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Abstract 

 

Leeftijdsdiscriminatie in werving en selectie is een probleem dat nog steeds voorkomt, 

zelfs na pogingen door de overheid om deze praktijk aan banden te leggen. Door de 

stijgende vergrijzing en de verhoging van de pensioensgerechtigde leeftijd is het 

belangrijk om ouderen op de arbeidsmarkt te kunnen brengen en houden. Onderzoek 

omtrent leeftijdsdiscriminatie in België is echter schaars. Dit onderzoek tracht dan ook 

een beeld te schetsen van de eventuele leeftijdsdiscriminatie in België. Verder tracht het 

onderzoek te kijken of er een middel kan zijn om met deze eventuele 

leeftijdsdiscriminatie om te gaan en te verminderen. Eerder onderzoek heeft dit 

proberen te doen door het vermelden van stereotypisch jonge of stereotypisch oude 

hobby's op het cv, waar ook gebruik van gemaakt wordt in dit onderzoek. Door middel 

van een audit studie werden er 769 cv's verstuurd naar 200 verschillende vacatures. De 

leeftijd op de cv's werd gemanipuleerd via het aangeven van de geboortedatum, de 

naam en de werkervaring van de personen. Ieder cv kreeg ook twee hobby's die ofwel 

stereotypisch jong of stereotypisch oud zijn. Er werd gecontroleerd voor jobsector, regio 

en diversiteitcues. De resultaten tonen aan dat er inderdaad sprake is van 

leeftijdsdiscriminatie. De kans om weerhouden te worden is 3.37 keer groter als jong 

persoon dan als oud persoon. Er bleek ook een marginaal interactie-effect te zijn van 

hobby's met leeftijd. Maar in tegenstelling tot de verwachtingen werden ouderen met 

stereotypisch jonge hobby's minder weerhouden dan ouderen met stereotypisch oude 

hobby's. Dit komt mogelijks door 'stereotype incongruentie'. Ook werd er een invloed 

waargenomen van de sector waarin er gesolliciteerd werd. Mogelijke implicaties 

worden besproken. 
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"Jobkans zo goed als nihil voor 50-plussers" (De Morgen, 2013), "Waarom 

vinden 50 plussers zo moeilijk een job?" (Jobat, 2013), "Ondanks uw competenties" 

(Muësen, 2013). Dit zijn slechts enkele koppen van artikels uit de hedendaagse media 

die de problematiek van de oudere werkzoekenden aankaarten. Het lijkt steeds 

moeilijker te worden voor deze leeftijdsgroep om werk te vinden. Maar niet enkel de 

media, ook de wetenschappelijke literatuur toont aan dat ouderen het niet gemakkelijk 

hebben om een job te vinden. Er is in het verleden veel onderzoek gedaan naar 

vooroordelen die tot stand komen door discriminatie op basis van geslacht (sexisme) of 

ras (racisme), maar er is minder onderzoek voorhanden naar discriminatie op basis van 

leeftijd (ageïsme) (Nelson, 2001; Nelson, 2005). Een mogelijke reden voor dit weinige 

onderzoek is dat vooroordelen op basis van leeftijd tot de meest sociaal aanvaarde en 

geïnstitutionaliseerde vormen van vooroordelen behoren, waardoor dit soort 

discriminatie minder wetenschappelijke aandacht kreeg (Nelson, 2002). Sinds de jaren 

80 van vorige eeuw, is men meer beginnen kijken naar deze vorm van discriminatie 

(Cleveland & Landy, 1981). De stijgende interesse naar dit onderwerp komt er onder 

andere door de stijgende vergrijzing van de bevolking want de grote groep babyboomers 

komt stilaan op pensioengerechtigde leeftijd (Lahey, 2008).  

Ook op het vlak van pensioenen zijn er veranderingen aan de gang. In België is 

de wettelijke pensioensleeftijd 65 jaar. Er zijn echter uitzonderingen waarbij een 

vervroegd pensioen mogelijk is. Tot 2013 was de minimum leeftijd voor een vervroegd 

pensioen 60 jaar met minimum 38 loopbaanjaren, maar vanaf 2013 is de 

pensioensgerechtigde leeftijd jaarlijks met zes maanden verhoogd. Zo zal de 

pensioensgerechtigde leeftijd tegen 2016  minimum 62 jaar zijn, waarvan minimum 40 

loopbaanjaren (www.rvponp.fgov.be). Hierdoor zal de oudere populatie op de 

arbeidsmarkt nog vergroten. Naast het verouderen van de bevolking is de hoge kost, die 

gepaard gaat met vervroegd op pensioen gaan, nog een mogelijke reden voor de 

verschuiving van de focus van gender- en rassendiscriminatie naar leeftijdsdiscriminatie 

(Büsch, Dahl, & Dittrich, 2004).   

De stijgende leeftijd van de bevolking brengt economische implicaties met zich 

mee, waarbij tot op latere leeftijd werken als één van de enige oplossingen wordt gezien 

voor de 'pensioenscrisis' (Riach & Rich, 2006). Door de demografische verschuivingen 

van de bevolking is er een afname in het aantal starters, waardoor 
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leeftijdsdiscriminatiepraktijken nadelig  zijn voor zowel de werkgevers als de 

werknemers (Bennington, 2001). Het is dus noodzakelijk dat ouderen die in de 

werkloosheid terechtkomen, terug aan het werk kunnen gaan. 

 Toch worden oudere werknemers nog altijd geconfronteerd met barrières, 

waaronder leeftijdsdiscriminatie. Voor deze vorm van discriminatie kunnen 

verschillende redenen zijn. Eén van de mogelijke redenen is onder andere 

stereotypering. Zo blijkt uit meta-analyses dat ouderen worden gezien als  minder 

competent, minder attractief en ouderwetser in vergelijking met jongvolwassenen 

(Diekman & Hirnisey, 2007). Ander onderzoek geeft nog aan dat van oudere 

werknemers wordt gedacht dat ze minder potentieel hebben om te groeien en minder 

trainbaar, minder aanpasbaar en minder effectief zijn dan jongere werknemers. Er zijn 

ook stereotypes die positief zijn voor ouderen, zoals: ze zijn loyaler, stabieler en  

hebben meer inter-persoonlijke skills (Krings, Sczesny, & Kluge, 2011),  maar de 

negatieve stereotypes zijn talrijker en kunnen zeker een belangrijke rol spelen als 

barrière bij de aanwerving van ouderen. 

 

Discriminatie komt voor op alle niveaus van de rekrutering, gaande van het 

curriculum vitae tot het assessementcenter. Daarenboven kan discriminatie ook nog 

voorkomen eens de werknemer is aangeworven, bv. bij promoties. Deze thesis zal zich 

echter enkel focussen op de leeftijdsdiscriminatie bij het begin van de aanwerving, 

namelijk de leeftijdsdiscriminatie op basis van het curriculum vitae (cv). 

Leeftijdsdiscriminatie is immers minder gemakkelijk te achterhalen tijdens de 

sollicitatiefase, dan wanneer je al als werknemer in dienst bent. Hierdoor is er minder 

kans om als werkgever aangeklaagd te worden door de werknemer tijdens de 

sollicitatiefase, met als gevolg dat als de werkgever aan leeftijdsdiscriminatie zou doen, 

de werkgever dit zo vroeg mogelijk in het aanwervingsproces zal doen, zijnde tijdens de 

cv-screening (Lahey, 2008).  

Er is in het verleden al onderzoek gedaan naar discriminatie in het algemeen bij 

de aanwerving, zoals discriminatie op basis van ras (Pager, 2007; Skaggs & Bridges, 

2013) en discriminatie op basis van sekse (Skaggs & Bridges, 2013), maar onderzoek 

naar leeftijdsdiscriminatie op basis van het cv is nog niet zo uitgebreid uitgevoerd. In 

Engeland zijn er al cv studies gedaan om het effect van leeftijd op een cv bij de 
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aanwerving na te gaan (Riach & Rich, 2007), maar ook in Frankrijk (Riach & Rich, 

2006) en in Amerika (Lahey,2008) is er al gelijkaardig onderzoek gebeurd. In België is 

echter weinig onderzoek voorhanden met betrekking tot leeftijdsdiscriminatie. 

Aangezien ieder land verschillende wetten en visies heeft op vlak van discriminatie 

mogen we voorgaand onderzoek dus niet zomaar generaliseren. Vandaar ook deze 

thesis, om een beeld te krijgen van leeftijdsdiscriminatie op basis van cv-screening in 

België. Met andere woorden, in deze masterproef zal er onderzocht worden of er 

leeftijdsdiscriminatie plaatsvindt op basis van het cv in België. Hiervoor zal er 

voornamelijk gefocust en gebaseerd worden op het onderzoek van Riach en Rich (2006, 

2007). Deze onderzoekers maakten gebruik van een experimenteel design (wat nog 

maar zelden gebruikt is in combinatie met leeftijdsdiscriminatie), meer bepaald een 

veldexperiment of auditstudie waarbij reacties van werkgevers onderzocht worden. Het 

voordeel van het gebruik van veldexperimenten is dat ze een beter beeld geven over hoe 

het er in de realiteit aan toe gaat, namelijk zoals bij echte selectieprocedures, terwijl er 

toch nog een zekere controle is over verschillende andere variabelen (Krings et al., 

2011; Pager, 2007). De cv's die zullen opgestuurd worden zullen zowel van ouderen als 

van jongeren zijn, net zoals bij Riach en Rich (2006, 2007). Naar voorbeeld van Riach 

en Rich (2006, 2007) zullen de leeftijden vermeld worden op het cv, maar ook de 

werkervaring om enerzijds deze leeftijd te versterken en anderzijds omdat dit een 

variabele is die niet zomaar weg te laten is op een cv.  
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Literatuurstudie 

 

Leeftijdsdiscriminatie 

 

Leeftijdsdiscriminatie is in vele landen verboden volgens de wet, zo ook in 

België. De wet omtrent Leeftijdsdiscriminatie in België staat in de 

antidiscriminatiewetwetgeving van 10 mei 2007 beschreven. Leeftijdsdiscriminatie is 

echter al verboden door de wet sinds 2003, maar wordt op de dag van vandaag nog niet 

door iedereen erkend of gevolgd (Centrum voor gelijke kansen en voor racisme 

bestrijding, 2010). De discriminatie kan zowel direct (een persoon wordt 

gediscrimineerd op basis van zijn leeftijd) zijn als indirect (een persoon wordt 

gediscrimineerd doordat een maatregel ervoor zorgt dat de leeftijd van deze persoon 

hem/haar parten speelt) (Centrum voor gelijke kansen en voor racisme bestrijding, 

2010).  

Leeftijdsdiscriminatie wordt vaak omschreven in de wetenschappelijke literatuur 

als 'ageïsme' (Nelson, 2005; Bennington, 2001). Het begrip komt neer op het 

discrimineren van ouderen ten opzichte van jongeren (of omgekeerd) (Diekman & 

Hirnisey, 2007). Uit cijfers van de OECD (the Organisation for Economic Co-operation 

and Development) blijkt dat in 2012, bij de leeftijdsgroep van 20 tot en met 24 jarigen 

in België, 16.2%  een periode van tussen de zes maand en één jaar werkloos zijn 

vooraleer ze een nieuwe job vinden. Bij 32.1% duurt dit meer dan één jaar 

(http://stats.oecd.org/Index.aspx?DatasetCode=STLABOUR). Bij de 25 tot en met 54 

jarigen was er 16.8% gedurende een periode van zes maand tot één jaar werkloos in 

2012, 46.7% was meer dan één jaar werkloos. Bij de 55-plussers was er in 2012 11.2% 

werkloos gedurende een periode van zes tot één jaar. 73.1% was langer dan één jaar 

werkloos (http://stats.oecd.org/). Deze stijging van de werkloosheidperiode met de 

leeftijd komt overeen met wat Berger (2009) stelt in zijn onderzoek, namelijk dat 

ouderen die werkloos zijn, een langere periode werkloos zijn dan jongeren voor ze weer 

een nieuwe job vinden. Dit als gevolg van leeftijdsdiscriminatie. 

