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Summary
This thesis develops an interdisciplinary approach to discrimination of various

groups (women, national groups etc.) in the labor market. The main aims of the research

are: (i) To get an overview of literature in economics and social psychology relevant for

an analysis of discrimination in the labor market, (ii) to develop an integrated, testable

theoretical model making use of both literatures, and (iii) to test at least part of the

predictions of this model experimentally. 11K basic questions to be answered thus are,

whether an integration of economic and psychological factors can explain discriminatory

behavior on the labor market better than one approach alone; whether an integrated

theoretical model can lead to new testable predictions, and finally, whether experimental

tests can provide evidence for at least some of these predictions. More in particular, a

model is constructed which, by inclusion of the psychological concepts of prejudice,

stereotypes, and identification, is able to explain and predict how discriminatory

preferences may develop during a process of increasing competition. Predictions of this

model are tested in experimental and quasi-experimental studies.

Chapter 2 provides an overview of some related literature on discrimination in

economics and social psychology. First, empirical evidence on discrimination in the

labor market is reviewed. It is shown that definitions of the core concepts differ within

and between the disciplines, but also that there are some important similarities between

them. Finally, an integrative framework is described which provides a starting point for

the development of a formal integrated model focusing on some specific aspects of the

framework. Some methodological questions with respect to the approach of the research

to be conducted are discussed at the end of the chapter.

Chapter 3 develops the integrated model formally. Social-psychological and

economic insights are used to develop a model that explains how an increase in

competition can induce employers to rely more on Stereotypie perceptions and prejudices

in their hiring, pay and promotion decisions. This is based on the observation in social

psychology that using Stereotypie perceptions (for example, in personnel decisions) has

certain benefits as well as costs (e.g.. Fiske 1998) The most important benefit in this

context is that, together with identification with an ingroup (e.g., men), the use of

stereotypes and prejudices reduces subjective feelings of uncertainty, arising from

competition. This psychological effect of strengthening competition works in the
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Nederlandse samenvatting
Dit proefschrift ontwikkelt een interdisciplinaire benadering voor de Studie van

discriminatie van verschillende groepen (vrouwen, nationaliteiten etc.) op de

arbeidsmarkt. I)e hoofddoelen van het onderzoek zijn (i) een overzicht te verkrijgen van

de relevante literatuur in de economische wetenschappen en de sociale Psychologie voor

een analyse van discriminatie op de arbeidsmarkt, (ii) een theoretisch model te

ontwikkelen dat de kennis uit beide wetenschappen integreert en dat vervolgens kan

worden getest, en (iii) het experimenteel testen van een gedeelte van de verklärende

variabclcn van het model. De te beantwoorden basisvragen zijn of de integrate van

economische en psychologische factoren discriminerend gedrag op de arbeidsmarkt beter

kan verklaren dan een van de twee benaderingen afzonderlijk, of een gelntegreerd

theoretisch model tot nieuwe, toetsbare hypothesen leidt, en tenslotte, of experimentele

toctscn ilc/c nieuwe hypothesen bevestigen. Er wordt een model geconstrueerd dat, door

intcgratic van psychologische concepten zoals vooroordelen, stereotypen en identificatie,

vcrklaart en voorspelt hoe zieh discriminerende voorkeuren kunnen ontwikkelen tijdens

een proces van tocnemende concurrentie. De hypothesen van het model worden middels

experimentele en quasi-cxperimentclc onderzoeken getest.

lloofdstuk 2 gecft een overzicht van de literatuur op het gebied van discriminatie

in de economic en dc sociale psychologic Eerst wordt een overzicht gegeven van

empirische leiten over discriminatie op dc arbeidsmarkt Verder laat het hoofdstuk zien

dal de dcllnities van de bclangrijkste concepten niet alleen tussen de disciplines, maar

ook binnen de disciplines verschillen. Echter, op sommige belangrijke punten lijken de

conceptcn op elkaar. Tenslotte wordt cr een gelntegreerd kader beschreven, dat als

uitgungspunt dicnl voor het ontwikkelen van een geformaliseerd en gelntegreerd model

gericht op somnugc spccilickc aspecten binnen dit kader. Verder komt aan het einde van

het hoofdstuk een aantal methodologische vragen aan bod met betrekking tot de

onder/ocksmethodc /oals tocgepast in dit proefschrift.

