Bijlage 6 Tabel 1 zien we aan de hand van Spearman’s rangcorrelatiecoëfficiënten 

dat de leeftijd van de medewerkers die in 2011 aan het onderzoek deelnamen niet 

samenhangt met hun multiculturele attitude (MCA en MCAW) en met de moslimattitude 

(MA). We zien alleen een significant negatieve samenhang tussen leeftijd en ervaren 

veiligheidsklimaat (r = -,066, p < ,05), wat betekent dat oudere defensiemedewerkers 

negatievere ervaringen hebben met het veiligheidsklimaat binnen hun afdeling dan hun 

jongere collega’s. Het gaat hier om een zwak verband.  

 Hetzelfde werd in 2008 gevonden. De leeftijd van de defensiemedewerkers hing 

significant negatief samen met het ervaren veiligheidsklimaat (r = -,059, p < ,05), en een 

significant verband tussen leeftijd en multiculturele attituden (MCA en MCAW) en leeftijd 

en moslimattitude ontbrak in 2008.  

 In 2006 werd alleen de multiculturele attitude van defensiemedewerkers (MCA en 

MCAW) onderzocht en een zwak maar significant positief verband (r = ,061, p < ,01) 

                                                 
59 De samenhang tussen de variabelen is afzonderlijk berekend voor de onderzoeksgroepen van de 

attitudemetingen in 2006, 2008 en 2011. De analyses zijn voor 2006 en 2008 opnieuw uitgevoerd. In de tekst 

worden alleen de correlatiecoëfficiënten weergegeven die een significant verband aantonen. In de Bijlagen van 

dit onderzoeksrapport zijn alleen de tabellen opgenomen met correlatiecoëfficiënten van het huidige onderzoek. 
60 Voor het beoordelen van de samenhang tussen attituden en leeftijd, opleidingsniveau, salarisschaal en rang 

hebben we gekeken naar de rangcorrelatiecoëfficiënten Spearman’s rho. In de rapportage hebben we omwille 

van de leesbaarheid echter ‘r = … ’ gebruikt in plaats van ‘rho = … ’.  
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gevonden tussen leeftijd en multiculturele attitude (MCA). Naarmate 

defensiemedewerkers ouder waren waren hun opvattingen over multiculturalisme in de 

samenleving positiever.  

 

 
Figuur 7:  Gemiddelde scores op attitudeschalen in de verschillende leeftijdsgroepen in 2011 

 

Opleidingsniveau  

 

In Bijlage 6 Tabel 1 is te zien dat het opleidingsniveau van defensiemedewerkers 

significant positief samenhangt met de multiculturele attituden van de medewerkers 

(MCA r = ,293, p < ,01 en MCAW r = ,222, p < ,01), met de moslimattitude (MA r = ,314, p < 

,01) en met het ervaren veiligheidsklimaat binnen de directe werkomgeving (r = ,075, p < 

,01).  

 Ook in 2008 bleek dat naarmate defensiemedewerkers hoger waren opgeleid de 

attitude ten aanzien van multiculturalisme en Moslims significant positiever was 

(respectievelijk r = ,272 en r = ,259, p < ,01) en dat een hoger opleidingsniveau significant 

positief samenhing met een meer positieve houding ten aanzien van een multiculturele 

werkomgeving (MCAW r = , 244, p < ,01).  

 In 2006 gold hetzelfde voor multiculturele attituden (MCA r = ,196 en MCAW r = ,211, 

p < ,01). De moslimattitude van defensiemedewerkers werd in 2006 niet onderzocht. 
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Salarisschaal 

 

In Bijlage 6 Tabel 1 is te zien dat de positie die burgerambtenaren binnen de 

Defensieorganisatie bekleden (salarisschaal) significant positief samenhangt met hun 

multiculturele attitude (r = ,256, p < ,01), moslimattitude (r = ,263, p < ,01), het ervaren 

veiligheidsklimaat binnen de afdeling (r = ,092, p < ,05) en met de attitude ten aanzien van 

multiculturalisme in de werkomgeving (r = ,245, p < ,01). Naarmate burgerambtenaren 

binnen de organisatie een hogere positie bekleden staan zij positiever tegenover 

multiculturalisme, zijn hun opvattingen over mensen met een Islamitische 

levensbeschouwing positiever en ervaren zij hun directe werkomgeving in sterkere mate 

als veilig.  

 Ook in 2008 zagen we dat naarmate burgerambtenaren een hogere positie bekleden 

binnen de organisatie hun houding ten aanzien van multiculturalisme (r = ,276, p < ,01) en 

Moslims (r = ,290, p < ,01) significant positiever is. Ook de houding van 

defensiemedewerkers ten aanzien van multiculturalisme in de werkomgeving is positiever 

naarmate zij een hogere positie bekleden (r = ,227, p < ,01). Tussen salarisschaal en 

ervaren veiligheidsklimaat werd in 2008 geen significant verband gevonden.  

 In 2006 vonden we alleen een significant negatief verband tussen de positie van 

defensiemedewerkers en hun houding ten aanzien van multiculturalisme in de 

werkomgeving (r = -,130, p < ,01). In dat jaar van onderzoek waren defensiemedewerkers 

die een hogere positie binnen de organisatie bekleedden dus juist negatiever voor wat 

betreft hun opvattingen over een multiculturele en etnisch cultureel verscheiden 

werkomgeving. 

 

Rang   

  

In Bijlage 6 Tabel 1 vinden we dat er significante verbanden bestaan tussen de rangen
61

 

van de militairen en hun multiculturele attituden. Militairen met een hogere rang scoren 

hoger op de MCA-schaal (r = ,245, p < ,01), MA-schaal (r = ,283, p < ,01) en de MCAW-

schaal (r = ,218, p < ,01). Rang en ervaren veiligheidsklimaat hangen niet significant 

samen. 

 In 2008 werd gevonden dat de multiculturele attitude (MCA) van medewerkers met 

hogere rangen significant positiever was dan die van medewerkers met lagere rangen (r = 

,192, p < ,01) en dat medewerkers met hogere rangen positiever stonden tegenover 

mensen met een Islamitische levensbeschouwing (r = ,252, p < ,01). Verder bleek ook de 

                                                 
61 1 = Manschap of in rang gelijk gesteld; 2 = Onderofficier (korporaal, sergeant majoor, adjudant); 3 = Subaltern 

officier (vaandrig tot kapitein); 4 = Hoofdofficier (majoor tot kolonel); 5 = Opper- en Vlagofficier (commodore/ 

brigade generaal tot generaal). 
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attitude ten aanzien van multiculturalisme in de werkomgeving positiever naarmate 

medewerkers een hogere rang hadden (r = ,177, p < ,01). Tussen rang en 

veiligheidsklimaat werd ook in 2008 geen significant verband gevonden.  

 Tot slot zagen we ook in 2006 dat naarmate medewerkers een hogere rang hadden, zij 

positiever waren in hun opvattingen over multiculturalisme (MCA, r = ,178, p < ,01; 

MCAW, r = ,171, p < ,01), met uitzondering van de medewerkers met de rang van 

generaal. 

 

Uitzendervaring en aantal Dienstjaren  

  

In Bijlage 6 Tabel 2 worden de onderzoeksresultaten van 2011 (Pearson’s 

correlatiecoëfficiënten) voor wat betreft de samenhang tussen attituden, operationele 

ervaring en aantal dienstjaren gepresenteerd. We zien dat voor 2011 geldt dat de 

verbanden tussen de variabelen niet significant zijn.  

 In 2008 bleek dat naarmate medewerkers langer bij Defensie werkzaam waren en zij 

vaker uitgezonden waren geweest, hun ervaring met het veiligheidsklimaat binnen de 

directe werkomgeving minder positief was (respectievelijk r = -,090, p < ,01 en r = -,135, p 

< ,01). Daarnaast werd in 2008 een significant negatief verband gevonden tussen de 

operationele ervaring van defensiemedewerkers en hun attitude ten opzichte van 

multiculturalisme in de werkomgeving (MCAW r = -,089, p < ,05), en bleek de 

multiculturele attitude van defensiemedewerkers die langer bij Defensie werkten 

negatiever te zijn (MCA r = -,083, p < ,01).  

 In 2006 werd alleen een significant negatief verband gevonden tussen het aantal 

dienstjaren (r = -,051, p < ,05) en de operationele ervaring van defensiemedewerkers (r = -

,083, p < ,01) en hun attitude ten aanzien van multiculturalisme in de werkomgeving. 

 
  



Pagina 79 van 156 

 

Tekstblok 5:  Samenhang tussen leeftijd, opleidingsniveau, salarisschaal, rang, uitzendervaring en 

                           dienstjaren en attituden in 2006, 2008 en 2011 

 

Oudere defensiemedewerkers ervaren het klimaat in de directe werkomgeving als minder veilig 

dan jongere medewerkers. Dit geldt in zowel 2008 als in 2011. In 2006 waren oudere 

medewerkers positiever in hun opvattingen over multiculturalisme in de samenleving. Naarmate 

defensiemedewerkers hoger zijn opgeleid is hun multiculturele attitude (MCA, MCAW) positiever. 

Dat gold in alle drie de studies en in 2008 en 2011 ook voor moslimattitude. In 2011 hangt het 

opleidingsniveau significant positief samen met het ervaren veiligheidsklimaat binnen de directe 

werkomgeving van defensiemedewerkers. In 2008 en 2011 namen we waar dat naarmate 

burgerambtenaren binnen de organisatie een hogere positie bekleedden (salarisschaal) hun 

multiculturele attitude (MCA en MCAW) en moslimattitude positiever was. Alleen in 2011 

ervoeren medewerkers met een hogere positie hun directe werkomgeving als meer veilig. In 

beide onderzoeken vonden we geen verband tussen de hoogte van de rang van 

defensiemedewerkers en het ervaren veiligheidsklimaat. Wel vonden we in 2008 en 2011 

significant positieve verbanden tussen rang en attituden (MCA, MCAW en MA). In 2006 vonden 

we hetzelfde, echter vormde de groep medewerkers in de rang van generaal een uitzondering. 

Hun multiculturele attitude bleek negatiever dan die van de medewerkers met lagere rangen. In 

2008 zagen we dat medewerkers die langer bij Defensie werkzaam waren en die vaker waren 

uitgezonden het veiligheidsklimaat binnen hun afdeling als minder positief ervoeren. In 2006 en 

2008 was ook de multiculturele attitude van medewerkers die vaker waren uitgezonden 

negatiever (MCAW). 

 

 

 

3.4.2 Verschillen in attituden tussen mannen en vrouwen, etnisch culturele  

minderheden en autochtonen en defensieonderdelen 

 

Mannen en vrouwen  

  

In Bijlage 7 Tabel 1 en in Figuur 8 (MCA en MCAW) zien we dat mannen en vrouwen in 

2011 verschillen voor wat betreft multiculturele attituden. Of het gevonden verschil 

tussen mannen en vrouwen significant is beoordelen we met de Student’s t-toets voor het 

toetsen van een verschil tussen twee populatiegemiddelden uit twee onafhankelijke 

steekproeven. Op basis van de t-toets kunnen we concluderen dat de multiculturele 

houding (MCA) van mannelijke en vrouwelijke defensiemedewerkers in 2011 significant 

van elkaar verschilt (t(1214=-2,61, p<,01). Hetzelfde geldt voor de gemiddelde houding ten 

aanzien van multiculturalisme in de werkomgeving (t(1209=-3,57, p<,01) en voor de 

attitude ten aanzien van mensen met en Islamitische levensbeschouwing (t(1213=-2,48, 

p<,05). De multiculturele attitude van vrouwen (MCA, MCAW en MA) is steeds positiever 

dan de attitude van mannen. Mannen en vrouwen hebben geen verschillende ervaringen 
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als het gaat om het veiligheidsklimaat binnen de organisatie (t(228=-1,95, p>,05). In Tabel 

1 van Bijlage 7 is te zien dat de omvang van de effecten van de verschillen in gemiddelde 

attituden tussen mannen en vrouwen steeds klein is (èta squared = ,002 tot ,010). 

 

   
Figuur 8:   Gemiddelde scores op attitudeschalen van mannen en vrouwen in 2006, 2008 en 2011

62 

 

Ook voor 2008 geldt (Bijlage 7 Tabel 2 en Figuur 8) dat vrouwelijke medewerkers 

significant positiever zijn in hun opvattingen (t(1286=-2,84, p<,01, MCA; t(1286=-3,36, 

p<,01, MCAW) en dat hun ervaringen met de tolerantie en acceptatie van etnisch culturele 

minderheden binnen de directe werkomgeving positiever zijn dan de ervaringen van hun 

mannelijke collega’s (t(1267=-2,66, p<,01). De moslimattitude van mannelijke en 

vrouwelijk defensiemedewerkers verschilt niet (t(233,4=-,32, p>,05).  

 Ook in 2006 (Bijlage 7 Tabel 3 en Figuur 8) is de multiculturele attitude van vrouwen 

significant positiever dan de houding van hun mannelijke collega’s (t(2055=-3,85, p<,01, 

MCA; t(2043=-3,52, p<,01, MCAW). Net als in 2011 zijn de verschillen tussen mannen en 

vrouwen in 2006 en in 2008 niet heel groot. In Tabel 2 en 3 van Bijlage 7 is te zien dat de 

effecten van de verschillen in gemiddelde attituden tussen mannen en vrouwen steeds 

minimaal zijn (èta squared = ,006 tot ,009). 

  

  

                                                 
62 Op basis van variantie-analyse met meerdere factoren onderzochten we of de verschillen tussen mannelijke en 

vrouwelijke defensiemedewerkers voor wat betreft de gemiddelde score op MCA en MCAW in de drie 

onderzoeksjaren overeenkomen. Dit bleek zo te zijn (jaar van onderzoek*geslacht en MCA: F=,08, df=2, p>,05; 

MCAW: F=,24, df=2, p>,05). De verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke defensiemedewerkers in MCA en 

MCAW zijn hetzelfde in alle drie de onderzoeksgroepen. Voor het ervaren veiligheidsklimaat gold hetzelfde 

(F=2,06, df=2, p>,05) en voor MA gold dat de verschillen tussen mannen en vrouwen in 2008 significant anders 

waren dan in 2011 (F=5,52, df=2, p<,05). 
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Etnisch culturele minderheden en autochtonen  

 

In Figuur 9 is allereerst te zien dat de multiculturele attitude (MCA en MCAW) van etnisch 

culturele minderheden gemiddeld genomen positiever is dan de attitude van hun 

autochtone collega’s. Etnisch culturele minderheden accepteren in zowel 2006, 2008 als in 

2011 meer dan autochtone medewerkers een samenleving en een werkomgeving waarin 

mensen met verschillende etnisch culturele achtergronden met elkaar samenleven en 

samenwerken en culturele gewoonten en tradities geuit mogen worden. In Tabel 4, 5 en 6 

van Bijlage 7 zien we aan de waarden van de t-toetsen dat de verschillen in opvattingen 

(MCA en MCAW) tussen autochtone medewerkers en medewerkers die tot de groep 

etnisch culturele minderheden behoren significant zijn, maar dat de omvang van het 

effect van de verschillen wel klein is (èta squared = ,008 tot ,030). 

 

 
Figuur 9:   Gemiddelde scores op attitudeschalen van (niet-) etnisch culturele minderheden in 2006,  

       2008 en 2011
63

 

 

In Tabel 4 en 5 van Bijlage 7 zien we aan de waarden van de t-toetsen dat etnisch culturele 

minderheden in zowel 2008 als in 2011 niet significant verschillen van hun autochtone 

collega’s voor wat betreft hun moslimattitude en dat alleen in 2008 beide groepen 

significant verschillen voor wat betreft ervaren veiligheidsklimaat t(1245=-2,55, p<,05). De 

effectomvang van het verschil in gemiddelde scores is wel klein (èta squared = ,005). 

 

                                                 
63 Op basis van variantie-analyse met meerdere factoren onderzochten we of de verschillen tussen etnisch 

culturele en autochtone defensiemedewerkers voor wat betreft de gemiddelde score op MCA en MCAW in de 

drie onderzoeksjaren overeenkomen. Dit bleek zo te zijn (jaar van onderzoek*etniciteit en MCA: F=1,09, p>,05; 

MCAW: F=1,17, df=2, p>,05). De verschillen tussen etnisch culturele en autochtone defensiemedewerkers in 

MCA en MCAW zijn hetzelfde in alle drie de onderzoeksgroepen. Dat gold ook voor MA (F=,57, df=2, p>,05) en 

voor het ervaren veiligheidsklimaat gold dat de verschillen tussen ECM en autochtonen in 2008 significant anders 

waren dan in 2011 (F=4,02, df=2, p<,05). 
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Etnisch culturele mannen en autochtone mannen  

 

Als we alleen naar de groep mannelijke defensiemedewerkers kijken dan zien we dat in 

alle drie de studies etnisch culturele minderheden en autochtonen verschillen in 

multiculturele attituden (MCA en MCAW), en dat deze verschillen overeenkomen met de 

verschillen die we eerder vonden bij de vergelijking van de gemiddelde scores op de 

attitudeschalen (MCA en MCAW) tussen etnisch culturele minderheden en autochtone 

defensiemedewerkers. Mannelijke etnisch culturele minderheden zijn significant 

positiever dan hun autochtone mannelijke collega’s (Bijlage 7 Tabel 7).  

 

   Tekstblok 6:   Verschillen in attituden tussen mannen en vrouwen en (niet-)etnisch culturele 

                            minderheden in 2006, 2008 en 2011 

 

De multiculturele houding (MCA, MA en MCAW) van vrouwelijke defensiemedewerkers is in 2011 

significant positiever dan de houding van hun mannelijke collega’s. Mannen en vrouwen 

verschillen niet voor wat betreft het ervaren veiligheidsklimaat binnen de directe werkomgeving. 

Ook in 2006 en in 2008 geldt dat vrouwelijke medewerkers een significant positievere 

multiculturele attitude (MCA en MCAW) hebben dan hun mannelijke collega’s en in 2008 zagen 

we dat het ervaren veiligheidsklimaat van vrouwelijke defensiemedewerkers positiever is. De 

moslimattitude van mannelijke en vrouwelijke defensiemedewerkers verschilt in 2008 niet. De 

multiculturele attitude (MCA en MCAW) van etnisch culturele minderheden is in 2006, 2008 en in 

2011 gemiddeld genomen positiever dan de attitude van autochtone defensiemedewerkers. 

Beide groepen verschillen in 2008 en 2011 niet voor wat betreft hun moslimattitude en alleen in 

2008 ervaren etnisch culturele minderheden een meer tolerant klimaat in hun directe 

werkomgeving (veiligheidsklimaat).  

 

 

 

Defensieonderdeel  

 

In Figuur 10 tot en met 13 presenteren we de gemiddelde scores op de attitudeschalen 

(respectievelijk MCA, MA, veiligheidsklimaat en MCAW) van de afzonderlijke 

defensieonderdelen per onderzoeksjaar. In Bijlage 8 Tabel 2 tot en met 7 vinden we voor 

de drie onderzoeksjaren de resultaten van de variantie-analyses voor het toetsen van 

significante verschillen tussen de groepen. 

 

In Figuur 10 zien we dat de medewerkers die werkzaam zijn binnen de Bestuursstaf in 

zowel 2006, 2008 als in 2011 de meest positieve houding hebben ten aanzien van 

multiculturalisme in de samenleving en dat medewerkers die werken voor het Commando 

Zeestrijdkrachten het meest negatief zijn voor wat betreft hun opvattingen.  
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Figuur 10: Gemiddelde scores binnen de defensieonderdelen op MCA in 2006, 2008 en 2011 

   

Ook in Bijlage 8 Tabel 3 is te zien dat in 2011 de multiculturele attitude van de 

medewerkers van de Bestuursstaf significant positiever is dan de attitude van de 

medewerkers van de overige defensieonderdelen, met uitzondering van het CDC en 

medewerkers van de KMAR. 

 Ook in 2008 (Bijlage 8 Tabel 5) verschilden de Bestuursstaf en de overige 

defensieonderdelen significant van elkaar voor wat betreft de gemiddelde multiculturele 

attitude van de medewerkers, met uitzondering van het CDC. Verder zien we in 2008 dat 

de multiculturele houding van medewerkers van het CDC significant positiever is dan de 

houding van medewerkers van het CLAS.  

 In 2006 gold dat de multiculturele attitude van medewerkers van de Bestuursstaf 

alleen significant positiever was in vergelijking met de gemiddelde houding van de 

medewerkers van het CZSK en het CLAS. In 2006 waren daarnaast de medewerkers van 

het CDC significant positiever voor wat betreft hun opvattingen dan de medewerkers van 

het CZSK (Bijlage 8 Tabel 7).  

