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Samenvatting (Summary in Dutch)

Introductie

In de afgelopen decennia zijn teams een steeds grotere rol gaan spelen binnen organi-

saties. Activiteiten en beslissingen die vroeger vaak aan individuen werden toebedeeld

worden steeds vaker neergelegd bij teams (Hamilton et al., 2003; Woolley et al., 2010).

Denk bijvoorbeeld aan raden van bestuur. Hier wordt tegenwoordig veel meer met een

collectief besturingsmodel gewerkt dan onder leiding van de voorzitter. Maar ook bin-

nen de rechterlijke macht worden vonnissen tegenwoordig vaak door teams van rechters

gewezen. Een ander voorbeeld is de wetenschap waarin steeds meer artikelen met teams

van onderzoekers worden geschreven. Ook worden de meeste startende ondernemingen

tegenwoordig opgezet door teams in plaats van eenlingen (Parker, 2009).

Deze ontwikkelingen hebben te maken met de toenemende rol van in hoog tempo

verouderende kennis. Daardoor zijn tijd en specialistische kennis bij het nemen van

beslissingen belangrijker geworden. Teams kunnen ten opzichte van individuen in kor-

tere tijd op basis van een breder scala aan actuele kennis beslissen en activiteiten

ontplooien. Een van de karakteristieken van teams is hun samenstelling. Meer inzicht

in de effectieve samenstelling van teams kan hierdoor een waardevol instrument voor

organisaties zijn. Het is ook een boeiend onderzoeksterrein voor wetenschappers gewor-

den (Hamilton et al., 2012). Een van de meest karakteristieke kenmerken van teams in

organisaties is hun diversiteit (Page, 2007).

Diversiteit binnen organisaties wordt vaak geassocieerd met voordelen zoals een

meer diverse verzameling van talenten. Maar ook wordt diversiteit verbonden met het

imago en de identiteit van organisaties. Bovendien worden aan diversiteit kwaliteiten

toegedicht die zouden leiden tot betere relaties met belanghebbenden, een meer gemo-

tiveerd werknemersbestand en een grotere klanttevredenheid (bijv. Desvaux et al.,

2007). Adviesbureaus zoals The Boston Consulting Group en McKinsey & Company

pleiten voor diversiteit als middel om de effectiviteit of winstgevendheid van organi-

saties te vergroten. Diversiteit is een relevant onderwerp voor managers, beleidsmakers

en belangengroepen geworden.

Andere argumenten die vaak worden genoemd in de discussie rondom diversiteit zijn
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meer maatschappelijk geörienteerd en hebben niet direct te maken met de prestaties

van organisaties. Denk aan het betrekken van (minderheids)groepen in het maatschap-

pelijk verkeer, het nastreven van een representatieve afspiegeling van de samenleving in

organisaties en de vermindering van stereotypen (door omgang met andersdenkenden).

In het wetenschappelijk debat wordt diversiteit vaak in verband gebracht met baten

zoals complementariteiten en de mogelijkheid om van anderen te leren. Een meer

divers team brengt een bredere set aan vaardigheden en kennis mee. Daardoor vullen

teamleden elkaar eerder aan en kunnen ze meer van elkaar leren. Dit kan leiden tot meer

creativiteit en een betere besluitvorming. Maar diversiteit kan ook zorgen voor hogere

kosten doordat communicatie en coördinatie moeilijker worden. Naarmate individuen

meer verschillen in hun handel-, denk- of communicatiewijze is er minder snel begrip

en kan een slechtere sfeer ontstaan die mogelijk zelfs leidt tot conflicten (Lazear, 1999).

Het is onduidelijk of de kosten dan wel de baten van diversiteit groter zijn in ver-

schillende contexten. Het netto effect van diversiteit op de prestaties van teams blijft

dan ook een vraag die alleen door empirisch onderzoek kan worden beantwoord. Het

verband tussen de prestaties van teams en hun diversiteit is uitgebreid onderzocht: (i)

in verschillende vakgebieden zoals economie en financiering, ondernemerschap, bedrijfs-

en organisatiekunde, psychologie en sociologie; (ii) voor verschillende dimensies van di-

versiteit zoals (cognitieve) vaardigheden, leeftijd, etniciteit, ervaring, geslacht, normen

en persoonlijkheid; (iii) op verschillende niveaus zoals complete organisaties, teams op

de werkvloer, raden van bestuur en teams van ondernemers (zie Shore et al., 2009).