lloofdstuk 3 ontwikkelt het gelntcgreerdc model formeel. Sociaal-psychologische

en economische inzichten worden gebruikt om een model te ontwikkelen dat verklaart

hoe een toename in concurrcntic ertoe kan leiden dat werkgevers in hun beslissingen

over aanstclling. betaling en promotic van werknemers steeds meer gebruik maken van

stereotype pcrccpties en vooroordelcn Oil is gebaseerd op een waameming uit de sociale

psychologic waarbij het gchruik van stereotype percepties (bijvoorbeeld bij beslissingen
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over personeel) bepaalde kosten en baten heeft (bijvoorbeeld Kiske. 1998). Het

belangrijkste nut in deze context is dat het gebruik van stereotypen en vooroordelen

samen met de identificatie met een 'ingroup' (bijvoorbeeld mannen) de subjectievc

gevoelens van onzekerheid die door concurrentie ontslaan reducccrt. Dit psychologische

effect van versterkte concurrentie werkt in tegengestelde richting van het economischc

inkomenseffect in het model van werkgevcrsdiscriminatie van Becker (1957). Beide

effecten zijn gelntegreerd in het model Het model kan ondanks of vanwege concurrentie

de persistence en de versterking van discriminatie op de arbeidsmarkt verklären Du

wordt bereikt door de introduetie van stereotypen en vooroordelen als endogene

variabelen. In de geanalyseerde situatie zijn de bedrijven in teams gestruclurccrd. /odat

het model discriminatie door de werkgever en door de werkncnier in ccn dergclijkc

situatie kan verklaren. De vraag in welke situatie welk van deze twee effecten. het

'psychologische' of het 'economische', sterker is, is een empirische vraag en blijfi open.

Hoofdstuk 4 is een eerste stap richting het empirisch toetscn van een gcdccltc van

het getntegreerde model In eerste mstantie worden alleen maar de psychologische

voorspellingen voor verschillende malen van concurrentie getoetst De expenmenten met

artificiele categorien bewijzen dat, afhankelijk van de mate van concurrentie,

psychologische mechanismen 'discriminerend' gedrag belnvloeden zoals door het

gelntegreerde model was voorspeld. De experimenten taten verder zien dat een effect van

toenemende concurrentie is, dat personen gebruik maken van aJle informaiie' die er is -

tenminste, wanneer ze veronderstellen dat groepslidmaatschap alleen al enige infomiatie

is. Alleen bij sterke concurrentie vindt er statistische discriminate plaats door de

proefpersonen tegen de groep van wie men denkt dat ze gemiddeld slechter is. Dat is een

zwakke variant van 'statistische discriminatie', omdat groepslidmaalschap in Teile gecn

aan de productiviteit gerelaleerde informatie is.

Hoofdstuk 5 breidt de empirische toets uit naar een complexere situatie, daarbij

gebruik makend van een management simulatiespel met echte calegoneCn verschillende

nationaliteiten (Nederlands en Duits). De resultaten van deze sludie bevestigen het idee

dal psychologische effecten bepalend zijn voor het gedrag in een bepcrkte 'economische'

situatie. Wij vmden een ingroup 'bias', maar geen 'bias' ten gunste van Duitse outgroup

leden. Vanuit een productiviteitsgerelateerd oogpunl is de afwezigheid van vertckening

