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Abstract 

Veel organisaties blijken moeite te hebben om genderdiversiteit te realiseren in het personeelsbestand. 

Om genderdiversiteit te realiseren blijkt het voor organisaties van belang om zich te richten op hoe 

aantrekkelijk ze als organisatie worden ervaren. Uit de literatuur komt naar voren dat de communicatie 

over genderdiversiteit en het genderdiversiteitsbeleid in (wervings)advertenties een positieve invloed 

heeft op de aantrekkelijkheid van een organisatie als werkgever voor potentiële medewerkers. Door 

middel van een experiment is in deze studie onderzoek gedaan naar het effect van een gemanipuleerde 

wervingsadvertentie met communicatie over het genderdiversiteitsbeleid van een organisatie, versus 

een wervingsadvertentie zonder aandacht voor genderdiversiteit, op de aantrekkelijkheid van een 

organisatie als werkgever. In dit onderzoek is het modererende effect van geslacht, femininiteit en 

masculiniteit onderzocht in het verband van het effect van de gemanipuleerde wervingsadvertentie op 

de aantrekkelijkheid van de organisatie als werkgever. Als toevoeging op het model is gekeken naar 

het effect van een mediator in het verband, namelijk de perceptie van een aangenaam 

organisatiekarakter. De literatuur toont namelijk een positief verband tussen de communicatie over een 

genderdiversiteitsbeleid naar externe stakeholders en een aangenaam of positief organisatiekarakter en 

tussen een aangenaam organisatiekarakter en de aantrekkelijkheid van een organisatie als werkgever. 

De hypotheses die opgesteld waren voor dit onderzoek stellen dat het effect van de gemanipuleerde 

wervingsadvertentie significant positief verband houdt met de aantrekkelijkheid van een organisatie 

als werkgever en dat dit verband gemedieerd wordt door de perceptie van een aangenaam 

organisatiekarakter. Daarnaast waren hypotheses opgesteld die stellen dat het effect van de 

gemanipuleerde wervingsadvertentie op de aantrekkelijkheid van een organisatie als werkgever sterker 

is voor vrouwen en feminiene individuen. Een kwantitatief cross-sectioneel experimentonderzoek 

onder potentiële medewerkers (N=144) heeft aangetoond dat de gemanipuleerde wervingsadvertentie 

een significant positief effect heeft op de aantrekkelijkheid van een organisatie als werkgever, ten 

opzichte van de wervingsadvertentie zonder manipulatie. Het positieve verband blijkt niet beïnvloed te 

worden door de moderatoren. Ongeacht het geslacht, de masculiniteit of femininiteit van de potentiële 

medewerker: de gemanipuleerde wervingsadvertentie leidt tot een aantrekkelijker beeld van de 

organisatie als werkgever en meer positieve intenties naar de organisatie. Bovendien is gebleken dat 

de perceptie van een aangenaam organisatiekarakter niet de mediërende factor is in het verband tussen 

het effect van de gemanipuleerde wervingsadvertentie en de aantrekkelijkheid van een organisatie als 

werkgever. De waardering voor de advertentie − een exploratieve variabele die meegenomen is in dit 

onderzoek − blijkt het verband wel volledig te verklaren.  

Trefwoorden: genderdiversiteit, genderdiversiteitsbeleid, aantrekkelijkheid organisatie als werkgever, 

organisatiekarakter, experimentonderzoek 
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Steeds meer organisaties zijn proactief bezig met het managen van diversiteit om het aantal 

ondervertegenwoordigde individuen, zoals vrouwen in leidinggevende posities, in organisaties te 

vergroten (Gilbert, Stead & Ivancevich, 1999). Onderzoek wijst uit dat − in de afgelopen eeuw – 

het aantal vrouwen in het bedrijfsleven en in leidinggevende posities is toegenomen, waardoor de 

genderdiversiteit in organisaties is gestegen (Schneid, Isidor, Li & Kabst, 2015). Ondanks de 

toename van vrouwen in organisaties en het bedrijfsleven (Schneid et al., 2015) blijkt 

genderdiversiteit nog steeds een aandachtspunt te zijn binnen veel organisaties.  

Vanuit de Europese Unie is in 2013 een vrouwenquotum ingesteld, die stelt dat in 2020 

minimaal 40% van de bestuursfuncties in organisaties vervuld zouden moeten worden door 

vrouwen (De Volkskrant, 2015). Volgens het Financieel Dagblad (2015) werden in 2015 slechts 

20,1% van de bestuursfuncties in grote organisaties vervuld door vrouwen. De Nederlandse 

regering dreigt met het invoeren van wetten om organisaties het vrouwenquotum te laten behalen 

(De Volkskrant, 2015). Uit zowel de berichten vanuit de regering naar Nederlandse organisaties 

(De Volkskrant, 2015), als de cijfers van de Nederlandse Female Board Index (Tias, 2015), als de 

cijfers van het Financieel Dagblad (2015), blijkt dat er nog stappen te maken zijn op het gebied van 

genderdiversiteit in Nederlandse organisaties. Uit de Nederlandse Female Board Index (Tias, 2015) 

blijkt dat het aantal vrouwen in Nederlandse beursgenoteerde organisaties nog steeds 

ondervertegenwoordigd is. Van de 84 organisaties werden in 2015 21,3% van de 

commissarisfuncties en 7,8% van de bestuursfuncties bekleed door vrouwen (Tias, 2015). 

Nederlandse organisaties dienen zich volgens de Nederlandse regering te richten op het werven en 

promoten van vrouwen (De Volkskrant, 2015). De vraag is echter wat organisaties kunnen 

ondernemen om meer vrouwen aan te trekken en daarmee de genderdiversiteit in organisaties te 

vergroten. 

Organisatie XYZ is één van de organisaties in Nederland die kampt met een lage 

genderdiversiteit. Organisatie XYZ − één van de grootste farmaceutische organisaties van 

Nederland – heeft zo’n 3500 medewerkers in dienst en richt zich op het ontwikkelen, produceren 

en verkopen van innovatieve geneesmiddelen voor mensen en dieren (Organisatie XYZ, 2016). Bij 

organisatie XYZ in Nederland werken 1585 vrouwen en 1961 mannen. Organisatie XYZ kampt 

met een tekort aan vrouwen op posities met doorgroeimogelijkheden binnen de organisatie. Één 

van de doelstellingen voor 2016 van de Human Resource Management (HRM) afdeling van 

organisatie XYZ is het aantrekken van meer externe ambitieuze vrouwen voor deze functies. 
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Momenteel worden rond de 16,3% van de middenmanagement functies met 

doorgroeimogelijkheden binnen organisatie XYZ vervuld door vrouwen. Organisatie XYZ streeft 

naar 40% vrouwen op deze functies over 5 jaar (persoonlijke communicatie, Y. Akkermans, 2016; 

Organisatie XYZ, 2016). Commissie Monitoring Talent Naar De Top (2015) houdt de acties en 

initiatieven bij die organisatie XYZ als organisatie uitvoert op het gebied van diversiteit en 

vergelijkt dit met organisaties uit de branche. Uit het onderzoek van Commissie Monitoring Talent 

Naar De Top (2015) blijkt dat organisatie XYZ voorop loopt met acties en initiatieven omtrent 

diversiteit ten opzichte van organisaties uit dezelfde branche. De vraag in dit onderzoek is echter 

wat de invloed is van het communiceren van de inspanningen en het beleid dat organisatie XYZ 

voert op het gebied van genderdiversiteit naar potentiële medewerkers.  

In het huidige onderzoek ligt de focus op het aantrekken van externe sollicitanten door 

middel van communicatie over genderdiversiteit naar potentiële medewerkers. De nadruk ligt 

hierbij op potentiële vrouwelijke medewerkers, aangezien een uitdaging voor Nederlandse 

organisaties blijkt te liggen in het werven van vrouwen voor leidinggevende posities (De 

Volkskrant, 2015). Het aantrekken en werven van externe vrouwelijke sollicitanten wordt in de 

literatuur veelal bestudeerd aan de hand van de aantrekkelijkheid van een organisatie als werkgever 

(Olsen, Parsons, Martins & Ivanaj, 2015; Ali, 2015). De resultaten van het onderzoek van Ali 

(2015) laten zien dat de aantrekkelijkheid van een organisatie als werkgever een positieve invloed 

heeft op de genderdiversiteit binnen een organisatie. Oftewel, hoe aantrekkelijker een organisatie 

als werkgever wordt ervaren, hoe hoger de genderdiversiteit binnen de organisatie (Ali, 2015).  

De aantrekkelijkheid van een organisatie als werkgever blijkt samen te hangen met de 

activiteiten en handelingen die uitgevoerd worden door de HRM afdeling van een organisatie 

(Olsen et al., 2015; Ali, 2015). Williams en Bauer (1994) stellen dat de communicatie vanuit de 

HRM-afdeling naar potentiële medewerkers over het organisatorisch beleid van een organisatie, 

bijvoorbeeld het diversiteitsbeleid, een signaal afgeeft over de manier waarop een organisatie 

omgaat met diversiteit. De communicatie over genderdiversiteit en het genderdiversiteitsbeleid 

naar potentiële medewerkers wordt gezien als een aspect van gender-gebaseerd HRM (Ali, 2015). 

De onderzoeken van onder andere Williams en Bauer (1994) en Highhouse, Lievens en Sinar 

(2003) impliceren dat het proactief communiceren over het genderdiversiteitsbeleid van een 

organisatie een positieve invloed heeft op de aantrekkelijkheid van een organisatie als werkgever. 