De grote meerderheid van studies in dit onderzoeksveld meet het verband tussen

diversiteit en de prestaties van teams in plaats van het effect van diversiteit in teams

op hun prestaties. De gemeten verbanden in onderzoek aan de hand van teams uit

de praktijk geven waarschijnlijk een vertekend beeld. De samenstelling van teams in

organisaties wordt immers vaak bepaald door verwachtingen van managers over de

productiviteit of door zelfselectie van werknemers in en uit teams (zie het voorbeeld

hieronder). De daadwerkelijke effecten van diversiteit op de prestaties van teams blijven

op deze manier onbekend (Adams et al., 2010; Hermalin en Weisbach, 2003).

De meeste studies meten daarnaast verschillende dimensies van diversiteit tege-

lijkertijd. Dit maakt een analyse van iedere afzonderlijke dimensie van diversiteit on-

mogelijk. Het specifieke effect van een bepaalde dimensie van diversiteit in teams op

hun prestaties blijft hiermee onduidelijk. Wat is bijvoorbeeld het afzonderlijke effect

van diversiteit in geslacht op de prestaties van teams zonder gelijktijdig de effecten van

diversiteit in leeftijd of etniciteit te meten?

Het doel van dit proefschrift is het een voor een ontrafelen van de effecten van

verschillende dimensies van diversiteit in teams op hun prestaties. Hiervoor zijn drie

veldexperimenten uitgevoerd die de afzonderlijke effecten van diversiteit in geslacht,
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etniciteit en cognitieve vaardigheden meten. De resultaten van dit type onderzoek zijn

waardevol voor een beter inzicht in de effectieve samenstelling van teams in organisaties.

Het belang van het meten van het effect van diversiteit op de prestaties van teams

kan worden verduidelijkt aan de hand van de huidige discussie rondom een meer gelijke

verdeling tussen mannen en vrouwen in raden van bestuur (en raden van commissaris-

sen). Argumenten die voor meer diversiteit pleiten zijn vaak gebaseerd op studies die

een positief verband vinden tussen het aandeel vrouwen in raden van bestuur en de

prestaties van het bedrijf. Maar dit positieve verband hoeft niet te betekenen dat een

meer gelijke verdeling er de oorzaak van is dat bedrijven beter presteren.

Een alternatieve verklaring is bijvoorbeeld de zelfselectie van vrouwen richting

bedrijven die al goed presteren. Of, zoals een advocaat van de duivel zou kunnen

zeggen, bedrijven die al goed presteren kunnen het zich veroorloven om vrouwen in

hun raden van bestuur te hebben die geen waarde toevoegen. Onderzoek naar de busi-

ness case voor diversiteit op basis van data uit de praktijk geeft dus waarschijnlijk een

vertekend beeld van de daadwerkelijke effecten van diversiteit in teams.

Onderzoek aan de hand van experimenten in het lab wordt daarentegen niet be-

invloed door dergelijke verstorende mechanismen. Maar de overeenkomst van labex-

perimenten met praktijksituaties is wellicht beperkt. Dit geldt zeker voor de effecten

van diversiteit. Het is niet waarschijnlijk dat de effecten van diversiteit op bijvoor-

beeld de onderlinge communicatie en coördinatie op korte termijn al volledig zichtbaar

worden (Boisjoly et al., 2006). Teams hebben vaak tijd nodig om een rolverdeling vast

te stellen, een verstandhouding op te bouwen en een werkwijze door te voeren die bij-

dragen aan het bereiken van hun doel. Een experiment in het lab duurt doorgaans

maximaal enkele uren.

Onderzoek naar het oorzakelijke verband tussen diversiteit en de prestaties van

teams op de langere termijn blijkt een uitdagende opdracht. Hierdoor zijn studies die

dit type effectmeting nastreven schaars. Veldexperimenten combineren de sterke eigen-

schappen van studies gebaseerd op data uit de praktijk en labexperimenten (Bardsley

et al., 2010; Harrison en List, 2004). Dit proefschrift beschrijft drie van deze veldex-

perimenten die zijn uitgevoerd in realistische maar gecontroleerde omstandigheden.