 

Stereotypes. Eén van de mogelijke oorzaken van deze discriminatie zijn 

voornamelijk bepaalde stereotypes die iemand hanteert over oudere personen (Diekman 
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& Hirnisey, 2007). Ook Nelson (2005) brengt stereotypes naar voor als reden tot 

discriminatie. Volgens Nelson (2005) is de reden voor het discrimineren van ouderen in 

werkgerelateerde settings, dat de stereotypes over deze oudere werknemers conflicteren 

met de vereisten die de werknemersrol met zich meebrengt. Zo worden bijvoorbeeld 

oudere werknemers gezien als warm maar niet echt competent en deze perceptie van 

'niet competent zijn' strookt met hoe een werknemer moet zijn (Nelson, 2005). Door 

deze discriminatie wordt er vaak op ouderen neergekeken en worden ze vaak uitgesloten 

(Nelson, 2005).  

 

Stereotypes worden gezien als overdreven visies of denkbeelden over bepaalde 

personen of een groep, gebaseerd op simpele generalisaties (Ory, Hoffman, Hawkins, 

Sanner, & Mockenhaupt, 2003). Deze stereotypes zijn vaak gebaseerd op ongegronde 

assumpties of  'van horen zeggen', waardoor alle leden van die groep onterecht als 

hetzelfde worden bestempeld (Posthuma & Campion, 2009). Als we dat dan in functie 

brengen van leeftijd, dan zijn stereotypes over oudere werknemers, gesimplificeerde, 

gegeneraliseerde overtuigingen en verwachtingen over karakteristieken van oudere 

werknemers, gebaseerd op hun leeftijd (Krings et al., 2011). Ook  Posthuma en 

Campion (2009) zeggen dat leeftijdsgebaseerde werkplaatsstereotypes opvattingen over 

en verwachtingen van werknemers zijn, gebaseerd op de werknemers hun leeftijd. 

 Stereotypes kunnen zowel positief als negatief zijn (Ory et al., 2003) en meestal 

is het een combinatie ervan die gerelateerd wordt aan een groep personen (Krings et al., 

2011). Afhankelijk van de context waar deze personen dan zullen terechtkomen, zullen 

de stereotypes hen ofwel positief ofwel negatief beïnvloeden (Krings et al., 2011). Zo 

heeft een ouder persoon bijvoorbeeld meestal het stereotype  een warm persoon zijn 

(sociale interacties gerelateerd), wat een positief stereotype is, maar ook het stereotype 

niet competent te zijn (taakgerelateerd), dat een negatief stereotype is. Al naargelang de 

persoon, die ouderen beoordeelt, meer aandacht vestigt op de interpersoonlijke relaties 

of op de taak, dan zal de oudere persoon gunstiger of ongunstiger beoordeeld worden. 

Vorig onderzoek heeft deze relatie tussen ouderen, stereotypes en 

jobvereisten/jobkenmerken al aangetoond als bestaande (Diekman & Hirnisey, 2007), 

maar Krings et al. (2011) vonden dit niet terug in twee van hun drie experimenten. In 

één van deze twee experimenten kregen 101 studenten Human Resources een vacature, 
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twee fictieve cv's en een vragenlijst. De vacature was deze van een leeftijdsneutrale 

(geschikt voor zowel jonge als oude werknemers) functie, namelijk reisagent. Op 

voorhand werd een pilootstudie uitgevoerd waarbij studenten jobs moesten beoordelen 

op basis van leeftijd, gaande van één (job is enkel geschikt voor jongere mensen) tot 7 

(job is enkel geschikt voor oudere mensen). De jobvereisten werden gemanipuleerd. 

Ofwel waren deze taakgerelateerd (administratieve verantwoordelijkheden, ofwel 

persoonsgeoriënteerd (interpersoonlijke verantwoordelijkheden). Vervolgens moesten 

ze ook een vragenlijst invullen waarbij ze bepaalde stellingen moesten scoren van 

'volledig mee akkoord' tot 'helemaal niet mee akkoord' omtrent bepaalde stereotypes 

rond jongeren en ouderen. Ze vonden dat de ouderen als minder 'warm' werden 

beoordeeld dan de jongeren, maar ook dat het jobtype geen invloed had op de 

beoordeling van de kandidaten. Hieruit besloten Krings et al. (2011) dat de ouderen 

consistent negatiever beoordeeld werden door de beoordelaars. Mogelijks waren de 

negatieve stereotypes die de beoordelaars hanteerden dus sterker dan de positieve, die er 

gewoonlijk bij ouderen gangbaar zijn. 

Naast deze warmte en competentie stereotypes, zijn er nog enkele andere 

stereotypes die vaak gerelateerd worden aan oudere mensen. Zo melden Diekman en 

Hirnisey (2007) dat ouderen vaak worden gezien als minder competent, minder 

attractief en ouderwetser. Een positief stereotype dat Diekman en Hirnisey (2007) 

rapporteerden is dat ouderen een grotere stabiliteit hebben. Krings et al. vermelden 

(2011) dat ouderen worden gezien als minder potentieel hebbend voor ontwikkeling, 

minder trainbaar zijn, minder aanpasbaar, minder effectief,  minder competent, 

kostelijker, betrouwbaarder, loyaler, stabieler, beter zijn in interpersoonlijke interacties 

en vatbaarder voor ziektes dan jongere werknemers. Volgens Palmore (1999) zijn er 

negen negatieve stereotypes over oudere mensen. Deze zijn: ziekte (ouderen zijn ziek of 

mindervalide), impotentie (ouderen zijn niet meer seksueel actief en deze die het wel 

nog zijn, zijn abnormaal), lelijkheid (ouderen zijn lelijk), mentale capaciteit (ouderen 

hebben moeiten met leren en herinneren), bruikbaarheid (ouderen zijn minder 

bruikbaar/inzetbaar), afzondering (ouderen leven vaak afgezonderd), armoede (ouderen 

zijn vaak arm) en depressie (ouderen zijn vaak depressief). Men veronderstelt dus dat 

ouderen zo zijn, terwijl dit absoluut niet zo is, of toch sterk overdreven (Palmore, 1999). 
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Uit een meta-analyse van Posthuma en Campion (2009) komen nog enkele 

algemene stereotypes naar voor over ouderen, maar ook waarom sommige van deze 

stereotypes onterecht zijn, want deze stereotypes zijn denkbeelden, die in feite 

nauwelijks met de werkelijkheid gerelateerd zijn. Deze onderzoekers vonden in hun 

onderzoek volgende groepen van stereotypes over oudere werknemers: 1) Oudere 

werknemers hebben een lagere capaciteit, zijn minder gemotiveerd en zijn minder 

productief dan jongere werknemers. Posthuma en Campion (2009) geven echter ook aan 

dat dit niet klopt. Er is weinig evidentie dat prestaties dalen als men ouder wordt, soms 

stijgen de prestaties zelfs. Indien men in onderzoek negatieve effecten op prestatie vond, 

dan waren deze zeer klein. Er is een groter verschil tussen leden van dezelfde groep 

(jong of oud) dan tussen leden van verschillende groepen. 2) Oudere werknemers zijn 

minder flexibel, zijn meer tegen verandering en hebben minder energie dan jongere 

werknemers, waardoor ze een lagere 'return on investment' hebben. Er is nog geen 

onderzoek gebeurd naar de validiteit van dit stereotype, dus of het werkelijk zo is, is 

nog niet grondig bewezen (Posthuma & Campion, 2009). 3) Oudere werknemers 

hebben een lagere capaciteit om te leren dan jongere werknemers. De validiteit hiervan 

is gemengd. Enerzijds toont onderzoek aan dat ouderen niet meer training nodig hebben, 

terwijl ander onderzoek aantoont dat ouderen de trainingsmaterialen minder beheersen 

en trager getraind worden (Posthuma & Campion, 2009). Deze resultaten zijn 

gedeeltelijk afhankelijk van welk soort onderzoek er uitgevoerd wordt, want bij 

veldonderzoek zijn de effecten kleiner dan bij laboratoriumonderzoek (Posthuma & 

Campion, 2009). Sommige trainingstechnieken werken zelfs beter voor ouderen dan 

voor jongeren. Er moet dus nog verder onderzoek gebeuren naar welke 

trainingsmethoden nu juist goed zijn voor jongeren en welke voor ouderen (Posthuma & 

Campion, 2009). 4) Oudere werknemers hebben een lagere 'return on investment' dan 

jongere werknemers, omdat ze maar een kortere periode meer kunnen werken bij de 

werkgever voor ze op pensioen gaan, waardoor de werkgever er moeilijk kan uithalen 

wat hij er heeft ingestoken (bv. trainingskosten). Dit stereotype is ook ontkracht door 

onderzoek waaruit blijkt dat de 'return on investment' bij ouderen niet lager ligt, omdat 

deze groep minder vaak ontslag neemt en omdat de investeringen heel vaak op een korte 

termijn kunnen teruggewonnen worden (Posthuma & Campion, 2009). 5) Oudere 

werknemers kosten meer geld door hun hogere lonen, gebruik van meer voordelen en 
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omdat ze dichter bij hun pensioen staan dan jongere werknemers. Er is zeer weinig 

bewijs voor de validiteit van dit stereotype. Onderzoek wijst enerzijds uit dat ouderen 

niet meer kosten terwijl ander onderzoek aantoont dat ze wat meer kunnen kosten, maar 

dat deze kosten worden terug gewonnen door bv. lagere niveaus van 'absenteïsme' 

(Posthuma & Campion, 2009). Dit blijkt dus uit Amerikaans onderzoek. In België zijn 

de gevallen van absenteïsme bij oudere werknemers ook minder frequent dan deze bij 

de jongere werknemers, maar de oudere werknemers zijn gemiddeld wel langer afwezig 

dan de jongere werknemers (Securex, 2014). 6) Tenslotte haalden ze ook nog enkele 

positieve stereotypes aan, namelijk dat oudere werknemers stabieler, betrouwbaarder, 

eerlijker, loyaler, meer toegewijd zijn en minder 'absenteïsme' of 'turnover' vertonen. Er 

is validiteit dat dit positieve stereotype daadwerkelijk reëel blijkt te zijn (Posthuma & 

Campion, 2009). Hieruit is dus af te leiden dat alhoewel er veel stereotypes worden 

gebruikt, dit slechts denkbeelden zijn waarop personen zich baseren en die eigenlijk 

amper voorkomen of niet ondersteund worden. 

 

Oorsprong. Een mogelijke oorsprong van leeftijdsdiscriminatie wordt 

aangegeven door Nelson (2005). Deze bespreekt in een evolutionaire theorie hoe 

leeftijdsdiscriminatie kan zijn ontstaan: in prehistorische en agrarische culturen kregen 

ouderen veel aanzien. Door hun hoge leeftijd en hun ervaring, werden ze gezien als wijs 

en de bewaarders van de tradities en geschiedenis van hun volk. Deze visie is echter 

gewijzigd door twee kantelingen in de beschaving, namelijk de uitvinding van de 

boekdrukkunst en de industriële revolutie. Door deze gebeurtenissen werd de rol van 

ouderen gedevalueerd. Door de boekdrukkunst werd het mondeling overdragen van 

wijsheid onnodig, waardoor de ouderen hun nut verloren. Ook steeg het aantal ouderen 

in de maatschappij door de industriële revolutie die ervoor zorgde dat de gemiddelde 

levensverwachting begon te stijgen.  

De maatschappij was niet voorbereid om om te gaan met deze grote populatie 

ouderen. Ze begon oudere leeftijd meer te associëren met negatieve kwaliteiten en de 

ouderen werden gezien als niet-bijdragende last op de maatschappij. Deze negatieve 

attitudes (stereotypes) zijn blijven bestaan en zijn enkel nog maar gegroeid. Hierdoor 

worden oudere personen de dag van vandaag sterker benadeeld in de maatschappij en 



9 
 

zijn de negatieve attitudes omtrent verouderen de oorzaak geworden van 

leeftijdsdiscriminatie (Nelson, 2005).  