Daarentegen zijn er onderzoeken die impliceren dat een genderdiversiteitsbeleid en de 

communicatie over het genderdiversiteitsbeleid van een organisatie niet altijd leidt tot de perceptie 

van een aantrekkelijke organisatie als werkgever (Heilman, Simon & Repper, 1987; Olsen et al., 

2015). Deze auteurs stellen dat een genderdiversiteitsbeleid door vrouwen geïnterpreteerd kan 

worden als het onterecht ontvangen van voordelen vanuit een organisatie. Bovendien kunnen 
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mannen een genderdiversiteitsbeleid als negatief ervaren, omdat een genderdiversiteitsbeleid 

gezien kan worden als een bedreiging voor de eigen carrière (Heilman et al., 1987; Olsen et al., 

2015). Onderzoek naar de invloed van de communicatie over het genderdiversiteitsbeleid van een 

organisatie gericht op potentiële medewerkers draagt bij aan de discussie of een 

genderdiversiteitsbeleid en de communicatie over het beleid door mannen en vrouwen als positief 

of negatief wordt geïnterpreteerd en ervaren. 

Naast de communicatie over het organisatorisch beleid van een organisatie, blijkt de 

perceptie die potentiële medewerkers hebben van het organisatiekarakter − de reputatie en het 

imago van een organisatie − invloed te hebben op de aantrekkelijkheid van een organisatie als 

werkgever (Turban & Greening, 1997). In het onderzoek van Davies, Chun, Da Silva en Roper 

(2015) wordt benadrukt dat organisaties zich bewust dienen te zijn van het karakter dat organisaties 

uitstralen naar externe stakeholders. De auteurs beschrijven dat organisaties zichzelf soms op een 

andere manier dienen te presenteren, om een diverse groep potentiële medewerkers te kunnen 

werven. Voor organisaties die (vrouwelijke) medewerkers willen aantrekken, zoals organisatie 

XYZ, is het van belang op de hoogte te zijn van het karakter dat de organisatie uitstraalt naar 

externe stakeholders. Het huidige onderzoek is opgezet om te onderzoeken of communicatie over 

genderdiversiteit gericht op potentiële medewerkers invloed heeft op de aantrekkelijkheid van een 

organisatie als werkgever en de perceptie die potentiële medewerkers hebben van het 

organisatiekarakter. 

Bovenstaande aanleiding impliceert dat de communicatie over genderdiversiteit en het 

genderdiversiteitsbeleid van een organisatie gericht op potentiële medewerkers, de perceptie van 

het organisatiekarakter en de aantrekkelijkheid van een organisatie als werkgever met elkaar 

samenhangen. De aanleiding en het organisatievraagstuk vanuit organisatie XYZ leiden tot het doel 

van het huidige onderzoek: het genereren van meer kennis over óf en in hoeverre de communicatie 

over het genderdiversiteitsbeleid van een organisatie, gericht op potentiële medewerkers, invloed 

heeft op de aantrekkelijkheid van een organisatie als werkgever voor potentiële medewerkers. 

Bovendien wordt onderzocht of de communicatie over genderdiversiteit en het 

genderdiversiteitsbeleid leidt tot de perceptie van een aantrekkelijkere organisatie als werkgever, 

doordat de perceptie van het organisatiekarakter van potentiële medewerkers verandert. De 

perceptie van het organisatiekarakter zou bijvoorbeeld door potentiële medewerkers als 

aangenamer of minder aangenaam geëvalueerd kunnen worden door de communicatie over 

genderdiversiteit en de organisatie kan daardoor als aantrekkelijker of minder aantrekkelijk als 

werkgever worden ervaren. Daarnaast wordt in de huidige studie onderzocht of er een verschil is in 

de interpretatie van de communicatie over genderdiversiteit en het genderdiversiteitsbeleid tussen 

potentiële mannelijke- en vrouwelijke medewerkers en masculiene- en feminiene individuen. Door 
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middel van een experimenteel onderzoek met een kwantitatief karakter zal deze kennis gegenereerd 

worden.  

Het experimentele onderzoek richt zich op de organisatie XYZ en zal aantonen of 

organisatie XYZ aantrekkelijker wordt bevonden door zowel mannen als vrouwen als zij informatie 

omtrent het organisatorisch beleid op het gebied van genderdiversiteit zouden verwerken in de 

communicatie naar potentiële medewerkers. Organisatie XYZ geeft momenteel geen informatie 

aan potentiële medewerkers, bijvoorbeeld via wervingsadvertenties, over de secundaire 

arbeidsvoorwaarden, mogelijkheden en carrièrekansen die zij bieden voor mannen en vrouwen. 

Secundaire arbeidsvoorwaarden die organisatie XYZ momenteel biedt zijn onder andere de 

mogelijkheden voor flexibel werken en de mogelijkheid om te sporten op het werk (persoonlijke 

communicatie, Y. Akkermans, 2016). De huidige communicatie van organisatie XYZ naar 

potentiële medewerkers, in de vorm van een wervingsadvertentie, zal in het onderzoek 

meegenomen worden om een vergelijking te kunnen maken met de experimentele conditie.  

1.2 Onderzoeksvraag 

Op basis van de aanleiding en de doelstelling is de volgende vraagstelling geformuleerd: In 

hoeverre heeft de communicatie over het genderdiversiteitsbeleid van een organisatie, gericht op 

potentiële medewerkers, invloed op de aantrekkelijkheid van een organisatie als werkgever voor 

potentiële medewerkers? Is in dit verband een verschil tussen mannen en vrouwen en masculiene- 

en feminiene individuen? En in hoeverre wordt dit verband verklaard door de perceptie die 

potentiële medewerkers hebben over het organisatiekarakter? 

1.3 Onderzoeksopzet 

Zoals eerder benoemd wordt voor het beantwoorden van de onderzoeksvraag een 

experimenteel onderzoek uitgevoerd. Het experimentele onderzoek wordt uitgevoerd voor de 

onderzoeksorganisatie XYZ door middel van een vragenlijst die wordt afgenomen bij potentiële 

medewerkers. De vragenlijst zal een wervingsadvertentie van organisatie XYZ bevatten. Voor het 

onderzoek wordt de communicatie van een huidige wervingsadvertentie van organisatie XYZ 

gemanipuleerd met informatie en statements over genderdiversiteit en het genderdiversiteitsbeleid 

van organisatie XYZ. Door middel van de manipulatie kan kennis gegenereerd worden óf en in 

hoeverre de communicatie over het genderdiversiteitsbeleid van een organisatie, gericht op 

potentiële medewerkers, invloed heeft op de aantrekkelijkheid van een organisatie als werkgever 

voor potentiële medewerkers. Zowel de huidige wervingsadvertentie van organisatie XYZ als een 

gemanipuleerde wervingsadvertentie worden meegenomen in het onderzoek om het effect van de 

manipulatie te kunnen meten. De gemanipuleerde wervingsadvertentie stelt de experimentele 
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conditie voor en de huidige wervingsadvertentie de controle conditie. Soortgelijke experimenten, 

met een manipulatie in de communicatie, zijn eerder toegepast in onderzoeken naar het effect van 

de communicatie over een diversiteitsbeleid van een organisatie gericht op potentiële medewerkers 

(Williams & Bauer, 1994; Brouer, Stefanone, Badawy, Egnoto & Seitz, 2015). Het huidige 

onderzoek is toegespitst op de communicatie over diversiteit op het gebied van gender en vormt 

daarmee een verdieping van kennis op de reeds bestaande wetenschappelijke onderzoeken. In 

hoofdstuk 3 wordt verder ingegaan op de methodologie van het onderzoek. 

1.4 Praktische relevantie 

Het huidige onderzoek komt voort uit een praktische vraag vanuit het Management Team 

van organisatie XYZ, namelijk: “Hoe kan organisatie XYZ meer extern vrouwelijk talent 

aantrekken voor posities met doorgroeimogelijkheden?”. Het genereren van een antwoord op deze 

vraag maakt het huidige onderzoek praktisch relevant voor organisatie XYZ. Organisatie XYZ gaat 

mogelijk aanpassingen maken in de communicatie naar potentiële medewerkers, wanneer uit de 

resultaten van het huidige onderzoek blijkt dat de communicatie over genderdiversiteit naar 

potentiële medewerkers, ten opzichte van de huidige communicatie van organisatie XYZ, leidt tot 

de perceptie van een aangenaam organisatiekarakter. Bovendien zal organisatie XYZ zich mogelijk 

focussen op het proactief communiceren van het genderdiversiteitsbeleid naar externe stakeholders 

wanneer uit het huidige onderzoek naar voren komt dat deze communicatie zorgt voor een 

aantrekkelijker beeld van organisatie XYZ als werkgever voor zowel mannelijke- als vrouwelijke 

potentiële medewerkers. Daarnaast zal organisatie XYZ door middel van dit experimentele 

onderzoek kennis genereren over hoe zowel mannen als vrouwen op de arbeidsmarkt de huidige 

perceptie van het organisatiekarakter en de aantrekkelijkheid van de organisatie als werkgever 

evalueren. Organisatie XYZ zal informatie inwinnen over de evaluatie van het organisatiekarakter 

en de aantrekkelijkheid van de organisatie als werkgever op basis van de huidige communicatie en 

wanneer de communicatie van organisatie XYZ elementen van genderdiversiteit en het 

genderdiversiteitsbeleid zou bevatten. 