In Tabel 2, 4 en 6 van Bijlage 8 zien we dat de effecten van de verschillen tussen de 

defensieonderdelen voor wat betreft de gemiddelde multiculturele attitude in alle drie de 
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onderzoeksjaren klein zijn (èta squared in 2011 = ,026; 2008 = ,030; 2006 = ,016). De 

waargenomen verschillen tussen de defensieonderdelen zijn dus niet heel groot.   

 

In Figuur 11 zien we dat in zowel 2008 als in 2011 de medewerkers die werkzaam zijn voor 

de Bestuursstaf het meest positief zijn in hun opvattingen over mensen met een 

Islamitische levensbeschouwing en dat medewerkers van het CZSK het meest negatief 

staan tegenover Moslims. In 2006 werd de moslimattitude niet onderzocht.  

 
Figuur 11: Gemiddelde scores binnen de defensieonderdelen op MA in 2008 en 2011 

 

In Bijlage 8 Tabel 3 zien we dat de verschillen in 2011 significant zijn voor wat betreft de 

Bestuursstaf en de overige defensieonderdelen, met uitzondering van het CDC en de 

KMAR. Verder is de moslimattitude van de medewerkers van het CZSK significant 

negatiever dan de attitude van de medewerkers van het CDC.  

 In Bijlage 8 Tabel 5 zien we dat in 2008 de onderlinge verschillen voor wat betreft 

attituden ten aanzien van Moslims alleen significant zijn voor de Bestuursstaf, CLAS en 

CZSK. De medewerkers van de Bestuursstaf zijn positiever voor wat betreft hun 

opvattingen.  

 In Tabel 2 en 4 van Bijlage 8 is te zien dat de effectgrootte van het verschil tussen de 

defensieonderdelen voor wat betreft de gemiddelde moslimattitude klein is (èta squared 

in 2011 = ,026 en 2008 = ,018). De gevonden verschillen tussen de medewerkers van de 

verschillende defensieonderdelen zijn dus niet heel groot.   

 

In Figuur 12 zien we dat in zowel 2008 als in 2011 de medewerkers van de Koninklijke 

Marechaussee in hun directe werkomgeving de meest positieve ervaringen hebben als het 
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gaat om de acceptatie en tolerantie van collega’s die tot een etnisch culturele 

minderheidsgroep behoren en medewerkers van het CZSK hebben de meest negatieve 

ervaringen (veiligheidsklimaat). In 2006 zijn geen gegevens verzameld over het ervaren 

veiligheidsklimaat van defensiemedewerkers. 

 
Figuur 12:  Gemiddelde scores binnen de defensieonderdelen op ervaren veiligheidsklimaat in 2008  

en 2011  

 

In Bijlage 8 Tabel 3 zien we dat in 2011 de verschillen tussen de KMAR en overige 

defensieonderdelen significant zijn. De medewerkers van de KMAR ervaren een significant 

positiever veiligheidsklimaat. Verder zien we dat de medewerkers van de Bestuursstaf en 

van het CDC significant positievere ervaringen rapporteren dan de medewerkers van de 

DMO en het CZSK.  

Voor 2008 geldt (Bijlage 8 Tabel 5) dat alleen de medewerkers van de Koninklijke 

Marechaussee en de medewerkers van het CZSK significant verschillen voor wat betreft 

hun ervaringen met het veiligheidsklimaat binnen de directe werkomgeving. Medewerkers 

van de KMAR zijn significant positiever voor wat betreft hun ervaringen. 

In Tabel 2 en 4 van Bijlage 8 zien we dat de effectgrootten van de verschillen tussen de 

defensieonderdelen voor wat betreft gemiddelde scores op het ervaren veiligheidsklimaat 

in beide onderzoeksgroepen klein zijn (èta squared in 2011 = ,049 en 2008 = ,022). 

 

In Figuur 13 zien we dat de medewerkers van de Bestuursstaf gemiddeld genomen het 

meest positief staan tegenover multiculturalisme in de werkomgeving en dat 
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medewerkers van het CZSK het meest negatief zijn voor wat betreft hun opvattingen. Dat 

geldt voor 2008 en 2011. In 2006 zijn de medewerkers van de Bestuursstaf samen met de 

medewerkers van de CZSK gemiddeld genomen het meest negatief voor wat betreft hun 

opvattingen over multiculturalisme in de werkomgeving en zijn de medewerkers van het 

CDC het meest positief. 

 
Figuur 13:  Gemiddelde scores binnen de defensieonderdelen op MCAW in 2006, 2008 en 2011  

 

In Bijlage 8 Tabel 3 zien we dat in 2011 de medewerkers van de Bestuursstaf significant 

verschillen van de medewerkers van de andere defensieonderdelen, met uitzondering van 

de Koninklijke Marechaussee. Medewerkers van de Bestuursstaf zijn over het algemeen 

positiever voor wat betreft hun opvattingen over multiculturalisme in de werkomgeving. 

Verder verschillen de medewerkers van het CZSK significant voor wat betreft hun 

opvattingen met de medewerkers van de KMAR. Deze laatste groep is significant 

positiever.  

Voor 2008 (Bijlage 8 Tabel 5) geldt dat de medewerkers van de Bestuursstaf alleen 

significant positiever zijn voor wat betreft hun opvattingen in vergelijking met de 

medewerkers van het CZSK en het CLAS en dat medewerkers van het CZSK significant 

negatiever zijn in hun houding ten aanzien van multiculturalisme in de werkomgeving dan 

medewerkers van het CDC. 
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In 2006 (Bijlage 8 Tabel 7) blijkt de houding van medewerkers van het CDC en de 

Bestuursstaf significant positiever dan de houding van medewerkers van het CZSK, het 

CLAS en het CLSK. De medewerkers van het CZSK zijn in 2006 significant negatiever voor 

wat betreft hun opvattingen over multiculturalisme in de werkomgeving dan de 

medewerkers van het CLAS en de KMAR.  

In Tabel 2, 4 en 6 van Bijlage 8 zien we dat de omvang van het effect van het verschil 

tussen de defensieonderdelen voor wat betreft de gemiddelde attitude van de 

medewerkers ten aanzien van multiculturalisme in de werkomgeving voor alle 

onderzoeksgroepen klein is (èta squared in 2011 = ,046; 2008 = ,026; 2006 = ,028). De 

gevonden verschillen tussen de medewerkers van de verschillende defensieonderdelen in 

2006, 2008 en 2011 zijn dus niet zo groot.   

 

Tekstblok 7:   Verschillen in attituden tussen de medewerkers van de defensieonderdelen in 2006, 

      2008 en 2011 

 

Over het algemeen geldt dat de defensiemedewerkers van de afzonderlijke defensieonderdelen 

in 2006, 2008 en 2011 significant van elkaar verschillen voor wat betreft hun multiculturele 

attituden (MCA, MCAW, MA) en ervaren veiligheidsklimaat binnen de directe werkomgeving. In 

elk onderzoeksjaar vinden we terug dat deze verschillen gebaseerd zijn op de verschillen tussen 

de medewerkers van de Bestuursstaf en de medewerkers van meeste andere 

defensieonderdelen. Medewerkers van de Bestuursstaf hebben een significant positievere 

multiculturele houding. Medewerkers van het Commando Zeestrijdkrachten zijn het meest 

negatief voor wat betreft hun opvattingen. Ook voor het ervaren veiligheidsklimaat geldt dat de 

medewerkers van het Commando Zeestrijdkrachten het meest negatief zijn over de tolerantie en 

acceptatie van etnisch culturele minderheden binnen de directe werkomgeving. De medewerkers 

van de Koninklijke Marechaussee ervaren een significant positiever veiligheidsklimaat dan de 

medewerkers van de meeste andere defensieonderdelen.  

 

 

 
3.4.3 Verschillen in attituden tussen de onderzoeksgroepen (2006, 2008 en 2011) na  
  controle voor persoonlijke en professionele achtergrondkenmerken 

 

In paragraaf 3.1 zagen we dat 2006, 2008 en 2011 niet overeenkomen voor wat betreft de 

verdeling in de drie onderzoeksgroepen van de meeste achtergrondkenmerken van de 

defensiemedewerkers. In verschillende studies komt naar voren dat multiculturele 

attituden samenhangen met de achtergrondkenmerken van mensen (Schalk-Soekar e.a., 

2004; Schalk-Soekar, 2007; Bosman, 2008; Schalk-Soekar e.a., 2008a; Schalk-Soekar e.a., 

2008b; Van de Vijver e.a., 2008; Van den Berg e.a., 2009; Richardson e.a., 2010; 

Richardson e.a., 2011). Ook in het huidige onderzoek blijken persoonlijke en professionele 

kenmerken van defensiemedewerkers significant met attituden samen te hangen. Zo zijn 
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bijvoorbeeld hoger opgeleide defensiemedewerkers, militairen met een hogere rang en 

burgerambtenaren met een hoger salaris significant positiever voor wat betreft hun 

opvattingen over multiculturalisme. Om te kunnen beoordelen in welke mate de 

verandering in multiculturele attituden (MCA en MCAW) van defensiemedewerkers sinds 

2006 en de verschillen in ervaren veiligheidsklimaat en moslimattitude (MA) tussen 2008 

en 2011 toe te schrijven zijn aan de verandering in opvattingen van medewerkers door de 

jaren heen, hebben we multipele regressieanalyses uitgevoerd. Op basis daarvan kunnen 

we uitsluiten of vaststellen dat de verschillen tussen de drie onderzoeksgroepen in 

gemiddelde scores op de attitudeschalen het gevolg zijn van de verschillen in 

samenstelling van de drie onderzoeksgroepen voor wat betreft de achtergrondkenmerken 

van de respondenten.  

 In Bijlage 9 Tabel 1 tot en met 4 presenteren we de gestandaardiseerde 

regressiecoëfficiënten en in Figuur 14 tot en met 17 geven we weer welke persoonlijke en 

professionele achtergrondkenmerken op multiculturele attituden (MCA, MCAW), ervaren 

veiligheidsklimaat en moslimattitude van invloed zijn
64

. Voor de regressieanalyses werden 

de gegevens van de drie onderzoeksgroepen samengevoegd tot één databestand. Met 

drie dummyvariabelen (‘onderzoeksgroep van 2006’, ‘onderzoeksgroep van 2008’ en 

‘onderzoeksgroep van 2011’) werden de drie afzonderlijke onderzoeksgroepen in het 

databestand weergegeven en van elkaar onderscheiden.  

 

In Bijlage 9 Tabel 1 is te zien dat de multiculturele attitude van defensiemedewerkers die 

in 2008 en in 2011 deelnamen aan het onderzoek significant afwijkt van de attitude van de 

medewerkers die in 2006 deelnamen (respectievelijk b = ,154, p < ,001 en b = ,169, p < 

,001). De multiculturele attitude van de defensiemedewerkers die in 2008 en in 2011 aan 

het onderzoek deelnamen bleef ook na controle voor de achtergrondvariabelen op een 

zelfde manier afwijken van de attitude van de medewerkers uit 2006.
65

 We zien verder dat 

alle achtergrondkenmerken van invloed waren op de multiculturele attitude van 

defensiemedewerkers, met uitzondering van de functie van de medewerkers en het aantal 

jaren dat zij bij Defensie in dienst zijn (zie ook Figuur 14).  

                                                 
64 De pijlen in de modellen staan voor de significante regressiecoëfficiënten en de plussen en minnen staan voor 

de richting van de effecten, respectievelijk positief en negatief. In Figuur 14 zien we bijvoorbeeld een plus bij de 

pijl tussen ‘opleiding midden/hoog vs laag’ en ‘MCA’. Dat betekent dat de multiculturele attitude van midden en 

hoog opgeleide medewerkers in vergelijking met de attitude van laag opgeleide medewerkers significant 

positiever is. De pijl tussen ‘Bestuursstaf vs alle’ en ‘MCA’ staat voor: De attitude van de medewerkers van de 

Bestuursstaf is in vergelijking met de attitude van de medewerkers uit alle andere defensieonderdelen significant 

positiever.     
65 Als we 2011 als referentiegroep nemen dan is te zien dat de multiculturele attitude (MCA) van de 

medewerkers die in 2006 aan het onderzoek deelnamen significant afwijkt van de attitude van de medewerkers 

die deelnamen aan het huidige onderzoek (b = -,182, p < ,001) en dat 2008 niet significant verschilt van 2011 (b = 

-,022, p > ,10). 
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Figuur 14:  Verklaring MCA op basis van persoonlijke en professionele achtergrondkenmerken 

               (Model 4) 

 

De achtergrondvariabelen en het ‘jaar van onderzoek’ verklaren gezamenlijk bijna 10% 

van de variantie van multiculturele attitude (Bijlage 9 Tabel 1, Model 4) en de sociaal 

economische positie (schaal/rang) van defensiemedewerkers en het defensieonderdeel 

waarbinnen zij werkzaam zijn dragen daaraan het sterkste bij.  

 

In Bijlage 9 Tabel 2 presenteren we de gestandaardiseerde regressiecoëfficiënten van de 

determinanten van de houding van defensiemedewerkers ten aanzien van 

multiculturalisme in de werkomgeving. De multiculturele houding van de medewerkers 

die in 2008 en in 2011 deelnamen wijkt significant af van de houding van de medewerkers 

die in 2006 aan het onderzoek meededen
66

. Na controle voor alle achtergrondvariabelen 

(Model 4) is echter het significante verschil tussen 2011 en 2006 verdwenen. Dat betekent 

dat de gemiddelde attitude van de medewerkers die in 2006 aan het onderzoek 

deelnamen, verschilde van de attitude van de deelnemers in 2011 omdat de 

onderzoeksgroepen anders samengesteld waren op achtergrondkenmerken die met 

multiculturele attituden samenhangen. De houding ten aanzien van multiculturalisme in 

de werkomgeving hangt met de meeste achtergrondkenmerken samen (zie ook Figuur 

15).  

 
 

                                                 
66 Als we 2011 als referentiegroep nemen dan is te zien dat de multiculturele attitude (MCAW) van de 

medewerkers die in 2006 aan het onderzoek deelnamen significant afwijkt van de attitude van de medewerkers 

die deelnamen aan het huidige onderzoek (b = -,063, p < ,001), en dat 2008 niet significant verschilt van 2011 (b = 

,002, p > ,10). 

Opleiding m/h vs laag Multiculturele attitude 
(MCA)  

ECM vs niet-ECM 

Positie m/h vs laag 

Bestuursstaf vs alle 

Vrouwen vs mannen 

2008/2011 vs 2006 
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Figuur 15:  Verklaring MCAW op basis van persoonlijke en professionele achtergrondkenmerken 

                (Model 4) 

 

In Bijlage 9 Tabel 2 zien we dat 7% van de variantie van attitude ten aanzien van 

multiculturalisme in de werkomgeving wordt verklaard door de achtergrondkenmerken 

van de defensiemedewerkers. De etniciteit van de defensiemedewerkers, de positie in de 

organisatie en het defensieonderdeel waarbinnen de medewerker werkzaam is dragen het 

sterkste bij aan de variantie van de houding ten aanzien van multiculturalisme in de 

werkomgeving. 

 
Tekstblok 8:  Verandering in multiculturele attituden sinds 2006 na controle voor persoonlijke en 

         professionele achtergrondkenmerken  

 

De multiculturele houding (MCA) van defensiemedewerkers die in 2006 aan het onderzoek 

deelnamen, wijkt significant af van de houding van defensiemedewerkers in 2008 en 2011. De 

verschillen tussen de onderzoeksgroepen blijven bestaan na controle voor de 

achtergrondkenmerken van de respondenten. Voor de houding ten aanzien van multiculturalisme 

in de werkomgeving (MCAW) geldt dat de verschillen tussen de medewerkers die in 2006 en in 

2011 aan het onderzoek deelnamen hoofdzakelijk het gevolg zijn van het feit dat beide 

onderzoeksgroepen anders waren samengesteld voor wat betreft de achtergrondkenmerken van 

de respondenten. De defensiemedewerkers die deelnamen in 2008 verschillen significant van de 

medewerkers in 2006 op de gemiddelde multiculturele attitude (MCAW), ook na controle voor de 

achtergrondkenmerken van de respondenten.  

 

 

 

Opleid. hoog vs laag Multiculturele attitude 
werkomgeving (MCAW)  

ECM vs niet-ECM 

Positie m/h vs laag 

CZSK/CLAS/CLSK vs BS  

Vrouwen vs mannen 

2008 vs 2006 
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In Bijlage 9 Tabel 3 zien we dat na controle voor de verschillende achtergrondkenmerken 

(Model 3 en 4) 2011 significant afwijkt van 2008 voor wat betreft het door de 

medewerkers ervaren veiligheidsklimaat in de directe werkomgeving. In Figuur 16 is te 

zien welke achtergrondkenmerken van invloed zijn op ervaren veiligheidsklimaat.   
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Figuur 16:   Verklaring ervaren veiligheidsklimaat op basis van persoonlijke en professionele 

                      achtergrondkenmerken (Model 4) 

 

De achtergrondkenmerken verklaren gezamenlijk 4% van de variantie van ervaren 

veiligheidsklimaat. Het defensieonderdeel waarbinnen de medewerker werkzaam is 

draagt het sterkst bij aan de variantie in ervaringen. In vergelijking met de medewerkers 

van de Bestuursstaf ervaren medewerkers van het CZSK een negatiever veiligheidsklimaat 

en de medewerkers van de Marechaussee juist een positiever klimaat. Naarmate 

medewerkers langer in dienst zijn bij Defensie is hun ervaring met een veilige 

werkomgeving negatiever.  

 

In Tabel 4 (Model 3 en 4) van Bijlage 9 zien we dat 2008 en 2011, na controle voor de 

achtergrondvariabelen, niet meer van elkaar afwijken voor wat betreft de moslimattitude 

van defensiemedewerkers. De beide onderzoeksgroepen verschillen in gemiddelde 

moslimattitude omdat de onderzoeksgroepen voor wat betreft de samenstelling van de 

achtergrondvariabelen van elkaar verschillen en deze achtergrondkenmerken met de 

moslimattitude van de respondenten samenhangen (Figuur 17). 

 

  

Opleid. midd. vs laag Ervaren  
veiligheidsklimaat  

Positie midd. vs laag 

CZSK vs Bestuursstaf 

Vrouwen vs mannen 

2011 vs 2008 

KMar vs Bestuursstaf 

Aantal dienstjaren > 



Pagina 92 van 156 

 

 

  

  

                                                                                              +                                                            

 

                                                   +                                                                           + 

                                                                                                                             

                                                       -                                                                            +                                                                  

 

 

 
Figuur 17:  Verklaring MA op basis van persoonlijke en professionele achtergrondkenmerken 

 

De achtergrondkenmerken verklaren gezamenlijk 8% van de variantie van de 

moslimattitude van defensiemedewerkers. Het opleidingsniveau en de functiepositie van 

defensiemedewerkers dragen het sterkste aan de variantie in de moslimattitude bij. De 

attitude tegenover Moslims is positiever naarmate defensiemedewerkers hoger zijn 

opgeleid en een hogere positie bekleden. In vergelijking met de Bestuursstaf zijn 

medewerkers van het CZSK en het CLAS negatiever en naarmate medewerkers langer bij 

Defensie in dienst zijn, is hun houding ten aanzien van Moslims positiever.  

 
Tekstblok 9:  Verschillen tussen 2008 en 2011 in ervaren veiligheidsklimaat en moslimattitude na 

                            controle voor persoonlijke en professionele achtergrondkenmerken  

 

Defensiemedewerkers ervaren in 2011, ongeacht de samenstelling van de onderzoeksgroep een 

significant negatiever veiligheidsklimaat dan in 2008 werd ervaren. De moslimattitude van de 

defensiemedewerkers die in 2011 deelnamen aan het onderzoek wijkt niet af van de gemiddelde 

moslimattitude van de medewerkers die in 2008 deelnamen.  

 

 

 
3.4.4 Verband tussen MCA, MA, MCAW, ervaren veiligheidsklimaat en  

omgevingsfactoren in 2011 

 

Uit de vorige paragraaf en uit eerder onderzoek (Breugelmans en Van de Vijver, 2004; 

Bosman e.a., 2006; Schalk-Soekar, 2007; Schalk-Soekar e.a., 2008a; Schalk-Soekar e.a., 

2008b; Van de Vijver e.a., 2008; Van den Berg e.a., 2009; Richardson e.a., 2011) bleek dat 

multiculturele attituden voorspeld kunnen worden op basis van demografische 

kenmerken van individuen. Uit de (internationale) literatuur over acculturatie, 

Opleiding m/h vs laag 
Moslimattitude (MA) 

 

Positie m/h vs laag 

CZSK/CLAS vs BS 

ECM vs niet-ECM 

Aantal dienstjaren > 
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interculturele relaties en multiculturele attituden blijkt daarnaast dat er in het dagelijks 

leven verschillende factoren een rol spelen die van invloed kunnen zijn op de 

multiculturele attitude en opvattingen van mensen, waaronder bezorgdheid over 

economische zekerheid en ervaren maatschappelijke dreiging (Stephan e.a., 1985; 1999; 

2000), frequentie van contact met etnisch culturele minderheden, ervaren 

maatschappelijke mogelijkheden en tevredenheid (Schalk-Soekar e.a., 2008b) en 

persoonlijke waardevoorkeuren (Leong, 2008).  