 

Verschillende studies spreken over leeftijdsdiscriminatie bij ouderen. Voor 

sommigen is de leeftijd van ouderen de groep van 55-64 jarigen (Gordon & Arvey, 

2004), voor anderen de leeftijd 55+ (Finkelstein, 1998), sommige onderzoekers vonden 

dat de gemiddelde leeftijdslimiet om een positie in te vullen tussen de 40 en de 50 jaar 

lag (dit voor secretaresses in Australië) (Bennington, 2001) en nog anderen zien 

ouderen als de groep van 45-65 jarigen (Cleveland & Landy, 1981). 'The age 

discrimination in employment act' van 1968 in Amerika beschermt echter de groep van 

40+. Dit gewoon omdat het minder aantrekkelijk is om 39-jarigen te ontslaan voor ze de 

leeftijd van 40 bereiken dan om 49-jarigen te ontslaan voor ze de leeftijd van 50 

bereiken. Maar de meerderheid van de mensen die deze wet hanteren zijn 50 plussers 

(Lahey, 2008). De beginleeftijd om tot de groep 'ouderen' te behoren schommelt tussen 

de 45-55 jaar. Deze masterproef zal ouderen zien als de leeftijdsgroep 50 plussers, als 

een gemiddelde uit voorgaand onderzoek en naar voorbeeld van Krings et al. (2011). In 

het onderzoek van Krings et al. (2011) werd ook deze leeftijdsgroep gebruikt. Enerzijds 

omdat vanaf deze leeftijd en hoger leeftijdsdiscriminatie zeker voorkomt. Anderzijds 

om het financiële aspect van de aanwerving wat te drukken. Sollicitanten van 50 jaar 

kunnen zeker nog 15 jaar voor het bedrijf werken, hierdoor zullen de investeringskosten 

in de sollicitant en de return on investement van de sollicitant gebalanceerd zijn (Krings 

et al., 2011). 

Indien het inderdaad zo is dat de negatieve stereotypes ten aanzien van de 

ouderen gegroeid zijn doorheen de tijd, dat de positieve stereotypes bij ouderen niet 

opwegen tegen de negatieve stereotypes en indien ze inderdaad negatiever zijn voor 

ouderen dan voor jongeren, dan volgt hieruit een eerste hypothese: 

 

H1: Jongere sollicitanten zullen meer weerhouden worden dan oudere 

sollicitanten 
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Cv-screening 

 

Cv's. Wanneer mensen solliciteren, maken zij nog altijd vaak gebruik van een 

curriculum vitae of cv. Dit is  "een beknopte beschrijving van iemands opleidings- en 

arbeidsverleden" (www.vandale.be). Maar op een cv kan nog meer staan, zoals 

personalia (naam, adres, leeftijd, foto,...), hobby's, talenkennis, informaticakennis... . In 

onderzoek van Lahey (2008) waarbij men onderzocht hoe groot de kans is voor oudere 

vrouwen om aangeworven te worden in beginposities, werden via een 

computerprogramma random cv's opgesteld met de componenten werkgeschiedenis 

(plaatsen van tewerkstelling), werkervaring, behaalde licenties, hobby's, 

vrijwilligerswerk en onderscheidingen als componenten van de cv's. Volgens Nemanick 

en Clark (2002) zijn 'opleiding kwalificaties' en werkervaring van de belangrijkste 

onderdelen van het cv. Sollicitanten gaan op hun cv altijd hun beste kant laten zien en 

een zo rooskleurig mogelijk beeld schetsen van zichzelf. Ook gaan ze accentueren wat 

zij belangrijk achten voor de job waarvoor ze solliciteren (Cole, Feild, & Giles, 2003). 

Er is geen consensus over wat er juist in een cv moet staan (Tsai, Chi, & Huang, 2011). 

Volgens Mael (1991) is de kern van het cv, dat de items in het cv refereren naar 

historische gebeurtenissen, die het gedrag en de identiteit van de persoon in kwestie 

hebben gevormd. Andere onderzoekers geven aan dat er drie categorieën zijn in een cv, 

namelijk: 1) 'academische prestaties' (informatie over schoolresultaten en behaalde 

educatie gerelateerde prijzen), 2) 'werkervaring' (voorgaande jobs die de kandidaat heeft 

uitgevoerd, als deze er zijn) en 3) 'activiteiten' (de hobby's en andere activiteiten die de 

kandidaat doet buiten het werk) (Cole et al., 2007; Tsai et al., 2011). Tsai et al. (2011) 

voegt hier nog een vierde categorie bij, zijnde: 4) 'opleiding achtergrond' (het hoogst 

behaalde diploma van de kandidaat). 

 Cv's worden universeel veel gebruikt, waardoor er veel tijd en middelen worden 

aan gespendeerd om ze te gebruiken bij aanwerfbeslissingen. Ze zijn één van de meest 

gebruikte instrumenten bij de sollicitatie (Cole et al., 2003). Het cv is één van de meest 

gebruikelijke informatiebronnen om attributies toe te kennen aan kandidaten. Deze 

attributies geven dan aan of de sollicitant in kwestie bij de job (persoon-job fit) past of 

bij de organisatie (persoon-organisatie fit) (Tsai et al., 2011). Ondanks het universele 
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gebruik van cv's, is het onderzoek met cv-data nog schaars (Cole et al., 2003; Derous, 

Nguyen, & Ryan, 2009). 

 

Screening. Organisaties gebruiken cv's als initieel screening-instrument omdat 

ze de mogelijkheid bieden om vrij snel te bepalen of een sollicitant de vereiste kennis, 

vaardigheden, capaciteiten en andere karakteristieken bezit voor de job, zonder gebruik 

te moeten maken van duurdere selectie-instrumenten zoals interviews (de tijd die hier in 

kruipt kost geld) of sollicitatietests (zoals assessement centers) (Cole, Feild, & Giles, 

2009). Uit onderzoek blijkt zelf dat recruiters die aannames maakten over de 

persoonlijkheid van de sollicitanten dit even accuraat en soms zelfs accurater deden via 

het cv, dan recruiters die hetzelfde deden via interviews of een combinatie van beide 

(Dipboye, Fontenelle & Garner, 1984).  

Het opsturen van een cv, dat wordt beoordeeld door de recruiter, is de eerste stap 

voor een werkzoekende bij een sollicitatie. Het is door deze aanpak dat evaluatie van 

sollicitanten door de recruiters, een grote inpak heeft op de aanwerfkeuzes van de 

organisatie. Recruiters maken immers een selectie, zij bepalen welke sollicitanten 

weerhouden worden voor vervolgprocedures en welke er uitgesloten worden van 

verdere beschouwing (Cole et al., 2009). Kaplan en Fisher (2009) stellen dat recruiters 

zeer snel een cv scannen. Gemiddeld kijken ze 10 tot 30 seconden naar het cv en in 

sommige gevallen maximum drie minuten (Elgin & Chapman, 2004).  Recruiters zullen 

vaker op zoek gaan naar zaken om de kandidaat te elimineren dan om deze te 

weerhouden. Hierdoor gaan kandidaten vaak focussen op hoe ze zichzelf zo goed 

mogelijk kunnen presenteren, maar dit is meestal tevergeefs. Of de recruiter een 

interview zal aanbieden of niet, is meestal al beslist voordat er echt cruciale info wordt 

gelezen (Kaplan & Fisher, 2009). Het feit dat er wetten zijn opgesteld om discriminatie 

tijdens selectie en op de werkvloer tegen te gaan, toont aan dat werkgevers vaak gebruik 

maken van bias of discriminatie (Kaplan & Fisher, 2009). De stereotypes die hierboven 

besproken werden zijn hier een voorbeeld van. 

Bij het uitvoeren van een screening focussen recruiters vaak op feitelijke cv-

inhoud die als relevant wordt gezien voor de job. Maar naast het verzamelen van deze 

feitelijke gegevens, leiden recruiters ook, zoals hierboven al aangegeven, dispositionele 

(=subjectieve) karakteristieken af uit de cv's van de sollicitanten. Deze subjectieve 
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afleidingen gebruiken ze dan bij het evalueren en het vergelijken van de geschiktheid 

van de sollicitanten voor aanwerving (Cole et al., 2009). Het is algemeen geweten dat 

recruiters via afleidingen van het cv subjectieve attributies maken en dat deze 

impressies verder gaan dan de opleidingen, werkervaring en skills die de sollicitanten 

vermelden op het cv ( Cole et al., 2009; Cole et al., 2003). Deze afleidingen kunnen een 

grote hulp zijn voor de recruiters om een beslissing te nemen, maar ze kunnen er 

anderzijds ook voor zorgen dat er onjuiste afleidingen worden gemaakt, waardoor 

sommige sollicitanten onterecht benadeeld worden. (Cole et al.,2009). Eén van deze 

afleidingen zou kunnen zijn dat de recruiters op basis van de leeftijd bepaalde personen 

gaan benadelen door de subjectieve attributies of stereotypes die ze aan deze personen 

gaan toeschrijven. Hiervoor kan de 'Impression Formation' theorie als basis dienen. 

Deze theorie stelt dat personen een impressie gaan vormen over anderen op basis van de 

stimuli/informatie die ze krijgen/voor handen hebben over die andere personen (Wyer & 

Skrull, 2014). In rekrutering en selectie gaat dit over de informatie die te zien is op het 

cv. Hierop verder gaand stellen Kunda en Thagard (1996) dat een observator (bv. 

recuiter) verschillende betekenissen van inkomende informatie over een persoon moet 

integreren en dit meestal doet op basis van voorbestaande kennis (Kunda & Thagard, 

1996). Deze voorbestaande kennis bevat onder andere stereotypes, trekken en 

gedragingen van en over personen (Kunda & Thagard, 1996). Stereotypes spelen dus 

een belangrijke rol bij het beoordelen van personen. 

 

Leeftijdsdiscriminatie in cv-screening 

 

Omdat sollicitanten ervan uitgaan dat hun leeftijd een stigma kan zijn, zijn er 

veel die hun leeftijd zullen proberen te verbergen op hun cv. Dit door bv het jaar waar 

ze hun diploma behaalden weg te laten, of het aantal jaren ervaringen te manipuleren 

(Berger, 2009). Wat nu volgt zijn factoren die een invloed kunnen hebben op 

leeftijdsdiscriminatie. 

 

Werkervaring. Een eerste factor die ervoor kan zorgen dat ouderen worden 

benadeeld ten opzichte van jongeren, is werkervaring. Oudere werknemers hebben 

meestal wel meer werkervaring dan jongere werknemers, waardoor het sneller kan 

achterhaald worden wie de ouderen zijn (indien leeftijd niet vermeld wordt). Een 
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experiment van Riach en Rich (2006) toonde dit aan. Deze onderzoekers gingen 

leeftijdsdiscriminatie na bij openstaande functies voor mannelijke obers op basis van 

cv's. Ze deden het onderzoek bij deze functie omdat het hierbij vaak voorkomt dat 

personen van verschillende leeftijden, met soms 20 jaar tussen, hiervoor solliciteren. Ze 

zonden gepaarde cv's op naar verschillende openstaande functies. Deze cv's verschilden 

enkel op het vlak dat de ouderen meer werkervaring hadden. Er werd ook gecontroleerd 

voor de ouderen hun fysieke en mentale capaciteiten, door bij hun hobby's te zetten dat 

ze geïnteresseerd zijn in zaken zoals squash, wielrennen, computers en informatica. 

Indien jongeren significant meer werden weerhouden dan ouderen, dan kon men 

afleiden dat ouderen sneller gediscrimineerd werden op basis van hun leeftijd. De ene 

kandidaat was 27 jaar, de andere 47 jaar (deze leeftijden werden ook vermeld op het 

cv). Wat ze vonden was dat de cv's met langere werkervaring significant veel minder 

werden weerhouden. Maar dit heeft veel meer te maken met anciënniteit en de grootte 

van het loon dat het bedrijf zal moeten betalen, dan met de leeftijd van de persoon in 

kwestie. Dus dit kan een invloed hebben, maar of het effectief door 

leeftijdsdiscriminatie komt in plaats van door een financieel gegeven, is de vraag.  

De werkervaring gelijkzetten voor zowel de jongeren als de ouderen zou 

onnatuurlijk zijn en ervoor kunnen zorgen dat de recruiters doorhebben dat het om een 

experiment gaat, wat de resultaten zou kunnen beïnvloeden. Dus werkervaring is een 

aanwijzing die hand in hand gaat met leeftijd en die ervoor kan zorgen dat recruiters 

zien dat het om een ouder persoon gaat. 