Het huidige onderzoek is niet alleen praktisch relevant voor organisatie XYZ, echter ook 

voor andere organisaties die zich willen richten op het aantrekken en werven van een genderdiverse 

groep potentiële medewerkers. Op basis van de resultaten van het huidige onderzoek kan namelijk 

geïmpliceerd worden óf en in hoeverre de communicatie over het beleid van een organisatie 

omtrent genderdiversiteit leidt tot een aantrekkelijker beeld van een organisatie als werkgever voor 

potentiële medewerkers. Het huidige onderzoek geeft bovendien informatie over hoe mannen en 

vrouwen op de arbeidsmarkt de communicatie over het genderdiversiteitsbeleid interpreteren en of 

mannen en vrouwen een organisatie daardoor als een aantrekkelijkere werkgever ervaren, ten 

opzichte van wanneer deze vorm van communicatie niet plaatsvindt. Organisaties kunnen door het 
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huidige onderzoek kennis genereren over of zij door middel van de communicatie over 

genderdiversiteit naar potentiële medewerkers meer vrouwelijke medewerkers zouden kunnen 

aantrekken. Daarnaast geeft de huidige studie informatie over hoe mannen tegen het proactief 

communiceren over het genderdiversiteitsbeleid van een organisatie aankijken. 

1.5 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 worden de theorieën omtrent een genderdiversiteitsbeleid, de communicatie 

over een genderdiversiteitsbeleid, de aantrekkelijkheid van een organisatie als werkgever en de 

perceptie van het organisatiekarakter uiteen gezet. In hoofdstuk 3 wordt de 

onderzoeksmethodologie belicht, oftewel de methode van onderzoek, het onderzoeksdesign, de 

procedure en de operationalisatie van de concepten. In hoofdstuk 4 worden de empirische 

resultaten van dit onderzoek beschreven. Vervolgens komen in hoofdstuk 5 de discussie en de 

conclusie aan bod. In de discussie worden de bevindingen, theoretische- en praktische implicaties, 

beperkingen en aanbevelingen voor toekomstig onderzoek beschreven. In de conclusie wordt een 

antwoord gegeven op de onderzoeksvraag. Na de conclusie volgt de literatuurlijst en worden enkele 

bijlagen weergegeven.  
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2 Theoretisch kader 

2.1 Communicatie over genderdiversiteitsbeleid als voorwaarde voor de 

aantrekkelijkheid van een organisatie als werkgever 

Voor veel organisaties blijkt het moeilijk te zijn om genderdiversiteit te realiseren in het 

personeelsbestand (De Volkskrant, 2015) en organisaties proberen daarom proactief het aantal 

vrouwen in de organisatie te vergroten (Gilbert, Stead & Ivancevich, 1999). De afgelopen jaren zijn 

al verschillende onderzoeken uitgevoerd over de mogelijkheden en manieren voor organisaties om 

vrouwen op leidinggevende posities aan te trekken en te promoten (e.g. Oakley, 2000; Özdemir & 

Albayrak, 2015). Bovendien zijn door deze onderzoekers studies uitgevoerd naar de barrières die 

vrouwen binnen een organisatie kunnen ervaren, zoals onzichtbare barrières door 

genderverschillen, die vrouwen belemmeren om door te groeien in (masculiene) organisaties. 

Onderzoeken naar barrières voor vrouwen zijn met name gericht op de vooruitgang van vrouwen 

die al binnen een organisatie werken (e.g. Oakley, 2000; Özdemir & Albayrak, 2015). Het huidige 

onderzoek is niet gericht op vrouwen die al binnen een organisatie werken, maar op het aantrekken 

van een genderdiverse groep potentiële medewerkers. 

Onderzoeken van Ali (2015) en Olsen, Parsons, Martins en Ivanaj (2015) tonen aan dat de 

aantrekkelijkheid van een organisatie als werkgever een positieve invloed heeft op de mate van 

genderdiversiteit in een organisatie. Organisaties die een genderdivers personeelsbestand willen 

creëren, zullen zich onder andere moeten richten op hoe aantrekkelijk ze als werkgever worden 

ervaren door potentiële medewerkers (Ali, 2015; Olsen et al., 2015). Wanneer blijkt dat potentiële 

medewerkers een organisatie niet als een aantrekkelijke organisatie als werkgever ervaren, ligt er 

een uitdaging voor de organisatie om een ander beeld te creëren bij potentiële medewerkers om een 

diverse groep potentiële medewerkers aan te trekken (Turban & Greening, 1997). 

Cober, Brown, Keeping en Levy (2004) impliceren dat de aantrekkelijkheid van een 

organisatie als werkgever het belangrijkste en het meest directe doel is in het wervingsproces en 

daarom een belangrijk aspect bij het aantrekken van potentiële medewerkers. De aantrekkelijkheid 

van een organisatie als werkgever wordt in de literatuur gedefinieerd als “de algemene 

aantrekkelijkheid van een organisatie als potentiële werkgever, de voorkeur en interesse van 

potentiële medewerkers voor een werkgever en de waarschijnlijkheid tot solliciteren” (Cober et al., 

2004, p. 624; Allen, Mahto & Otondo, 2007). Een andere definitie voor de aantrekkelijkheid van 

een organisatie als werkgever wordt gegeven door Highhouse, Lievens en Sinar (2003), die de 

aantrekkelijkheid van een organisatie als werkgever beschrijven als een construct bestaande uit drie 



 14 

dimensies (p. 998). De eerste dimensie betreft de algemene aantrekkelijkheid van de organisatie, 

oftewel in hoeverre een potentiële medewerker geïnteresseerd is om voor de organisatie te werken. 

De tweede dimensie staat voor de intenties die een potentiële medewerker naar de organisatie heeft, 

zoals het accepteren van een uitnodiging voor een sollicitatiegesprek of het accepteren van een 

aanbod voor een baan. De derde dimensie is de waargenomen prestige van de organisatie: de mate 

waarin een potentiële medewerker het werken voor de organisatie als eervol zou ervaren 

(Highhouse et al., 2003). In de literatuur worden de drie dimensies ook los van elkaar gebruikt, 

maar volgens Highhouse et al. (2003) is het van belang om bij het evalueren van de 

aantrekkelijkheid van een organisatie als werkgever naar de drie dimensies gezamenlijk te kijken, 

aangezien het waardevolle informatie geeft voor onder andere het wervingsproces (Cober et al., 

2004). Door de drie dimensies gezamenlijk te bekijken wordt niet alleen naar de passieve evaluatie 

van de algemene aantrekkelijkheid van een organisatie als werkgever gekeken, maar ook of 

potentiële medewerkers daadwerkelijk acties willen ondernemen naar een organisatie (Highhouse 

et al., 2003). Aangezien in het huidige onderzoek de nadruk ligt op het aantrekken van potentiële 

medewerkers, waardoor naast de algemene aantrekkelijkheid van de organisatie ook de 

daadwerkelijke acties die potentiële medewerkers willen ondernemen naar een organisatie van 

belang zijn, wordt in het huidige onderzoek de definitie van Highhouse et al. (2003) gehanteerd. De 

drie dimensies voor de aantrekkelijkheid van een organisatie als werkgever worden gezamenlijk 

meegenomen in het onderzoek. 

Naast Cober et al. (2004) beschrijft Turban (2001) een link tussen de aantrekkelijkheid van 

een organisatie als werkgever en het wervingsproces. Volgens de auteur wordt de aantrekkelijkheid 

van een organisatie als werkgever positief beïnvloedt door wervingsactiviteiten. Gender-gebaseerd 

HRM is een activiteit dat onder andere gefocust is op het werven van potentiële medewerkers en er 

blijkt inderdaad een samenhang te bestaan tussen gender-gebaseerd HRM en de aantrekkelijkheid 

van een organisatie als werkgever (Turban & Greening, 1997; Ali, 2015). Gender-gebaseerd HRM 

wordt in de literatuur gedefinieerd als een organisatorisch beleid gericht op 

genderdiversiteitsmanagement (Ali, 2015). Volgens de auteur is een belangrijk aspect van gender-

gebaseerd HRM het afgeven van een signaal over genderdiversiteit en het genderdiversiteitsbeleid 

vanuit de HRM afdeling van een organisatie. Gender-gebaseerd HRM wordt ook wel 

geïmplementeerd in organisaties door middel van genderdiversiteitsmanagementprogramma’s 

(Turban & Greening, 1997; Ali, 2015). Genderdiversiteitsmanagementprogramma’s zijn gericht op 

de inclusie, promotie en vooruitgang van vrouwen in organisaties en gelijke kansen voor mannen 

en vrouwen op de werkvloer (Turban & Greening, 1997; Olsen et al., 2015, p. 2; Ali, 2015).  

Gender-gebaseerd HRM en genderdiversiteitsprogramma’s worden onder andere in de 

onderzoeken van Ali (2015) en Thomas (1990) gelinkt aan affirmative action (AA) en AA 
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programma’s. AA is gefocust op het tegengaan van discriminatie tegen minderheden in 

organisaties, bijvoorbeeld op basis van gender of ras. Bovendien is AA gericht op het promoten 

van minderheden binnen een organisatie en daarmee het managen van diversiteit (Thomas, 1990). 

De definitie van AA van Thomas (1990) komt overeen met de definitie van gender-gebaseerd 

HRM van Olsen et al. (2015), die gericht is op de inclusie, promotie en vooruitgang van vrouwen 

in organisaties. Volgens Thomas (1990) richten AA programma’s zich daarnaast op het 

introduceren van minderheden binnen een organisatie en het streven naar voordelen voor 

minderheden (Smith, Wokutch, Harrington & Dennis, 2004). Daartegenover promoten 

diversiteitsprogramma’s met name de gelijkheid binnen organisaties, zonder alleen de nadruk te 

leggen op minderheden (Smith et al., 2004).  