 In het kader van de tweede doelstelling van het huidige onderzoek en op basis van de 

genoemde literatuur werd onderzocht welke omgevingsfactoren, naast demografische 

kenmerken samenhangen met de multiculturele attituden, opvattingen en ervaringen van 

defensiemedewerkers. De tabel met de correlatiecoëfficiënten van de verschillende 

variabelen is in Bijlage 10 opgenomen. Met deze onderzoeksresultaten verkennen we 

welke factoren attituden zouden kunnen beïnvloeden en verklaren en op wat voor 

manier. In vervolgpublicaties gaan we hier dieper op in en onderzoeken we de factoren 

waarmee multiculturele attituden ook daadwerkelijk voorspeld kunnen worden en voeren 

we de daarvoor relevante analyses uit, waaronder regressie- en padanalyses.  

 De multiculturele- (MCA) en moslimattitude (MA) van defensiemedewerkers hangen 

significant negatief samen met ervaren realistische dreiging (respectievelijk r = -,713 en r = 

-,673, p < ,01) en ervaren subjectieve dreiging (respectievelijk r = -,612 en r = -,598, p < 

,01). Verder hangen multiculturele attituden (MCA en MCAW) significant positief samen 

met de mate van voorkeur voor defensiebeleid, dat aandacht besteedt aan culturele 

verschillen onder het defensiepersoneel en de ruimte biedt voor het uiten van individuele 

verschillen tussen medewerkers (respectievelijk r = ,591 en r = ,751, p < ,01). De attitude 

ten aanzien van multiculturalisme in de werksituatie hangt samen met de voorkeur voor 

het defensiebeleid dat gericht is op het voorkómen van discriminatie en ongewenst 

gedrag (r = ,437, p < ,01). We zien verder een significant positief verband tussen het 

ervaren veiligheidsklimaat en de voorkeur voor het defensiebeleid dat aandacht besteedt 

aan individuele verschillen onder defensiemedewerkers (r = ,445, p < ,01). De houding van 

defensiemedewerkers ten aanzien van multiculturalisme in de werksituatie hangt 

significant negatief samen met de wens dat etnisch culturele minderheden zich onder 

werktijd (r = -,508, p < ,01), in openbare situaties (r = -,441, p < ,01) en in de privésituatie (r 

= -,268, p < ,01) aan de Nederlandse cultuur aanpassen. De attitude ten aanzien van 

multiculturalisme in de werksituatie hangt verder positief samen met de voorkeur van 

defensiemedewerkers voor het handhaven van culturele gewoonten door etnisch 

culturele minderheden in de werksituatie (r = ,570, p < ,01) en in openbare situaties (r = 

,385, p < ,01).  

 Een zwak, maar significant positief verband is te zien tussen de mate van contact met 

etnisch culturele minderheden en de multiculturele attitude (MCA) van 
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defensiemedewerkers (r = ,086, p < ,01). Meer contact met etnisch culturele minderheden 

hangt verder significant samen met een positieve ervaring met het veiligheidsklimaat in de 

directe werkomgeving van defensiemedewerkers (r = ,179, p < ,01), maar met een minder 

positief gevoel over de ervaren mogelijkheden in het dagelijks leven (r = -,110, p < ,01). 

Het gaat hier wederom om zwakke verbanden.  

 Zwakke, maar significante verbanden vonden we ook tussen de multiculturele- en 

moslimattitude van defensiemedewerkers en de persoonlijke waarden die zij in het 

dagelijks leven belangrijk vinden. Ten eerste hangen attituden significant samen met 

‘hedonisme’, wat de voorkeur van een persoon inhoudt om zich goed te vermaken in het 

leven en dingen te doen waaraan hij of zij plezier beleeft (MCA, r = -,076, p < ,01 en MA, r 

= -,129, p < ,01). Als een persoon deze waarde in sterkere mate belangrijk vindt, dan zijn 

zijn of haar opvattingen over multiculturalisme en Moslims minder positief.  

 Ten tweede geldt hetzelfde voor de behoefte aan ‘macht’ in het dagelijks leven. Deze 

waardevoorkeur houdt in dat een persoon het belangrijk vindt om rijk te zijn, veel geld en 

dure spullen te hebben en van anderen respect te krijgen (MCA, r = -,113, p < ,01 en MA, r 

= -,123, p < ,01). Als een persoon het hebben van macht in sterkere mate belangrijk vindt, 

dan zijn zijn of haar opvattingen over multiculturalisme en Moslims minder positief. 

 Ten derde hangen attituden significant negatief samen met behoefte aan 

‘conformiteit’. Dit houdt in dat een persoon het belangrijk vindt dat mensen doen wat hen 

wordt opgedragen en dat regels altijd worden nageleefd, zelfs als niemand toekijkt (MCA, 

r = -,133, p < ,01 en MA, r = -,135, p < ,01).  

 Ten vierde hangt de waarde ‘zelfsturing’ significant negatief samen met de 

multiculturele attitude van een persoon (MCA r = -,065, p < ,05). Deze waardeoriëntatie 

houdt in dat een persoon het belangrijk vindt om nieuwe ideeën te bedenken, creatief te 

zijn en om zaken op eigen, originele manier aan te pakken, alsook de voorkeur om 

onafhankelijk en vrij van anderen te zijn. 

 Ten vijfde hangt ‘universalisme’ significant positief samen met de multiculturele 

attituden (MCA en MA) van defensiemedewerkers. De waarde ‘universalisme’ houdt in dat 

iedereen in de wereld gelijkwaardig behandeld moet worden en gelijke kansen moet 

hebben in het leven en dat het belangrijk is om naar mensen te luisteren die anders zijn en 

om te proberen hen te begrijpen (MCA, r = -,076 en MA, r = -,129, p < ,01). Universalisme 

hangt met bijna alle (namelijk 22 van 30) variabelen significant samen. Naarmate 

defensiemedewerkers deze waardevoorkeur belangrijker vinden, ervaren zij minder 

subjectieve (r = -,221, p < ,01) en minder realistische (r = -,285, p < ,01) dreiging en een 

minder negatief gevoel in contact met etnisch culturele minderheden (r = -,119, p < ,01). 

Ook vinden medewerkers die hoger scoren op ‘universalisme’ in sterkere mate dat etnisch 

culturele minderheden hun culturele gewoonten mogen handhaven in zowel de 
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privésituatie (r = ,118, p < ,01), in openbare situaties (r = ,131, p < ,01) als tijdens werktijd 

(r = ,156, p < ,01).  

 

  Tekstblok 10:  Samenhang tussen MCA, MA, MCAW, ervaren veiligheidsklimaat en 

    omgevingsfactoren in 2011 

 

In het kader van de tweede doelstelling van het huidige onderzoek zijn de significante verbanden 

tussen omgevingsfactoren van defensiemedewerkers en hun multiculturele attituden in kaart 

gebracht. Dit is een verkennend onderdeel van het onderzoek waarbij voor de keuze van 

relevante omgevingsfactoren de (internationale) literatuur werd bestudeerd. Op basis van de 

onderzoeksresultaten kunnen we een inschatting maken van de omgevingsfactoren die 

multiculturele attituden en opvattingen kunnen beïnvloeden, verklaren en daarmee kunnen 

voorspellen. Het gaat hierbij om waardevoorkeuren in het dagelijks leven, om contact met 

etnisch culturele minderheden en ervaringen daarbij, om de opvattingen over het beleid dat 

Defensie zou moeten voeren als het gaat om de aanpak van discriminatie en om de acceptatie 

van en aandacht voor individuele verschillen onder defensiemedewerkers. De meeste verbanden 

zijn lager dan r = ,60 maar wel significant. De sterkste samenhang vonden we tussen ervaren 

subjectieve en realistische dreiging in het dagelijks leven en de multiculturele- en moslimattitude 

van defensiemedewerkers. 
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Hoofdstuk 4 
Conclusie en Discussie 

 

 

 

 

Het huidige onderzoek is de derde studie in de reeks attitudemetingen, die in 2007 door 

de toenmalige staatssecretaris van Defensie beoogd werden. Het eerste doel van het 

huidige onderzoek was inzicht verkrijgen in de multiculturele attitude van 

defensiemedewerkers en in de geprefereerde acculturatiestrategieën voor etnisch 

culturele minderheden en te beoordelen of de opvattingen van defensiemedewerkers 

over multiculturalisme en acculturatie sinds 2006 veranderd zijn. De tweede doelstelling 

was te onderzoeken welke persoonlijke en professionele kenmerken, alsook welke 

omgevingsfactoren met de multiculturele attitude van defensiemedewerkers 

samenhangen.  

Het aantal defensiemedewerkers dat aan het huidige onderzoek deelnam was 1.251, 

wat een respons is van 30%. In 2006 deden 2.079 medewerkers mee aan het onderzoek 

(37% respons) en in 2008 vulden 1.290 medewerkers de vragenlijst in (31% respons).  

Om tegemoet te kunnen komen aan de twee doelstellingen zijn voor het huidige 

onderzoek de volgende vier onderzoeksvragen beantwoord: 

 

1. Wat is de multiculturele houding van defensiemedewerkers? 

2. Welke acculturatiestrategieën prefereren defensiemedewerkers voor etnisch 

culturele minderheden in de privé- en publieke situatie?  

3. Wat zijn de verschillen in multiculturele attituden en acculturatievoorkeuren van 

defensiemedewerkers in vergelijking met 2006 en 2008? 

4. Welke persoonlijke en professionele kenmerken en omgevingsfactoren hangen 

met de multiculturele attitude van defensiemedewerkers samen? 

 

In paragraaf 4.1 worden de vragen beantwoorden op basis van de onderzoeksresultaten 

die we in de voorgaande hoofdstukken beschreven hebben en bespreken we mogelijke 

verklaringen voor de resultaten uit het huidige onderzoek. In paragraaf 4.2 besteden we 

aandacht aan de wijze waarop Defensie een sociaal veilige werkomgeving kan bieden en 

behouden en op welke manier de organisatie een aantrekkelijke werkgever kan blijven zijn 

voor al haar medewerkers, ongeacht etnisch culturele afkomst. Ook bespreken we welke 

onderwerpen en subgroepen in defensiebeleid extra aandacht behoeven.  
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4.1  Antwoorden op de onderzoeksvragen  

 

In deze paragraaf bespreken we de onderzoeksresultaten en geven we antwoord op de 

vier onderzoeksvragen. Ten eerste wordt aandacht besteed aan de huidige multiculturele 

attitude van defensiemedewerkers en ten tweede wordt beoordeeld welke 

acculturatiestrategieën zij wenselijk achten voor etnisch culturele minderheden in de 

privésituatie en in de publieke situatie. Ten derde bespreken we de attitudeveranderingen 

die we sinds 2006 waarnemen en ten vierde beschrijven we de persoonlijke, professionele 

en omgevingsfactoren die met attituden samenhangen.  

 

4.1.1 Multiculturele attituden in 2011 (Vraag 1) 

 

De huidige multiculturele attitude van defensiemedewerkers (MCA en MCAW) en de 

houding ten aanzien van mensen met een Islamitische levensbeschouwing (MA) 

benaderden gemiddeld genomen het theoretische middelpunt van de schalen (Figuur 3). 

Dat betekent dat defensiemedewerkers neutraal zijn in hun opvattingen over 

multiculturalisme en over Moslims. Binnen de onderzoeksgroep waren er wel verschillen 

in opvattingen waar te nemen en ontbraken extreme attituden niet. Er zijn medewerkers 

die hoog scoren op de schalen (een score van 3,94) en daarmee positief zijn in hun 

opvattingen over multiculturalisme en Moslims. Maar er zijn ook medewerkers die laag 

scoren (een score van 2,29) en negatief zijn voor wat betreft hun opvattingen (Bijlage 3 

Tabel 2, standaarddeviaties). Voor het ervaren veiligheidsklimaat binnen de directe 

werkomgeving gold dat de gemiddelde score op die schaal voorbij het theoretische 

middelpunt ligt. Defensiemedewerkers zijn daarmee relatief licht positief over het 

veiligheidsklimaat binnen de directe werkomgeving. Bovendien liggen de ervaringen met 

betrekking tot het veiligheidsklimaat dicht bij elkaar (Bijlage 3 Tabel 2, standaarddeviatie), 

wat betekent dat zeer negatieve en zeer positieve ervaringen met de tolerantie en 

acceptatie van etnisch culturele minderheden in de directe werkomgeving ontbreken.  

  

4.1.2 Geprefereerde acculturatiestrategieën in 2011 (Vraag 2) 

 

In 2011 (Figuur 5) prefereerden de meeste defensiemedewerkers dat etnisch culturele 

minderheden in hun privésituatie segregeren (52,8%). De minste voorkeur ging uit naar 

uitsluiting (exclusie 3,4%) en dat etnisch culturele minderheden in privésituaties eigen 

cultuur gebonden gewoonten en waarden loslaten en zich verbinden aan de normen en 

waarden van de heersende cultuur en daar actief deel van uitmaken (melting pot 4%). In 

Figuur 6 zien we juist dat in de publieke situatie de meeste defensiemedewerkers een 
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situatie van melting pot prefereren (59,2%) en dat segregatie het minst wenselijk geacht 

wordt (1,9%), alsook uitsluiting (exclusie 1,8%) van etnisch culturele minderheden.  

 

4.1.3 Attitudeveranderingen sinds 2006 (Vraag 3) 

 

Sinds 2006 prefereren defensiemedewerkers dat etnisch culturele minderheden in hun 

privésituatie segregeren, wat inhoudt dat zij verbonden blijven aan hun cultuur, 

gewoonten en tradities en zich tegelijkertijd niet verbinden met de heersende cultuur en 

gewoonten. De voorkeur onder defensiemedewerkers voor deze acculturatiestrategie is in 

de afgelopen 5 jaar significant toegenomen. In publieke situaties, waaronder tijdens werk- 

en schooltijd, prefereren defensiemedewerkers sinds 2006 dat etnisch culturele 

minderheden assimileren, oftewel een situatie van melting pot. Defensiemedewerkers 

wensen dat etnisch culturele minderheden hun oorspronkelijke cultuur, gewoonten en 

tradities loslaten en dat zij de heersende cultuur en gewoonten overnemen. De voorkeur 

voor deze acculturatiestrategie in de publieke situatie namen we waar in alle drie de 

onderzoeksgroepen, en is in de afgelopen 5 jaar in lichte mate afgenomen. Rond 30% van 

de defensiemedewerkers die deelnamen aan het huidige onderzoek had geen mening 

over de acculturatiestrategieën van etnisch culturele minderheden in de privésituatie en 

in de publieke situatie. In 2008 stond respectievelijk 26,4% en 21,4% neutraal tegenover 

acculturatie in de privésituatie en publieke situatie. In 2006 had ruim 53% van de 

defensiemedewerkers geen mening over acculturatie in de privésituatie en ruim 25% van 

de respondenten stond in dat jaar neutraal tegenover de acculturatiestrategieën van 

etnisch culturele minderheden in de publieke situatie. 

 De houding van defensiemedewerkers ten aanzien van multiculturalisme in de 

samenleving (MCA) en in de werkomgeving (MCAW) is significant positiever geworden in 

vergelijking met 2006 en sinds 2008 stabiel gebleven. Voor de laatste attitude (MCAW) 

geldt dat de verschillen tussen 2006 en 2011 – maar niet tussen 2006 en 2008 – het gevolg 

zijn van de andere samenstelling van de onderzoeksgroep in beide jaren voor wat betreft 

de achtergrondkenmerken van de respondenten. Voor de houding van 

defensiemedewerkers ten opzichte van mensen met een Islamitische achtergrond geldt 

dat deze sinds 2008 onveranderd is gebleven. Ten slotte staan defensiemedewerkers die 

deelnamen aan het huidige onderzoek significant minder positief tegenover het 

veiligheidsklimaat binnen hun directe werkomgeving dan de medewerkers die in 2008 aan 

het onderzoek deelnamen. De verschillen tussen 2008 en 2011 werden niet veroorzaakt 

door de verschillen tussen beide onderzoeksgroepen voor wat betreft de 

achtergrondkenmerken van de respondenten.  

Samenvattend kunnen we stellen dat defensiemedewerkers een samenleving en 

werkomgeving die bestaat uit verschillende culturen steunen, maar etnisch culturele 
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minderheden mogen hun cultuur gebonden gewoonten en waarden niet altijd uitdragen 

en naleven. Defensiemedewerkers maken hierin onderscheid in levensdomeinen. Er 

heerst onder defensiemedewerkers geen onvoorwaardelijke multiculturele ideologie van 

een algehele wens van een multiculturele manier van samenleven in een cultureel diverse 

samenleving (Berry e.a., 2011). Voor wat betreft de privésituatie wenst het overgrote deel 

van de defensiemedewerkers immers dat etnisch culturele minderheden verbonden 

blijven aan hun culturele gewoonten en tradities en dat zij zich tegelijkertijd niet 

verbinden met de heersende cultuur (segregatie). In publieke situaties, waaronder tijdens 

werk- en schooltijd, vinden defensiemedewerkers dat etnisch culturele minderheden hun 

culturele gewoonten moeten loslaten en dat zij zich verbinden aan en deel uitmaken van 

de heersende cultuur (melting pot). Integratie van verschillende culturen in de 

privésituatie en in publieke situaties, zoals tijdens werktijd, wordt maar door een zeer 

kleine groep defensiemedewerkers als wenselijk beschouwd.  

 

Defensie en de Nederlandse samenleving  

 

De neutrale houding van defensiemedewerkers ten aanzien van multiculturalisme en het 

feit dat de steun voor multiculturalisme afhangt van specifieke levensdomeinen, alsook de 

onveranderlijkheid van multiculturele attituden door de jaren heen, komen overeen met 

de opvattingen die heersen onder de Nederlandse bevolking. Dit blijkt uit de studies die 

tussen 1999 en 2007 onder de Nederlandse bevolking werden uitgevoerd (waaronder: 

Arends-Tóth en Van de Vijver, 2001; Schalk-Soekar e.a., 2008a; Breugelmans e.a., 2009). 

De meeste Nederlanders zijn gemiddeld genomen neutraal (niet negatief maar ook niet 

positief) in hun opvattingen en maar een enkeling houdt er extreme opvattingen op na 

(Schalk-Soekar e.a., 2008a). Er heerst onder de Nederlandse samenleving, net als onder 

defensiemedewerkers, geen multiculturele ideologie met daarbinnen de 

onvoorwaardelijke acceptatie van alle culturen en identiteiten. De geprefereerde 

acculturatiestrategieën van etnisch culturele minderheden en in dat verband de steun 

voor multiculturalisme zijn afhankelijk van het levensdomein dat centraal staat. Uit 

onderzoek van Arends-Tóth en Van de Vijver (2001) bleek tevens dat etnisch culturele 

minderheden er binnen het publieke domein zelf geen bezwaar tegen hebben om zich aan 

te passen aan de heersende Nederlandse cultuur. Het gaat dan om het leren van de taal, 

het volgen van het Nederlandse nieuws, het onderhouden van sociale contacten en 

aanpassing in de werksituatie. Als het gaat om privésituaties zoals opvoeding, 

levensbeschouwing en feesten dan kozen etnisch culturele minderheden voor 

cultuurbehoud.  

Uit onderzoek onder de Nederlandse bevolking van Schalk-Soekar e.a. (2008a) en 

Breugelmans e.a. (2009) bleek de houding ten aanzien van multiculturalisme in de periode 
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van negen jaar waarin de studies plaatsvonden nauwelijks te zijn veranderd. 

Multiculturele attituden schijnen niet zo gevoelig te zijn voor schokkende 

maatschappelijke gebeurtenissen dan wij vermoeden (Schalk-Soekar e.a., 2008a; 

Breugelmans e.a., 2009). Voorbeelden van gebeurtenissen die zich in het afgelopen 

decennium voordeden zijn de aanslagen op de Verenigde Staten in 2001, de moord op 

politicus Pim Fortuyn in 2002 en op cineast Theo van Gogh in 2004. Ook vonden in die 

periode verschillende terroristische aanslagen plaats in Europa, waaronder in Madrid 

(2004) en in Londen (2005). De genoemde gebeurtenissen hebben de samenleving 

mogelijk voor korte tijd ontwricht en multiculturele attituden aan het wankelen gebracht, 

maar op de lange termijn zijn veranderingen in multiculturele attituden niet zichtbaar 

(Breugelmans e.a., 2009). Uit het onderzoek van Schalk-Soekar e.a. (2008a) bleek verder 

dat autochtone Nederlanders wel vinden dat etnisch culturele minderheden zich in 

voldoende mate moeten aanpassen aan de Nederlandse cultuur en gewoonten en dat hier 

nog wel meer in moet gebeuren. Maar Nederlanders vinden discriminatie uit den boze. 