 

Naam. Een tweede factor die voor verschillen in behandeling van de 

sollicitanten kan zorgen is de naam van de persoon. Een naam kan veel informatie 

prijsgeven over de persoon die hem draagt. Ze kunnen niet alleen vaak het geslacht van 

de persoon duidelijk maken, maar ze kunnen ons ook iets zeggen over de leeftijd van de 

persoon in kwestie (Hargreaves, Colman, & Sluckin, 1983). Bepaalde namen komen 

typisch terug in bepaalde generaties. Zo zijn in Engeland Beatrice, Nellie of Mabel 

namen die sneller voorkomen bij personen geboren tussen 1900 en 1950 en zijn Carol, 

Judith en Sheila namen die sneller zullen voorkomen bij personen geboren in en na 

1950 (Hargreaves et al., 1983). Onderzoek toont het verschil tussen jongere en oudere 

namen nog verder aan. Zo vergeleek één onderzoek de 50 meest populaire hedendaagse 
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voornamen (jonge generatie namen)  met de 50 meest populaire voornamen van 

vroeger, maar die het dus nu niet meer zijn (oude generatie namen). Ze vonden dat 

jongere populaire namen veel positiever werden beoordeeld op verschillende dimensies 

en onder verschillende omstandigheden dan oudere populaire namen (Christopher, 2006 

gehaald uit Young, Kennedy, Newhouse, Browne, & Thiessen, 1993). Een gelijkaardig 

onderzoek dat drie studies deed naar het effect van oudere en jongere generatie namen 

op een cv vond gelijkaardige resultaten. Zo bleek in hun tweede studie dat cv's waarop 

een jongere naam stond positiever werden beoordeeld dan cv's waarop een oudere 

generatie naam stond (Christopher, 2006). Indien we dit doortrekken naar cv-onderzoek, 

kunnen we veronderstellen dat de leeftijd, gepaard met de naam en de werkervaring op 

een cv verantwoordelijk kunnen zijn voor een negatief effect op de sollicitatiekansen. 

Namelijk een grotere leeftijdsdiscriminatie. Om de geloofwaardigheid van de cv's te 

verhogen zullen in dit onderzoek namen gebruikt worden die veelvuldig voorkwamen in 

het geboortejaar van het cv. 

 

Hobby's. Een derde factor die een invloed kan hebben op leeftijdsdiscriminatie 

zijn de hobby's. Pager (2013) geeft aan dat extra-curriculaire activiteiten een invloed 

kunnen hebben op hoe een persoon wordt gezien. Extra-curriculaire activiteiten zijn 

belangrijk bij cv-screening, mits ze veel kwaliteiten kunnen weergeven over de 

kandidaten (Nemanick & Clark, 2002).  Uit onderzoek blijkt dat het snel kan 

achterhaald worden dat bv. iemand die lid is van de studentenliga van de NAACP' in 

Amerika een zwarte student zal zijn. Iemand die lid is van een ras-neutrale vereniging, 

zoals 'de democratische studenten alliantie', zal sneller worden gezien als een blank 

persoon, omdat het ontbreken van raciale identificaties typischer is voor blanken (Pager, 

2013). Pager (2013) heeft het over de effecten ervan bij discriminatie op basis van ras, 

maar het principe is te vergelijken met dit van leeftijdsdiscriminatie. In België zou bv. 

iemand die lid is van een wandelclub al snel als oud kunnen gezien worden, mits in veel 

wandelclubs de gemiddelde leeftijd boven de 50 jaar ligt en ze dringend op zoek zijn 

naar jongere personen ("Wandelclub Evertrotters zoekt jonge leden", 2012) .Er is echter 

nog maar weinig onderzoek gedaan omtrent de combinatie van hobby's / extra-

curriculaire activiteiten en leeftijdsdiscriminatie. Nochtans is er een sterke relatie tussen 

extra-curriculaire activiteiten en hoe een recruiter denkt over een sollicitant en diens 
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aanwerfbaarheid (Cole, Rubin, Feild, & Giles, 2007). Uit Amerikaans onderzoek van 

Campion (1978) blijkt dat wanneer sollicitanten lid zijn van een (studenten)vereniging, 

hun kansen om weerhouden te worden, de algemene beoordeling door de recruiters en 

de persoonlijke voorkeur van de recruiter voor de sollicitant verhoogden. In het 

onderzoek van Riach en Rich (2006) probeerde men via de interesses / extra-curriculaire 

activiteiten aan te tonen dat de oudere sollicitanten toch nog fysiek fit waren en capabel 

om met moderne technologie om te gaan. Ze deden dit door basketbal, wielrennen en 

internet gebruik toe te voegen aan het cv onder interesses. Ondanks deze kwaliteiten, 

vond men dat er nog altijd leeftijdsdiscriminatie ontstond.  

Het gebruik van specifieke hobby's of extra-curriculaire activiteiten die de 

stereotypes over ouderen zouden moeten ontkrachten, bleek hier dus niet voldoende te 

zijn om leeftijdsdiscriminatie tegen te gaan. Bovendien maakten Riach en Rich (2006) 

niet de vergelijking met identieke cv's die andere hobby's rapporteerden. Mogelijks was 

het verschil in weerhouding tussen ouderen en jongeren dan nog groter geweest. Indien 

de interesses / hobby's / extra-curriculaire activiteiten de stereotypes van ouderen 

tegenspreken, is het mogelijk dat ze gunstiger zullen worden beoordeeld en er dus 

minder leeftijdsdiscriminatie zal plaatsvinden. Onderzoek van Berger (2009) ging na 

welke technieken personen gebruikten om hun leeftijd te verdoezelen tijdens het 

selectieproces. Eén van de technieken die naar voor kwam was onder andere het praten 

over zeer fysieke sporten of jonge sociale groepen waar de persoon zich onlangs heeft 

bijgevoegd. Deze activiteiten waren gekozen om om te gaan met de negatieve 

stereotypes die rond oudere werknemers hangen. Nog een ander onderzoek dat gebruik 

maakte van hobby's om de negatieve stereotypes omtrent ouderen tegen te gaan is dit 

van Derous en Decoster (2015). Hierbij gingen de onderzoekers onder andere de naam, 

de hobby's en de aanwezigheid van een geboortedatum op het cv manipuleren. Wat 

Derous en Decoster (2015) vonden was dat cv's waarbij de personen ouderwetse 

hobby's hadden, minder hoog scoorden op jobgeschiktheid dan wanneer er jongere 

hobby's aanwezig waren. Hieruit volgt een tweede hypothese: 

 

H2: Cv's van jongere sollicitanten met jongere hobby's (hobby's die dus 

stereotypisch passen bij jongere kandidaten) zullen meer weerhouden worden dan cv's 
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van jonge sollicitanten met oudere hobby's (hobby's die stereotypisch passen bij oudere 

kandidaten) en dan cv's van oudere sollicitanten met jongere of oudere hobby's. 

 

Jobsector. Een vierde factor die leeftijdsdiscriminatie kan beïnvloeden is de 

jobsector. Posthume en Campion (2008) haalden in hun meta-analyse al naar voor dat 

leeftijdsstereotypes sterk naar voor komen in industrieën zoals kleinhandel, financiën, 

verzekeringen en informatie technologie. Zo is financiën voornamelijk een 'jonge' 

industrie, waarbij oudere werknemers minder groeimogelijkheden zullen hebben 

(Posthume & Campion, 2008). Uit onderzoek van Lucas (1995) blijkt dat in de hotel- en 

cateringsector voornamelijk beroep wordt gedaan op jongere werknemers. Gelijkaardige 

resultaten werden ook gevonden in de financiën en verzekeringssector, waar managers 

ook eerder jongere werknemers zullen aannemen (Posthume & Campion, 2008). 

Onderzoek van Arvey, Miller, Gould, en Burch (1987) toonde het tegenovergestelde 

aan, dat oudere werknemers beter werden beoordeeld tijdens interviews in de 

retailsector. Dit omdat de managers geloofden dat oudere personen stabieler en 

betrouwbaarder zijn (Arvey et al., 1987). Dit komt overeen met het positief stereotype, 

dat hierboven al werd beschreven, namlijk dat oudere personen gezien worden als 

stabieler en betrouwbaarder. Meta-analyse onderzoek toont aan dat jongeren meer 

gekozen worden voor jongere jobs, maar dat voor oudere jobs (jobs waarvan de 

taakvereisten overeenkomen met de stereotypes die rond ouderen hangen) ouderen niet 

meer werden gekozen dan jongeren. Er was in deze conditie geen verschil (Finklestein, 

Burke, & Raju, 1995). Het eerste resultaat komt dus overeen met een job-persoon 

stereotype overeenkomst, het tweede resultaat niet (Finklestein et al., 1995). In 

onderzoek van Cleveland en Landy (1981) is er gekeken naar deze job-persoon 

stereotype overeenkomst. In het onderzoek vonden ze dat indien het stereotypische 

gedrag overeenkwam met de stereotypische job, de kandidaten hoger werden gescoord 

op prestaties. Zo zullen personen met stereotypisch jonger gedrag, beter worden 

beoordeeld in stereotypische jonge jobs dan personen met stereotypisch ouder gedrag. 

Het was niet het geval dat personen met stereotypisch ouder gedrag beter beoordeeld 

werden in de stereotypische oudere jobs dan de personen met stereotypisch jonger 

gedrag. Leeftijd had bij de oudere jobs dus geen invloed. In enkele gevallen kan er  ook 

legitieme rechtvaardiging zijn om aan leeftijdsdiscriminatie te doen, waardoor er geen 
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sprake meer is van discriminatie. Om te zien of de discriminatie gerechtvaardigd is, 

moet men echter geval per geval apart gaan bestuderen. In een werksector is deze 

rechtvaardiging enkel mogelijk indien door de aard of de context van de functie, enkel 

personen van een bepaalde leeftijd de job kunnen uitoefenen (Centrum voor gelijke 

kansen en voor racisme bestrijding, 2010).  

Aangezien het type job of de werksector een invloed kunnen hebben op het al 

dan niet weerhouden (door de stereotypen die in die job hangbaar zijn) zal er in deze 

studie enkel gesolliciteerd worden op administratieve functies, daar dit een functie is 

waar zowel ouderen als jongeren in werkzaam zijn en aangeworven kunnen worden. Er  

zal dus gecontroleerd worden voor sector en nagegaan worden of er een verschil is 

tussen de privésector, openbare sector en arbeidsbemiddelaars (interim en 

selectiekantoren). 

 

Geslacht. Verder zal er in dit onderzoek enkel gebruik gemaakt worden van cv's 

van mannelijke sollicitanten. Dit om een invloed van 'double jeopardy' te vermijden. 

'Double jeopardy' gaat ervan uit, dat wanneer een persoon tot twee gestigmatiseerde 

groepen behoort, deze persoon negatiever zal beoordeeld worden dan wanneer deze 

persoon slechts tot één gestigmatiseerde groep behoort (Derous, Ryan &, Nguyen, 

2012; Palmore, 1999). Mits in dit onderzoek personen van een oudere leeftijd al gezien 

worden als tot een gestigmatiseerde groep behorend, wordt vermeden dat ze nog tot een 

tweede gestigmatiseerde groep behoren op basis van geslacht, namelijk de vrouwelijke 

kandidaten. Palmore (1999) stelt onder andere dat wanneer vrouwen gezien worden als 

bijvoorbeeld zwakker, oudere vrouwen als zeer zwak zullen gezien worden. Om te 

kunnen kijken of het dus voornamelijk de leeftijd is die een invloed heeft en niet het 

geslacht, zullen er enkel mannelijke sollicitanten gebruikt worden. 

 

Regio en diversiteitcues. Naast jobsector worden er nog enkele 

controlevariabelen opgenomen, namelijk regio en diversiteitcues. 