Methode en bijdrage

In dit proefschrift worden de effecten van diversiteit in teams op hun langere ter-

mijn prestaties gemeten. Dit door het uitvoeren van veldexperimenten onder teams

van eerstejaars studenten die een echt bedrijf opstarten, managen en uiteindelijk weer

opheffen aan het einde van het collegejaar. Het ondernemerschapsprogramma is voor

deze studenten een verplicht en belangrijk onderdeel van het eerstejaars curriculum
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binnen hun HBO-opleiding international business aan de Hogeschool van Amsterdam

(HES). Deze studentbedrijven werden opgericht en ontbonden in een gecontroleerde

maar realistische omgeving (van het Jong Ondernemen programma). Bovendien stond

de opleiding toe om de samenstelling van teams in termen van geslacht, etniciteit en

cognitieve vaardigheden te bepalen en in te delen. Zo ontstond een unieke kans om de

veldexperimenten uit te voeren die in dit proefschrift worden beschreven.

Het ondernemerschapsprogramma vereist van studenten dat ze een bedrijfsactiviteit

kiezen, (start)kapitaal verzamelen door de uitgifte van aandelen, managers benoemen

en de taken verdelen, producten of diensten op de markt brengen, de boekhouding

bijhouden en aandeelhoudersvergaderingen organiseren. Alles aan het bedrijf is echt,

inclusief belastingen en afdrachten voor sociale zekerheid. Daarnaast ondervinden stu-

denten sterke prikkels die hun eigen belangen overeen laten komen met de (financiële)

prestaties van het bedrijf. De teams zijn opgebouwd uit ongeveer 10 tot 12 studenten

die gezamenlijk een substantiële taak uitvoeren.

Het doel is een zo hoog mogelijke omzet, winst en aandeelhouderswaarde. In dit

proefschrift worden de prestaties van teams gemeten aan de hand van deze bedrijfsresul-

taten. Vragenlijsten die werden afgenomen voor, tijdens en na het ondernemerschaps-

programma maken het mogelijk om verschillende onderliggende mechanismen uit de

relevante literatuur te analyseren. Denk bijvoorbeeld aan complementariteiten en de

mogelijkheid om van anderen te leren, maar ook aan de onderlinge communicatie en

coördinatie binnen teams (Lazear, 1999). Dergelijke mechanismen kunnen een verkla-

ring bieden waarom teams met een bepaalde mate van diversiteit anders presteren.

De drie veldexperimenten werden uitgevoerd in de collegejaren 2008-2009 en 2009-

2010. In het eerste collegejaar zijn 550 studenten toegewezen aan 45 teams op basis van

hun geslacht en etniciteit. Dit om variatie in de geslachts- en etnische samenstelling van

teams te creëren. De opzet van beide veldexperimenten wordt niet bëınvloed door de

wisselwerking tussen diversiteit in geslacht en etniciteit. Deze verhouden zich namelijk

niet significant tot elkaar in de verzameling van teams onderzocht voor dit proefschrift.

In het collegejaar 2009-2010 werden teams ingedeeld op basis van hun vooraf geme-

ten cognitieve vaardigheden. Op de eerste dag van het collegejaar werden alle studenten

onderworpen aan de veelgebruikte Raven intelligentietest. De in totaal 573 studenten

werden vervolgens systematisch opgedeeld in 49 teams gebaseerd op hun score in deze

test. Sommige teams hadden een grote variatie in hun cognitieve vaardigheden, andere

een lage. Bovendien verschilde het gemiddelde niveau van cognitieve vaardigheden per

team op systematische wijze. Zowel studenten als docenten waren niet op de hoogte

van de drie veldexperimenten.

De veldexperimenten in dit proefschrift vinden plaats in een omgeving die het func-

tioneren van teams beter nabootst dan in voorgaande labexperimenten. In vergelijking
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met studies op basis van data uit de praktijk biedt de experimentele opzet bovendien de

mogelijkheid om een grote variatie in diversiteit tussen teams te creëren. Dit is van be-

lang voor het analyseren van een mogelijk niet-lineaire relatie tussen de prestaties van

teams en hun diversiteit. Uit dit proefschrift blijkt bijvoorbeeld dat etnische diversiteit

in teams alleen een positief effect heeft als ten minste de meerderheid van het team

bestaat uit leden met verschillende etnische achtergronden. Onderzoek gebaseerd op

data uit de praktijk zal dit niet snel kunnen aantonen, omdat teams met een dergelijk

grote mate van etnische diversiteit nog weinig voorkomen in de praktijk.