Schalk-Soekar e.a. (2008a) voorspelden op basis van extrapolatie van de resultaten uit vier 

studies naar de multiculturele houding van Nederlanders dat de lange termijn houding ten 

aanzien van multiculturalisme neutraal zal blijven. Dit is inderdaad zo gebleken voor 

defensiemedewerkers.  

 In tegenstelling tot wat we hierboven beschreven namen Coenders e.a. (2003) tussen 

1997 en 2003 wel een duidelijke maatschappelijke attitudeverandering waar, namelijk een 

toegenomen weerstand tegen een multiculturele samenleving. De werkelijke impact van 

maatschappelijke gebeurtenissen is moeilijk vast te stellen en meetbaar te maken. 

Vergelijkend onderzoek is lastig en al gauw relatief onbetrouwbaar als attituden niet 

gemeten zijn met dezelfde meetinstrumenten en dus op verschillende manieren 

geoperationaliseerd zijn. Verder kunnen er eigenlijk alleen betrouwbare uitspraken 

gedaan worden over de veranderlijkheid of stabiliteit van attituden als dezelfde 

onderzoekgroep door de tijd heen gevolgd wordt, zoals in longitudinaal onderzoek 

gebeurt. 

 

In verschillende studies werd aangetoond dat demografische kenmerken samenhangen 

met multiculturele attituden en dat er dus wel onderlinge verschillen bestaan tussen 

mensen als gevolg van verschillen in persoonlijke achtergronden. Het gaat dan om leeftijd, 

opleidingsniveau, sociaal economische status en om de etnisch culturele afkomst van 

individuen (Arends-Toth e.a., 2003; Bosman e.a., 2007; Schalk-Soekar e.a., 2008a; Van de 

Vijver e.a., 2008; Van den Berg e.a., 2009; Richardson e.a., 2011). Daarnaast blijken 

persoonlijke waardeoriëntaties (Schwartz e.a., 2004) samen te hangen met multiculturele 

attituden (Leong, 2008) en zijn maatschappelijke factoren, waar mensen in het dagelijks 

leven mee geconfronteerd worden op attituden van invloed (Stephan e.a., 1999; Stephan 
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e.a., 2000; Leong, 2008; Schalk-Soekar e.a., 2008a; Schalk-Soekar e.a., 2008b). In de 

volgende paragraaf (4.1.4) gaan we hier verder op in en geven we daarmee een antwoord 

op de vierde onderzoeksvraag. We sluiten de paragraaf af met een conceptueel model 

waarin de persoonlijke, professionele en omgevingsfactoren zijn opgenomen waarvan we, 

op basis van de gevonden verbanden in het huidige onderzoek, kunnen verwachten dat 

deze de multiculturele attituden van defensiemedewerkers kunnen voorspellen en 

beïnvloeden.  

 

4.1.4 Samenhang tussen achtergrondkenmerken, omgevingsfactoren en multiculturele  

   attituden (Vraag 4) 

 

De eerste doelstelling van het huidige onderzoek was inzicht verkrijgen in de 

multiculturele houding van defensiemedewerkers en in de veranderingen in opvattingen 

gedurende de afgelopen vijf jaar. De tweede doelstelling was te onderzoeken welke 

factoren de aard van de multiculturele attitude van defensiemedewerkers zouden kunnen 

beïnvloeden en veroorzaken. In dat verband werden de verschillen tussen de subgroepen 

binnen de drie studies onderzocht, namelijk de multiculturele attituden van mannelijke en 

vrouwelijke defensiemedewerkers, van etnisch culturele minderheden en autochtonen en 

van medewerkers van de afzonderlijke defensieonderdelen. Daarnaast onderzochten we 

welke persoonlijke en professionele kenmerken met de multiculturele attituden van 

medewerkers samenhingen en voor 2011 het verband tussen omgevingsfactoren en 

attituden. In deze paragraaf bespreken we de gevonden verbanden tussen de variabelen 

en de mogelijke verklaringen van de verschillen tussen subgroepen.  

 

Samenhang tussen persoonlijke en professionele achtergrondkenmerken en multiculturele 

attituden 

 

In 2006 waren naast manschappen ook opper- en vlagofficieren het meest negatief in hun 

opvattingen over multiculturalisme in de samenleving (Bosman e.a., 2006; Bosman e.a., 

2007; Bosman, 2008). In 2008 en in 2011 zagen we dat medewerkers met een hoger 

salaris en een hogere rang juist positiever waren in hun opvattingen (MCA, MCAW, MA). 

In zowel 2006, 2008 als in 2011 bleek de multiculturele attitude van defensiemedewerkers 

(MCA, MCAW) positiever naarmate zij hoger waren opgeleid. Respondenten met een 

hogere leeftijd ervoeren in 2008 en in 2011 een negatiever veiligheidsklimaat binnen de 

directe werkomgeving. In 2006 werd ervaren veiligheidsklimaat niet onderzocht.  

 De sociaal economische status van mensen vormt al decennia lang een betrouwbare 

voorspeller van hun steun voor multiculturalisme en hun houding ten aanzien van etnisch 

culturele minderheden. Opleidingsniveau, rang en salarisschaal hangen in het huidige 
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onderzoek ook onderling samen (Bijlage 6 Tabel 1). Maatschappelijke kansen en 

perspectieven en het gevoel van economische veiligheid en zekerheid nemen toe 

naarmate een persoon hoger op de maatschappelijke ladder staat. Dit alles is minder en 

soms zelfs helemaal niet vanzelfsprekend als iemand een lage sociaal economische status 

heeft. Etnisch culturele minderheden kunnen dan, als zij zich in Nederland vestigen en de 

arbeidsmarkt gaan betreden, als een bedreiging worden gezien voor de eigen toch al 

kwetsbare economische situatie en perspectieven.  

   

In 2006 werd een significant negatief verband gevonden tussen het aantal dienstjaren en 

de attitude van defensiemedewerkers ten aanzien van multiculturalisme in de 

werkomgeving. In 2008 gold dat naarmate medewerkers langer bij Defensie werkzaam 

waren hun ervaring met het veiligheidsklimaat binnen de directe werkomgeving minder 

positief was. Ook de multiculturele attitude (MCA) van de medewerkers die langer bij 

Defensie werkten bleek negatiever dan de attitude van collega’s met een korter 

dienstverband. In 2011 vonden we geen verband tussen het aantal dienstjaren van 

medewerkers, hun multiculturele attituden (MCA, MCAW, MA) en het ervaren 

veiligheidsklimaat.  

 Van den Berg e.a. (2009) stelden dat personen die langer werkzaam zijn voor Defensie 

vaak ouder zijn en daarmee mogelijk niet betrokken zijn bij, of geïnteresseerd zijn in de 

thematiek rondom multiculturalisme. We zagen in 2008 en in 2011 dat oudere 

medewerkers wel een oordeel hebben over het veiligheidsklimaat binnen hun directe 

werkomgeving, maar dat hun ervaringen alleen negatiever zijn dan die van hun jongere 

collega’s. Dat ouderen minder positief zijn over hun ervaringen is mogelijk het gevolg van 

de ingrijpende veranderingen in personeelsbeleid die Defensie gedurende de afgelopen 

paar jaren heeft doorgemaakt en waar oudere medewerkers mee geconfronteerd werden. 

Jongere defensiemedewerkers zijn opgegroeid en meegegroeid met het voormalige 

gender- en diversiteitbeleid, gewend aan de bewegingen en veranderingen in de 

organisatie om in te kunnen spelen op actuele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en de 

internationale veiligheidsituatie. Het voormalige actieve wervingsbeleid en de 

investeringen in en speciale aandacht voor etnisch culturele minderheden kunnen 

onzekerheid en daarmee irritaties opgeroepen hebben bij de oudere generatie 

defensiemedewerkers en ook als ‘voorkeursbeleid’ zijn ervaren. Fundamentele 

veranderingen roepen bij de meeste mensen onzekerheid op. Oudere medewerkers, maar 

ook de jongere medewerkers die al langere tijd voor Defensie werkzaam zijn, vinden door 

hun defensiegerelateerde opleidingen en ontwikkelde professionele specialismen ook 

moeilijker een baan op de civiele arbeidsmarkt. Voor in het bijzonder mannelijke 

medewerkers kunnen de veranderingen in de organisatie en bijvoorbeeld de voorrang die 

werd gegeven aan nieuwe groepen voor bepaalde functies, zoals in het kader van het 
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voormalige personeelsbeleid gebeurde, tot grote onzekerheid hebben geleid over eigen 

bestaansrecht en toekomst binnen de organisatie.  

In 2011 werd er geen significant verband gevonden tussen uitzendervaring, de lengte van 

het dienstverband bij Defensie en de multiculturele attitude van defensiemedewerkers. 

Een negatieve multiculturele attitude (MCAW) hangt significant samen met de 

operationele ervaring in zowel 2006 als 2008. Medewerkers die vaker waren uitgezonden 

waren negatiever in hun opvattingen. In 2008 gold daarnaast dat naarmate medewerkers 

vaker werden uitgezonden hun ervaring met het veiligheidsklimaat binnen de directe 

werkomgeving minder positief was.  

 De positieve samenhang tussen multiculturele attituden en de mate van operationele 

ervaring en het ontbreken van dat verband in 2011 is mogelijk te verklaren vanuit de 

complexiteit van de uitzendingen die juist in 2006 en 2008 plaatsvonden en waar 

defensiemedewerkers die in 2006 en 2008 de vragenlijsten invulden direct mee te maken 

hadden. De vredesoperatie ISAF startte in 2006 en was in 2008 nog in volle gang. Deze 

missie in Afghanistan was levensgevaarlijk voor de meeste militairen en werd gekenmerkt 

door een strijd tegen een ‘onzichtbare vijand’. De Taliban begeeft zich doorgaans onder de 

burgerbevolking en is moeilijk van burgers te onderscheiden. Als gevolg daarvan zijn er 

veel onschuldige burgerslachtoffers getroffen en kinderen en vrouwen gedood, ook door 

optreden van ISAF. Tijdens patrouilles was een voordurende dreiging van IED’s en 

zelfmoordaanslagen, die veroorzaakt werden door moslimextremisten en gerelateerd 

waren aan moslimfundamentalisme. Daarnaast werden militairen tussen 2006 en 2010 

soms meerdere malen naar Afghanistan uitgezonden en werden veel militairen in dat 

verband veelvuldig geconfronteerd met moslimextremisme, terrorisme en 

zelfmoordaanslagen. Tegelijkertijd werden in Nederland maatregelen getroffen om 

etnisch culturele minderden actief te werven en hun positie binnen de organisatie te 

verbeteren en bestond er extra aandacht voor onder andere Islamitische medewerkers. 

Het is voor te stellen dat de uitzendervaringen het vertrouwen in collega’s met een 

Islamitische culturele achtergrond en levensbeschouwing in eerste instantie geen goed 

deden. Ten tijde van het huidige onderzoek was de ISAF missie een klein jaar ten einde en 

hadden de meeste militairen hun werkzaamheden in Nederland al enige tijd hervat. De 

uitzendervaringen, emoties daarbij en de herinneringen verdwijnen niet, maar voor de 

defensiemedewerkers die aan het huidige onderzoek deelnamen waren er wel nieuwe 

ervaringen in een veilig Nederland en in een veilige werkomgeving bijgekomen. Deze 

positieve ervaringen en hervonden sociale veiligheid hebben er mogelijk toe geleid dat 

etnisch culturele collega’s niet meer geassocieerd worden met het moslimextremisme 

waar militairen gedurende de uitzending aan blootgesteld werden, en vooroordelen over 

Moslims en de Islam naar de achtergrond gedrongen.  
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In zowel 2006, 2008 als in 2011 gold dat vrouwelijke medewerkers een significant meer 

positieve multiculturele attitude (MCA en MCAW) hadden dan hun mannelijke collega’s. 

Alleen in 2008 waren vrouwelijke defensiemedewerkers ook positiever voor wat betreft 

hun ervaringen met het veiligheidsklimaat binnen de directe werkomgeving en in 2011 

was de moslimattitude van vrouwelijke medewerkers positiever dan die van hun 

mannelijke collega’s.  

 In 2008 (Van den Berg e.a., 2009) werd verwezen naar een aantal onderzoeken om de 

verschillen in multiculturele attituden tussen vrouwelijke en mannelijke 

defensiemedewerkers te verklaren. Ten eerste werd het onderzoek van Verkuyten en Thijs 

(2002) onder 412 Nederlandse en 161 Turkse studenten genoemd. Zij stelden dat de 

relatief meer negatieve houding van mannen te maken heeft met de gerichtheid van 

mannen op groepsstatus en het gevolg is van de prestige die zij in het algemeen, meer dan 

vrouwen dit doen, nastreven. Verder blijkt uit een ander onderzoek dat vrouwen minder 

vooroordelen ten aanzien van etnisch culturele minderheden hebben dan mannen (Mills 

e.a., 1995; Akrami e.a., 2000). Dit laatste lijkt ook te gelden voor de populatie vrouwelijke 

defensiemedewerkers. In de voornamelijk masculiene ‘blanke’ organisatie als de 

krijgsmacht behoren vrouwen, net als etnisch culturele minderheden, tot een 

minderheidsgroep. Vrouwelijke medewerkers voelen zich door deze minderheidspositie 

mogelijk meer verbonden met etnisch culturele minderheden. Zij kennen en herkennen de 

moeilijkheden waar deze groep door de minderheidspositie mee te maken heeft en 

kunnen zich daardoor beter met die groep identificeren. 

 Dat vrouwelijke defensiemedewerkers in 2008 ook het veiligheidsklimaat als positiever 

ervoeren dan hun mannelijke collega’s kan komen door het beleid van Defensie dat rond 

2008 actief gericht was op de instroom, doorstroom en positieverbetering van zowel 

vrouwelijke medewerkers als etnisch culturele minderheden. Defensie zette zich in die tijd 

volop in voor beide groepen, probeerde ervoor te zorgen dat minderheidsgroepen zich 

optimaal veilig en gewenst voelden, in de juiste functies terechtkwamen en in de juiste 

opleidingstrajecten. Defensie beoogde daarmee te voorkomen dat vrouwen en etnisch 

culturele minderheden alsnog vroegtijdig de organisatie zouden verlaten. Dit kan bij 

Westerse mannelijke defensiemedewerkers, die eerder alle erkenning kregen tot irritaties 

hebben geleid en tot gevoelens van onzekerheid over het voorbestaan van de eigen 

positie binnen de organisatie. Een kleine groep mannelijke medewerkers gaf in het kader 

van het huidige onderzoek ook aan last te hebben van positieve discriminatie van etnisch 

culturele minderheden.  

 De beschreven verklaring voor verschillen in attituden tussen mannelijke en 

vrouwelijke defensiemedewerkers geldt mogelijk ook voor de meer positieve 

multiculturele attituden van etnisch culturele minderheden in vergelijking met 

autochtonen. De multiculturele attitude (MCA en MCAW) van etnisch culturele 
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minderheden was in 2006, 2008 en in 2011 gemiddeld genomen positiever dan de 

houding van hun autochtone collega’s. Zij verschilden echter niet voor wat betreft hun 

moslimattitude en ervoeren het klimaat in de directe werkomgeving als even veiligheid.  

 

Over het algemeen geldt dat in 2006, 2008 en 2011 de defensiemedewerkers van de 

afzonderlijke defensieonderdelen significant van elkaar verschilden voor wat betreft hun 

multiculturele attituden (MCA, MCAW, MA). Medewerkers van de Bestuursstaf hadden 

een significant positievere multiculturele houding. Medewerkers van het Commando 

Zeestrijdkrachten waren het meest negatief. Voor wat betreft ervaren veiligheidsklimaat 

gold ook dat de medewerkers van het CZSK in alle jaren het meest negatief waren en dat 

de medewerkers van de Koninklijke Marechaussee een significant positiever 

veiligheidsklimaat ervoeren dan de medewerkers van de meeste andere 

defensieonderdelen, in zowel 2008 als in 2011. 

  De hoge gemiddelde score van de medewerkers van de Bestuursstaf in alle jaren is 

mogelijk te wijten aan de sociaal economische positie van deze mensen die zekerheid 

biedt in toekomstperspectief en professionele kansen. Het gevoel dat etnisch culturele 

minderheden een bedreiging kunnen vormen, zal voor deze medewerkers veel minder een 

rol spelen. Etnisch culturele intolerantie en weerstand tegen multiculturalisme ontbreekt 

mogelijk binnen de Bestuursstaf. De hoge gemiddelde attitude van medewerkers van de 

Koninklijke Marechaussee in vergelijking met de medewerkers van de overige 

defensieonderdelen is mogelijk te verklaren vanuit het feit dat de Koninklijke 

Marechaussee invloed kan uitoefenen op het veiligheidsklimaat en zelfs wordt ingezet om 

de veiligheid en orde te bewaken. Uitsluiting, discriminatie of geweldsdelicten en de 

dossiers hierover worden door deze medewerkers onderzocht en behandeld. Zij zijn 

bevoegd om direct tegen onveilige situaties en bijvoorbeeld discriminatie en intolerantie 

op te treden en maatregelen te treffen, en dit wordt ook van hen verwacht. Daarnaast 

hebben medewerkers van de Marechaussee die bijvoorbeeld op Schiphol werken 

veelvuldig te maken met verschillende etnisch culturele groepen, waaronder met 

vluchtelingen die illegaal in Nederland verblijven. Zij zijn meer dan medewerkers van 

andere defensieonderdelen gewend om met mensen met uiteenlopende etnisch culturele 

achtergronden te werken. 

 

Samenhang tussen persoonlijke waardeoriëntaties, frequentie van contact, ervaren 

dreiging, defensiebeleid en multiculturele attituden 

 

Uit verschillende studies komt naar voren dat multiculturele attituden en attituden ten 

aanzien van etnisch culturele minderheden samenhangen met persoonlijke 

achtergrondkenmerken (waaronder Bosman e.a., 2006; Van den Berg e.a., 2009; Schalk-
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Soekar e.a., 2008a; Van de Vijver e.a., 2008), met persoonlijke waardeoriëntaties 

(Schwartz e.a., 2004; Leong, 2008) en met omgevingsfactoren, waaronder 

maatschappelijke ervaringen (Stephan en Stephan, 1985; Stephan, Stephan, en Gudykunst 

1999; Stephan, Diaz-Loving en Duran, 2000; Arends-Tóth en Van de Vijver, 2001; Leong, 

2008; Schalk-Soekar e.a., 2008b). Hetzelfde bleek uit het huidige onderzoek naar attituden 

van defensiemedewerkers. Hieronder bespreken we de belangrijkste variabelen die in het 

huidige onderzoek met multiculturele attituden en ervaringen van defensiemedewerkers 

samenhangen. Hiermee is onderzocht welke factoren multiculturele attituden van 

defensiemedewerkers zouden kunnen verklaren en beïnvloeden.  

Ten eerste vonden we (Bijlage 10 Tabel 1) dat persoonlijke waardevoorkeuren in het 

dagelijks leven, dan wel in lichte mate, samenhangen met de aard van de houding ten 

aanzien van multiculturalisme. In de literatuur vonden we dat persoonlijke waarden van 

mensen hun attitude, motivaties en emoties beïnvloeden: ”They represent the ‘desirable 

states’ for the ingroup and they affect the way people perceive their social environment, 

including the perceptions of outgroup members and the attributions of behaviors”, aldus 

Leong (2008, p. 122). Leong (2008) gaf een overzicht van verschillende studies naar 

attituden ten aanzien van immigranten en vond dat waardevoorkeuren als universalisme 

en zelfsturing samenhingen met een positievere houding ten aanzien van etnisch culturele 

minderheden en dat waardevoorkeuren als behoefte aan macht en conformiteit juist 

negatief samenhingen met de houding ten aanzien van etnisch culturele minderheden. 

“Traditional masculinity ideologies that espouse achievement orientation and power are 

associated with increased authoritarianism and sexist stereotypes” (Leong, 2008, p. 122). 

Hetzelfde namen wij waar bij de respondenten van het huidige onderzoek. Het sterkste 

verband vonden we tussen multiculturele attituden en de waardeoriëntatie universalisme. 

Dat houdt in dat een positieve multiculturele attitude samenhangt met de voorkeur voor 

het centraal stellen van gelijke waarden en kansen voor iedereen. Ook voelen 

medewerkers met positievere opvattingen over multiculturalisme zich meer 

verantwoordelijk voor de natuur en het milieu.  