Steeds meer organisaties gaan investeren in een diversiteitbeleid (McDougall, 

1996). Onder zo'n beleid wordt verstaan dat "de groep werknemers bestaat uit een 

diverse groep van mensen. De diversiteit bestaat uit zowel zichtbare als onzichtbare 

verschillen waaronder geslacht, leeftijd, achtergrond, ras, handicaps, persoonlijkheid en 
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werkstijl. Indien dit onderhouden wordt, wordt er een productieve omgeving gecreëerd, 

waarin iedereen zich gewaardeerd voelt, waar ieders talenten ten volle benut worden en 

waarin organisatiedoelen worden bereikt" (McDougall, 1996). Organisaties gaan het 

gebruik van zo'n beleid naar voor brengen door onder andere diversiteitstatements te 

gebruiken, die bedrijven onder andere op hun website kunnen plaatsen (Gröschl, 2011; 

Sing & Point, 2009). Singh & Point (2006) stellen dat het gebruik van zo'n 

diversiteitstatements een mogelijke oplossing kan zijn voor discriminatie. Dus indien er 

diversiteitstatements aanwezig zijn op de website of op de vacature, zou er minder 

discriminatie moeten zijn. Hier zal er dus voor gecontroleerd worden. Er zal gekeken 

worden naar de websites van de bedrijven en de vacatures om tekens (foto's van oude 

mensen die werkzaam zijn in het bedrijf) of daadwerkelijke diversiteitstatements te 

vinden op deze sites. Deze zullen ook in de analyses opgenomen worden. 

Ook zal er gecontroleerd worden op regio. Hieromtrent is er zeer weinig tot geen 

literatuur voor handen. Maar voor de zekerheid zal er gecontroleerd worden hierop. 

Mogelijks zijn er in een regio bepaalde factoren (populairste politieke partij, aantal 

inwoners, demografische gegevens van de inwoners...) die ervoor kunnen zorgen dat er 

eventueel gediscrimineerd zal worden. 

 

Methode 

 

Voor deze studie werd er in een eerste fase een pilootstudie uitgevoerd om na te 

gaan hoe bepaalde hobby's gepercipieerd worden op vlak van leeftijd. Meer specifiek 

onderzochten we of hobby's die eerder gezien worden als uitgeoefend door / passend bij 

jonge personen of bij oudere personen. Dit vooronderzoek werd uitgevoerd omdat er 

rond dit onderwerp nog weinig tot geen onderzoek is gedaan en er dus niet veel over 

geweten is. Deze gegevens zijn echter noodzakelijk voor het opstellen van de vier 

verschillende cv's.  

In een tweede fase werd er een audit-studie uitgevoerd om na te gaan of er 

verschillen zijn in het weerhouden en niet weerhouden van kandidaten op basis van de 

vier opgestelde cv's. Er wordt gekeken of oudere personen minder weerhouden worden 

dan jonge personen (leeftijdsdiscriminatie). Ook wordt er gekeken of de hobby's uit het 

vooronderzoek een invloed kunnen hebben op het weerhouden van de cv's.  
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Pilootstudie 

 

Het doel van de pilootstudie was om na te gaan welke hobby's gezien kunnen 

worden als jonge hobby's (die stereotypisch bij jongeren passen) en welke hobby's 

kunnen gezien worden als oude hobby's (die stereotypisch bij ouderen passen). Deze 

hobby's zijn nodig bij het opstellen van de vier cv's voor de audit-studie. At random 

werd een lijst opgesteld met hobby's, komende van verschillende sites (seniorennet.be, 

vacature.com, accent.be, Stepstone.be), hedendaagse hobby-rages en eigen inbreng. De 

hobby's die nog altijd worden uitgevoerd of populair zijn werden behouden. Hieruit 

volgde een lijst met 46 hobby's. Deze werden in een vragenlijst verwerkt die werd 

rondgestuurd via sociale media en e-mail. 105 personen hebben de vragenlijst ingevuld 

waarvan 49 van de participanten (46.67%) ook de demografische gegevens hebben 

ingevuld. 36.7 % van de respondenten waren mannen en 57.1% waren vrouwen en 6.1% 

hadden niets aangeduid. De gemiddelde werkervaring van de respondenten was 17.08 

jaar, met een minimum van 0 jaar werkervaring en een maximum van 45 jaar 

werkervaring. De gemiddelde leeftijd van de respondenten was 39.16 jaar, met een 

minimum leeftijd van 21 jaar en een maximum leeftijd van 64 jaar. 20.4% van de 

respondenten had als hoogst behaald diploma een secundair diploma, 44.9% had een 

bachelor diploma en 34.7% had een masterdiploma. 

Eerst moest men via een gedwongen keuze-optie aangeven of de hobby eerder 

door jonge of door oude personen wordt uitgevoerd. Op basis van Chi-kwadraat 

analyses bleken 42 van de 46 hobby's significant van elkaar te verschillen op dat vlak 

(zie tabel 1). De hobby's werden vervolgens nog eens beoordeeld op een 5-punt 

Likertschaal, waarbij de mate waarin men ze als 'oud' of 'jong' percipieert, onderzocht 

werd (1 = jong, 2 = eerder jong, 3 = neutraal, 4 = eerder oud, 5 = oud). Hierbij 

werden vervolgens cut-offs gehanteerd van 3.35 (voor de oude hobby's) en 2.05 (voor 

de jonge hobby's). Deze werden zo gekozen, zodat ze toch voldoende hoog/laag waren 

maar waarbij er toch nog een voldoende aantal hobby's naar voor kwamen. Zowel voor 

'oude' als voor 'jonge' hobby's bleven er 8 hobby's over.  
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Tabel1 

Weerhouden hobby's op basis van Chi-kwadraattest en 5-punt Likertschaal 

Hobby Freq 'jong' Freq 'oud' 2 p-waarde M SD 

kaarten 6 87 2 (df) = 70.55 0.00 3.74 0.84 

biljarten 21 69 2 (df) = 25.60 0.00 3.48 0.91 

golf 15 73 2 (df) = 38.23 0.00 3.56 0.91 

wandelen 17 69 2 (df) = 31.44 0.00 3.66 0.96 

pétanque 1 90 2 (df) = 87.04 0.00 4.38 0.91 

tuinieren 9 78 2 (df) = 54.72 0.00 3.60 0.74 

vissen 1 84 2 (df) = 81.05 0.00 3.77 0.97 

breinbrekers 21 66 2 (df) = 23.28 0.00 3.35 0.93 

fitness 88 1 2 (df) = 85.04 0.00 1.94 0.75 

kamperen 83 4 2 (df) = 71.736 0.00 2.04 0.84 

bloggen 84 5 2 (df) = 70.12 0.00 1.96 0.82 

paintball 88 1 2 (df) = 85.04 0.00 1.46 0.66 

programmeren 85 5 2 (df) = 71.11 0.00 2.02 0.88 

karting 86 1 2 (df) = 83.046 0.00 1.66 0.59 

snelheidsschaatsen 81 4 2 (df) = 69.75 0.00 1.91 0.70 

zumba 76 11 2 (df) = 48.56 0.00 2.02 0.89 

. 

Vervolgens werd er een paired sample t-test uitgevoerd om te kijken of de jonge 

hobby's significant met elkaar overeen kwamen, maar significant verschilden met de 

oude hobby's en om te kijken of de oude hobby's significant gelijk waren aan elkaar, 

maar significant verschilden met de jonge hobby's. Zie bijlage 1 voor de resultaten. De 

oude hobby's die uiteindelijk bruikbaar waren voor het onderzoek waren: kaarten (M = 

33.74, SD = 0.84), golf (M = 3.56, SD = 0.91), tuinieren (M = 3.61, SD = 0.74) en 

wandelen (M = 3.66, SD = 0.96). De jonge hobby's die uit deze analyses naar voor 

kwamen en dus bruikbaar bleken voor het onderzoek waren: fitnessen (M = 1.94 ,SD = 
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0.75), programmeren (M = 2.02 ,SD = 0.88), kamperen (M = 2.04 ,SD = 0.84) en zumba 

(M = 2.02 ,SD = 0.89). 

 

Ontwikkeling materiaal 

 

Voor de audit studie werden er 4 cv's opgesteld (zie bijlage 2). De 4 cv's 

verschilden allemaal onderling van elkaar op vlak van hobby's. Twee cv's verschilden 

dan nog eens van de andere cv's op vlak van leeftijd (2 jonge en 2 oude personen). De 

overige zaken zijn zo gelijkaardig mogelijk gehouden, dit om de kans op het 

weerhouden of niet weerhouden voornamelijk te laten afhangen van de variabelen 

leeftijd en hobby's. De leeftijden van de jonge cv's zijn beide 25 jaar. Dit is zo gekozen 

om deze sollicitanten (hun cv's) toch al meer dan 5 jaar ervaring te geven (veel 

vacatures vragen minimum 5 jaar ervaring) maar nog zo jong mogelijk te houden, om 

het verschil met de oude cv's duidelijk te houden. De oude cv's hebben een leeftijd van 

50+ jaar, respectievelijk 50 en 52 jaar. Deze leeftijden van 50+ waren gekozen als een 

gemiddelde uit vorige onderzoeken (zie literatuurstudie). Behalve de leeftijd en de 

hobby's (2 per persoon), bevatten de cv's ook elk een verschillende naam, een 

verschillend adres, 2 vorige werkgevers, een gelijke opleiding, computerkennis, een 

burgerlijke staat en talenkennis. Voor de namen werd er een keuze gemaakt uit enkele 

van de populairste namen uit die periode (geboortejaar). De adressen waren zo gekozen 

dat ze op een maximum afstand lagen van een uur van de plaats van tewerkstelling. 

Deze adressen kwamen van kennissen van de thesisstudent. Zo waren er 2 cv's uit West-

Vlaanderen en 2 uit Oost-Vlaanderen, voor de regio Oost- en West-Vlaanderen. 

Vervolgens werden er ook 4 Antwerpse adressen gebruikt voor de regio Antwerpen en 

Vlaams Brabant. De 2 vorige werknemers waren telkens verschillend voor de 4 cv's, 

maar waren telkens bedrijven die alomtegenwoordig waren in België, waardoor het 

moeilijker te achterhalen is wie er werkt of gewerkt heeft. Allen hadden een diploma 

secundair onderwijs (TSO) in de richting handel. Computerkennis was voornamelijk de 

goede kennis van Microsoft Office, die voor iedereen gelijk was. De talenkennis was 

Nederlands als moedertaal naast Frans en Engels als goed. De verdeling van de hobby's 

was als volgt: jong cv met 2 jonge hobby's, jong cv met 2 oude hobby's, oud cv met 2 

jonge hobby's en oud cv met 2 oude hobby's (zie Tabel 2). De 4 gsm-nummers op de 
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cv's werden via 4 nieuwe simkaarten aangeschaft. Er werden 4 e-mail adressen 

aangemaakt met telkens de naam en de voornaam in het mail adres, maar in een andere 

volgorde of met andere bindingstekens tussen de namen. Tot slot werden er ook 4 

standaard motivatiebrieven aangemaakt met telkens dezelfde boodschap.  

 

Tabel 2 

Verdeling hobby's volgens leeftijd 

 

 

 
Leeftijd 

H
o
b
b
y
's

  Jong Oud 

Stereotypish jong Martijn Bulcke Peter Doens 

Stereotypish oud Thomas Moerman Ronald Bleyaert 

 

 

Correspondentiestudie 

 

Steekproef. Gedurende de periode van mei 2015 tot en met eind juni 2015 

werden er 769 cv's verstuurd naar 200 vacatures. De 4 cv's werden naar iedere vacature 

opgezonden. Indien de vacature vroegtijdig werd afgesloten (wegens offline), dan 

werden er naar deze vacature geen cv's meer verzonden. Zo waren er 15 vacatures die 

vroegtijdig offline gingen. Hierdoor waren er n = 31 cv's die niet meer verstuurd konden 

worden. Zo kwam het totaal aantal verstuurde cv's uit op n = 769 en niet op n = 800. 

In het begin werden enkel cv's verstuurd in regio's Oost- en West-Vlaanderen. 