In de literatuur omtrent diversiteit en het managen van diversiteit worden AA -en 

diversiteitsmanagementprogramma’s veelal besproken als een verlengde van elkaar (Kelly & 

Dobbin, 1998). Smith et al. (2004) beschrijven dat de verschillen tussen de twee programma’s niet 

altijd duidelijk herkenbaar zijn. Thomas (1990) impliceert dat AA -en 

genderdiversiteitsmanagementprogramma’s elkaar kunnen versterken. De huidige studie is niet 

alleen gericht op het werven van vrouwen, maar op het werven van zowel mannelijke- als 

vrouwelijke potentiële medewerkers door communicatie over het genderdiversiteitsbeleid van een 

organisatie. Het huidige onderzoek sluit daardoor meer aan bij de doelstelling van het managen van 

genderdiversiteit dan bij het doel van AA. Echter, door de overlap in definities en de 

overeenkomsten op het gebied van communicatie over de programma’s en het beleid naar externe 

stakeholders, bijvoorbeeld in de vorm van diversiteitsstatements in brochures (Smith et al., 2004), 

wordt in het huidige onderzoek ook rekening gehouden met de theorieën en onderzoeken over AA.  

Zoals eerder beschreven is een belangrijk aspect van gender-gebaseerd HRM het afgeven 

van een signaal aan potentiële medewerkers. Dit signaal kan bijvoorbeeld worden afgegeven door 

de communicatie via brochures of advertenties over het belang dat een organisatie hecht aan 

genderdiversiteit (Turban & Greening, 1997; Ali, 2015). Bij de communicatie naar externe 

stakeholders, zoals naar potentiële medewerkers, wordt uitgegaan van de signalering theorie (Ali, 

2015; Connelly, Certo, Ireland & Reutzel, 2011). De signalering theorie veronderstelt volgens de 

auteurs dat de beschikbare informatie over een organisatie − die onder andere voortkomt uit 

brochures of advertenties − als signalen opvangen en geïnterpreteerd worden. Op basis van de 

interpretatie van deze signalen wordt door externe stakeholders een beeld gevormd over een 

organisatie, dat invloed heeft op de beslissingen van de stakeholders, bijvoorbeeld omtrent de 

intenties tot solliciteren (Ali, 2015; Connelly et al., 2011). De signalen die een organisatie afgeeft 

door middel van communicatie − die invloed blijken te hebben op de beslissingen van externe 

stakeholders − zijn daarom een belangrijk aspect bij het werven van personeel (Ali, 2015). De 
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communicatie vanuit organisaties naar externe stakeholders wordt onder andere gerealiseerd door 

middel van statements in wervingsbrochures en advertenties (Williams & Bauer, 1994). In de 

literatuur worden statements over de positie van een organisatie ten opzichte van diversiteit of een 

diversiteitsbeleid ook wel diversiteitsstatements genoemd (Wilson, Meyer & McNeal, 2012) en 

bestaan bijvoorbeeld uit statements als “organisatie X hecht veel waarde aan genderdiversiteit”. De 

signalen en communicatie vanuit een organisatie naar externe stakeholders en de invloed van de 

communicatie op de perceptie van potentiële medewerkers zijn van belang in het huidige 

onderzoek. 

In het onderzoek van Smith, Wokutch, Harrington en Dennis (2004) wordt het verschil 

tussen diversiteitsstatements en statements gebaseerd op AA in rekruteringsmateriaal en brochures 

vergeleken. De auteurs concluderen dat er positiever gereageerd wordt op de statements gebaseerd 

op AA − waarbij de focus ligt op de vooruitgang van minderheden − dan op de statements gefocust 

op gelijkheid en diversiteit. Smith et al. (2004) beschrijven dat dit verschil komt doordat het 

programma gebaseerd op het managen van diversiteit, ten opzichte van AA, meer persoonlijke 

inspanning vergt van de individuen en minder concreet is dan een AA programma. Het managen 

van diversiteit zou als een grotere persoonlijke inspanning worden ervaren door (potentiële) 

medewerkers omdat van iedereen verwacht wordt dat diversiteit wordt gerespecteerd in de 

organisatie en het diversiteitsbeleid wordt nageleefd (Smith et al., 2004). Daarentegen zou een AA 

programma volgens de auteurs meer gericht zijn op het behalen van diversiteitstargets door 

bijvoorbeeld het versoepelen van de selectieprocedures voor vrouwen. In tegenstelling tot de 

resultaten van Smith et al. (2004) wordt in een artikel van Gilbert et al. (1999) − waar AA 

programma’s ook met diversiteitsmanagementprogramma’s worden vergeleken − gesteld dat het 

managen van diversiteit de succesvolle opvolger is van AA. Bovendien wordt door de auteurs 

beschreven dat diversiteitsmanagement vaak zelfs belangrijk is voor het overleven van een 

organisatie. Volgens Gilbert et al. (1999) lopen organisaties die diversiteit niet als strategisch doel 

zien onder andere de kans om imagoschade op te lopen.  

Meerdere malen wordt in de literatuur het verband tussen enerzijds gender-gebaseerd 

HRM, oftewel AA, diversiteitsmanagementprogramma’s en -initiatieven van organisaties, en 

anderzijds de aantrekkelijkheid van een organisatie als werkgever geïmpliceerd (e.g. Williams & 

Bauer, 1994; Turban & Greening, 1997; Albinger & Freeman, 2000; Smith et al., 2004). Het 

onderzoek van Williams en Bauer (1994) toont een positief verband tussen het managen van een 

diversiteitsbeleid en de aantrekkelijkheid van een organisatie als werkgever. Williams en Bauer 

(1994) stellen dat organisaties aantrekkelijker worden geëvalueerd door potentiële sollicitanten 

wanneer in wervingsbrochures gecommuniceerd wordt over het diversiteitsbeleid dat gevoerd 

wordt. Dit sluit aan bij het werk van Highhouse et al. (2003), waaruit blijkt dat elementen uit 
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wervingsbrochures de aantrekkelijkheid van een organisatie kunnen beïnvloeden. Highhouse et al. 

(2003) maken hierbij een onderscheid tussen de drie dimensies van de aantrekkelijkheid van een 

organisatie als werkgever, namelijk de algemene aantrekkelijkheid, de intenties en de 

waargenomen prestige. De auteurs stellen dat de aantrekkelijkheid van een organisatie als 

werkgever niet direct leidt tot actieve en positieve intenties van de potentiële medewerkers naar de 

organisatie, zoals bijvoorbeeld het solliciteren voor een baan. Anderzijds kan volgens de auteurs 

het lezen van een advertentie van een organisatie ervoor zorgen dat de organisatie als prestigieuzer 

wordt geëvalueerd en de organisatie bijvoorbeeld gezien wordt als een plek waar veel mensen 

willen werken. Het lezen van de advertentie hoeft voor de lezer daarentegen geen effect te hebben 

op de algemene aantrekkelijkheid om voor de organisatie te werken (Highhouse et al., 2003).  

Uit het onderzoek van Martins en Parsons (2007) blijkt dat niet alleen het managen van 

diversiteit en de communicatie over diversiteit, maar ook specifiek van genderdiversiteit, 

gerelateerd is aan de aantrekkelijkheid van een organisatie als werkgever. Martins en Parsons 

(2007) impliceren dat de communicatie over het genderdiversiteitsbeleid van een organisatie naar 

stakeholders van belang is om de perceptie van het genderdiversiteitsmanagementprogramma en de 

waarde die een organisatie hecht aan genderdiversiteit te managen en daardoor aantrekkelijker te 

worden ervaren als werkgever. Het communiceren over het genderdiversiteitsbeleid sluit aan bij de 

definitie van gender-gebaseerd HRM, waar de focus ligt op het zenden van signalen over de waarde 

die een organisatie hecht aan genderdiversiteit (Connelly et al., 2011; Ali, 2015). 

In recentelijk onderzoek van Ali (2015) is een suggestie gedaan voor meer empirisch 

onderzoek naar de relatie tussen gender-gebaseerd HRM en de aantrekkelijkheid van een 

organisatie als werkgever. Het huidige onderzoek draagt bij aan de wetenschap aangezien het 

gericht is op het effect van een specifiek aspect van gender-gebaseerd HRM, namelijk de signalen 

en communicatie naar externe stakeholders, op de aantrekkelijkheid van een organisatie als 

werkgever. Het onderzoek van Ali (2015) is onder andere gefocust op de relatie tussen gender-

gebaseerd HRM en genderdiversiteit in organisaties en de samenhang tussen gender-gebaseerd 

HRM en organisatieprestaties. Uit het onderzoek van Ali (2015) blijkt dat gender-gebaseerd HRM 

zowel leidt tot genderdiversiteit op management en non-management posities in organisaties als tot 

positieve organisatieprestaties. Als aanvulling op deze kennis is het interessant om te onderzoeken 

of de communicatie over gender-gebaseerd HRM ook een positieve invloed heeft op de 

aantrekkelijkheid van een organisatie als werkgever voor potentiële medewerkers. In de huidige 

studie wordt bovendien onderzocht in hoeverre de perceptie van het karakter van de organisatie, die 

potentiële medewerkers mogelijk ontwikkelen door het lezen van een organisatieadvertentie, deze 

relatie verklaart.   
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Op basis van de theorieën omtrent de aantrekkelijkheid van een organisatie als werkgever 

door het proactief communiceren over het (gender)diversiteitsbeleid van een organisatie gericht op 

potentiële medewerkers − dat voortkomt uit gender-gebaseerd HRM − is de volgende hypothese 

opgesteld: 

Hypothese 1: De communicatie over het genderdiversiteitsbeleid van een organisatie gericht op 

potentiële medewerkers, ten opzichte van communicatie waarin geen aandacht is voor 

genderdiversiteit, heeft een positieve invloed op de aantrekkelijkheid van een organisatie als 

werkgever voor potentiële medewerkers.  