Ten tweede vonden we een sterk verband tussen multiculturele attituden en de mate 

van het ervaren veiligheidsklimaat binnen de directe werkomgeving en de subjectieve en 

realistische dreiging die defensiemedewerkers vermoeden en ervaren in het dagelijks 

leven. Het gaat om dreiging die gerelateerd is aan sociaal economische zekerheid en de 

angst voor het verlies daarvan door de maatschappelijke participatie van etnisch culturele 

minderheden. Negatieve opvattingen over multiculturalisme en het veiligheidsklimaat 

binnen de directe werkomgeving hangen samen met een hogere mate van ervaren en 

vermoedelijke sociaal economische dreiging.  

 Stephan e.a. (Stephan en Stephan, 1985; Stephan, Stephan, en Gudykunst 1999; 

Stephan, Diaz-Loving en Duran, 2000) hebben veelvuldig onderzoek gedaan naar de 
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invloed van ervaren angst binnen groepen in relatie tot mensen die tot een andere groep 

behoren en interculturele attituden. Zij ontwikkelden the integrated threat theory of 

prejudice (Stephan en Stephan, 1985), een onderzoek dat gericht is op antecedenten en 

consequenties van de angst die mensen ervaren als zij in contact zijn met mensen die niet 

tot hun eigen groep behoren. De theorie stelt dat als de angst binnen een groep groot is, 

“(…) people display exaggerated responses, usually negative ones, rely on cognitive 

heuristics such as stereotypes, and express polarized emotions and evaluations, typically 

negative ones” (Stephan e.a., 1999, p. 618). Voor het huidige onderzoek hebben we, na 

contact met W.G. Stephan en uitleg over het gebruik van zijn vragenlijst, gebruik gemaakt 

van de meetinstrumenten die door hem (1985; 1992; 2000) ontwikkeld zijn voor het 

onderzoek naar de centrale rol van angst als oorzaak voor negatieve groepsbetrekkingen. 

Stephan e.a. (2000) vonden in hun studie onder Mexicaanse en Amerikaanse studenten 

dat een groeiende beleving van realistische dreiging, maar niet de subjectieve dreiging, 

samengaat met een sterkere negatieve attitude en zelfs vijandigheid ten aanzien van 

immigranten en immigratie. Tevens bleek dat als de angst binnen een groep ten aanzien 

van een andere groep (intergoup anxiety) hoog is mensen in sterkere mate geneigd zijn 

om een overdreven beeld van die groep te creëren. Het gaat dan om een beeld dat niet 

met de werkelijkheid overeenkomt (stereotypering). Dit gebeurt vooral als er sprake is van 

een negatieve situatie waar een onbekende groep aan gekoppeld wordt. Verder bleek dat 

de mate van contact met mensen van een andere groep niet direct van invloed is op de 

aard van attituden, maar wel dat meer contact en een meer zorgvuldige beoordeling van 

leden van een andere groep het gevoel van ervaren dreiging wegneemt.  

Ten derde vonden we sterke verbanden tussen attituden en opvattingen over beleid 

(Glastra, 1999) dat Defensie zou moeten voeren als het gaat om de aanpak van 

discriminatie (discriminatiebenadering) en om de acceptatie van en aandacht voor 

(etnisch culturele en religieuze) individuele verschillen onder defensiemedewerkers 

(differentiebenadering). Zo zagen we een sterk positief verband tussen de houding ten 

aanzien van multiculturalisme in de werkomgeving en de voorkeur voor beleid dat gericht 

is op aandacht en waardering voor individuele- en etnisch culturele verschillen onder 

defensiemedewerkers.  

 

Op basis van de in het huidige onderzoek waargenomen verbanden tussen de 

onderzochte variabelen en zoals we ook in de internationale literatuur vonden, kunnen we 

concluderen dat multiculturele attituden van defensiemedewerkers samenhangen met 

demografische gegevens van de respondenten en kunnen we er van uitgaan dat attituden 

op basis van professionele en persoonlijke achtergrondkenmerken verklaard en voorspeld 

kunnen worden. Daarnaast kunnen we concluderen dat maatschappelijke ervaringen in 

het dagelijks leven die gerelateerd zijn aan multiculturalisme en aan betrekkingen tussen 
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mensen met verschillende etnisch culturele achtergronden, zoals vermoedelijke sociaal 

economische dreiging en angst en bezorgdheid, met multiculturele attituden 

samenhangen. We kunnen op basis hiervan stellen dat sociaal economische angst en 

bezorgdheid onder defensiemedewerkers kunnen leiden tot vooroordelen en tot 

negatieve stereotyperingen van etnisch culturele minderheden en uiteindelijk tot 

ongewenst gedrag en discriminatie.  

Ten slotte vatten we in Figuur 18 alle eerder beschreven relaties tussen multiculturele 

attituden, achtergrondvariabelen en omgevingsfactoren samen in een conceptueel model. 

De dikte van de lijnen geven de sterkten van de waargenomen verbanden weer. Op basis 

van dit model wordt inzichtelijk van welke factoren we kunnen verwachten dat zij de aard 

van multiculturele attituden van defensiemedewerkers kunnen verklaren en beïnvloeden.  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figuur 18:  Conceptueel model met determinanten van multiculturele attituden (MCA, MCAW en 

MA) en ervaren veiligheidsklimaat 

 
 

4.2  Aandachtspunten en aanbevelingen voor beleid van Defensie 

 

Op basis van het huidige onderzoek hebben we inzicht gekregen in de aard van de 

multiculturele attitude van defensiemedewerkers, in de veranderingen in opvattingen van 

defensiemedewerkers sinds 2006 en in de professionele en persoonlijke kenmerken en 

omgevingsfactoren die met multiculturele attituden samenhangen. Op basis van deze 

inzichten kan worden beoordeeld op welke manier de sociaal veilige werk- en 
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leefomgeving van Defensie verder kan worden verbeterd en gewaarborgd. De 

onderzoeksresultaten informeren ons over de onderwerpen waar Defensie nog verder in 

zou kunnen investeren, bijvoorbeeld de sociaal economische onzekerheid en bezorgdheid 

van defensiemedewerkers en de tolerantie van medewerkers als het gaat om de uiting 

van cultuurgebonden gewoonten en gebruiken door etnisch culturele minderheden in de 

werksituatie. Maar ook kunnen we op basis van de resultaten uit het onderzoek 

beoordelen welke subgroepen meer aandacht behoeven, namelijk de mensen die relatief 

negatief zijn voor wat betreft hun opvattingen, waaronder oudere defensiemedewerkers, 

medewerkers met een lage sociaal economische status en opleiding, alsook medewerkers 

van het Commando Zeestrijdkrachten. De mate van sociale veiligheid binnen de 

organisatie is grotendeels afhankelijk van de multiculturele attituden van het 

defensiepersoneel zelf. Dus, waar er in de voorgaande jaren binnen Defensie nog in het 

bijzonder aandacht uitging naar het aantrekken van etnisch culturele minderheden en de 

verbetering van hun posities binnen de organisatie, moet er nu met name aandacht 

geschonken worden aan de acceptatie van en steun voor een multiculturele organisatie en 

de samenwerking tussen individueel (etnisch cultureel) verschillende medewerkers.  

 Ten eerste is het aan te bevelen dat Defensie individueel- en dus ook etnisch specifieke 

competenties binnen de organisatie bewust uitdraagt en daarmee uiteindelijk de etnisch 

culturele verscheidenheid van de organisatie normaliseert. Zoals we in het eerste 

hoofdstuk van dit onderzoeksrapport al bespraken is gender- en etnisch culturele 

verscheidenheid onder het defensiepersoneel sinds het einde van de Koude Oorlog (1991) 

alleen maar belangrijker geworden. De kerntaak van de krijgsmacht is niet langer meer 

alleen de verdediging van het eigen (bondgenootschappelijk) grondgebied en inzet in 

nationale aangelegenheden, maar ook moet de krijgsmacht veelvuldig optreden in crisis- 

en beheersingsoperaties in onder andere VN- en NAVO-verband. Militairen komen door 

hun expeditionaire optreden regelmatig in contact en zij moeten kunnen samenwerken 

met mensen met verschillende etnisch culturele achtergronden, waaronder met lokale 

bevolkingsgroepen. Als een uitgezonden eenheid een etnisch cultureel divers team is, kan 

dat de effectiviteit van de samenwerking tussen militairen en burgers in humanitaire 

missies wellicht vergroten en de coördinatie en uitvoer van civiel-militaire taken en 

opbouwprojecten vergemakkelijken (Soeters en Van der Meulen, 2007). Militairen die 

behoren tot de groep etnisch culturele minderheden zijn, net als vrouwelijke militairen in 

dat kader alleen maar belangrijker geworden voor de defensieorganisatie. In dit verband is 

het erg belangrijk dat iedereen zich, ongeacht bijvoorbeeld iemands etnisch culturele en 

religieuze afkomst veilig voelt bij Defensie.  

Ten tweede, en dit ligt in het verlengde van het vorige aandachtspunt, zou Defensie de 

uiting van etnisch culturele gewoonten en gebruiken tijdens werktijd, waaronder 

eetgewoonten en religieuze tradities en feesten, nog meer moeten faciliteren dan zij al 
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doen. Defensie zou daarvoor nog meer veiligheid en openheid kunnen bieden. De aard 

van de multiculturele attitude van defensiemedewerkers duidt dan wel op tolerantie van 

etnisch culturele minderheden en het gedogen van een multiculturele werkomgeving, 

maar er is geen sprake van een multiculturele ideologie van algemene acceptatie van een 

multiculturele manier van samenleven en samenwerken in een etnisch cultureel diverse 

samenleving en werkomgeving. Defensiemedewerkers prefereren immers dat etnisch 

culturele minderheden in de publieke context, onder andere tijdens werktijd, hun 

culturele gewoonten loslaten en dat zij zich verbinden aan de heersende Nederlandse 

cultuur en gewoonten. Defensiemedewerkers wensen daarmee dat etnisch culturele 

minderheden tijdens werktijd assimileren (Melting pot). Voor etnisch culturele 

minderheden lijkt de huidige situatie, gezien de acculturatiewensen van 

defensiemedewerkers, niet gemakkelijk te zijn. Als er echter een organisatieklimaat heerst 

waarin openheid bestaat voor onderlinge verschillen tussen defensiemedewerkers, deze 

geaccepteerd worden en defensiemedewerkers uitgenodigd worden ook gebruik te 

maken van hun unieke kwaliteiten, zullen zij zich meer gewaardeerd voelen. Als mensen 

zich gewaardeerd voelen door de organisatie kunnen zij veel beter bijdragen aan de 

verwezenlijking van de organisatiedoelstellingen (Cox, 1993). Tevens zullen in een 

dergelijk veiligheidsklimaat de verschillende achtergronden van defensiemedewerkers, 

bijvoorbeeld als het gaat over etnisch culturele afkomst, in mindere mate tot problemen 

leiden (Cox, 1993) en blijven onderlinge irritaties over cultuurverschillen uit. Als gevolg 

daarvan zullen vooroordelen ook vaker achterwege blijven en zal ongewenst gedrag 

minder voorkomen.  

Ten derde is het aan te bevelen dat Defensie bij bepaalde groepen gevoelens van 

bezorgdheid en onzekerheid over de eigen positie binnen de organisatie tracht weg te 

nemen. Vermoedelijke bedreiging van de sociaal economische situatie en zekerheid, of de 

angst daarvoor, als gevolg van de vestiging van etnisch culturele minderheden heeft 

invloed op de multiculturele houding van mensen. Stephan e.a. (2000) vonden dat in hun 

onderzoek en in eerdere studies (Stephan e.a. 1985; 1999) en daarnaast dat niet de 

kwantiteit maar de kwaliteit van het contact met etnisch culturele minderheden een 

directe en positieve invloed heeft op de aard van attituden. Dit is een interessant gegeven 

voor Defensie. Als beleid gericht is op het reduceren en wegnemen van het gevoel van 

onzekerheid en bezorgdheid onder defensiemedewerkers, zal de multiculturele attitude 

verbeteren en daarmee de samenwerking tussen defensiemedewerkers, ongeacht etnisch 

culturele afkomst. Daarmee kan de sociaal veilige werkomgeving die Defensie wil bieden 

beter behouden worden. Het huidige onderzoek vindt plaats in een voor de organisatie 

onrustige en onzekere periode. Er zijn mensen ontslagen en zullen nog meer ontslagen 

vallen. Verschillende defensieafdelingen worden samengevoegd en kazernes gesloten. De 

krijgsmacht moet enorm inkrimpen, maar moet tegelijkertijd veelvuldig kunnen 
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deelnemen aan de steeds complexer wordende internationale crisis- en 

beheersingsoperaties. We weten uit de veelheid aan studies die sinds de jaren ’80 zijn 

uitgevoerd, dat de multiculturele attitude van mensen en de tolerantie ten aanzien van 

andere culturen juist in tijden van economische crisis en schaarste onder druk komen te 

staan. Als Defensie de sociale veiligheid binnen de organisatie wil verbeteren en in stand 

houden zal rekening gehouden moeten worden met de economische en maatschappelijke 

ontwikkelingen die de aard van attituden kunnen beïnvloeden.  

Ten vierde, op basis van de onderzoeksresultaten kunnen we waarnemen welke 

groepen extra aandacht behoeven als het gaat om het creëren van een grotere mate van 

wenselijkheid en acceptatie van een etnisch cultureel verscheiden organisatie en daarmee 

een verbetering van een sociaal veilige werkomgeving. In het huidige onderzoek, maar ook 

in de twee voorgaande studies zagen we dat met name oudere medewerkers, 

medewerkers die langer bij Defensie in dienst zijn, Westerse en autochtone mannelijke 

medewerkers, medewerkers met een lage sociaal economische status en opleiding en 

medewerkers van het Commando Zeestrijdkrachten gemiddeld genomen negatiever zijn 

voor wat betreft hun opvattingen. In de vorige paragraaf hebben we geprobeerd de 

negatieve attitude van deze subgroepen te verklaren. De redenen voor afwijking (ten 

opzichte van gemiddelde scores) in opvattingen van bepaalde groepen, en dan gaat het 

ook om de groepen die het meest positief zijn voor wat betreft multiculturele attituden en 

ervaringen, zoals vrouwen, etnisch culturele minderheden en medewerkers met een hoge 

sociaal economische status en opleiding, zouden nader onderzocht moeten worden. Pas 

dan kunnen hierover betrouwbare uitspraken worden gedaan en kan er vervolgens een 

gerichte aanpak van negatieve multiculturele attituden en eventuele onverschilligheid 

voor wat betreft opvattingen bepaald worden.  

Ten vijfde zagen we in ons onderzoek dat multiculturele attituden van 

defensiemedewerkers sinds 2008 neutraal zijn en stabiel zijn gebleven. Maar in 

vergelijking met 2008 wordt door defensiemedewerkers het klimaat binnen de directe 

werkomgeving als minder veilig beschouwd. Dit gaat over de acceptatie van directe 

collega’s die tot de groep etnisch culturele minderheden behoren en over de ruimte die er 

is voor de uiting van cultuurgebonden gewoonten en gebruiken binnen de afdeling. Het 

als minder positief ervaren veiligheidsklimaat in 2011, maar ook de gemiddeld genomen 

neutrale multiculturele houding van defensiemedewerkers in de afgelopen vijf jaar, die 

ook kan duiden op onverschilligheid ten aanzien van etnisch culturele verscheidenheid, 

verdienen extra aandacht binnen Defensie. Nog steeds zijn etnisch culturele minderheden 

ondervertegenwoordigd in de organisatie. Als er een organisatieklimaat heerst waarin 

onderlinge verschillen tussen defensiemedewerkers geaccepteerd worden en mensen zich 

gewaardeerd voelen, juist door hun unieke kenmerken en achtergrond, zullen etnisch 

culturele minderheden zich eerder aangetrokken voelen tot de organisatie (Cox, 1993).  
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Ten slotte, onderzoek naar de omstandigheden die de organisatie aantrekkelijk en 

veilig maken voor iedereen, ongeacht de etnisch culturele afkomst van medewerkers, en 

naar de factoren die de mate van ervaren sociale veiligheid binnen Defensie kunnen 

aantasten en multiculturele attituden beïnvloeden, blijft belangrijk. Hiermee kan de 

huidige beleidsfocus die gericht is op het creëren en behouden van een sociaal veilige 

werkomgeving binnen de organisatie en de effectiviteit van de maatregelen die in dat 

verband getroffen worden, geëvalueerd worden en kan de sociaal veilige werk- en 

leefomgeving binnen Defensie worden verbeterd en gewaarborgd.  
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Retouradres Postbus 20703 2500 ES Den Haag 
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Geachte medewerker van Defensie, 
 
U maakt onderdeel uit van een steekproef die getrokken is uit het personeelsbestand van 
Defensie. Daarom ontvangt u de bij deze brief gevoegde vragenlijst die onderdeel is van 
een onderzoek over een sociale veilige werkomgeving binnen Defensie, toegespitst op 
etnisch culturele minderheden.  
 
Defensie wil een aantrekkelijke werkgever zijn voor mensen van verschillende 
achtergronden en vindt het belangrijk dat iedereen zich thuis voelt binnen de organisatie. 
Daarvoor is het essentieel dat Defensie een sociaal veilige werkomgeving biedt waarin 
iedereen, zonder zich bedreigd of gediscrimineerd te voelen, zijn werk kan doen, ongeacht 

bijvoorbeeld geslacht, etnisch culturele achtergrond of seksuele geaardheid. In dat 
verband doet Defensie regelmatig onderzoek. Dit onderzoek gaat over de houding ten 
opzichte van etnisch culturele minderheden. 
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Uw mening en ervaringen zijn van groot belang voor de kwaliteit van dit onderzoek. We 
vragen u dan ook om binnen twee weken na ontvangst de vragenlijst in te vullen en terug 
te sturen in bijgevoegde antwoordenvelop (een postzegel is niet nodig). Het invullen van 
de vragenlijst duurt ongeveer 45 minuten. Uw antwoorden worden vertrouwelijk 
behandeld en verwerkt. De persoonsgegevens worden losgekoppeld van de vragenlijst 
waardoor het niet mogelijk is om de antwoorden op de vragen naar individuele personen 
te herleiden.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
DE HOOFDDIRECTEUR PERSONEEL 
 
 
 
J.G.A. Leijh 
Luitenant-generaal 
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Geadresseerde 

 

 

 
 
Datum 

 
 
29 juni 2011 

Onderwerp Reminder  
Vragenlijst onderzoek sociaal veilige werkomgeving 
 

 

 

Geachte medewerker van Defensie, 

 

U maakt onderdeel uit van een steekproef die getrokken is uit het personeelsbestand van 

Defensie. Daarom heeft u een paar weken geleden een vragenlijst ontvangen die 

onderdeel uitmaakt van een onderzoek over een sociaal veilige werkomgeving binnen 

Defensie, toegespitst op etnisch culturele minderheden. Mocht u de vragenlijst al hebben 

ingevuld en geretourneerd, dan danken wij u daarvoor! U kunt deze brief dan als niet 

verzonden beschouwen. Heeft u de vragenlijst nog niet ingevuld dan vragen wij u 

vriendelijk dit alsnog te doen en deze terug te sturen in de bij de vragenlijst gevoegde 

antwoordenvelop (een postzegel is daarbij niet nodig). 

 

Defensie wil een aantrekkelijke werkgever zijn voor mensen van verschillende 

achtergronden en vindt het belangrijk dat iedereen zich thuis voelt binnen de organisatie. 

Het is dan ook essentieel dat Defensie een sociaal veilige werkomgeving biedt waarin 

iedereen, zonder zich bedreigd of gediscrimineerd te voelen, zijn of haar werk kan doen. 

Juist in de huidige situatie van bezuinigingen, die voor veel defensiemedewerkers 

onzekerheid oproept, is het belangrijk om aandacht te besteden aan de toekomst van de 
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organisatie en de medewerkers. Daar valt een sociaal veilige werkomgeving en de 

verbetering daarvan ook onder. Uw mening en ervaringen, waar we in de vragenlijst naar 

vragen, zijn dan ook van groot belang!  

 

Als u niet wilt meewerken aan het onderzoek vragen wij u nadrukkelijk om de vragenlijst 

tóch te retourneren met daarin een opgave van uw reden voor geen deelname. U kunt uw 

reden voor geen deelname ook mailen naar de onderzoeker (n.rietveld.03@nlda.nl). Ook 

voor vragen over het onderzoek kunt u mailen of bellen (076 5273272). 

Ik hoop van harte dat u wilt meewerken aan dit onderzoek!  