Na verloop van tijd, door gebrek aan vacatures in de regio's Oost- en West-Vlaanderen 

kwamen hier ook de regio's Antwerpen en Vlaams-Brabant bij. De functies die in 

aanmerking kwamen, waren allemaal administratieve functies. Mits dit een lagere 

functie is, vereist deze in de meeste gevallen een technisch secundair onderwijs 3de 

graads diploma. Daarom werden de vacatures geselecteerd waarbij ze als hoogste 

diploma een A2 diploma (diploma technisch secundair onderwijs) vroegen (indien er 

stond A2 of hoger werd er ook gesolliciteerd) 

 

Procedure. Gedurende de periode van mei 2015 tot en met eind juni 2015 

werden verschillende vacatures gezocht via verschillende kanalen: Jobat, Stepstone, 
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VDAB, Indeed, regiojobs, vacature, kranten... De vacatures moesten aan verschillende 

criteria voldoen: 1) de plaats van tewerkstelling bevindt zich in de regio Oost-, West-

Vlaanderen, Antwerpen of Vlaams Brabant, op maximum 1 uur rijden van het adres van 

de persoon. 2) er wordt een A2 of TSO3 diploma gevraagd (als onderdeel van de 

diploma's die gevraagd werden). Indien er andere diploma's gevraagd werden, maar 1 

van deze erbij stonden, werd er een cv verstuurd. 3) Er werden geen diploma's of 

attesten gevraagd. 4) Online of via mail solliciteren mogelijk. Indien de vacatures 

hieraan voldeden, werden de 4 cv's opgestuurd. Tussen het opsturen van de cv's zat er 

telkens 1 dag. Alle cv's werden zo dus in 4 dagen naar 1 vacature opgestuurd. Er kon 

geantwoord worden via e-mail: ieder cv had een e-mail adres aangemaakt, bestaande uit 

de naam en voornaam van de fictieve persoon. Via de post: ieder cv had een bestaand 

adres gekregen. Deze adressen waren afkomstig van vrienden en kennissen van de 

thesisstudent. Via de telefoon: er werden 4 telefoonkaarten aangeschaft, elk met een 

eigen nummer. De 4 verschillende nummers waren noodzakelijk om de voice mails te 

kunnen inspreken. Deze werden ingesproken door 4 verschillende personen. De 

standaard voice mail werd gebruikt, waarbij telkens enkel de naam moest ingesproken 

worden, dit om de inhoudelijke gelijkenis tussen de 4 voice mails te verhogen. Ook 

werden er 4 standaard motivatiebrieven aangemaakt (1 per cv), voor het opsturen per 

mail. Telkens met dezelfde boodschap, maar iets anders verwoord (Bijlage 3). Alle 

reacties van de bedrijven en hun bedrijfsgegevens werden bijgehouden en gecodeerd in 

een excelbestand.  

 

Design. Met deze masterproef was het de bedoeling om 2 zaken na te gaan. In de 

eerste plaats werd er gekeken of er sprake was van leeftijdsdiscriminatie, namelijk dat 

oudere sollicitanten minder weerhouden worden dan jongere sollicitanten. Er word dus 

een hoofdeffect verwacht van de variabele leeftijd. De onafhankelijke variabele leeftijd 

werd gemanipuleerd door de geboortedatum op de cv's. Zo waren er twee cv's van 25 

jaar, één van 50 jaar en één van 52 jaar. Ten tweede werd er gekeken of het hebben van 

een bepaald soort hobby's een invloed heeft op het al dan niet weerhouden van jonge en 

oude sollicitanten. Namelijk hobby's die ofwel als jong of als oud worden gezien. 

Hiervoor werden er onderaan bij ieder cv 2 jonge of 2 oude hobby's geplaatst, waardoor 

er sprake is van een tussensubject design. Zo ontstonden er 4 cv's 1) een jonge 
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sollicitant met jonge hobby's (Martijn Bulcke) 2) een jonge sollicitant met oude hobby's 

(Thomas Moerman) 3) een oude sollicitant met jonge hobby's (Peter Doens) 4) een oude 

sollicitant met oude hobby's (Ronald Bleyaert). Deze werden naar iedere vacature 

opgestuurd (tenzij deze offline ging). De reacties op de opgestuurde cv's werden 

gescoord als: 1) geen antwoord 2) afgewezen/niet weerhouden 3) vraag naar meer info 

4) vraag om terug te bellen 5) uitnodiging om op gesprek te gaan. Er wordt dus een 

interactie-effect verwacht van hobby's met leeftijd. Met als afhankelijke variabele de 

respons op de vacatures. Verder werd er, zoals hierboven al uitgelegd, gecontroleerd op 

volgende variabelen: sector, diversiteitcues en regio. 

 

Resultaten 

 

Respons rate en non-respons rate analyse 

 

In het totaal werden er 769 cv's verstuurd naar 200 vacatures. In perfecte 

omstandigheden zouden er 800 cv's verstuurd geweest zijn (n = 200 vacatures * n = 4 

cv's). 15 vacatures (waarvan n = 29 verstuurde cv's) gingen vroegtijdig offline, deze 

werden dus weggelaten omdat niet alle cv's konden verstuurd worden. Met de offline 

vacatures niet meegerekend waren er dus 740 cv's verstuurd naar 185 vacatures, 

waarvan 367 een reactie kregen. Hierdoor wordt er een respons rate van 49.59% 

bekomen. Tabel (3) heeft een overzicht weer van het aantal reacties die per cv werden 

verkregen. De cv's die een afwijzing kregen, worden gezien als niet weerhouden. De 

cv's die geen antwoord krijgen werden als missings behandeld. De cv's die uitgenodigd 

werden, teruggebeld werden (zonder afwijzing) of om meer info gevraagd werden, 

werden als weerhouden beschouwd. 

Vervolgens werden ook de vacatures weggelaten, waar geen enkel van de 4 cv's 

een antwoord kregen. Bij deze vacatures is het onmogelijk te achterhalen waarom ze 

geen antwoord hebben gekregen (discriminatie, overkeken...). Hierdoor werden er 65 

vacatures weggelaten (n = 260 cv's). In totaal kregen 120 vacatures minstens één 

antwoord. van deze 120 vacatures waren er 57 vacatures waarbij alle 4 de cv's een 

antwoord kregen (n = 232 reacties) en waarvan bij de overige 63 vacatures er 135 

reacties waren in totaal. Het totaal aantal reacties is dus 367.  
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Tabel 3 

Verdeling respons per cv (n = 120 vacatures, n = 480 cv's) 

  Afwijzing Geen 

Antwoord 

 Positieve 

Respons 

  

    Uitnodiging Terugbellen Meer 

info 

Totaal 

Jong 

cv 

Jonge 

hobby's 

52 20 18 21 9 48 

 Oude 

hobby's 

55 25 7 20 13 40 

 Totaal 107 45 25 41 22 88 

Oud 

cv 

Jonge 

hobby's 

61 38 5 11 5 21 

 Oude 

hobby's 

61 31 9 12 7 28 

 Totaal 122 69 14 23 12 49 

  229 114 39 64 34 137 

 

 

Statistische analyses 

 

De eerste stap van de analyses was nagaan hoeveel respons er was: weerhouden, 

niet weerhouden of geen antwoord. Vervolgens is het belangrijk na te gaan of het 'geen 

antwoord krijgen' samenhangt met de onafhankelijke variabelen en zo een soort van 

verborgen discriminatie aangeeft. Niet respons kan immers een aanwijzing zijn voor een 

afwijzing (De Beijl, 2000). Anderen daarentegen zeggen dan weer dat non-respons te 

wijten kan zijn aan allerlei andere factoren, die niet met discriminatie te maken hebben 

(Riach & Rich,2002). Er werd dus nagegaan of de respons (al de cv's waarop een 

antwoord werd verkregen zowel weerhouden als niet weerhouden) die de jongere cv's 

kregen groter was dan de respons die de oudere cv's kregen. Hiervoor werd een 

Chikwadraat toets gebruikt. Vervolgens werd Hypothese 1 (jongeren meer weerhouden 

dan ouderen) getoetst via een binaire logistische regressie. Hypothese 2 (moderatie-

effect van hobby's: cv's met jonge hobby's meer weerhouden dan cv's met oude hobby's) 

werd getoetst via een loglineaire logistische regressie. Voor al deze bewerkingen werd 

het SPSS programma 'SPSS statistics 21' gebruikt. 
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Randomisatiecheck 

 

63 vacatures gaven een respons op 1, 2 of 3 cv's. Daarom werden er eerst 

randomisatiechecks gedaan om na te gaan of er een significant verschil is op het vlak 

van non-respons tussen de cv's van oude personen en de cv's van jonge personen en 

tussen de cv's met jonge hobby's en de cv's met oude hobby's. Hiervoor werd er een 

Pearson Chikwadraattest uitgevoerd om na te gaan of er een relatie is tussen 2 

categorische variabelen. De Chikwadraat voor respons*leeftijd cv (n = 63 respons op 

1,2 of 3 cv's) gaf een resultaat van ²(1) = 9.227; p = 0.002. Dit geeft aan dat er een 

statistisch significante associatie is tussen variabelen respons en leeftijd, namelijk dat er 

meer non-respons is voor de cv's van de oudere personen dan voor de cv's van de 

jongere personen. Hiernaast geven de Phi en Cramer's V testen = 0.191; p = 0.002 als 

indicatie voor de sterkte van de associatie, wat een kleine, maar significante sterkte is 

(df = 1, 0.10 - 0.30 = kleine sterkte). Dit is tevens ook een eerste indicatie voor 

discriminatie op basis van leeftijd. De Chikwadraattest voor respons*hobby's 

resulteerde in ²(1) = 0.064; p = 0,800. Dit geeft aan dat er geen significant verband 

bestaat tussen het soort hobby's en de respons die ze kregen. 

 

Hypotheses 

 

Hypothese 1 voorspelde dat oudere sollicitanten minder zullen worden 

weerhouden op basis van het cv dan jongere sollicitanten. Tabel 4 is een kruistabel 

waarin de ruwe gegevens staan van het aantal weerhouden en niet weerhouden cv's per 

leeftijd en per hobby. 
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Tabel 4 

Kruistabel Leeftijd cv x leeftijd x hobby's x respons 

  Weerhouden Niet weerhouden 

Jong cv Jonge hobby's 

Oude hobby's 

totaal 

48 (10%) 

40 (8.3%) 

88 (18.3%) 

72 (15%) 

80 (16.7%) 

152 (31.7%) 

Oud cv Jonge hobby's 

Oude hobby's 

totaal 

21 (4.4%) 

28 (5.8%) 

49 (10.2%) 

99 (20,6%) 

92 (19.2%) 

191 (39.8%) 

 

Hypothese 1 en 2 werden verder getoetst via een binaire logistische regressie via 

SPSS statistics 21. Hierbij werd de variabele weerhouden/niet weerhouden als 

afhankelijke variabele gebruikt. Het type cv (jong of oud) werd gebruikt als 

onafhankelijke variabele, uitgesplitst naar leeftijd en hobby. Er werd nagegaan of er een 

hoofdeffect was van leeftijd in het cv op de respons (Hypothese 1). Daarnaast werd 

onderzocht of er een interactie-effect was van leeftijd en hobby zodat cv's van jongere 

kandidaten met een ‘jonge’ hobby de beste respons krijgen (minste afwijzingen) dan de 

andere cv's (Hypothese 2). Enkele controlevariabelen die ook werden opgenomen zijn 

regio (plaats van tewerkstelling), diversiteitcues (zijn er tekenen dat het bedrijf waar er 

voor gesolliciteerd wordt voor een divers team gaat) en sector (privé, openbaar, 

arbeidsbemiddelaar). De uitkomsten van de regressie zijn terug te vinden in Tabel 5. 