2.2 Verschillen tussen mannen en vrouwen in de interpretatie van de communicatie 

over het genderdiversiteitsbeleid 

Uit diverse onderzoeken blijkt dat er een verschil is tussen mannen en vrouwen in de 

interpretatie van genderdiversiteitsmanagementprogramma’s en het proactief managen van 

genderdiversiteit (Kravitz & Platania, 1993; Williams & Brauer, 1994; Thomas & Wise, 1999; 

Konrad & Hartmann, 2001). Uit het onderzoek van Konrad en Hartmann (2001) blijkt dat vrouwen 

genderdiversiteitsmanagementprogramma’s meer ondersteunen dan mannen. Volgens de auteurs is 

de reden hiervoor dat vrouwen geloven in het bestaan van genderdiscriminatie en uitgaan van een 

traditionele houding van mannen tegenover vrouwen. Konrad en Hartmann (2001) impliceren 

daarnaast dat mannen genderdiversiteitsprogramma’s onder andere als een bedreiging zien voor 

hun eigen carrières en een traditionele houding hebben ten opzichte van vrouwen. Dit sluit aan bij 

het onderzoek van Kravitz en Platania (1993), waaruit blijkt dat vrouwen uit eigenbelang en het 

tegengaan van gender-gebaseerde discriminatie positiever reageren op activiteiten op basis van AA 

programma’s. Anderzijds zijn er onderzoeken waarbij gesteld wordt dat vrouwen een negatieve 

houding hebben ten opzichte van genderdiversiteitsmanagementprogramma’s (Heilman & Alcott, 

2001). Volgens de auteurs kan een genderdiversiteitsbeleid –of programma namelijk impliceren dat 

vrouwen minder geschikt zijn dan mannen om te werken in een organisatie. Bovendien kan het 

proactief managen van diversiteit vrouwen het gevoel geven onterecht bevoorrecht te worden door 

organisaties op basis van gender (Heilman & Alcott, 2001; Olsen, Parsons, Martins & Ivanaj, 

2015). Het onderzoek van Ng en Burke (2005) stelt daarentegen dat het managen van 

genderdiversiteit organisaties aantrekkelijker maakt voor vrouwen. Bovendien blijkt uit het 

onderzoek van Thomas en Wise (1999) dat diversiteitsprogramma’s − naast specifieke factoren die 

horen bij een baan − een belangrijk aspect zijn voor de aantrekkelijkheid van een organisatie en dat 

hier met name door vrouwen belang aan gehecht wordt.  

Een onderzoek dat nauw aansluit bij het doel van de huidige studie – waarbij de focus ook 

ligt op het effect van de manipulatie in de communicatie gericht op potentiële medewerkers – is 
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uitgevoerd door Williams en Bauer (1994). Uit een onderzoek van Williams en Bauer (1994) blijkt 

dat het effect van een manipulatie in de communicatie over diversiteit gericht op potentiële 

medewerkers op de aantrekkelijkheid van een organisatie sterker is voor vrouwen en niet-blanken, 

dan voor mannen en blanken. Uit de resultaten van het onderzoek van Williams en Bauer (1994) 

blijkt dat – naast het hebben van een diversiteitsbeleid of- programma − de communicatie over het 

diversiteitsbeleid naar externe stakeholders onder andere verschillend geïnterpreteerd wordt door 

mannen en vrouwen. De huidige studie differentieert zich van het onderzoek van Williams en 

Bauer (1994) omdat de studie toegespitst is op genderdiversiteit en omdat er onder andere ook een 

mediërend effect onderzocht wordt. 

Zoals hierboven beschreven wordt in diverse onderzoeken geïmpliceerd dat de signalen, 

acties en communicatie van een genderdiversiteitsbeleid van een organisatie door mannen en 

vrouwen verschillend geïnterpreteerd worden (Heilman, Simon & Repper, 1987; Williams & 

Bauer, 1994; Thomas & Wise, 1999; Heilman & Alcott, 2001; Ng & Burke, 2005). Enerzijds 

worden de signalen positief geïnterpreteerd door vrouwen en anderzijds als een onterecht verkregen 

voordeel vanuit een organisatie (Olsen et al., 2015). Het huidige onderzoek draagt bij aan de 

discussie of het proactief communiceren over de waarde die een organisatie hecht aan 

genderdiversiteit naar externe stakeholders positief of negatief geïnterpreteerd wordt door mannen 

en vrouwen en of hierin een verschil is tussen mannen en vrouwen. Bovendien vormt het uitvoeren 

van het onderzoek een verbreding van de kennis op de reeds onderzochte effecten van gender-

gebaseerd HRM in landen als Frankrijk en Amerika (Ali, 2015; Olsen et al., 2015). Uit het 

onderzoek van Olsen et al. (2015) blijkt onder andere dat vrouwen in Frankrijk 

genderdiversiteitsprogramma’s niet associëren met relevante persoonlijke kansen en voordelen 

voor vrouwen. Daartegenover zien vrouwen uit Amerika volgens Olsen et al. (2015) over het 

algemeen wel de voordelen van genderdiversiteitsprogramma’s. Hieruit blijkt dat de verschillen in 

interpretatie van genderdiversiteitsmanagement en de communicatie over genderdiversiteit ook 

voort kunnen komen door verschillen in nationaliteit en cultuur (Ali, 2015). Het huidige onderzoek 

wordt uitgevoerd in Nederland en vormt daarmee een verbreding van de kennis.  

Op basis van bovenstaande theorieën omtrent de verschillen tussen mannen en vrouwen in 

de interpretatie van een genderdiversiteitsbeleid en het effect van de manipulatie in de 

communicatie over genderdiversiteit op de aantrekkelijkheid van een organisatie als werkgever, is 

de volgende hypothese opgesteld: 

Hypothese 2a: Het (positieve) effect van de manipulatie van de communicatie over 

genderdiversiteit gericht op potentiële medewerkers op de aantrekkelijkheid van een organisatie als 

werkgever is sterker voor vrouwen dan voor mannen. 
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Naast verschillen in interpretatie van een genderdiversiteitsbeleid op basis van geslacht, 

kan ook gekeken worden naar de verschillen tussen genderrollen. Een individu kan zich, afgezien 

van het geslacht, identificeren met meer mannelijke- of vrouwelijke karaktereigenschappen (Bem, 

1974). Wong, Kettlewell en Sproule (1985) benadrukken het belang van masculiene- en feminiene 

zelfbeschrijvingen van individuen bij het onderzoeken van verschillen tussen mannen en vrouwen. 

De auteurs beweren namelijk dat de masculiene- en feminiene zelfbeschrijvingen van individuen de 

verschillen in gedrag en het handelen van individuen kunnen verklaren en dat de verschillen in 

gedrag en het handelen niet altijd gerelateerd zijn aan geslacht. Masculiene- en feminiene 

zelfbeschrijvingen van individuen worden omschreven als de karaktereigenschappen waarmee een 

individu zich identificeert (Bem, 1974). De masculiniteit versus femininiteit van individuen kan 

bepaald worden aan de hand van stereotype masculiene- en feminiene karaktereigenschappen uit de 

Bem Sex-Role Inventory Scale (Bem, 1974). Feminiene, oftewel vrouwelijke, stereotype 

karaktereigenschappen zijn bijvoorbeeld “warmhartig” en “teder” (Bem, 1974). Masculiene, 

oftewel mannelijke, stereotype karaktereigenschappen zijn bijvoorbeeld “agressief” en “assertief” 

(Bem, 1974). Uit het onderzoek van Wong et al. (1985) blijkt dat vrouwen met feminiene 

eigenschappen minder inspanning leveren voor hun carrière, dan vrouwen die zich identificeren 

met masculiene eigenschappen. Bovendien blijkt uit het onderzoek dat de identificatie van vrouwen 

met masculiene eigenschappen één van de belangrijkste voorspellers is voor een succesvolle 

carrière van vrouwen (Wong et al., 1985). Daarnaast blijkt uit het onderzoek van Fassinger (1990) 

dat de masculiene- en feminiene zelfbeschrijvingen bepalend zijn voor de carrière en -keuzes van 

vrouwen. De auteur stelt dat vrouwen met meer masculiene karaktereigenschappen eerder de 

neiging hebben om te kiezen voor een niet-traditionele carrière voor vrouwen dan vrouwen met 

meer feminiene eigenschappen, zoals een carrière in de wetenschap (Fassinger, 1990).  