'irrationeel' gedrag, omdat Duitse Studenten Bcdrijfskunde aan de Universitcit

Maastricht gemiddeld beter presteren dan Nederlandse Studenten - en zo worden zc ook

gezien. Echter, de nationaliteit van de groep die de beslissing neemt speelt een
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belangrijkere rol en heeft mcer effect: Duitse groepen zijn eerder bereid om een nieuw lid

op te nemen in hun groep dan Nederlandse groepen. Daarbij maakt hel niet uil of het

nieuwe lid tot de ingroup of de outgroup behoort. Versterking van concurrentie leidt tot

meer ingroup 'bias' en meer 'bias' in het nadeel van Duitse nieuwe leden (de beter

presterende), maar niet van Nederlandse nieuwe leden (de minder presterende). Het

onder/ock gee ft een indicatie dat de psychologische mechanismen, zoals door het

gelntegrcerde model voorgesteld, wel degelijk een rol speien bij het bepalen van

voorkcurcn voor nieuwe teamleden Deze kunnen zelfs sterker zijn dan economische

mechanismen

lloofdstuk 6 kijkt naar een iets ander aspect van loondiscriminatie. Om te testen

of het efficientielooneffect het loonverschil tussen mannen en vrouwen belnvloedt, wordt

een experimented dubbele veiling gehouden. Het experiment laat zien dat zelfs in een

dubbele veiling in het laboratorium vrouwen minder verdienen dan mannen. Echter, de

invloed van efTicientielooneffecten op dit resultaat kan niet helemaal worden verklaard

Vrouwen spannen zieh in het experiment nooit sterk in, maar zij krijgen ook nooit een

hoog loon aangeboden Het is daarom niet duidelijk of zij altijd minder zouden

reciproceren dan mannen, of dat mannen (en vrouwen!) juist verwachten dat vrouwen

zieh a) voor een lager loon sterker inspannen, of dat ze zieh überhaupt nooit sterk

inspanncn Duidelijk is dat vrouwen niet te bescheiden zijn, i.e. ze vragen geen lager

loon Tot slot wijst het experiment naast het absolute loon op een nieuwe verklärende

factor voor vcrschillen in inspanning: het verschil tussen het loon door de werknemer

gcvraagd en het loon aangeboden door het bedrijf. Wanneer een werknemer een veel

lager loon door de werkgever krijgt aangeboden dan hij gevraagd heeft, dan wordt dat

gc/icn als een onccrlijke actie van de werkgever en kan dit leiden tot minder inspanning.

Dit resultaat gecft een indicatie van een mogelijke vicieuze cirkel: vrouwen krijgen een

loon aangeboden dat lager is dan zij hebben gevraagd en als gevolg spannen ze zieh

minder in Wcrkgcvers /icn hun stereotypen bevestigd en, zoals gebeurd in het

experiment, stoppen met het aanstellen van vrouwen uit louter rationele overwegingen.

Dat zou ook het economische effect van concurrentie kunnen tegenwerken zoals

voorgesteld bij Becker (1957), omdat daar wordt aangenomen dat dit effect middels

lagere Ionen voor de vrouwen in beginpenodes werkt

Hoofdstuk 7 vat de resultaten van alle hoofdstukken samen en bediscussieert ze in

een brederc context 1'r wordt nagegaan of het gelukt is om de basisvragen van het

ondcr/oeksproject tc beanrwoorden en of er nieuwe vragen zijn ontstaan Hocwel vele
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vragen onbeantwoord zijn gebleven en er onvoldoendc empirische resultaten zijn voor de

fonnulenng van gefundeerde beleidsadviezen ter bestrijding van discriminatie op de

arbeidsmarkt, kan worden geconcludeerd, dat interdisciplinair onderzoek vruchtbaar kan

zijn voor de analyse van dit ondenverp. Meer onderzoek is nodig. maar de tot nu loe

bereikte resultaten zijn veelbelovend en laten de verwachting toe dat goed getundeerd

advies aan de beleidsmakers vanuit een dergelijke benadenng kan voonkomen. Met

onderzoek heeft \erder laten zien dat, hoewel er altijd problenicn zijn, interdisciplinair

onderzoek kan bijdragen tot de ontwikkeling van beide disciplines.
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