Uit Tabel 5 valt af te leiden dat er een significant hoofdeffect is van de 

onafhankelijke variabele leeftijd Exp (B) = 0.392, p = 0.000. Leeftijd is een significante 

voorspeller van het al dan niet weerhouden van een cv. Jongere cv's worden meer 

weerhouden dan oudere cv's. De kans om weerhouden te worden als jong persoon is 

3.73 (1/0.268) keer groter dan als oud persoon. Dit in overeenstemming met Hypothese 

1 die dus werd ondersteund. Ook zien we een significant effect van de controlevariabele 

sector. De sector arbeidsbemiddeling is significant verschillend van de openbare en de 

private sector. In de private sector is er 0.11 keer minder kans om weerhouden te 

worden dan in de arbeidsbemiddelingsector. Er is geen significant effect van de 

openbare sector. 
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Hypothese 2 voorspelt een interactie-effect van hobby's met cv, namelijk dat cv's 

van jongere personen vaker zullen weerhouden worden dan cv's van oudere personen, 

maar dat dit effect sterker zal zijn indien men deelneemt aan 'jongere' hobby's. Oudere 

personen met 'jongere' hobby's zullen ook meer weerhouden worden dan oudere 

personen met 'oudere' hobby's. Er werd een marginaal significant effect gevonden van 

de interactie van hobby's met leeftijd Exp (B) = 2.107, p = 0.098. Hobby's in interactie 

met leeftijd hebben dus een effect, maar het doet op zich weinig. Hypothese 2 werd dus 

niet ondersteund. In figuur 1 is ook te zien dat wanneer ouderen stereotypisch jonge 

hobby's op hun cv vermelden, de kans groter is om niet weerhouden te worden, dan 

wanneer deze stereotypisch oudere hobby's op het cv plaatsen. 

Ook zien we een significant effect van de controlevariabele sector. De sector 

arbeidsbemiddeling is significant verschillend van de openbare en de private sector p = 

0.000. In de private sector Exp (B) = 0.110, p = 0.000 is er 0.11 keer minder kans om 

weerhouden te worden dan in de arbeidsbemiddelingsector. Er is geen significant effect 

van de openbare sector. 

 

Tabel 5 

Binaire logistische regressie 

  B SE (B) Wald Df Exp (B) CI (95%) 

Leeftijd jong/oud  -1.316** 0.326 16.272 1 0.268 [0.141-0.508] 

Hobby's jong/oud  -0.348 0.221 1.383 1 0.706 [0.396-1.261] 

Leeftijd x hobby  0.745 0.450 2.745 1 2.107 [0.872-5.089] 

Diversiteitscues  0.147 0.236 0.387 1 1.158 [0.730-1.838] 

Regio    4.641 3   

Regio (1)  1.562 0.801 3.805 1 4.770 [0.992-22.930] 

Regio (2)  1.192 0.834 2.044 1 3.293 [0.643-16.877] 

Regio (3)  1.339 0.796 2.825 1 3.814 [0.801-18.166] 

Sector  **  37.319 2   

Sector (1)  -2.208**  37.319 1 0.110 [0.054-0.223] 

Sector (2)  -20.919 19703.375 0.000 1 0.000 [0.000] 

Noot. * p <0.05   **p<0.01  
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Figuur 1 . Interactie-effect van stereotypische jonge en oude hobby's met leeftijd op het 

weerhouden en niet weerhouden van de cv's. 

 

Bespreking 

 

Discussie 

 

De oorsprong van dit onderzoek lag in de stijgende vergrijzing van de bevolking 

en de problematieken die hier mee verbonden zijn. Eén van deze problematieken die 

vaak naar voorkwam in de populaire literatuur de laatste tijd is leeftijdsdiscriminatie 

(De Morgen, 2013; Jobat, 2013; Muësen, 2013). Namelijk dat de stijgende ouder 

wordende bevolkingsgroep steeds minder gemakkelijk werk vindt. Hierbij werden er in 

dit onderzoek twee vragen gesteld: 1) Is er sprake van leeftijdsdiscriminatie op basis 
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van het cv in België? 2) Is er een manier om die eventuele leeftijdsdiscriminatie te 

verminderen? De eerste vraag werd gesteld omdat leeftijdsdiscriminatie onderzoek op 

basis van het cv schaars tot onbestaande is. De tweede vraag werd gesteld om een 

middel aan te bieden om deze eventuele leeftijdsdiscriminatie te counteren, in dit 

onderzoek werd dit geprobeerd door de hobby's aan te passen. 

Om dit na te gaan werd er gebruik gemaakt van een audit studie waarbij cv's 

werden opgestuurd naar openstaande vacatures waar administratieve medewerkers of 

administratieve bedienden gezocht werden. Aan de hand van deze audit studie werd de 

eerste hypothese ondersteund. De kans om weerhouden te worden is groter bij jonge 

personen dan bij oude personen. Dit in lijn met voorgaande audit studies in andere 

landen, die hetzelfde effect vonden van leeftijd (Riach & Rich, 2006; Riach & Rich, 

2007). Het is vooral markant dat dit effect werd gevonden bij vacatures voor een functie 

waar allerlei leeftijden in werkzaam kunnen zijn. Of het daadwerkelijk komt door de 

mogelijke stereotypen die mensen hanteren dat ouderen minder weerhouden werden, 

blijft echter vaag. Lonen worden in België immers berekend volgens de uit te voeren 

functie, de leeftijd van de sollicitant en de anciënniteit. Indien er dus vier personen 

solliciteren waarvan er twee jong zijn en dus algemeen minder kosten dan de 2 oudere, 

dan is de kans ook groot dat ze eerder voor de jonge zullen kiezen die financieel 

goedkoper zijn. Hier is er dan geen sprake van leeftijdsdiscriminatie omwille van de 

leeftijd op zich, maar op basis van de financiële kost die ermee gepaard gaat.  

Wat echter wel opviel is dat in bepaalde functies (7 in totaal) eerder de ouderen 

werden weerhouden dan de jongeren. Dit kwam meestal voor bij advocatenkantoren, 

notarissen en overheidsinstellingen. Een mogelijke reden hiervoor is dat er in dergelijke 

functies er nog sprake kan zijn van prestige of aanzien, waarvan ze vinden dat dit eerder 

uitgestraald wordt door ouderen dan door jongeren. Wat dan in overeenstemming zou 

zijn met de eventuele positieve stereotypes die rond ouderen kunnen hangen, mits de 

Persoon-organisatie overeenkomst van deze personen overeen komen (Posthuma & 

Campion, 2009). 

 

De tweede hypothese, waarbij werd gekeken naar een interactie-effect van 

hobby's en leeftijd op het al dan niet weerhouden van de sollicitanten werd niet 

ondersteund door dit onderzoek. Er werd hoogstens een trend vastgesteld op het 0.10 
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significantie niveau. Meer bepaald werden cv's van jongere kandidaten met ‘jongere 

hobby's’ meer weerhouden dan cv's van jongere kandidaten met ‘oudere hobby's’ en 

cv's van oudere kandidaten. Verrassend: cv's van oudere kandidaten met 'oudere 

hobby's' werden meer weerhouden dan cv's van oudere kandidaten met  'jongere 

hobby's'. Dit kan te wijten zijn aan 'stereotype incongruentie'. Als het gaat over 

stereotype incongruentie in verband met leeftijd, dan worden personen gezien als zich te 

jong of te oud gedragend voor hun leeftijd. De informatie die dus beschikbaar is over 

een bepaalde persoon, komt niet overeen met de stereotypische verwachtingen van de 

persoon die de informatie verkrijgt (Krueger, Heckhausen, & Hundertmark,1995). Uit 

onderzoek blijkt dat wanneer  personen stereotypische incongruent zijn, de 

beoordelingen over deze personen veel extremer zullen zijn (Krueger et al., 1995).  

Algemeen onderzoek omtrent het onderwerp hobby's in verband met leeftijd  is 

schaars, waardoor vergelijken met voorgaand onderzoek moeilijk is. In voorgaande 

onderzoeken probeerden ze telkens de hobby's zo gelijk mogelijk te houden op ieder cv 

of ze zelf weg te laten, om zo er voor te zorgen dat dit niet voor stereotyperingen kon 

zorgen of een invloed kon hebben op de uitkomsten (Derous et al., 2009; Agerström, 

Björklund, Carlsson, & Rooth, 2012). Hobby's kunnen dus een invloed hebben op hoe 

sollicitanten gezien worden en dus ook op het al dan niet weerhouden van sollicitanten 

(Pager, 2013). Riach en Rich (2006, 2007) probeerden in Frankrijk en Engeland ook via 

de hobby's de leeftijdsdiscriminatie op basis van cv tegen te gaan, maar vonden ook dat 

dit geen effect had en er dus nog steeds sprake was van leeftijdsdiscriminatie. Wij 

vinden evenmin een hoofdeffect van hobby's. Een mogelijke reden waarom hobby's 

geen effect hebben, is onder andere dat recruiters slechts zeer snel over het cv gaan, 

waarbij ze voornamelijk gaan kijken naar zaken waardoor ze de persoon niet kunnen 

weerhouden dan wel kunnen weerhouden (Kaplan & Fisher, 2009). Hierbij zijn dan het 

belangrijkst de persoonlijke gegevens, de opleiding en voorgaande ervaringen. Hobby's 

worden dan waarschijnlijk meestal niet bekeken. Dit warschijnlijk omdat recruiters zeer 

snel over een cv gaan (van 10 tot 30 seconden tot maximaal 3 minuten) (Kaplan & 

Fisher, 2009) en dus enkel de relevante zaken gaan bekijken. Iedere poging om toch 

maar een beetje in een positiever daglicht te komen staan, zijn dan meestal tevergeefs. 

Een andere mogelijke reden waarom hobby's geen effect hebben op de 

leeftijdsdiscriminatie is dat wanneer recruiters eenmaal doorhebben dat het om een oud 
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persoon gaat, hun stereotypes al snel gevormd worden of aan het oppervlak komen en 

zodanig sterk zijn, waardoor pogingen om deze te onderdrukken, bijvoorbeeld door 

counterende hobby's toe voegen, niet sterk genoeg zijn. 

 

Sterktes, Zwaktes en Toekomstig Onderzoek 

 

Sterktes en Zwaktes. In dit onderzoek werd gebruik gemaakt van een audit 

studie om na te gaan of er al dan niet sprake is van leeftijdsdiscriminatie op basis van 

het cv en of deze leeftijdsdiscriminatie al dan niet kan gecounterd worden door de 

hobby's. Audit studies werden al in voorgaande onderzoeken gebruikt, waarbij ook dit 

onderzoek met dezelfde voor- en nadelen te kampen had. 

Voordelen van het gebruiken van audit studies zijn onder andere dat ze sterk 

overeenkomen met hoe het er in de realiteit aan toe gaat. Het volledig proces is zo 

waarheidsgetrouw mogelijk nagedaan, waardoor de resultaten een zicht kunnen geven 

van hoe het er in feite aan toegaat op de echte arbeidsmarkt. Men kan alles gelijk 

houden behalve datgene dat men wil onderzoeken (in dit onderzoek de hobby's en de 

leeftijd) en zo tot sterke resultaten komen. Men kan controleren voor sociale 

wenselijkheid, mits degene die de cv's krijgen zich niet bewust zijn van het onderzoek 

waaraan ze meedoen (Segers, 2011). 

Mogelijke nadelen van het gebruiken van audit studies zijn daarentegen ten 

eerste dat ze sowieso kleinere effecten zullen weergeven dan wanneer hetzelfde 

onderzoek in een laboratoriumsetting wordt gedaan (Posthuma & Campion, 2014). Dit 

in tegenstelling tot wat andere onderzoekers zeggen, namelijk dat de effecten die 

gevonden worden in een veldonderzoek/ audit studie, sterker zullen zijn, maar dat deze 

wel in het nadeel zullen zijn van de ouderen (Gordon & Arvey,2004). In tegenstelling 

tot laboratoriumonderzoek is het ook zo dat in veld experimenten het moeilijker is om te 

controleren voor bias. De personen die de cv's zien, moeten het doen met de informatie 

die erop staat, zonder dat er als onderzoeker nog een context kan geschetst worden of 

meer uitleg kan gegeven worden (Gordon & Arvey, 2004). Ten tweede is het ook zo dat 

bij een audit studie, de cv's op verschillende tijdstippen moeten verzonden worden. Dit 

kan ook al een invloed hebben op de resultaten van de test. Wat voor dag was het? Wie 

zag er op die dag het cv? Is op dat moment het cv niet verloren gegaan als het een zeer 
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druk moment was? De tijd kan dus een invloed hebben op de resultaten (Bennington, 

2002). Ten derde is ook een nadeel van audit studies dat het moeilijk te achterhalen is 

wie het cv in handen krijgt. Discrimineert deze persoon? Waar let deze persoon op? 