Een stereotype karaktereigenschap van een feminien individu is dat hij of zij van kinderen 

houdt (Bem, 1974). Bovendien blijkt uit een artikel van Powell en Greenhaus (2010) dat feminiene 

individuen meer belang hechten aan de rol van familie en work-life balance, ten opzichte van 

masculiene individuen. Initiatieven voor het realiseren van een work-life balance, zoals 

kinderopvang en mogelijkheden tot flexibel werken, zijn vaak onderdeel van het managen van 

diversiteit (Gale, Davidson & Davidson, 2006). Volgens Gale et al. (2006) is het niet aanbieden 

van flexibele werkregelingen door een organisatie discriminerend naar de groep medewerkers die 

hier belang aan hecht. Volgens de auteurs bevordert een beleid omtrent work-life balance de 

diversiteit in een organisatie. De initiatieven voor het realiseren van een work-life balance, 

geïnitieerd om de diversiteit te managen, zullen daardoor onder andere feminiene individuen 

aanspreken, aangezien zij hier belang aan hechten (Powell & Greenhause, 2010; Gale et al., 2006). 
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In het huidige onderzoek gaat aandacht uit naar genderverschillen en de nadruk ligt op de 

carrière van vrouwen. Om deze reden wordt in het huidige onderzoek naast het geslacht van 

individuen rekening gehouden met masculiene- en feminiene zelfbeschrijvingen (Wong et al., 

1985).  

Aan de hand van de theorie over de invloed van masculiene- en feminiene 

karaktereigenschappen op het handelen en de keuzes van individuen, wat mogelijk invloed heeft op 

de relatie tussen de communicatie over het genderdiversiteitsbeleid van een organisatie en de 

aantrekkelijkheid van een organisatie als werkgever, is de volgende hypothese opgesteld: 

Hypothese 2b: Het (positieve) effect van de manipulatie van de communicatie over 

genderdiversiteit gericht op potentiële medewerkers op de aantrekkelijkheid van een organisatie als 

werkgever is sterker voor feminiene individuen dan voor masculiene individuen. 

2.3 De invloed van de communicatie over het genderdiversiteitsbeleid op de perceptie 

van het organisatiekarakter  

Love en Kraatz (2009) impliceren dat de signalen die een organisatie afgeeft, door middel 

van communicatie in brochures en advertenties naar externe stakeholders over het 

genderdiversiteitsbeleid (Ali, 2015), invloed hebben op de perceptie die externe stakeholders 

hebben van het organisatiekarakter. In wetenschappelijk onderzoek naar de perceptie van het 

organisatiekarakter blijkt dat het organisatiekarakter gelinkt wordt aan zowel het imago als de 

reputatie van een organisatie (Davies, Chun, Da Silva & Roper, 2004). Een vergelijkingsonderzoek 

van Gotsi en Wilson (2001) laat zien dat de definities van imago en reputatie in diverse 

wetenschappelijke artikelen door elkaar heen gebruikt worden. Om deze reden wordt bij het 

onderzoek naar literatuur over het organisatiekarakter voor het huidige onderzoek ook theorie over 

de reputatie en het imago van een organisatie besproken.  

Barber (1998) beschrijft het imago van een organisatie als een algemene en algehele 

impressie van een organisatie, gebaseerd op feiten, gevoelens en overtuigingen, die individuen 

associëren met een organisatie. Fombrun (1996) definieert daarnaast de reputatie van een 

organisatie als de mate waarin anderen het gevoel hebben dat een organisatie kan voldoen aan de 

verwachtingen van alle stakeholders (Fombrun & Gardberg, 2000). Uit het onderzoek van Berens 

en Van Riel (2004) blijkt dat er drie stromingen te onderscheiden zijn in het meten van reputatie; 

één stroming is gefocust op sociale verwachtingen, de tweede stroming richt zich op de 

persoonskenmerken die een organisatie typeren en de derde stroming is gebaseerd op vertrouwen 

en de betrouwbaarheid van een organisatie. De tweede stroming van Berens en Van Riel (2004), 

gericht op het evalueren van de reputatie aan de hand van de persoonlijkheid en 
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persoonskenmerken van een organisatie, sluit aan bij de definitie van de perceptie van het 

organisatiekarakter van Davies et al. (2004). De auteurs definiëren de perceptie van het 

organisatiekarakter namelijk als �de manier waarop een stakeholder een organisatie onderscheidt, 

uitgedrukt in persoonlijke kenmerken�(p. 127). Oftewel, de perceptie van het organisatiekarakter 

kan gezien worden als de perceptie van de reputatie van een organisatie aan de hand van een 

personificatie metafoor (Davies et al., 2004). Het evalueren van een organisatie aan de hand van 

een personificatie metafoor kan vanuit een intern- en extern perspectief, waarbij het externe 

perspectief draait om de evaluatie van het organisatiekarakter door externe stakeholders, zoals 

potentiële medewerkers (Davies et al., 2004).  

Het evalueren van de reputatie van een organisatie aan de hand van het organisatiekarakter 

is gericht op de emotionele band die een stakeholder met een organisatie heeft en de nadruk ligt op 

het evalueren van een organisatie aan de hand van karaktereigenschappen en kenmerken van 

personen (Davies et al., 2004). Bij de evaluatie van het organisatiekarakter wordt aan respondenten 

gevraagd zich in te beelden dat een organisatie of merk “tot leven komt” en er wordt gevraagd de 

organisatie te evalueren aan de hand van persoonlijke kenmerken, zoals “ambitie” en 

“betrouwbaarheid” (Davies et al., 2004). De auteurs impliceren dat deze benadering ervoor zorgt 

dat het complexe begrip “reputatie” gemakkelijker te evalueren wordt voor stakeholders. Naast 

Davies et al. (2004) heeft ook Aaker (1997) een onderzoek verricht naar het linken van 

persoonlijkheidskarakteristieken en -eigenschappen aan een merk of organisatie. Aaker (1997) 

maakt onderscheid tussen 114 persoonlijkheidskenmerken om een merk of organisatie te kunnen 

beschrijven. Aaker (1997) beschrijft ook specifieke masculiene- en feminiene kenmerken als 

persoonlijkheidskarakteristieken voor organisaties, zoals de masculiene kenmerken “mannelijk” en 

“ruw” en de vrouwelijke kenmerken “vrouwelijk” en “charmant”. Vanwege de masculiene- en 

feminiene kenmerken om een organisatie te evalueren speelt naast de theorie van Davies et al. 

(2004) ook de theorie van Aaker (1997) een rol in het huidige onderzoek.  

De stroming voor het meten van de reputatie van een organisatie aan de hand van het 

vertrouwen en de betrouwbaarheid van een organisatie van Berens en Van Riel (2004), komt 

overeen met de evaluatie van de emotionele aantrekkelijkheid van een organisatie door een 

stakeholder (Fombrun, Gardberg & Sever, 2000). Volgens Fombrun et al. (2000) is de emotionele 

aantrekkelijkheid één van de aspecten om de reputatie van een organisatie te meten en is deze 

dimensie gefocust op het vertrouwen van een stakeholder in een organisatie. Het evalueren van de 

reputatie van een organisatie aan de hand van de emotionele aantrekkelijkheid wordt − net als het 

evalueren aan de hand van persoonlijkheidskenmerken − onder andere toegepast bij externe 

stakeholders zoals potentiële medewerkers (Fombrun et al., 2000). Aangezien geen specifieke 

kennis vereist is van de organisatie voor zowel het evalueren van een organisatie aan de hand van 
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de personificatie metafoor, als het evalueren aan de hand van de emotionele aantrekkelijkheid, 

worden beide mogelijkheden om een organisatie te evalueren toegepast in het huidige onderzoek. 

Zoals eerder beschreven impliceren Love en Kraatz (2009) dat de perceptie van het 

organisatiekarakter gevormd wordt door signalen die een organisatie afgeeft door middel van 

communicatie. De onderzoeken van Williams en Bauer (1994) en Avery en McKay (2006) laten 

zien dat de inhoud van wervingsadvertenties en brochures − waarmee een signaal afgegeven wordt 

van organisaties naar externe stakeholders − invloed heeft op de evaluatie van het 

organisatiekarakter en de reputatie van een organisatie (Williams & Bauer, 1994; Avery & McKay, 

2006). Avery en McKay (2006) stellen dat organisaties de impressie geven aan minderheden dat 

waarde gehecht wordt aan diversiteit wanneer organisaties in wervingsadvertenties open zijn over 

het diversiteitsbeleid en minderheden betrekken in foto’s van organisaties. Volgens Davies et al. 

(2004) worden onder andere de eigenschappen betrokkenheid, openheid, ondersteuning, 

vriendelijkheid en de betrouwbaarheid van een organisatie gezien als aspecten die zorgen voor de 

perceptie van een aangenaam organisatiekarakter. Het verwerken van diversiteitsstatements en de 

inclusie van minderheden in foto’s van advertenties geeft een signaal af dat organisaties betrokken 

zijn bij minderheden (Avery & McKay, 2006). Bovendien geven deze acties van een organisatie 

openheid over het beleid dat ze voeren omtrent diversiteit (Avery & McKay, 2006) en hangen 

daarmee samen met een aantal kenmerken van een aangenaam organisatiekarakter (Davies et al., 

2004). 

Volgens Davison (2013) wordt door veel organisaties het tegenovergestelde gedaan en 

wordt door de communicatie een beeld afgegeven van genderongelijkheid. Davison (2013) 

beschrijft dat foto’s een belangrijke bron zijn voor de communicatie over gender en diversiteit van 

een organisatie en dat vrouwen in de foto’s van organisaties vaak ondervertegenwoordigd zijn. 