De experimentele opzet in dit proefschrift brengt ook nadelen met zich mee. Er

wordt gebruik gemaakt van studenten die gezamenlijk een jaar lang een bedrijf managen

in plaats van individuen die een langere periode samenwerken in een team met een

mogelijk onbekende tijdshorizon. Studenten in deze veldexperimenten beschikken over

vergelijkbare capaciteiten, kennis en serieuze werkervaring (die ze allen ontberen). Deze

minder realistische aspecten beperken wellicht de vertaalslag naar teams in organisaties.

Een tweede nadeel van de experimentele opzet is dat niet kan worden gemeten of

de onderliggende mechanismen daadwerkelijk een verklaring bieden voor verschillen in

prestaties tussen teams. Zo kunnen teams met een grote mate van diversiteit bijvoor-

beeld worden gekenmerkt door leden die elkaar beter aanvullen en meer leren van hun

mede-teamleden. Maar dit sluit niet uit dat de prestaties van teams ook een omgekeerd

effect kunnen hebben op deze mechanismen. Daardoor biedt dit proefschrift (net zoals

andere studies) hoogstens aanwijzingen waarom teams met een verschillende mate van

diversiteit anders presteren.

Ondanks de hierboven besproken minder realistische aspecten van de teams in dit

proefschrift, hebben de veldexperimenten toch een zekere mate van externe validiteit.

Studenten voeren een substantielë set aan gezamenlijke taken uit. Deze taken zijn

breed en complex. Ze vereisen dat studenten binnen teams onderling een rolverde-

ling vaststellen, een verstandhouding opbouwen en een werkwijze doorvoeren op een

vergelijkbare manier als bij managers of werknemers die samenwerken in teams. Voor-

beelden van teams in organisaties met vergelijkbaar ruime en complexe taken zijn

business units, projectteams en raden van bestuur. Het is dan ook waarschijnlijk dat

de veldexperimenten in dit proefschrift een enigszins getrouwe weergave vormen van

het functioneren van teams in de praktijk. Dit proefschrift biedt hiermee inzicht in de

effecten van diversiteit op de prestaties van teams in organisaties.

Overzicht

Hoofdstuk 2 geeft een beschrijving van de context en opzet van de veldexperimenten.

Ook gaat dit hoofdstuk in op de prikkels die teamleden ervaren om hun eigen belangen
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op een lijn te brengen met de belangen van het team.

Hoofdstuk 3 onderzoekt de effecten van diversiteit in geslacht op de prestaties van

teams. Dit hoofdstuk is gebaseerd op het artikel ’The impact of gender diversity on the

performance of business teams: Evidence from a field experiment’ met als co-auteurs

Hessel Oosterbeek en Mirjam van Praag (te verschijnen in Management Science, 2013).

Dit hoofdstuk is van belang voor de eerder besproken discussie rondom de onderverte-

genwoordiging van vrouwen in raden van bestuur. Circa 15 procent van de bestuurs-

functies in bedrijven uit de Fortune 500 werd in 2010 bekleed door vrouwen. Dit

percentage bedroeg ongeveer 10 procent voor de top 300 van Europese bedrijven. On-

der Nederlandse beursgenoteerde bedrijven lag dit percentage zelfs nog lager (Catalyst,

2010; Woods, 2010).

Daarnaast is het aandeel vrouwen in het hoger onderwijs en op de arbeidsmarkt

toegenomen. Dit vergroot de beleidsrelevantie van inzicht in de effecten van een meer

gelijke verdeling tussen mannen en vrouwen in raden van bestuur. Sommige landen,

waaronder Nederland, dwingen (binnenkort) zelfs een grotere vertegenwoordiging van

vrouwen af door minimumquota voor vrouwelijke bestuurders op te leggen. Tot op

heden is er weinig bewijs dat dergelijke regelgeving bijdraagt aan betere prestaties van

bedrijven of teams. De resultaten van het veldexperiment in Hoofdstuk 3 laten zien

dat gemengde teams beter presteren dan teams die vooral zijn opgebouwd uit mannen.