Hoeveel ervaring heeft deze persoon met cv-screening?... Mogelijks kunnen 2 

verschillende personen cv's hebben ontvangen, waardoor dit dus een effect kan hebben 

op de resultaten. Een audit test gaat dus enkel kijken naar de respons, maar kan niets 

zeggen over waarom juist die respons werd gegeven (Derous et al. 2012). 

 

Toekomstig onderzoek. Bij toekomstig onderzoek zou het, indien mogelijk, 

goed zijn om achteraf de uitzenders van de vacature te contacteren. Zo kan er kort 

gevraagd worden (eventueel via een vragenlijst) waarom een bepaalde kandidaat al dan 

niet weerhouden is voor die functie. Dit zou op twee manieren kunnen: enerzijds als 

kandidaat zelf info vragen. Zo is de kans groter dat de recruiters de echte of 

gebruikelijke redenen (excuses) zullen geven waarom iemand al dan niet weerhouden is. 

Anderzijds zou het ook als onderzoeker kunnen gevraagd worden, waarbij eerst het 

onderzoek kort wordt uitgelegd. De kans is hierbij echter groot dat de personen die 

gecontacteerd worden voor bias zullen zorgen, door niet de ware reden te zeggen van 

het al dan niet weerhouden. Dit om zowel geen klachten te krijgen voor eventuele 

discriminatie en zowel om de sociale wenselijkheid hoog te houden. 

Een tweede mogelijkheid voor toekomstig onderzoek is om enkel te gaan kijken 

naar de invloed van hobby's en niet van leeftijd. Indien er inderdaad sprake is van 

stereotype incongruentie dan zou dit bij alle hobby's voor moeten komen (niet enkel bij 

de hobby's die in dit onderzoek werden gebruikt). Hierbij zouden er dan enkel oudere 

cv's kunnen gebruikt worden met stereotypisch jonge of oude hobby's. Nu waren er 

telkens twee hobby's, maar indien er daadwerkelijk van stereotype incongruentie sprake 

is, dan zou dit bij andere hobby's ook voor moeten komen. 

 

Praktische relevantie 

 

Dit onderzoek toont aan dat er ook in België sprake is van leeftijdsdiscriminatie. 

Ouderen worden minder weerhouden dan jongeren. Het toont aan dat alhoewel er 

pogingen worden gedaan door de regering (anti-discriminatie wetten) en dat bedrijven 
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telkens aangeven dat ze niet discrimineren (diversiteitcues), leeftijdsdiscriminatie toch 

nog voorkomt. Mogelijks zou het goed zijn indien er onderzoek zou gebeuren naar de 

rekruteringspraktijken zodat de discriminatie aan banden kan gelegd worden. Bij de 

stijgende vergrijzing is het zeker nodig dat de leeftijdsdiscriminatie kan verminderen, 

aangezien de groep van ouderen in de werkende bevolking groter zal zijn dan de groep 

jongeren. 

Voor jongeren toont het onderzoek aan dat wanneer ze hobby's uitoefenen die 

overeenkomen met hun leeftijd, er geen echte problemen zijn en de kans om 

uitgenodigd te worden het grootst is. Voor jongeren die stereotypisch oudere hobby's 

uitoefenen is de kans er dat ze minder zullen weerhouden worden. Een oplossing zou 

zijn om in dit geval geen hobby's te vermelden. Voor ouderen kan het echter nefast zijn 

om aan te geven dat ze stereotypisch jongere hobby's uitoefenen, door het 'stereotype 

incongruentie' effect. Bij ouderen kan het dus het best zijn om geen hobby's te 

vermelden. Tenzij deze nauw aansluiten of relevant kunnen zijn voor de functie 

waarvoor ze solliciteren, maar het effect hiervan is ook een mogelijkheid voor 

toekomstig onderzoek. 

 

Algemene Conclusie 

 

Alhoewel er al regelgevingen zijn door de regering en inspanningen van de 

bedrijven zelf via diversiteitcues, blijkt leeftijdsdiscriminatie toch nog voor te komen. 

Zelfs in een functie die neutraal is op vlak van leeftijd (wordt uitgevoerd door 

verschillende leeftijden). Ook is er afhankelijk van sector tot sector al dan niet meer 

sprake van leeftijdsdiscriminatie. 

Alhoewel hobby's een klein effect hebben op het al dan niet weerhouden van de 

cv's, blijkt het voor ouderen nefast te zijn indien ze jonger voorkomen dan ze zijn via 

hun hobby's. Dit mogelijks door een 'stereotype incongruentie' effect. 
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Bijlagen 

 

Bijlage 1: Paired sample t-test pilootstudie 

Paired sample t-test 

Hobby's t-waarde dimensie 

Kaarten - Tuinieren 1.393 oud - oud 

Kaarten - Golf 1.578 oud - oud 

Kaarten - Wandelen 0.735 oud - oud 

Tuinieren - Golf -0.430 oud - oud 

Tuinieren - Wandelen 0.575 oud - oud 

Golf - Wandelen -0.838 oud - oud 

Fitness - Kamperen -1.119 jong - jong 

Fitness - Programmeren -0.833 jong - jong 

Fitness - Zumba -0.852 jong - jong 

Kamperen - Programmeren 0.193 jong - jong 

Kamperen - Zumba 0.197 jong - jong 

Programmeren - Zumba 0.000 jong - jong 

Kaarten - Fitness 17.893** oud - jong 

Kaarten - Kamperen 14.285** oud - jong 

Kaarten - Programmeren 14.607** oud - jong 

Kaarten - Zumba 14.717** oud - jong 

Tuinieren - Fitness 15.396** oud - jong 

Tuinieren - Kamperen 14.580** oud - jong 

Tuinieren - Programmeren 13.204** oud - jong 

Tuinieren - Zumba 13.709** oud - jong 

Golf - Fitness 13.201** oud - jong 

Golf - Kamperen 11.921** oud - jong 

Golf - Programmeren 12.084** oud - jong 

Golf - Zumba 12.162** oud - jong 

Wandelen - Fitness 13.806** oud - jong 

Wandelen - Kamperen 13.993** oud - jong 
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Wandelen - Programmeren 12.551** oud - jong 

Wandelen - Zumba 12.402** oud - jong 

Noot. * p <0.05  **p<0.01  
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Bijlage 2: De verschillende cv's (voor regio's West- en Oost-Vlaanderen) 

 

CURRICULUM VITAE 

 
Ronald Bleyaert 
Meensesteenweg 757 
8800 Roeselare 
tel: 0468 - 25 42 67 
Ronald.Bleyaert@hotmail.com  
26/11/1964 
Gehuwd 
 
In bezit van rijbewijs B en eigen wagen  

  

  

  

STUDIES  

 

Handel: Broederschool Roeselare 
 

1976 - 1982 

  

  

ERVARING  

 

Administratief bediende sociaal secretariaat SODIRO 2000 – 2015 

 
Administratief bediende advocatenkantoor  

 
1982 - 2000 

 
COMPETENTIES  

 
Talenkennis 
 Nederlands: Moedertaal 
 Engels: goed  
 Frans: goed 
 
Pc-kennis  
 Word, Powerpoint, Excel: goede kennis 
 Internet en Outlook:  goede kennis  
 
Hobby's 
 Wandelen 
 Golf 
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Curriculum Vitae 

 

Personalia 
 

Naam:    Bulcke 

Voornaam:    Martijn 

Adres:     Seringenstraat 48 

    8800 Roeselare 

Telefoonnummer:   0493/68 95 61 

Geboortedatum:   25/02/1990  

E-mail:    Martijn_Bulcke@hotmail.com 

Burgerlijke stand:  Samenwonend 

Rijbewijs:   In bezit van rijbewijs B en eigen wagen 

 

Opleidingen 

 
Secundair:   Handel 

2002-2008   Prizma: Campus Idp Izegem 

 

Ervaring 

 
2011-2015   Administratief Bediende 

    Eandis 

 

2008-2011   Administratief Bediende 

    Belgacom 

 

Talenkennis 
  

Nederlands:  Moedertaal 

Frans:    goed 

Engels:   goed 

 

Computerkennis 
 

Microsoft Office:  goede kennis 

Internet en E-mail:  goede kennis 

 

Hobby's 

 
fitnessen 

kamperen 
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Curriculum Vitae 
 
 

Persoonsgegevens: 

 
Naam   : Doens Peter 

Adres   : Wintertuinstraat 30 
Postcode + woonplaats : 9000 Gent 
Geboortedatum  : 03/06/1962 

Telefoonnummer  : 0468/ 27 46 71 
Emailadres   : DoensPeter@hotmail.com 

Burgelijke staat  : Gehuwd 
Rijbewijs   : In bezit van rijbewijs B en eigen wagen 
 

 
 

Werkervaring: 
 
1999 -  2015 Haven Gent 

   Administratief bediende 
 

 
1980 - 1999 Volvo Cars Gent 
   Administratief bediende 

 
 

Opleiding 
 
1974 - 1980 Handel 

   Koninklijk Lyceum Gent 
 

Talenkennis 
 

Nederlands: Moedertaal 
Frans:  Goed 
Engels:  Goed 

 
Computerkennis 

 
Microsoft Office:  Goede kennis 
 

Overige informatie    
  

Hobby's: 
 
 - Programmeren 

 - Fitness 
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CURICULLUM VITAE 
 

PERSONALIA 

Naam    Moerman Thomas 
Adres    Klokstraat 16 
Postcode, plaats  9050, Gentbrugge 
Telefoon   0468/ 20 97 51 
E-mail    Moerman.Thomas@hotmail.com 
Geboortedatum  7 april 1990 
Burgerlijke stand  Samenwonend 
Rijbewijs   Ja (B + eigen wagen) 
 
 
OPLEIDINGEN 

2002-2008   Handelsschool Sint-Joris, Sint-Lievenscollege 
    Handel 
     
 
ERVARING 

 
2010-2015   Lidl - Klantendienst 
    Administratief Bediende 
 
2008-2010   Stad Gent 
    Administratief Bediende 
 
 
COMPETENTIES 

Talenkennis 
Nederlands   Moedertaal 
Frans    Goed 
Engels    Goed 
 
 
Computerkennis 
Microsoft Office  Goede kennis van Word, Excel en Powerpoint 
Internet & E-mail  Goede kennis 
 
 
HOBBY’S 

Tuinieren 
Golfen 

 
     

 

 

 

 

 

mailto:ingels.maite@hotmail.com
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Bijlage 3: Motivatiebrieven die met mail werden verstuurd per persoon 

 

1) 

Beste 

 

Ik vond uw vacature voor () op () en had hier graag voor gesolliciteerd. 

In bijlage kunt u mijn CV vinden. Zoals u kan zien heb ik enige ervaring als administratief 

bediende. 

Ik hoop snel iets van u te vernemen. 

 

Met vriendelijke groeten 

 

Peter Doens 

 

 

2) 

Beste 

 

Ik kwam terecht op uw vacature voor () via () en had hier dan ook graag voor 

gesolliciteerd. 

Ik heb al in enkele administratieve functies gewerkt, zoals u kan zien in mijn CV (in 

bijlage). 

Ik hoop alvast spoedig iets te vernemen! 

 

Mvg 

 

Martijn Bulcke 

 

 

 

 

3) 

Beste 

 

Via () viel mijn oog op uw vacature voor (). 

Aangezien deze vacature mij erg aanspreekt, stel ik mij hiervoor dan ook kandidaat. 

In bijlage kunt u mijn CV vinden, waarop u kan zien dat ik al enige ervaring heb met 

administratie. 

 

Vriendelijke groeten 

 

Bleyaert Ronald 
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4) 

Beste 

Ik kwam terecht op jullie vacature voor () via () en had mij hier graag kandidaat voor 

gesteld. 

In mijn CV (in bijlage) kunt u zien dat ik reeds wat ervaring heb met administratieve 

functies. 

Ik ben zeer geïnteresseerd in deze functie en hoop dan ook spoedig iets van u te 

vernemen. 

 

Met vriendelijke groeten 

 

Moerman Thomas



 

 

 