Avery en McKay (2006) beschrijven dat het opnemen van statements over het diversiteitsbeleid in 

organisatieadvertenties een positieve invloed heeft op het imago dat minderheden, zoals vrouwen, 

hebben van een organisatie. Naast Avery en McKay (2006) benadrukken Williams en Bauer (1994) 

het belang van diversiteitsstatements van een organisatie in advertenties. Williams en Bauer (1994) 

bespreken niet alleen het opnemen van diversiteitsstatements in brochures, maar ook het gebruik 

van visuele afbeeldingen die diversiteit weergeven, bijvoorbeeld door middel van het plaatsen van 

foto’s van zowel mannen als vrouwen. Het huidige onderzoek vormt een aanvulling op de reeds 

onderzochte effecten van het opnemen van diversiteitsstatements en foto’s in een 

organisatieadvertentie, gericht op externe stakeholders, op de reputatie en het imago van een 

organisatie. 
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Op basis van bovenstaande theorieën over de invloed van de communicatie over het 

genderdiversiteitsbeleid en het opnemen van aspecten van het diversiteitsbeleid in advertenties op 

de perceptie van het organisatiekarakter, is de volgende hypothese opgesteld:  

Hypothese 3: De communicatie over het genderdiversiteitsbeleid van een organisatie gericht op 

potentiële medewerkers, ten opzichte van communicatie waarin geen aandacht is voor 

genderdiversiteit, leidt tot de perceptie van een aangenaam organisatiekarakter. 

2.4 Perceptie aangenaam organisatiekarakter als voorwaarde voor aantrekkelijkheid 

van organisatie als werkgever 

Diverse studies tonen een link aan tussen de perceptie van het organisatiekarakter, oftewel 

de reputatie of het imago van een organisatie, en de aantrekkelijkheid van een organisatie als 

werkgever (e.g. Turban, 2001; Turban & Cable, 2003). Turban en Cable (2003) impliceren een 

positief verband tussen de perceptie van het organisatiekarakter, oftewel een positieve of goede 

reputatie, en het aantrekken van gekwalificeerd personeel. Het onderzoek van Turban en Cable 

(2003) stelt dat bij organisaties met een positieve reputatie − ten opzichte van organisaties met een 

negatieve reputatie − meer en beter gekwalificeerde potentiële medewerkers intenties hebben om te 

solliciteren. De intentie om te solliciteren bij een organisatie valt onder één van de dimensies van 

de aantrekkelijkheid van een organisatie als werkgever (Highhouse, Lievens & Sinar; 2003) en 

daaruit blijkt dat de perceptie van het organisatiekarakter invloed heeft op de aantrekkelijkheid van 

een organisatie als werkgever. Barber (1998) stelt dat het imago van een organisatie, wat volgens 

Davies, Chun, Da Silva en Roper (2004) vergeleken kan worden met de perceptie van het 

organisatiekarakter, een direct effect heeft op de aantrekkelijkheid van de organisatie voor 

potentiële medewerkers. Volgens Barber (1998) leidt de perceptie van een positief of aangenaam 

imago van een werkgever onder andere tot positieve sociale uitkomsten voor medewerkers, 

waaronder het krijgen van bevestiging op de werkvloer. Daarentegen kan de perceptie van een 

negatief imago leiden tot negatieve uitkomsten voor medewerkers, zoals stress. Volgens Barber 

(1998) geven potentiële medewerkers daarom de voorkeur aan organisaties met een aangenaam 

imago.  

Op basis van bovenstaande theorieën omtrent de relatie tussen de perceptie van een 

aangenaam organisatiekarakter en de aantrekkelijkheid van een organisatie als werkgever, is de 

volgende hypothese opgesteld: 

Hypothese 4: Er is een positieve relatie tussen de perceptie van een aangenaam organisatiekarakter 

en de aantrekkelijkheid van de organisatie als werkgever voor potentiële medewerkers. 
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2.5 De communicatie over het genderdiversiteitsbeleid, de perceptie van een 

aangenaam organisatiekarakter en de aantrekkelijkheid van een organisatie als 

werkgever 

In het onderzoek van Brouer, Stefanone, Badawy, Egnoto en Seitz (2015) wordt het 

proactief communiceren over het diversiteitsbeleid naar externe stakeholders − door middel van 

foto’s en statements – zowel gelinkt aan de perceptie van het organisatiekarakter als de 

aantrekkelijkheid van een organisatie als werkgever. Brouer et al. (2015) stellen dat de 

communicatie over diversiteit, bijvoorbeeld door het gebruik van foto’s en statements over de 

belangrijkheid van diversiteit op het LinkedIn profiel en de organisatiewebsite, leiden tot de 

perceptie van een aangenaam organisatiekarakter. De auteurs concluderen bovendien dat de 

perceptie van een aangename reputatie, oftewel een aangenaam organisatiekarakter, een positieve 

invloed heeft op de aantrekkelijkheid van een organisatie als werkgever voor potentiële 

medewerkers.  

Het huidige onderzoek zorgt voor een verbreding van kennis op het reeds uitgevoerde 

experimentele onderzoek van Brouer et al. (2015) naar de effecten van een algemeen 

diversiteitsbeleid op de aantrekkelijkheid van een organisatie als werkgever. In het onderzoek van 

Brouer et al. (2015) ligt de focus op het communiceren van de waarde die een organisatie hecht aan 

diversiteit via het sociale media netwerk LinkedIn en de organisatiewebsite. De auteurs beschrijven 

dat consistente informatie over diversiteit op de organisatiewebsite en de LinkedIn pagina leidt tot 

de perceptie van een aangenamer organisatiekarakter, ten opzichte van geen consistente informatie 

over diversiteit. Brouer et al. (2015) impliceren dat de perceptie van een aangenamer 

organisatiekarakter leidt tot de perceptie van een aantrekkelijkere organisatie als werkgever voor 

potentiële medewerkers. Het huidige onderzoek zorgt voor een verbreding van de kennis van dit 

reeds uitgevoerde onderzoek, aangezien in de huidige studie de nadruk ligt op de invloed van de 

communicatie van een specifiek diversiteitsbeleid, namelijk een genderdiversiteitsbeleid. Daarnaast 

draagt het huidige onderzoek bij aan de wetenschap, aangezien het gericht is op het communiceren 

van informatie over genderdiversiteit naar externe stakeholders via een wervingsadvertentie en niet 

via LinkedIn of de organisatiewebsite, zoals bij het onderzoek van Brouer et al. (2015). 

De relatie tussen de communicatie over het genderdiversiteitsbeleid, de perceptie van het 

organisatiekarakter en de aantrekkelijkheid van een organisatie als werkgever, die Brouer et al. 

(2015) impliceren, komt ook voort uit een onderzoek van Turban (2001). Uit een onderzoek van 

Turban (2001) blijkt dat wervingsactiviteiten − zoals communicatie via wervingsmateriaal en 

andere mogelijkheden van communicatie van een organisatie naar potentiële medewerkers − een 

indirect effect hebben op de aantrekkelijkheid van een organisatie als werkgever. Volgens de auteur 

is de verklarende factor tussen de wervingsactiviteiten en de aantrekkelijkheid van een organisatie 
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als werkgever de perceptie van de organisatie. Volgens Turban (2001) verandert de kennis en 

perceptie van de organisatie door het afgeven van een signaal over de organisatie via 

wervingsactiviteiten. De auteur impliceert bovendien dat de bekendheid met een organisatie een 

positieve invloed heeft op de aantrekkelijkheid van een organisatie als werkgever. Naar aanleiding 

van de resultaten beschrijft Turban (2001) het belang voor organisaties van wervingsactiviteiten en 

de communicatie van organisaties naar potentiële medewerkers.  

Albinger en Freeman (2000) en Turban en Greening (1997) impliceren een positief verband 

tussen het managen van diversiteit en de aantrekkelijkheid van een organisatie en concluderen dat 

dit voortkomt uit de Corporate Social Performance (CSP) van een organisatie. CSP is gericht op 

het aandacht besteden en voldoen aan verantwoordelijkheden naar diverse stakeholders. Één van de 

dimensies van CSP is de vertegenwoordiging van vrouwen en minderheden in organisaties (Turban 

& Greening, 1997; Albinger & Freeman, 2000). Volgens de auteurs leidt CSP onder andere tot het 

verbeteren van de reputatie van een organisatie en het aantrekken van de gewenste medewerkers en 

heeft dit een positief effect op de aantrekkelijkheid van een organisatie als werkgever. De auteurs 

benadrukken het belang van CSP activiteiten, de reputatie van een organisatie en de 

aantrekkelijkheid van een organisatie voor organisaties die personeel willen werven. Volgens 

Turban en Greening (1997) geven organisaties een signaal af van sociale verantwoordelijkheid 

wanneer zij zich richten op CSP activiteiten en informatie hierover verwerken in 

wervingsbrochures. Hoe sterker het signaal van CSP van een organisatie, hoe aantrekkelijker de 

organisatie door potentiële medewerkers wordt ervaren (Turban & Greening, 1997). 