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Dr. Natasja Rietveld  

Onderzoeker Nederlandse Defensie Academie 

 

Ministerie van Defensie  

Commando DienstenCentra  

Nederlandse Defensie Academie  

Faculteit Militaire Wetenschappen  

Hogeschoollaan 2  

4818 CR Breda  MPC 71C 

076 5273272 (ma, di, do)  

n.rietveld.03@nlda.nl 
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Bijlage 2 

 

In deze Bijlage zijn alleen de items voor het meten van MCA, MA, Acculturatie (ACA), 

MCAW en Ervaren veiligheidsklimaat opgenomen. Dit zijn de theoretische dimensies die 

centraal stonden in het huidige onderzoek en in de twee voorgaande studies. 

 

 

Items                                                         Attitude ten aanzien van multiculturalisme in de samenleving (MCA)  

 

1 Het beste voor Nederland is dat alle mensen hun andere etnisch culturele achtergrond zo snel 

mogelijk vergeten. (Gespiegeld voor de analyses) 

2 Een samenleving met verschillende etnisch culturele minderheidsgroepen is beter in staat om nieuwe 

problemen op te lossen. 

3 De eenheid van dit land wordt verzwakt omdat mensen met een andere etnisch culturele achtergrond 

dan de autochtone Nederlandse, aan hun eigen gewoonten/gebruiken vast blijven houden. 

(Gespiegeld voor de analyses) 

4 Als etnisch culturele minderheden in Nederland hun eigen cultuur willen handhaven, moeten zij dat 

voor zichzelf houden. (Gespiegeld voor de analyses) 

5 Een samenleving met een verscheidenheid aan etnisch culturele minderheidsgroepen heeft meer 

problemen met de nationale eenheid dan een samenleving met slechts één of twee etnisch culturele 

minderheidsgroepen. (Gespiegeld voor de analyses) 

6 Autochtone Nederlanders zouden meer moeten doen om te leren over de gewoonten van etnisch 

culturele minderheden in dit land. 

7 Ouders van etnisch culturele minderheden moeten hun kinderen stimuleren om hun eigen cultuur en 

tradities te behouden. 

8 Etnisch culturele minderheden die naar Nederland komen moeten hun gedrag aanpassen aan de 

autochtone Nederlanders. (Gespiegeld voor de analyses) 

9 Ik voel me ongemakkelijk in een ruimte met veel mensen met verschillende etnisch culturele 

achtergronden. (Gespiegeld voor de analyses) 

10 Etnisch culturele minderheden zouden niet zo op de voorgrond moeten treden, wanneer dat niet op 

prijs wordt gesteld. (Gespiegeld voor de analyses) 

11 Het ergert mij als ik op TV zie dat etnisch culturele minderheden die in Nederland wonen, dezelfde 

rechten opeisen als autochtone Nederlanders. (Gespiegeld voor de analyses) 

12 Etnisch culturele minderheden die in Nederland wonen, zouden evenveel over de toekomst van 

Nederland te zeggen moeten hebben als autochtone Nederlanders.  

13 Als werkgevers alléén bepaalde groepen mensen willen aannemen, is dat hun zaak. (Verwijderd voor 

de analyses)  

14 Gemeenschappelijke waarden zijn voor de eenheid van een land belangrijker dan dezelfde huidskleur. 

(Verwijderd voor de analyses) 

15 Het is geen goed idee als mensen met een verschillende etnisch culturele afkomst met elkaar 

trouwen. (Verwijderd voor de analyses)  
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Items                                                                                                                                              Moslimattitude (MA) 

 
1 Er wonen zoveel Moslims in Nederland dat je jezelf als vreemde in je eigen land voelt. (Gespiegeld 

voor de analyses) 
2 De Nederlandse overheid doet er verstandig aan om de immigratie van Moslims te beperken. 

(Gespiegeld voor de analyses) 
3 Het wantrouwen van mensen in Moslims is terecht. (Gespiegeld voor de analyses) 
4 De Moslimcultuur is verenigbaar met de cultuur van de Westerse wereld.  
 

 

Items                                                                                                    Gewenste acculturatiestrategieën (ACA) 

 

1 Etnisch culturele minderheden moeten zich in de privésituatie (bijv. thuis) aanpassen aan de 

Nederlandse cultuur en maatschappij.  

2 Etnisch culturele minderheden moeten hun etnische cultuur in de privésituatie (bijv. thuis) kunnen 

handhaven. 

3 Etnisch culturele minderheidsgroepen moeten hun etnische cultuur in het openbaar (bijv. werk, 

school) handhaven.  

4 Etnisch culturele minderheden moeten zich in het openbaar (bijv. werk, school) aanpassen aan de 

Nederlandse cultuur en maatschappij.  

 

 

Items                                           Attitude ten aanzien van multiculturalisme in de werkomgeving (MCAW) 

 

1     Samenwerking tussen autochtone Nederlanders en etnisch culturele minderheden  verhoogt de 

effectiviteit van Defensie. 

2     Het is beter voor Defensie wanneer werknemers met een andere etnisch culturele achtergrond deze 

opgeven en zich aanpassen aan de Nederlandse cultuur en gewoonten. (Gespiegeld voor de analyses) 

3 Defensie moet rekening houden met verschillende groepen, zoals etnisch culturele minderheden. 

4 Defensie moet werknemers met een andere etnisch culturele afkomst steunen als zij op het werk 

willen blijven vasthouden aan hun culturele gewoonten (zoals feesten, eetgewoonten).  

 

 

Items                                                                                                                                 Ervaren veiligheidsklimaat67  

 

1 Binnen onze afdeling vinden wij het positief als collega’s verschillende culturen hebben. 

2 Binnen onze afdeling begrijpen wij de verschillende culturen. 

3 Binnen onze afdeling bevelen wij aan om met mensen met verschillende culturele achtergronden te 

werken. 

4 Er wordt binnen onze afdeling openlijk gesproken over de verschillende culturen van collega’s. 

5 Binnen onze afdeling houden wij rekening met verschillende tradities en gewoonten van collega’s 

(bijvoorbeeld, eetgewoonten, geloofsuitingen, feesten). 

6 Binnen onze afdeling is het een voordeel dat niet iedereen dezelfde cultuur heeft. 

 

                                                 
67 In 2008 werden de antwoorden op de zes items ‘ervaren diversiteitklimaat’ (DK) genoemd. 
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Bijlage 3 

Weegfactoren  

 

 

Tabel 1:  Berekening weegfactoren op basis van Defensieonderdeel 

 

 
Kolom A Kolom B Kolom C Kolom D Kolom E 

Defensieonderdeel 

 

Populatie 

Defensie 

N = 65.738 

 

 

 

 

 

 

Proportie 

van de 

Populatie 

 

Kolom A 

65.738 

 

 

Grootte 

Steekproef 

 

 

 

 

 

 

Proportie  

van de 

steekproef 

 

Kolom C 

1.238 

 

 

Gewicht 

 

 

 

Kolom B 

Kolom D 

  

Bestuursstaf 

 

1.269 

 

,019 

 

  84 

 

,068 

 

,284 

Commando DienstenCentra 12.280 ,187 231 ,187 ,999 

Defensie Materieel Organisatie 6.028 ,092 221 ,179 ,512 

Commando Landstrijdkrachten 22.864 ,348 177 ,143 2,433 

Commando Luchtstrijdkrachten 7.984 ,121 193 ,156 ,779 

Commando Zeestrijdkrachten 8.868 ,135 157 ,127 1,062 

Koninklijke Marechaussee 6.445 ,098 164 ,132 ,743 

Anders          0 ,000   11 ,090 ,000 

 

Totaal 

 

 

 

65.738 

 

 

       

     1,000 

 

 

1.238 

 

 

 

 

 

 

 Missing   13   
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Tabel 2:  Multiculturele attituden (MCA, MCAW, MA) en ervaren veiligheidsklimaat van defensiemedewerkers in 2006, 2008 en 2011 

  
2006 

 
2008 

   
2011 

   

  
MCA MCAW MCA MCAW MA 

Veiligheids- 
Klimaat  MCA MCAW MA 

Veiligheids- 
Klimaat  

 
n 

 
2.072 2.057 1.289 1.289 1.289 1.270 1.239 1.233 1.238 1.221 

 
Missing 

 
        7       22         1         1         1       20       12       18       13       30 

Gemiddelde 
 

2,790 2,861 3,019 2,990 3,013 3,306 3,048 2,976 3,115 3,235 

Mediaan 
 

2,833 3,000 3,000 3,000 3,000 3,333 3,083 3,000 3,250 3,167 

Modes 
 

3,000 3,000 3,170 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 

Standaarddeviatie   ,554   ,747   ,687   ,822   ,929   ,720   ,578   ,702   ,822   ,496 
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Bijlage 4  

Chi-kwadraat toetsen (χ²)  voor het beoordelen van representativiteit   

 
Tabel 1:  Chi-kwadraat toets (χ²) personeelsbestand/steekproef ‘Defensieonderdeel’ 

 Geobserveerd (O) Verwacht (E) (O-E)²/E   Residu 

CZSK 157    165,5 ,4 -8,5 
CLAS 177    426,8 146,2 -249,8 
CLSK 193    149 13 44 
KMAR 164    120,3 15,9 43,7 
CDC 231    229,2 ,0 1,8 
DMO 221    112,5 104,6 108,5 
BS  84       23,7 153,4 60,3 

Totaal 1.227        1.227 χ² = 433,7  

df = 6, minimum verwachtte celfrequentie = 23,7, p < ,001 

 

Tabel 2:  Chi-kwadraat toets (χ²) personeelsbestand/steekproef ‘Geslacht’ 

 Geobserveerd (O) Verwacht (E) (O-E)²/E Residu 

Man 1.068  1054,7    ,17 13,3 

Vrouw    156    169,3  1,0 -13,3 

Totaal 1.224  1.224 χ² = 1,2  

df = 2, minimum verwachtte celfrequentie = 169,3, p = ,272 

 
Tabel 3:  Chi-kwadraat toets (χ²) personeelsbestand/steekproef ‘Functie’ 

 Geobserveerd (O) Verwacht (E) (O-E)²/E Residu 

Militair 744  870,8  18,5  -126,8 

Burgerambtenaar 500  373,2  43,1   126,8 

Totaal 1.244 1.244 χ² = 61,5  

df = 2, minimum verwachtte celfrequentie = 373,2, p < ,001  

 
Tabel 4:  Chi-kwadraat toets (χ²) personeelsbestand/steekproef ‘Rangen militairen’  

 Geobserveerd (O) Verwacht (E)      (O-E)²/E   Residu 

Soldaat / Korporaal 156 308,2 75,2 -152,2 

Sergeant / Onderofficier  350 287 13,8 63 

Vaandrig / Kolonel 215 148,8 29,6 66,2 

Brigadegeneraal / Generaal   23 1 484 22 

Totaal 

 

 

744 

 

 

744 

 

 

χ² = 602,4 

 

 

 

 

df = 3, minimum verwachtte celfrequentie = 1, p < ,001 

 
Tabel 5:  Chi-kwadraat toets (χ²) personeelsbestand/steekproef ‘Schalen burgerambtenaren’ 

 Geobserveerd (O) Verwacht (E) (O-E)²/E Residu 

Schaal 1 / 5 142 169,8    4,6 -27,8 

Schaal 6 / 11 296 275,9   1, 5 20,1 

Schaal 12 / 16   91 83,4   0,7 7,6 

Totaal 
 

529 
 

         529 
 

χ² = 6,7 
 
 

 

df = 2, minimum verwachtte celfrequentie = 83,4, p = ,035 
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Bijlage 5  

Verschillen tussen 2006, 2008 en 2011 voor wat betreft multiculturele attituden en 

geprefereerde acculturatiestrategieën  

 

Tabel 1:  Variantie-analyse voor het toetsen van significante verschillen tussen 2006, 2008 en 2011    

                  voor wat betreft de gemiddelde scores op de MCA- en MCAW-schaal     

  

Variatie68 
 

df 
 

Variantie69 
 

F 
 

Sig.70 
 

 
Eta 

 
Eta 

Squared 

MCA Tussen groepen 67,6 2        33,793     93,77   ,000  ,198 ,039 

 
Binnen groepen 1656,8 4597             ,360 

  
  

 
Totaal 1724,3 4599 

   
  

MCAW Tussen groepen 17,1 2          8,530     14,88   ,000  ,080 ,006 

 
Binnen groepen 2623,9 4576            ,573 

  
  

 
Totaal 2641 4578 

   
  

 
Tabel 2:  Multiple Comparison toets Bonferroni

71
 

Attitude- 
schalen 
 

(I) Jaar 
 
 

(J) Jaar 
 
 

Verschil in 
gemiddelde 
scores (I-J) 

Standaard 
Fout 

 
 

 
Sig. 

 
 
 

        95% Confidence Interval 
 
Lower Bound           Upper Bound 

MCA 2006 

 

2008 -,229* ,021 ,000 -,280 -,178 

 2011 -,257* ,022 ,000 -,309 -,206 

MCAW 2006 2008 -,129* ,027 ,000 -,193 -,065 

  2011 -,115* ,027 ,000 -,180 -,050 

MCA 2008 

 

2006 ,229* ,021 ,000 ,178 ,280 

 2011 -,029 ,024 ,693 -,086 ,029 

MCAW 2008 2006 ,129* ,027 ,000 ,065 ,193 

  2011 ,014 ,030 1,000 -,058 ,086 

MCA 2011 

 

 

2006 ,257* ,022 ,000 ,206 ,309 

 2008 ,029 ,024 ,693 -,029 ,086 

MCAW 2011 2006 ,115* ,027 ,000 ,050 ,180 

  2008 -,014 ,030 1,000 -,086 ,058 

* p < ,05 

                                                 
68 Sum of Squares.  
69 Mean Squares. 
70 Overschrijdingskans sig.: aan de hand van de waarde van de significantie (sig.) wordt bepaald of de 

nulhypothese ‘de groepsgemiddelden van alle groepen zijn gelijk aan elkaar’ verworpen moet worden. Sig. < ,05 

houdt in dat de nulhypothese met een betrouwbaarheid van 95% verworpen kan worden en dat de groepen dus 

onderling verschillen voor wat betreft de gemiddelde score op de schaal. 
71 De Tukey HSD-toets geeft geen andere onderzoeksresultaten.  
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Tabel 3:   Student’s t-toets voor het toetsen van significante verschillen tussen 2008 en 2011 voor wat betreft gemiddelde scores op ervaren  

    veiligheidsklimaat en moslimattitude 

  

Levene's toets voor  
gelijke varianties 

  

t-toets voor gelijke 
gemiddelden 

 

     

  

F 
 

Sig. 
 

t 
 

df 
 

Sig. 
(2-

zijdig) 
Gemidd. 
verschil 

Std. Fout 
verschil 

Jaartal n 
 

Gem. 
 

 
Std. 
Dev. 

Std. 
Fout 
Gem. 

 
Eta 

 

 
Eta 

Squared 

Veilig- 
heids 
klimaat  

 
Gelijke 
varianties 
 

127,64 
 

,000 
 

2,88 
 

2489 
 

    ,004 
  

,071 
 

,025 
 

2008 
 

1.270 
 

3,31 
 

,720 
 

,020 
 

,057 
 

,003 
 

 

Ongelijke 
varianties 

2,87 
 

 2257,9 
 

    ,004 
 

,071 
 

,025 
 

2011 
 

1.221 
 

3,24 
 

,496 
 

,014 
 

  

 
Moslim- 
attitude 
 

Gelijke 
varianties 
 

  17,33 
 

   ,000 
 

-2,90 
 

2525 
 

    ,004 
 

-,102 
 

,035 
 

2008 
 

1.289 
 

3,01 
 

,929 
 

,026 
 

 
,058 

 
 

,003 
 

 

Ongelijke 
varianties 
 

-2,91 
 

 2508,3 
 

    ,004 
 

-,102 
 

,035 
 

2011 
 

1.238 
 

3,12 
 

,822 
 

,023 
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Tabel 4:   Chi-kwadraat toets (χ²) geprefereerde acculturatiestrategie in de privésituatie, verdeling in 2011 vergeleken met 2006 en 2008 

 

 
Waar- 

neming (O) 
2011 

n 2011 

Verwachting (E) 

gebaseerd op 

% 2006 

n 2011 

Verwachting (E) 

gebaseerd op 

% 2008 

(O-E)²/E 2006 

 

(O-E)²/E 2008 

 

Residu 
2006 

Residu 
2008 

Exclusie 42 123,6 62,4 53,9 6,7 -81,6 -2,4 

Multiculturalisme 126 98,9 174,8 7,4 13,6 27,1 -48,8 

Melting pot 49 86,5 62,4 16,3 2,9 -37,5 -13,4 

Segregatie 653 271,9 611,8 534,2 2,8 381,1 41,2 

Neutraal 1 item 284 395,5 249,7 31,4 4,7 -111,5 34,3 

Neutraal 2 items 82 259,6 74,9 121,5 ,7 -177,6 7,1 

Totaal 1.236 1.236 1.236 χ² = 764,5 χ² = 31,4  
 

 
df = 5, minimum verwachte celfrequentie = 86,5, p < ,001 (2006/2011)   df = 5, minimum verwachte celfrequentie = 62,4, p < ,001 (2008/2011)    
Cramér’s V  = ,254 (sig. < ,001)  
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Tabel 5:  Chi-kwadraat toets (χ²) geprefereerde acculturatiestrategie in de publieke situatie, verdeling in 2011 vergeleken met 2006 en 2008  

 

 
Waar- 

neming (O) 
2011 

n 2011 

Verwachting (E) 

gebaseerd op 

 % 2006 

n 2011 

Verwachting (E) 

gebaseerd op 

% 2008 

(O-E)²/E 2006 

 

(O-E)²/E 2008 

 

Residu 
2006 

Residu 
2008 

Exclusie 22 24,4 37 ,2 6, 1 -2,4 -15,0 

Multiculturalisme 76 73,3 111,1 ,0 11,1 2,7 -35,1 

Melting pot 733 806,4 802,1 6,7 5,9 -73,4 -69,1 

Segregatie 23 12,2 24,7 9, 6 ,1 1,8 -1,7 

Neutraal 1 item 279 232,1 197,4 9,5 33,7 46,9 81,6 

Neutraal 2 items 101 85,5 61,7 2,8 25,0 15,5 39,3 

Totaal           1.234          1.234         1.234           χ² = 28,8            χ² = 81,9   

 

df = 5, minimum verwachte celfrequentie = 12,2, p < ,001 (2006/2011)        df = 5, minimum verwachte celfrequentie = 24,7, p < ,001 (2008/2011)         
Cramér’s V  = ,075 (sig. < ,001) 
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Tabel 6:  Geprefereerde acculturatiestrategie in de werksituatie (% van n =  1.219
72

) 

                                                     

                                          Etnisch culturele minderheden moeten hun cultuur 

                                                                       tijdens werktijd kunnen handhaven 

 

 

 

Etnisch culturele minderheden moeten zich 

tijdens werktijd aanpassen aan de Nederlandse 

cultuur 

 Ja Nee 

Ja 

5,9 

Integratie 

Multiculturalisme 

41,8 

Assimilatie 

Melting Pot 

Nee 

6 

Separatie 

Segregatie 

3,6 

Marginalisatie 

Exclusie 

 

                                                 
72 Acculturatie in de Werksituatie: n = 1.219; missing values = 32 (2,6%). De missing values zijn buiten de 

berekening gehouden. 24,1% van de respondenten heeft op één van de items en 19,4% op beide items met 

‘neutraal’ geantwoord. Deze percentages zijn opgenomen in de berekening en tellen met de percentages van de 

vier acculturatiestrategieën op tot 100%. 
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Bijlage 6 
Rangcorrelatiecoëfficiënten Spearman’s rho en Pearson’s product-moment correlatiecoëfficiënten r in 2011   

 
Tabel 1: Correlatiecoëfficiënten (Spearman’s rho), gemiddelden en standaarddeviaties van scores op leeftijd, opleidingsniveau, salarisschaal, rang en           

                  multiculturele attituden (MCA, MA), acculturatie-items (ACA), ervaren veiligheidsklimaat en multiculturele attitude in de werksituatie (MCAW) 