Daarnaast lijkt het erop dat gemende teams ook beter presteren dan teams met een

meerderheid van vrouwen. Er zijn in de data geen aanwijzingen gevonden waarom

teams met een gelijke verdeling van mannen en vrouwen beter presteren.

Hoofdstuk 4 behandelt de effecten van etnische diversiteit in teams op hun prestaties.

Dit hoofdstuk is gebaseerd op een artikel met Mirjam van Praag getiteld ’Ethnic diver-

sity and team performance: A field experiment’. Etnische diversiteit is van groot be-

lang in een globaliserende wereld en het aandeel van etnische minderheden in Westerse

samenlevingen neemt sterk toe. Daardoor is het waarschijnlijk dat teams de komende

jaren meer divers zullen worden in termen van etniciteit (Alesina en La Ferrara, 2005).

Voor de Verenigde Staten bijvoorbeeld is de verwachting dat het aandeel van etnische

minderheden toeneemt van ongeveer eenderde op dit moment naar een meerderheid in

2042 (Bernstein en Edwards, 2008).

Het veldexperiment in Hoofdstuk 4 biedt een realistische vooruitblik op de effecten

van een grote mate van etnische diversiteit op de prestaties van teams. Uit de resultaten

blijkt dat een gematigde etnische diversiteit in teams geen effect heeft op hun prestaties.

Etnische diversiteit heeft een positief effect op de prestaties van teams als ten minste

de meerderheid van het team verschillende etnische achtergronden heeft. In lijn met

theoretische voorspellingen uit de literatuur kan dit positieve effect worden verklaard

doordat teamleden in etnisch diverse teams elkaars kennis beter aanvullen. Hierdoor
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leren ze mogelijk ook meer van hun mede-teamleden.

Hoofdstuk 5 bestudeert de effecten van diversiteit in cognitieve vaardigheden op de

prestaties van teams. Dit hoofdstuk is gebaseerd op het artikel ’Ability dispersion and

team performance: A field experiment’ met als co-auteurs Simon Parker en Mirjam

van Praag. Cognitieve vaardigheden zijn sterk van invloed op het gedrag van indi-

viduen en de beslissingen die ze nemen (Cutler en Lleras-Muney, 2010; Dohmen et al.,

2010; Grinblatt et al., 2011). Hiermee bepalen cognitieve vaardigheden in grote mate

individuele uitkomsten zoals inkomen, maar op geaggregeerd niveau bijvoorbeeld ook

economische groei (Hanushek en Woessmann, 2008). Er wordt doorgaans breed veron-

dersteld dat cognitieve vaardigheden de prestaties van teams bëınvloeden. Maar de

precieze effecten van diversiteit in cognitieve vaardigheden op de prestaties van teams

blijven vaak onduidelijk (Hamilton et al., 2012).

In Hoofdstuk 5 wordt een theoretisch model ontwikkeld. In dit model levert een

grotere mate van diversiteit in cognitieve vaardigheden meer kennis op voor een team

(en dus betere prestaties). Tegelijkertijd wordt monitoring van elkaars inzet steeds

moeilijker naarmate de teamleden meer van elkaar verschillen in hun cognitieve vaardig-

heden. De effectiviteit van monitoring om gebrek aan inzet van teamleden waar te

nemen en te bestraffen neemt hiermee af. Op een gegeven moment neemt de kans

om ontdekt en ontslagen te worden bij gebrek aan inzet zover af dat dit ten koste

gaat van de prestaties van teams. De resultaten van dit veldexperiment wijzen uit

dat de prestaties van teams eerst toenemen en daarna afnemen door een toename

van diversiteit in cognitieve vaardigheden. Teams met een gematigde diversiteit in

cognitieve vaardigheden presteren dus het best. Dit is in lijn met de voorspellingen

uit het model. In teams met een gematigde diversiteit in cognitieve vaardigheden

vinden daarnaast minder ontslagen plaats. Maar dit hoeft niet te betekenen dat dit

mechanisme ook verklaart waarom deze teams beter presteren.

Hoofdstuk 6 geeft een beknopte samenvatting van de bevindingen uit de voorgaande

hoofdstukken en bevat enkele afsluitende opmerkingen, inclusief mogelijkheden voor

vervolgonderzoek.
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