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STELLINGEN 

behorende bij het proefschrift 

Attachment Security and Intercultural Adjustment 

door Joachim Wöhrle 

 

1. Onder adolescenten die op uitwisseling gaan bevordert hechting vooral sociale 

uitkomsten en minder psychologische uitkomsten (Hoofdstuk 2). 

 

2. Het beruchte fenomeen van “culture shock” lijkt veel minder belangrijk voor 

adolescenten die op uitwisseling gaan dan de “reentry shock” die zij na thuiskomst 

ervaren (Hoofdstuk 2).  

 

3. Immigranten zijn niet perse minder aangepast in vergelijking met autochtonen: op de 

werkvloer blijkt hun vertrouwen net zo hoog als dat van de culturele meerderheid 

(Hoofdstuk 3). 

 

4. Voor vertrouwen op het werk hebben autochtonen als eerste baat bij een zekere 

gehechtheid, eerstegeneratie immigranten bij een hoge zelfwaardering (Hoofdstuk 3). 

 

5. Zekere gehechtheid gaat samen met een hoge mate van vertrouwen in de medemens. 

Dit geldt voor autochtonen èn migranten (Hoofdstuk 4). 

 

6. Wantrouwen in politieke instellingen belemmert vertrouwen in de medemens. Zekere 

hechting kan dit enigszins voorkomen (Hoofdstuk 4). 

 

7. Net als op interculturele aanpasssing doet promoveren een groot beroep op iemands 

zelfwaardering, mindfulness en zekere gehechtheid. 

 

8. Het leukste van ontmoetingen met mensen (uit andere culturen) is niet het 

identificeren van verschillen, maar het herkennen van gemeenschappelijkheden. Het 

vraagt wel enig geduld, want verschillen vallen het eerste op. 
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