 Variabelen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 Leeftijd     1              

2 Opleidingsniveau ,012 1             

3 Salarisschaal -,058 ,718** 1            

4 Rang ,445** ,584**  ,603** 1           

5 MCA ,040 ,293** ,256** ,245** 1          

6 MA ,043 ,314** ,263** ,283** ,773** 1         

7 ACA Privé handhaven  -,040 ,189** ,123** ,142** ,209** ,200** 1        

8 
ACA Openbaar 
handhaven 

-,047 ,027 -,058 ,033 ,426** ,370** ,002 1       

9 ACA Werk handhaven -,074** ,077** ,047 ,093* ,436** ,390** ,136** ,445** 1      

10 ACA Privé aanpassen ,091** -,160** -,160** -,110** -,309** -,330** -,347** -,056* -,136** 1     

11 
ACA Openbaar 
aanpassen 

-,105** -,113** -,065 -,165** -,470** -,444** -,033 -,407** -,366** ,202** 1    

12 ACA Werk aanpassen -,022 -,097** -,085 -,134** -,444** -,418** -,081** -,370** -,520** ,186** ,508** 1   

13 Veiligheidsklimaat -,066* ,075** ,092* ,062 ,348** ,300** ,094** ,221** ,309** -,133** -,168** -,222** 1  

14 MCAW ,004 ,222** ,245** ,218** ,643** ,563** ,209** ,396** ,572** -,231** -,434** -,502** ,389** 1 

 Totaal 1.239 1.235 529 738 1.239 1.238 1.236 1.235 1.219 1.235 1.234 1.219 1.221 1.234 

 Gemiddelde 
 

3,34 
 

6,51 
 

1,90 
 

2,41 
 

3,05 
 

3,12 
 

3,81 
 

2,32 
 

2,58 
 

2,53 
 

3,99 
 

3,57 
 

3,24 
 

2,90 
 

 Standaarddeviatie 1,216 2,488 ,657 ,942  ,578 ,822   ,861   ,842   ,864   ,968   ,786   ,856  ,496  ,709 

** p < ,01, * p < ,05 (tweezijdig) 
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Tabel 2:   Correlatiecoëfficiënten (Pearson’s r), gemiddelden en standaarddeviaties van scores op uitzendervaring, aantal dienstjaren en multiculturele  

      attituden (MCA, MA), acculturatie-items (ACA), ervaren veiligheidsklimaat en multiculturele attitude in de werksituatie (MCAW) 

 Variabelen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Uitzendervaring 1            

2 Aantal Dienstjaren ,282** 
 

1           

3 MCA ,042 -,003 1          

4 MA ,026 ,016 ,788** 1         

5 ACA Privé handhaven  ,041 -,063* ,174** ,154** 1        

6 
ACA Openbaar 
handhaven 

-,057 -,044 ,439** ,380** ,019 1       

7 ACA Werk handhaven -,046 -,088** ,469** ,413** ,131** ,444** 1      

8 ACA Privé aanpassen -,057 ,072* -,335** -,352** -,293** -,076** -,160** 1     

9 
ACA Openbaar 
aanpassen 

,007 -,072* -,494** -,459** -,038 -,378** -,383** ,236** 1    

10 ACA Werk aanpassen ,024 -,055 -,467** -,437** -,084** -,347** -,505** ,208** ,512** 1   

11 Veiligheidsklimaat ,009 -,052 ,359** ,318** ,105** ,233** ,316** -,146** -,156** -,241** 1  

12 MCAW -,028 -,030 ,668** ,587** ,196** ,406** ,598** -,247** -,451** -,516** ,409** 1 

 Totaal 824 1.083 1.239 1.238 1.236 1.235 1.219 1.235 1.234 1.219 1.221 1.234 

 Gemiddelde 
 

1,13 
 

   2,23 
 

3,05 
 

3,12 
 

3,81 
 

2,32 
 

2,58 
 

2,53 
 

3,99 
 

3,58 
 

3,24 
 

2,90 
 

 Standaarddeviatie 1,290 12,529  ,578  ,822   ,861   ,842   ,864   ,968   ,786   ,856  ,496  ,719 

** p < ,01, * p < ,05 (tweezijdig) 
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Bijlage 7  
Verschillen in attituden tussen mannelijke en vrouwelijke defensiemedewerkers en ECM en niet-ECM  

 
 
Tabel 1:   Student’s t-toets voor het toetsen van significante verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke defensiemedewerkers in 2011 

  

Levene's toets voor 
gelijke varianties 

  

t-test voor gelijke 
gemiddelden 

       

  

F 
 

Sig. 
 

t 
 

df 
 

Sig. 
(2-zijdig) 

Gemidd. 
verschil 

Std. Fout 
verschil 

Geslacht n 
 

Gemidd. 
 

Std. 
Dev. 

Std. 
Fout 

Gemidd. 

 
Eta 

 
Eta 

Squared 

MCA Gelijke varianties ,04 ,835 -2,61 1214 ,009 -,130 ,050 Man 1.061 3,03 ,578 ,018 ,075 ,006 

 
Ongelijke varianties -2,59 20,6 ,010 -,130 ,050 Vrouw 155 3,16 ,584 ,047   

MCAW Gelijke varianties 3,06 ,081 -3,57 1209 ,000 -,216 ,060 Man 1.058 2,87 ,714 ,022 ,102 ,010 

 
Ongelijke varianties -3,82 208,3 ,000 -,216 ,057 Vrouw 154 3,05 ,663 

 
,053 

 
  

Veiligheidsklimaat Gelijke varianties 4,53 ,034 -1,65 1197 ,099 -,071 ,043 Man 1.046 3,22 ,508 ,016 ,048 ,002 

 
Ongelijke varianties -1,95 228 ,052 -,071 ,036 Vrouw 153 3,30 ,405 ,033   

MA Gelijke varianties ,30 ,586 -2,48 1213 ,013 -,176 ,071 Man 1.061 3,09 ,821 ,025 ,071 ,005 

 
Ongelijke varianties -2,41 196,8 ,017 -,176 ,073 Vrouw 154 3,27 ,849 ,068   
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Tabel 2:  Student’s t-toets voor het toetsen van significante verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke defensiemedewerkers in 2008  

  

Levene's toets voor 
gelijke varianties 

  

t-test voor gelijke 
gemiddelden 

       

  

       F 
 

Sig. 
 

t 
 

df 
 

Sig. 
(2-zijdig) 

Gemidd. 
verschil 

Std. Fout 
verschil 

Geslacht n 
 

Gemidd. 
 

Std. Dev. 
 

Std. Fout 
Gemidd. 

 
Eta 

 
Eta 

Squared 

MCA Gelijke varianties     ,41 ,521 -2,84 1286 ,005 -,159 ,056 Man 1.115 2,99 ,687 ,020 ,079 ,006 

 
Ongelijke varianties -2,89 231,5 ,004 -,159 ,056 Vrouw 173 3,16 ,671 ,051   

MCAW Gelijke varianties     ,00 ,985 -3,36 1286 ,001 -,224 ,067 Man 1.115 2,96 ,819 ,024 ,093 ,009 

 
Ongelijke varianties -3,38 229,8 ,001 -,224 ,067 Vrouw 173 3,18 ,812 ,061   

Veiligh. Gelijke varianties     ,00 ,996 -2,66 1267 ,008 -,157 ,059 Man 1.098 3,28 ,718 ,021 ,075 ,006 

klimaat Ongelijke varianties -2,68 227,2 ,008 -,157 ,059 Vrouw 171 3,44 ,712 ,054   

MA Gelijke varianties     ,29 ,593   -,31 1286 ,755 -,023 ,076 Man 1.115 3,01 ,933 ,027 ,009 ,000 

 
Ongelijke varianties   -,32 233,4 ,748 -,023 ,076 Vrouw 173 3,03 ,898 ,068   

 

 

Tabel 3:  Student’s t-toets voor het toetsen van significante verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke defensiemedewerkers in 2006  

  

Levene's toets voor 
gelijke varianties 

  

t-test voor gelijke 
gemiddelden 

       

  

       F 
 

Sig. 
 

t 
 

df 
 

Sig. 
(2-zijdig) 

Gemidd. 
verschil 

Std.Fout 
verschil 

Geslacht n 
 

Gemidd. 
 

Std. Dev. 
 

Std.Fout 
Gemidd. 

 
Eta 

 
Eta 

Squared 

MCA Gelijke varianties      ,06 ,803 -3,85 2055 ,000 -,140 ,036 Man 1.795 2,78 ,550 ,012 ,085 ,007 

 
Ongelijke varianties -3,85 341,7 ,000 -,140 ,036 Vrouw 262 2,91 ,550 ,033   

MCAW Gelijke varianties    2,22 ,136 -3,52 2043 ,000 -,174 ,049 Man 1.785 2,84 ,749 ,017 ,078 ,006 

 
Ongelijke varianties -3,66 348,2 ,000 -,174 ,049 Vrouw 260 3,01 ,711 ,044   
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Tabel 4:  Student’s t-toets voor het toetsen van significante verschillen tussen ECM en niet-ECM in 2011 

  
Levene's toets voor 
gelijke varianties 

  

t-test voor gelijke 
gemiddelden 

     
  

  
F 
 

Sig. 
 

t 
 

df 
 

Sig. 
(2-

zijdig) 
Gemidd. 
verschil 

Std. Fout 
verschil 

ECM n 
 

Gemidd. 
 

Std. Dev. 
Std. Fout 
Gemidd. 

 
Eta 

 
Eta 

Squared 

MCA Gelijke varianties 1,42 ,233 -4,28 1232 ,000 -,293 ,069 Niet-ECM 1.160 3,03 ,576 ,017 ,121 ,015 

 
Ongelijke varianties -4,72 85,1 ,000 -,293 ,062 ECM 74 3,32 ,514 ,060   

MCAW Gelijke varianties 1,38 ,240 -3,20 1227 ,001 -,269 ,084 Niet-ECM 1.155 2,96 ,702 ,021 ,091 ,008 

 
Ongelijke varianties -3,35 83,7 ,001 -,269 ,080 ECM 74 3,23 ,667 ,078   

 
Veiligh.- 
klimaat 

Gelijke varianties ,01 ,912 -,21 1215 ,836 -,012 ,059 Niet-ECM 1.143 3,24 ,494 ,015 ,007 ,000 

 
Ongelijke varianties -,20 82,0 ,841 -,012 ,061 ECM 74 3,25 ,513 ,060   

MA Gelijke varianties 1,19 ,276 -1,77 1231 ,077 -,174 ,098 Niet-ECM 1.159 3,11 ,826 ,024 ,051 ,003 

 
Ongelijke varianties -1,95 85,0 ,055 -,174 ,089 ECM 74 3,28 ,741 ,086   
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Tabel 5:  Student’s t-toets voor het toetsen van significante verschillen tussen ECM en niet-ECM in 2008 

 
 

Tabel 6:  Student’s t-toets voor toetsen van significante verschillen tussen ECM en niet-ECM in 2006 

  

Levene's toets voor 
gelijke varianties 

t-test voor gelijke 
gemiddelden 

      

  

F 
 

Sig. 
 

t 
 

df 
 

Sig. 
(2-

zijdig) 
Gemidd. 
verschil 

Std. Fout 
verschil 

ECM n 
 

Gemidd. 
 

Std. Dev. 
Std. 
Fout 

Gemidd. 

 
Eta 

 
Eta 

Squared 

MCA Gelijke varianties 2,7 ,103 -7,99 2060 ,000 -,377 ,047 Niet-ECM 1.919 2,77 ,548 ,013 ,174 ,030 

 
Ongelijke varianties -8,78 169,4 ,000 -,377 ,043 ECM 143 3,14 ,492 ,041 

  

MCAW Gelijke varianties     ,3       ,559 -5,26 2046 ,000 -,339 ,065 Niet-ECM 1.906 2,84 ,743 ,017 ,115 ,013 

 
Ongelijke varianties -5,32 163,4 ,000 -,339 ,064 ECM 142 3,18 ,732 ,061 

  

 
  

  

Levene's toets voor 
gelijke varianties 

 

t-test voor gelijke 
gemiddelden 

      

  

F 
 

Sig. 
 

t 
 

      df 
 

Sig. 
(2-

zijdig) 
Gemidd. 
verschil 

Std. Fout 
verschil 

ECM n 
 

Gemidd. 
 

Std. Dev. 
Std. Fout 
Gemidd. 

 
Eta 

 
Eta 

Squared 

MCA Gelijke varianties  ,42 ,516  -5,28     1263 ,000 -,443 ,084 Niet-ECM 1.196 2,99 ,684 ,019 ,147 ,022 

 

Ongelijke varianties 

 

 -5,51            76,9 ,000 -,443 ,080 ECM 69 3,44 ,648 ,078 

  
MCAW Gelijke varianties 1,16 ,282  -4,60 1263 ,000 -,465 ,101 Niet-ECM 1.196 2,97 ,822 ,024 ,128 ,016 

 

Ongelijke varianties 

 

-5,22            78,8 ,000 -,465 ,089 ECM 69 3,43 ,712 ,086 

   
Veiligh.-
klimaat  

Gelijke varianties 
 

4,19 
 

,041 
 

-2,55 
 

1245 
   

,011 
 

-,228 
 

,089 
 

Niet-ECM 
 

1.179 
 

3,30 
 

,708 
 

,021 
 

,072 
 

,005 
 

 

Ongelijke varianties 
 
 
 
 

 

              -2,15             72,4     
             

             
 

,035 
 
 
 
 

-,228 
 
 

,106 
 
 

ECM 
 
 

68 
 
 

3,52 
 
 

,857 
 
 

,104 
 
 

  
MA Gelijke varianties ,01 ,941  -1,93 1263 ,053 -,222 ,115 Niet-ECM 1.196 3,00 ,927 ,027 ,054 ,003 

 

Ongelijke varianties 

 

-1,94            76,1 ,056 -,222 ,114 ECM 69 3,22 ,923 ,111 
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Tabel 7:  Verschillen in multiculturele attituden tussen etnisch culturele en autochtone mannen 

   
MCA 

  
MCAW 

 

  
Gemiddelde Std.dev. n Gemiddelde Std.dev. n 

2006 ECM 3,12 ,499 122 3,14 ,766 121 

 
niet-ECM 2,75 ,545 1.665 2,82 ,743 1.656 

2008 ECM 3,44 ,652 51 3,36 ,706 51 

 
niet-ECM 2,98 ,680 1.043 2,94 ,822 1.043 

2011 ECM 3,25 ,502 63 3,16 ,673 63 

 
niet-ECM 3,02 ,576 995 2,93 ,708 992 

 
   

èta  
èta squared 

,132   
,017  

èta  
èta squared 

,096     
,009  

                                                        F = 69,36, df = 2, p < ,001                                F = 36,21, df = 2, p <,001 
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Bijlage 8  

Gemiddelde scores op de attitudeschalen van medewerkers van de verschillende 

Defensieonderdelen  

 

Tabel 1:   Gemiddelde scores op attitudeschalen per Defensieonderdeel in 2011, 2008 en 2006 

  
2011    2008 

   
2006 

 

  
MCA MA Klimaat MCAW MCA MA Klimaat MCAW MCA MCAW 

CLSK gemiddelde 2,98 3,07 3,21 2,95 3,07 3,05 3,27 2,97 2,81 2,83 

 
n 193 193 189 192 130 130 129 130 360 359 

 
std.dev. ,576 ,829 ,472 ,684 ,776 ,981 ,760 ,867 ,550 ,741 

CZSK gemiddelde 2,95 2,96 3,09 2,75 2,93 2,92 3,13 2,83 2,73 2,70 

 
N 157 157 156 156 175 175 170 175 409 409 

 
std.dev. ,591 ,880 ,485 ,665 ,673 ,949 ,666 ,860 ,549 ,711 

CLAS gemiddelde 2,99 3,03 3,22 2,91 2,94 2,95 3,30 2,93 2,76 2,86 

 
N 175 175 174 176 355 355 352 355 846 836 

 
std.dev. ,575 ,799 ,481 ,700 ,662 ,898 ,650 ,794 ,554 ,735 

KMAR gemiddelde 3,11 3,15 3,45 3,09 3,01 2,96 3,52 3,09 2,82 2,96 

 
N 163 163 162 163 116 116 115 116 187 187 

 
std.dev. ,545 ,745 ,502 ,672 ,775 ,966 ,810 ,890 ,575 ,812 

CDC gemiddelde 3,12 3,24 3,27 3,06 3,14 3,15 3,35 3,14 2,97 3,14 

 
N 230 230 226 227 193 193 190 193 164 164 

 
std.dev. ,597 ,804 ,524 ,721 ,676 ,936 ,741 ,829 ,515 ,726 

DMO gemiddelde 3,01 3,04 3,12 2,90 3,00 2,98 3,27 2,97 
  

 
N 217 216 215 217 167 167 165 167 

  

 
std.dev. ,588 ,851 ,445 ,676 ,616 ,904 ,698 ,719 

  

Bestuursstaf gemiddelde 3,30 3,48 3,32 3,37 3,36 3,39 3,39 3,32 3,00 3,21 

 
N 84 84 81 84 71 71 69 71 48 47 

 
std.dev. ,484 ,741 ,423 ,683 ,623 ,887 ,736 ,701 ,496 ,693 

Anders gemiddelde 2,88 2,93 3,27 2,66 2,90 2,81 3,33 2,88 2,76 2,76 

 
N 11 11 11 11 66 66 65 66 43 41 

 
std.dev. ,397 ,867 ,757 ,664 ,650 ,883 ,859 ,878 ,476 ,689 

Totaal gemiddelde 3,05 3,11 3,23 2,97 3,02 3,01 3,31 2,99 2,79 2,86 

 
n 1.230 1.229 1.214 1.226 1.273 1.273 1.255 1.273 2.057 2.043 

 
Std.dev. ,579 ,823 ,496 ,702 ,688 ,931 ,721 ,823 ,552 ,746 
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Tabel 2:  Variantie-analyse voor het toetsen van significante verschillen tussen Defensieonderdelen 

voor wat betreft de gemiddelde scores op de MCA- en MA-schaal, ervaren 

veiligheidsklimaat en MCAW-schaal (2011)  

  

Variatie 
 

df 
 

Variantie 
 

F 
 

Sig. 
 

Eta Eta 
Squared 

MCA Tussen groepen   10,8 7 1,531 4,66 ,000 ,161 ,026 

 
Binnen groepen 401,2 1222   ,328 

  
  

 
Totaal 411,9 1229 

   
  

MA Tussen groepen   21,9 7 3,129 4,71 ,000 ,162 ,026 

 
Binnen groepen 810,5 1221   ,664 

  
  

 
Totaal 832,4 1228 

   
  

Veiligheidsklimaat Tussen groepen   14,5 7 2,075 8,83 ,000 ,221 ,049 

 
Binnen groepen 283,3 1206   ,235 

  
  

 
Totaal 297,9 1213 

   
  

MCAW Tussen groepen   27,6 7 3,529 7,29 ,000 ,214 ,046 

 
Binnen groepen 576,5 1218   ,484 

  
  

 
Totaal 604,0 1225 
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Tabel 3:  Multiple Comparison toets Bonferroni
73

 (2011)  

      
95% Confidence Interval 

Attitudeschalen 
 

(I) Defensieonderdeel 
 

(J) Defensie- 
onderdeel 

Verschil in  
gemiddelde scores (I-J) 

Standaard 
Fout Sig. Lower Bound Upper Bound 

MCA Bestuursstaf CZSK ,355* ,077 ,000 ,112 ,597 

  
CLAS ,307* ,076 ,002 ,069 ,545 

  
CLSK ,319* ,075 ,001 ,085 ,554 

  
DMO ,290* ,074 ,002 ,059 ,520 

MA Bestuursstaf CZSK ,518* ,110 ,000 ,173 ,863 

  
CLAS ,455* ,108 ,001 ,116 ,793 

  
CLSK ,411* ,107 ,003 ,078 ,745 

  
DMO ,442* ,105 ,001 ,114 ,770 

 
Commando Zeestrijdkrachten CDC -,273* ,084 ,034 -,538 -,010 

Veiligheidsklimaat Koninklijke Marechaussee CZSK ,357* ,054 ,000 ,187 ,527 

  
CLAS ,229* ,053 ,000 ,064 ,395 

  
CLSK ,237* ,052 ,000 ,075 ,399 

  
CDC ,175* ,050 ,013 ,019 ,331 

  
DMO ,328* ,050 ,000 ,170 ,486 

 
Commando DienstenCentra CZSK ,182* ,050 ,009 ,025 ,340 

  
DMO ,153* ,046 ,026 ,009 ,298 

 
Bestuursstaf CZSK ,231* ,066 ,014 ,023 ,439 

  
DMO ,202* ,063 ,040 ,004 ,399 

        
                                                 
73 De Tukey HSD-toets geeft geen andere onderzoeksresultaten. 
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95% Confidence Interval 

Attitudeschalen 
 

(I) Defensieonderdeel 
 

(J) Defensie- 
onderdeel 

Verschil in  
gemiddelde scores (I-J) 

Standaard 
Fout Sig. Lower Bound Upper Bound 

MCAW Commando Zeestrijdkrachten KMAR -,319* ,078 ,001 -,563 -,076 

  
CDC -,284* ,072 ,003 -,510 -,057 

 
Bestuursstaf CZSK ,587* ,094 ,000 ,292 ,881 

  
CLAS ,431* ,092 ,000 ,142 ,720 

  
CLSK ,405* ,091 ,000 ,121 ,690 

  
CDC ,303* ,089 ,019 ,025 ,581 

  
DMO ,444* ,090 ,000 ,164 ,723 

* p < ,05 
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Tabel 4:  Variantie-analyse voor het toetsen van significante verschillen tussen Defensieonderdelen  

  voor wat betreft de gemiddelde scores op de MCA- en MA-schaal, ervaren  

  veiligheidsklimaat en MCAW-schaal (2008) 

  

Variatie 
 

df 
 

Variantie 
 

F 
 

Sig. 
 

