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Samenvatting

Hedendaagse organisaties maken steeds vaker gebruik van teams die bestaan 
uit leden die van elkaar verschillen. Vanwege de toename in het gebruik van 
dergelĳ ke teams is onderzoek naar de invloed van verschillen tussen teamleden op 
het functioneren van teams een belangrĳ k onderzoeksthema binnen de sociale en 
organisatiepsychologie geworden. Het bestaande onderzoek naar het functioneren 
van dergelĳ ke teams hee   zich voornamelĳ k gericht op hoe de diversiteit in teams of 
hoe iemands ongelĳ kheid van de rest van het team de prestaties van teams beïnvloedt. 
Het onderzoek in deze dissertatie breekt met de traditie van het conceptualiseren 
en onderzoeken van intrateamverschillen op hetzĳ  teamniveau of hetzĳ  individueel 
niveau. De focus in deze dissertatie ligt op het dyadische niveau door te onderzoeken 
hoe iemands percepties met betrekking tot expertiseverschillen binnen paren van 
individuen samenhangen met het gedrag van teamleden en prestaties van teams.

In Hoofdstuk 1 bespreken we eerder onderzoek met betrekking tot de relatie 
tussen de mate van verschillen binnen teamsen het functioneren van teams. Uit 
dit overzicht blĳ kt dat de literatuur met betrekking tot deze relatie geen helder en 
consistent patroon van resultaten laat zien. Wĳ  stellen dat inzicht in de relatie tussen 
intrateamverschillen en het functioneren van teams mogelĳ k vertroebeld is om 
drie redenen. Ten eerste, omdat onderzoekers intrateamverschillen voornamelĳ k 
hebben geconceptualiseerd en gemeten op het teamniveau of het individuele 
niveau, is het mogelĳ k dat er belangrĳ ke tussen-persoon variantie over het hoofd 
is gezien. Ten tweede, omdat onderzoekers voornamelĳ k objectieve metingen van 
intrateamverschillen hebben gebruikt, is het onduidelĳ k in welke mate individuen in 
teams verschillen met anderen waarnemen. Ten derde, omdat voorgaand onderzoek 
zich vooral hee   gericht op paradigma’s die suggereren dat mensen bĳ  voorkeur 
samenwerken met gelĳ ke anderen in homogene teams, is het onduidelĳ k hoe positief 
of negatief mensen hun onderlinge verschillen met anderen eigenlĳ k waarderen.

In Hoofdstuk 2 rapporteren we een eerste studie waarin we onderzoeken welke 
typen verschillen teamleden waarnemen wanneer ze samenwerken in teams. 
Daarnaast gaan we na hoe positief of hoe negatief teamleden deze verschillen met 
anderen waarderen. We rapporteren de resultaten van een kwalitatieve veldstudie 
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onder 80 leden van 15 projec  eams binnen een overheidsorganisatie. De resultaten van 
multidimensionele schaalanalyses laten voor individuen in deze steekproef zien dat 
vĳ f typen verschillen saillant zĳ n voor individuen in deze steekproef: verschillen met 
betrekking tot het persoonlĳ kheidskenmerk extraversie, taakgerelateerde expertise, 
werkhouding, de benadering van het werk en senioriteit. Verder laten de resultaten 
zien dat teamleden geneigd zĳ n om de positieve en negatieve waarderingen van 
verschillen in extraversie en benaderingen van het werk te contrasteren. Positieve en 
negatieve waarderingen met betrekking tot verschillen in taakgerelateerde expertise, 
werkhouding en senioriteit worden daarentegen als meer onderling ona  ankelĳ k 
gezien.

Hoofdstuk 3 bouwt voort op de bevinding in Hoofdstuk 2 dat teamleden van 
projec  eams dezelfde taakgerelateerde verschillen zowel positief als negatief 
kunnen waarderen. Het introduceert het concept waargenomen complementariteit 
in expertise als een verschĳ nsel dat verschilt van waargenomen ongelĳ kheid in 
expertise. We veronderstellen dat waargenomen complementariteit in expertise 
positief en waargenomen ongelĳ kheid in expertise negatief samenhangt met zelf-
gerapporteerd en ander-gerapporteerd helpgedrag. De eff ecten van waargenomen 
complementariteit in expertise en waargenomen ongelĳ kheid in expertise op 
helpgedrag worden vergeleken in een steekproef van 301 unilaterale werkrelaties 
binnen 20 onderzoekteams. Hierbĳ  wordt gebruik gemaakt van het zogenaamde 
sociale relaties model (Kenny, 1994). De resultaten bevestigen de verwachting 
dat waargenomen complementariteit in expertise en waargenomen ongelĳ kheid 
in expertise verschillende eff ecten hebben. Waargenomen complementariteit in 
expertise hangt positief samen met zelf-gerapporteerd en ander-gerapporteerd 
helpgedrag. Waargenomen ongelĳ kheid in expertise daarentegen hangt niet 
samen met zelf-gerapporteerd en ander-gerapporteerd helpgedrag. Samenva  end 
suggereren de resultaten dat waargenomen complementariteit in expertise en 
waargenomen ongelĳ kheid in expertise verschillende begrippen zĳ n.

Hoofdstuk 4 richt zich op de antecedenten en de gevolgen van waargenomen 
complementariteit in expertise en waargenomen ongelĳ kheid in expertise. 
We beargumenteren dat dyadische verschillen in opleidingsachtergrond en 
opleidingsniveau zullen voorspellen in welke mate teamleden complementariteit 
in expertise en ongelĳ kheid in expertise ervaren. Wat betre   de gevolgen op 
het teamniveau beargumenteren we dat de samenhang tussen waargenomen 
complementariteit en waargenomen ongelĳ kheid in expertise binnen teams, de 
prestaties van teams voorspellen. Deze veronderstellingen worden getoetst binnen 
69 R&D teams in een Nederlandse multinational. De resultaten laten zien dat 
teamleden ongelĳ kheid in expertise waarnemen wanneer een ander een verschillende 
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opleidingsachtergrond of een verschillend opleidingsniveau hee  . Teamleden 
ervaren meer complementariteit in expertise naarmate ze langer werkzaam zĳ n in 
een organisatie en wanneer een ander een andere opleidingsachtergrond hee   en 
een gelĳ k opleidingsniveau. Wat betre   de gevolgen op het teamniveau vinden we 
bevestiging voor de verwachting dat wanneer teamleden ervaren dat hun verschillen 
in expertise complementair zĳ n, teams beter presteren.

Hoofdstuk 5 gee   een overzicht van de bevindingen. Hier benadrukken we dat 
onderzoek naar verschillen binnen teams baat hebben bĳ  een focus op het dyadische 
niveau van analyse. Ook suggereren we dat onderzoekers zich meer op percepties en 
waarderingen van verschillen moeten richten. Verder is een belangrĳ ke conclusie van 
dit onderzoeksproject dat onderzoekers en mensen in de praktĳ k onderscheid dienen 
te maken tussen waargenomen complementariteit in expertise en waargenomen 
ongelĳ kheid in expertise. Dit helpt hen om de prestaties van teams beter te begrĳ pen 
en te verbeteren. Dit wordt toegelicht met drie implicaties voor de praktĳ k.
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