Eta Eta 
Squared  

 
MCA 

 
Tussen groepen 
 

 
16,3 

 
 

 
7 

 
2,323 

 
5,01 

 
,000 

 
,172 
 

 
,030 
 

 
Binnen groepen 
 

586,4 
 

1265 
 

,464 
   

  

 
Totaal 602,6 1272 

   
  

 
MA 
 
 

Tussen groepen 19,6 7 2,796 3,26 ,002 ,134 ,018 

 
Binnen groepen 
 

1083,6 
 

1265 
 

,857 
   

  

 
Totaal 861,9 1272 

   
  

  
Veiligheids- 
 
 
 
 
 

Tussen groepen 11,0 7 1,712 3,34 ,002 ,149 ,022 

klimaat 
 

Binnen groepen 
 

639,9 
 
 

1247 
 

,513 
   

  

 
Totaal 651, 9 1254 

   
  

 
MCAW 
 
 
 

Tussen groepen 19,7 7 2,819 4,23 ,000 ,161 ,026 

 
Binnen groepen 
 

842,2 
 

1265 
 

,666 
   

  

 
Totaal 1103,1 1272 

   
  

 

 



Pagina 146 van 156 

 

Tabel 5:  Multiple Comparison toets Bonferroni
74

 (2008) 

      
95% Confidence Interval 

Attitudeschalen 
(I) Defensieonderdeel 
 

(J) Defensieonderdeel 
 

Verschil in  
gemiddelde 
scores (I-J) 

Standaard 
Fout 

Sig. 
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

MCA 
Commando 
Landstrijdkrachten 

CDC -,202* ,061 ,026 -,393 -,012 

 
Bestuursstaf CZSK ,432* ,096 ,000 ,132 ,732 

  
CLAS ,425* ,089 ,000 ,148 ,703 

  
KMAR ,357* ,103 ,014 ,036 ,679 

  
DMO ,360* ,096 ,005 ,058 ,662 

  
Anders ,464* ,116 ,002 ,099 ,829 

MA Bestuursstaf CZSK ,461* ,130 ,012 ,053 ,869 

  
CLAS ,429* ,120 ,001 ,053 ,806 

  
Anders ,577* ,158 ,008 ,082 1,072 

Veiligheidsklimaat Koninklijke Marechaussee CZSK ,392* ,086 ,000 ,121 ,663 

MCAW 
Commando 
Zeestrijdkrachten 

CDC -,306* ,085 ,010 -,572 -,039 

 
Bestuursstaf CZSK ,494* ,115 ,001 ,135 ,854 

  
CLAS ,395* ,106 ,006 ,063 ,727 

  
Anders ,441* ,140 ,045 ,005 ,878 

* p < ,05 

 

 

 

 

                                                 
74 De Tukey HSD-toets geeft geen andere onderzoeksresultaten.  
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Tabel 6:  Variantie-analyse voor het toetsen van significante verschillen tussen Defensieonderdelen voor wat betreft de gemiddelde  

 scores op de MCA-, en MCAW-schaal (2006) 

  
Variatie 

 
df 

 
Variantie 

 
F 
 

Sig. 
 

Eta Eta 
Squared  

MCA Tussen groepen      9,8 6 1,628 5,41 ,000 ,126 ,016 

 
Binnen groepen 616,4 2050 ,301 

  
  

 
Totaal 626,2 2056 

   
  

MCAW Tussen groepen   31,8 6 5,304 9,78 ,000 ,168 ,028 

 
Binnen groepen 
 

1104,2 2036 ,542 
  

  

 
Totaal     1136 2042 
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Tabel 7:   Multiple Comparison toets Bonferroni
75

 (2006) 

      
95% Confidence Interval 

Attitudeschalen 
 
 

(I) Defensieonderdeel 
 
 

(J) Defensie-
onderdeel 
 

Verschil in  
gemiddelde  
scores (I-J) 

Standaard 
Fout 
 

Sig. 
 
 

Lower 
Bound 
 

Upper 
Bound 
 

MCA Commando DienstenCentra CZSK ,233* ,051 ,000 ,084 ,383 

  
CLAS ,206* ,047 ,000 ,069 ,344 

  
CLSK ,153* ,052 ,048 ,001 ,305 

 
Bestuursstaf CZSK ,269* ,084 ,021 ,022 ,515 

  
CLAS ,242* ,082 ,046 ,002 ,482 

MCAW Commando Zeestrijdkrachten CLAS -,160* ,044 ,005 -,290 -,029 

  
KMAR -,265* ,065 ,001 -,456 -,074 

 
Commando DienstenCentra CZSK ,439* ,068 ,000 ,239 ,640 

  
CLAS ,280* ,063 ,000 ,095 ,465 

  
CLSK ,306* ,070 ,000 ,102 ,510 

 
Bestuursstaf CZSK ,513* ,114 ,000 ,180 ,847 

  
CLAS ,354* ,111 ,021 ,029 ,679 

  
CLSK ,380* ,114 ,014 ,044 ,716 

* p < ,05 

                                                 
75 De Tukey HSD-toets geeft geen andere onderzoeksresultaten.  
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Bijlage  9 

Multipele regressie voor determinanten van MCA, MCAW, Veiligheidsklimaat en MA  

 

           Tabel 1:  Multipele regressieanalyse (beta) voor het voorspellen van Multiculturele  

Attitude (MCA) op basis van persoonlijke en professionele achtergrondkenmerken 

            ** p < ,001; * p < ,05    

                                                 
76 Deze dummyvariabelen zijn een combinatie van de variabelen ‘salarispositie’ en ‘rang’. Als deze variabelen 

afzonderlijk in het regressiemodel zouden worden opgenomen zouden er te veel cases verloren gegaan zijn voor 

verdere analyses. De salarispositie is immers alleen bekend voor burgerambtenaren en bij rang betreft het alleen 

militairen. De variabelen zijn als volgt geïntegreerd: ‘Positie laag’ = salarisschaal 1-9 + soldaat/manschappen; 

‘Positie midden’ = salarisschaal 10-14 + onderofficier/hoofdofficier; ‘Positie hoog' = salarisschaal 15-18 + opper- 

en vlagofficier. 

  MCA 
 

  

Onafhankelijke Variabelen Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 

Onderzoeksgroep van 2006 (ref.)     

Onderzoeksgroep van 2008 ,154** ,154** ,165** ,149** 

Onderzoeksgroep van 2011 ,169** ,169** ,156** ,135** 

Geslacht (man = 0, vrouw = 1)  ,154** ,076** ,066** 

ECM (niet-ECM = 0, ECM = 1)  ,169** -,139** -,138** 

Opleidingsniveau laag (ref.)      

Opleidingsniveau midden   ,060** ,057** 

Opleidingsniveau hoog   ,138** ,124** 

Positie laag (ref.)76     

Positie midden   ,141* ,130* 

Positie hoog    ,173** ,146** 

Functie (militair  = 1, burger = 0)    -,002 

Commando Zeestrijdkrachten    -,147** 

Commando Landstrijdkrachten    -,174** 

Commando Luchtstrijdkrachten    -,110* 

Koninklijke Marechaussee    -,080* 

Commando Dienstencentra    -,073* 

Bestuursstaf (Ref.)     

Aantal dienstjaren    -,010 

Intercept  
F-waarde (df) 
Adjusted R Square 

2,83** 
43,60**(2) 

,028 

3,01** 
38,83**(4) 

,049 

2,72** 
37,96**(8) 

,092 

2,99** 
22,15**(15) 

,098 

Aantal cases 2.905 2.903 2.899 2.892 
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            Tabel 2:  Multipele regressieanalyse (beta) voor het voorspellen van attitude ten  

 aanzien van Multiculturalisme in de werkomgeving (MCAW) op basis van  

 persoonlijke en professionele achtergrondkenmerken 

            ** p < ,001; * p < ,05    

  

   
MCAW 

 
 

 
Onafhankelijke Variabelen 

 
Model 1 

 
Model 2 

 
Model 3 

 
Model 4 

Onderzoeksgroep van 2006 (ref.)     

Onderzoeksgroep van 2008 ,063** ,065** ,073** ,054* 

Onderzoeksgroep van 2011 ,059** ,059** ,045* ,023 

Geslacht (man = 0, vrouw = 1)  ,067** ,077** ,065** 

ECM (niet-ECM = 0, ECM = 1)  -,095** -,103** -,100** 

Opleidingsniveau laag (ref.)      

Opleidingsniveau midden   ,028 ,023 

Opleidingsniveau hoog   ,110** ,091** 

Positie laag (ref.)     

Positie midden   ,114** ,102** 

Positie hoog    ,182** ,154** 

Functie (militair  = 1, burger = 0)    -,012 

Commando Zeestrijdkrachten    -,196** 

Commando Landstrijdkrachten    -,154** 

Commando Luchtstrijdkrachten    -,132** 

Koninklijke Marechaussee    -,059 

Commando Dienstencentra    -,060 

Bestuursstaf (Ref.)     

Aantal dienstjaren    -,033 

Intercept  
F-waarde (df) 
Adjusted R Square 

2,90** 
6,02**(2) 

,003 

3,01** 
13,41**(4) 

,017 

2,73** 
22,30**(8) 

,055 

3,14** 
15,63**(15) 

,070 

Aantal cases 2.905 2.898 2.894 2.887 
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Tabel 3:  Multipele regressieanalyse (beta) voor het voorspellen van ervaren veiligheidsklimaat 

                 op basis van persoonlijke en professionele achtergrondkenmerken 

            ** p < ,001; * p < ,05    

  

  Veiligheids- 
klimaat 
 

 

 

 
Onafhankelijke Variabelen 

 
Model 1 

 
Model 2 

 
Model 3 

 
Model 4 

Onderzoeksgroep van 2008 (ref.)     

Onderzoeksgroep van 2011  -,043 -,043 -,060* -,067** 

Geslacht (man = 0, vrouw = 1)  ,068* ,068* ,057* 

ECM (niet-ECM = 0, ECM = 1)  -,026 -,030 -,025 

Opleidingsniveau laag (ref.)      

Opleidingsniveau midden   -,022 -,026 

Opleidingsniveau hoog   ,044 ,034 

Positie laag (ref.)     

Positie midden   ,028 ,006* 

Positie hoog    ,072* ,066 

Functie (militair  = 1, burger = 0)    -,038 

Commando Zeestrijdkrachten    -,122* 

Commando Landstrijdkrachten    -,024 

Commando Luchtstrijdkrachten    -,047 

Koninklijke Marechaussee    ,089* 

Commando Dienstencentra    ,009 

Bestuursstaf (Ref.)     

Aantal dienstjaren    -,057* 

Intercept  
F-waarde (df) 
Adjusted R Square 

3,30** 
3,31 (1) 

,001 

3,23** 
4,34*(3) 

,006 

3,20** 
4,26**(7) 

,013 

3,44** 
6,32**(14) 

,040 

Aantal cases 1.771 1.769 1.765 1.758 
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           Tabel 4:  Multipele regressieanalyse (beta) voor het voorspellen van Moslimattitude 

 (MA) op basis van persoonlijke en professionele achtergrondkenmerken 

            ** p < ,001; * p < ,05    

  
MA 

  

 
Onafhankelijke Variabelen 

 
Model 1 

 
Model 2 

 
Model 3 

 
Model 4 

Onderzoeksgroep van 2008 (ref.)     

Onderzoeksgroep van 2011 ,058*  ,058*  ,023  ,019 

Geslacht (man = 0, vrouw = 1)   ,014  ,006  ,017 

ECM (niet-ECM = 0, ECM = 1)  -,058* -,070* -,075* 

Opleidingsniveau laag (ref.)      

Opleidingsniveau midden    ,108**  ,116** 

Opleidingsniveau hoog    ,242**  ,242** 

Positie laag (ref.)     

Positie midden    ,107**  ,074* 

Positie hoog     ,139**  ,109* 

Functie (militair  = 1, burger  = 0)    -,029 

Commando Zeestrijdkrachten    -,088* 

Commando Landstrijdkrachten    -,092* 

Commando Luchtstrijdkrachten    -,062 

Koninklijke Marechaussee    -,046 

Commando Dienstencentra    -,043 

Bestuursstaf (Ref.)     

Aantal dienstjaren     ,069* 

Intercept  
F-waarde (df) 
Adjusted R Square 

3,03** 
6,40*(1) 

,003 

3,20** 
4,27*(3) 

,005 

2,86** 
21,42**(7) 

,074 

2,96** 
11,83**(14) 

,078 

Aantal cases 1.790 1.788 1.784 1.777 
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Bijlage 10 
Correlatiecoëfficiënten (Pearson’s product-moment correlatiecoëfficiënt r) van samenhang attitudeschalen en omgevingsfactoren in 2011   

 
Tabel 1:  Correlatiecoëfficiënten (Pearson’s r), gemiddelden en standaarddeviaties van scores op multiculturele attituden (MCA, MA, MCAW), ervaren  

           veiligheidsklimaat, acculturatie-items (ACA) en omgevingsfactoren (frequentie contact, ervaren dreiging, bezorgdheid/gevoelens in contact met 

                 ECM, opvattingen over defensiebeleid, tevredenheid en persoonlijke waardeoriëntaties)   
 Variabelen A B C D E F G H I J K L M N O 

A MCA 1               

B MA ,788** 1              

C ACA Privé handhaven  ,174** ,154** 1             

D ACA Openbaar handhaven ,439** ,380** ,019 1            

E ACA Werk handhaven ,469** ,413** ,131** ,444** 1           

F ACA Privé aanpassen -,335** -,352** -,293** -,076** -,160** 1          

G ACA Openbaar aanpassen -,494** -,459** -,038 -,378** -,383** ,236** 1         

H ACA Werk aanpassen -,467** -,437** -,084** -,347** -,505** ,208** ,512** 1        

I Frequentie Contact ,086** ,022 ,027 -,024 ,078** ,005 ,024 -,002 1       

J Subjectieve Dreiging -,612** -,598** -,109** -,317** -,351** ,270** ,368** ,356** -,017 1      

K Realistische Dreiging -,713** -,673** -,167** -,319** -,397** ,313** ,411** ,391** -,028 ,596** 1     

L Positieve emotie bij  contact met ECM ,367** ,337** ,109** ,137** ,194** -,182** -,127** -,188** ,112** -,235** -,356** 1    

M Negatieve emotie bij contact met ECM -,248** -,242** -,072* -,166** -,141** ,092** ,086** ,136** -,050 ,227** ,274** -,331** 1   

N Nederlandse Identiteit -,076** -,100** -,043 -,069* -,091** ,034 ,138** ,120** -,041 ,147** ,077** ,119** ,013 1  

O Beleid over Verschillen ,591** ,510** ,170** ,370** ,480** -,214** -,344** -,379** ,033 -,426** -,466** ,263** -,163** -,052 1 

P Beleid over Discriminatie ,301** ,261** ,082** ,193** ,211** -,099** -,204** -,223** -,013 -,227** -,257** ,066* -,062* -,034 ,526** 

Q MCAW ,672** ,590** ,198** ,385** ,570** -,268** -,441** -,508** ,009 -,473** -,595** ,298** -,190** -,074** ,751** 
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 Variabelen A B C D E F G H I J K L M N O 

R Ervaren veiligheidsklimaat ,359** ,318** ,105** ,233** ,316** -,146** -,156** -,241** ,179** -,257** -,247** ,313** -,220** ,002 ,445** 

S Tevredenheid werk ,038 ,022 ,044 ,023 ,018 -,033 ,008 -,025 ,063* -,042 -,063* ,164** -,105** ,146** ,065* 

T Veranderde houding Defensie ,099** ,126** ,009 ,123** ,106** -,040 -,081** -,141** ,001 -,169** -,094** ,003 -,061* -,079** ,107** 

U Tevredenheid leven ,046 ,077** ,006 ,069* ,020 -,048 -,020 -,017 -,101 -,078** -,075** ,152** -,101** ,128** ,056* 

V Ervaren mogelijkheden  ,025 -,013 ,036 ,039 ,044 ,052 -,028 -,004 -,110** -,037 -,044 -,061* ,032 ,026 ,174** 

W Hedonism -,076** -,129** -,017 -,01 ,013 ,055 ,076** ,069* ,059* ,011 ,095** ,094** -,010 ,115** ,018 

X Achievement -,006 -,043 ,023 ,004 ,018 ,024 ,116** ,082** ,100** ,013 ,013 ,079** -,038 ,093** ,099** 

Y Benevolence ,030 -,018 ,042 -,027 ,025 -,036 ,042 ,070* ,122** ,039 ,019 ,118** -,051 ,124** ,073* 

Z Stimulation ,017 -,020 ,019 ,016 ,008 ,033 ,043 ,065* ,144** -,017 ,024 ,103** -,038 ,081** ,098** 

1 Self-direction ,065* ,008 ,035 ,021 ,017 -,022 ,061* ,060* ,054 ,007 -,062* ,121** -,002 ,100** ,075** 

2 Power -,113** -,123** -,059* -,037 -,039 ,049 ,099** ,090** ,050 ,078** ,113** ,007 -,012 ,112** ,009 

3 Universalism ,359** ,285** ,118** ,131** ,156** -,112** -,118** -,106** ,063* -,221** -,285** ,201** -,119** -,012 ,299** 

4 Conformity -,133** -,135** -,016 -,109** -,072* ,078** ,149** ,091** -,018 ,116** ,120** -,012 ,024 ,087** -,085** 

 Totaal 1.239 1.238 1.236 1.235 1.219 1.235 1.234 1.219 1.226 1.231 1.232 1.210 1.204 1.230 1.234 

 Gemiddelde 3,05 3,11 3,81 2,32 2,58 2,53 3,99 3,59 3,96 3,48 2,65 3,56 1,13 4,13 3,12 

 Standaarddeviatie ,578 ,822 ,861 ,842 ,864 ,968 ,786 ,856 1,087 ,862 ,655 ,754 ,289 ,645 ,596 

 ** p < ,01, * p < ,05 (tweezijdig) 
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Tabel 1:  Correlatiecoëfficiënten (Pearson’s r), gemiddelden en standaarddeviaties voor scores op multiculturele attituden, ervaren veiligheidsklimaat,  

     acculturatie-items en omgevingsfactoren (vervolg) 

 Variabelen P Q R S T U V W X Y Z 1 2 3 4 

P Beleid over Discriminatie 1               

Q MCAW ,437** 1              

R Ervaren veiligheidsklimaat ,135** ,417** 1             

S Tevredenheid werk ,032 ,050 ,139** 1            

T Veranderde houding Defensie ,091** ,117** ,109** ,353** 1           

U Tevredenheid leven ,044 ,040 ,079** ,576** ,282** 1          

V Ervaren mogelijkheden  ,201** ,119** -,072* - ,022 -,005 1         

W Hedonism -,043 -,065* ,051 ,054 ,021 ,073* -,033 1        

X Achievement ,009 ,019 ,107** ,165** ,071* ,036 ,025 ,261** 1       

Y Benevolence ,095** -,007 ,138** ,139** ,009 ,121** -,031 ,163** ,153** 1      

Z Stimulation ,000 ,008 ,121** ,100** ,078** ,056* -,059* ,350** ,333** ,184** 1     

1 Self-direction -,003 ,035 ,068* ,048 -,061* ,041 -,017 ,193** ,253** ,217** ,288** 1    

2 Power -,049 -,060* ,038 ,101** -,009 ,025 ,022 ,264** ,556** -,013 ,225** ,147** 1   

3 Universalism ,235** ,293** ,162** ,084** ,033 ,086** -,017 ,011 ,005 ,351** ,051 ,203** -,171** 1  

4 Conformity -,006 -,102** ,012 ,172** ,042 ,107** -,048 -,002 ,197** ,201** -,050 ,001 ,224** ,159** 1 

 Totaal 1.226 1.234 1.221 1.226 1.199 1.225 1.222 1.228 1.228 1.230 1.229 1.229 1.228 1.229 1.227 

 Gemiddelde 2,95 2,90 3,24 3,79 2,49 3,92 2,80 4,28 3,91 4,80 3,99 4,65 3,21 4,61 4,23 

 Standaarddeviatie ,598 ,709 ,496 ,616 ,758 ,569 ,638 ,813 ,968 ,619 ,980 ,699 ,839 ,611 ,888 

** p < ,01, * p < ,05 (tweezijdig)
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