Zoals eerder beschreven zijn er theorieën die impliceren dat de communicatie over een 

genderdiversiteitsbeleid leidt tot de perceptie van een aangenaam organisatiekarakter (Williams & 

Bauer, 1994; Avery & McKay, 2006). Bovendien zijn er theorieën die stellen dat de perceptie van 

een aangenaam organisatiekarakter leidt tot de perceptie van een aantrekkelijke organisatie als 

werkgever voor potentiële medewerkers (Turban, 2001; Turban & Cable, 2003). Daarnaast zijn er 

onderzoekers die een indirect verband impliceren tussen de communicatie over genderdiversiteit 

gericht op potentiële medewerkers, de perceptie van het organisatiekarakter en de aantrekkelijkheid 

van een organisatie als werkgever (Brouer et al., 2015; Turban & Greening, 1997). Op basis van 

deze relaties, die voortkomen uit eerder uitgevoerd wetenschappelijk onderzoek, is de volgende 

hypothese opgesteld: 

Hypothese 5: De perceptie van een aangenaam organisatiekarakter medieert de relatie tussen het 

effect van de manipulatie van de communicatie over genderdiversiteit gericht op potentiële 

medewerkers en de aantrekkelijkheid van een organisatie als werkgever. 
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2.6 Conceptueel model 

Onderstaand conceptuele model is een schematische weergave van de hypotheses die 

voortkomen uit het theoretisch kader. 

 

Figuur 1. Conceptueel model: schematische weergave van de hypotheses.
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3 Onderzoeksmethodologie 

In dit hoofdstuk wordt toegelicht welke methodologie gebruikt is om het huidige onderzoek 

uit te voeren en welke keuzes gemaakt zijn in dit proces. Verder wordt informatie verschaft over 

het onderzoeksdesign, de procedure, de operationalisatie van de concepten en de respondenten. 

3.1 Kwantitatief experimentonderzoek 

Voor het huidige onderzoek is gekozen voor een cross-sectioneel experiment met een 

kwantitatief karakter. De data zijn verzameld door middel van een vragenlijst. Het onderzoek is 

uitgevoerd bij potentiële mannelijke- en vrouwelijke medewerkers van de farmaceutische 

organisatie XYZ en ontwikkeld om hypotheses te toetsen en antwoord te geven op de 

onderzoeksvraag; In hoeverre heeft de communicatie over het genderdiversiteitsbeleid van een 

organisatie, gericht op potentiële medewerkers, invloed op de aantrekkelijkheid van een 

organisatie als werkgever voor potentiële medewerkers? Is in dit verband een verschil tussen 

mannen en vrouwen en masculiene- en feminiene individuen? En in hoeverre wordt dit verband 

verklaard door de perceptie die potentiële medewerkers hebben over het organisatiekarakter? 

3.1.1 Vooronderzoek 

Voorafgaand aan het ontwikkelen van de vragenlijst heeft een vooronderzoek 

plaatsgevonden binnen organisatie XYZ. Door middel van interviews met vier vrouwelijke 

medewerkers van organisatie XYZ is vooronderzoek uitgevoerd om te ontdekken wat de perceptie 

is van vrouwelijke medewerkers over de genderdiversiteit en het genderdiversiteitsbeleid binnen 

organisatie XYZ. Daarnaast is door middel van de interviews achterhaald of vrouwelijke 

medewerkers organisatie XYZ als een aantrekkelijke organisatie ervaren om voor te werken en of 

vrouwelijke medewerkers het gevoel hebben gelijke kansen te krijgen ten opzichte van mannen. 

Bovendien is het vooronderzoek uitgevoerd ter ondersteuning van het opzetten van de vragenlijst.  

Uit de vier interviews is naar voren gekomen dat deze vier vrouwelijke medewerkers 

organisatie XYZ een aantrekkelijke organisatie vinden om voor te werken. De mogelijkheden tot 

flexibel werken, sporten op het werk en de doorgroeimogelijkheden binnen organisatie XYZ 

werden benadrukt als voorwaarden die het werken voor organisatie XYZ aantrekkelijk maken. 

Bovendien is door de vier vrouwelijke medewerkers afzonderlijk aangegeven geen verschil te 

ervaren tussen de mogelijkheden en kansen voor mannen en vrouwen binnen organisatie XYZ.  
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De uitkomsten van deze interviews sluiten aan bij het onderzoek van Commissie Monitoring Talent 

Naar De Top (2015), waaruit blijkt dat organisatie XYZ initiatieven en acties onderneemt ten 

behoeve van genderdiversiteit.  

3.1.2 Onderzoeksdesign en procedure 

Na het vooronderzoek is de vragenlijst opgesteld met een cover story, een 

wervingsadvertentie en 17 vragen, waarvan sommige vragen meerdere items omvatten (zie Bijlage 

1 voor de gehele vragenlijst). Via de cover story werd een korte toelichting gegeven over de 

vragenlijst en werd de anonimiteit van de respondenten benadrukt. In de cover story werd geen 

uitgebreide informatie gegeven over het doel van het onderzoek om gemeenschappelijke 

methodevariantie te voorkomen (Podsakoff, Scott, MacKenzie, Lee & Podsakoff, 2003). 

Bovendien is een psychologische scheiding in de vragenlijst gemaakt, door in het midden van de 

vragenlijst de vragen te stellen over de achtergrond van de respondent, waardoor het lijkt alsof de 

onafhankelijke- en afhankelijke variabelen niet aan elkaar gerelateerd zijn (Podsakoff et al., 2003).  

De potentiële mannelijke- en vrouwelijke medewerkers van organisatie XYZ werden 

gezien als de populatie van het huidige onderzoek en zijn Nederlanders met minimaal een HBO 

opleiding die momenteel al werkzaam zijn, studenten die in de toekomst op de arbeidsmarkt terecht 

komen en werklozen die op zoek zijn naar een baan. Aangezien organisatie XYZ diverse soorten 

vacatures beschikbaar heeft waarvoor de mate van genderdiversiteit momenteel laag is − waaronder 

planners, leidinggevenden en kwaliteitsspecialisten − lopen de opleidingsachtergronden en -niveaus 

van de potentiële medewerkers uiteen. De opleidingsachtergronden die onder andere aansluiten op 

de vacatures bij organisatie XYZ zijn: Farmacie, Geneeskunde, Bedrijfskunde, Supply Chain en 

Logistiek. Vanwege de uiteenlopende vooropleidingen die mogelijk zijn om vacatures te vervullen 

bij organisatie XYZ en om een betrouwbare steekproefomvang te genereren is de populatie niet 

afgebakend op basis van een specifieke opleidingsachtergrond. Door de populatie niet af te 

bakenen was het mogelijk om ook te onderzoeken hoe potentiële medewerkers, niet bekend met de 

medische- of farmaceutische branche, aankijken tegen een wervingsadvertentie van organisatie 

XYZ, het organisatiekarakter en de aantrekkelijkheid van organisatie XYZ als werkgever. 

Bovendien kon onderzocht worden of de communicatie over het genderdiversiteitsbeleid van 

organisatie XYZ iets verandert aan deze perceptie. 

De vragenlijst is gepresenteerd via het surveysoftware programma Qualtrics. Na het 

opstellen van de vragenlijst heeft allereerst een pre-test plaatsgevonden onder 10 respondenten. 5 

respondenten hebben de vragenlijst ingevuld na het lezen van de huidige wervingsadvertentie en 5 

respondenten na het lezen van de gemanipuleerde wervingsadvertentie. Na de pre-test zijn nog 

enkele wijzigingen aangebracht in de vragenlijst (Robson, 2002). Er is bijvoorbeeld een notitie 
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toegevoegd dat de respondenten na het zien van de wervingsadvertentie niet terug konden naar de 

advertentie, aangezien uit de pre-test naar voren kwam dat dit niet duidelijk was. Het was van 

belang dat de respondenten niet terug konden naar de advertentie, aangezien er anders geen 

manipulatiecheck uitgevoerd kon worden. Door het uitvoeren van een manipulatiecheck kon 

achterhaald worden of de manipulatie in de communicatie door de respondenten is opgevallen, 

waardoor het effect van de manipulatie onderzocht kon worden. De manipulatiecheckvragen 

hadden allemaal correct beantwoord kunnen worden als de respondenten gedurende het invullen 

van de vragenlijst terug konden naar de advertentie en daarom is ervoor gekozen om dit uit te 

sluiten. 

Na de pre-test is de vragenlijst via verschillende kanalen online uitgezet door middel van 

een anonieme surveylink, zoals e-mail en de sociale media netwerken Facebook en LinkedIn. 

Daarnaast is de vragenlijst per e-mail verstuurd naar de database van het FlexCenter waar 

organisatie XYZ onder andere vacatures uitzet. Om een betrouwbare steekproefomvang te 

genereren is een week na de eerste e-mail een reminder gestuurd om de vragenlijst in te vullen. 

Bovendien is een cadeaucheque door organisatie XYZ beschikbaar gesteld om te verloten onder de 

respondenten, om het invullen van de vragenlijst aantrekkelijker te maken. 

3.1.3 Respondenten 

De anonieme survey link is geopend door 261 respondenten. Van de 261 respondenten 

hebben 162 respondenten de vragenlijst volledig ingevuld (response rate = 62%). De 162 

respondenten die de vragenlijst volledig hebben ingevuld zijn meegenomen in de 

manipulatiecheck.  

In de vragenlijst zijn drie manipulatiecheckvragen verwerkt om te achterhalen of de 

respondenten de manipulatie in de communicatie over het genderdiversiteitsbeleid in de 

wervingsadvertentie hebben opgemerkt. Een voorbeeld van een manipulatievraag uit de vragenlijst 

is: “Wie stond er op de foto in de advertentie van organisatie XYZ?”. Als de respondenten de 

manipulatie − elementen van genderdiversiteit in de wervingsadvertentie − niet hebben opgemerkt 

is er geen sprake van manipulatie. Zonder manipulatie kon het effect van de manipulatie niet 

gemeten worden en daarom zijn de respondenten gefilterd die deze elementen in de 

wervingsadvertentie wel hebben opgemerkt. Als richtlijn voor een succesvolle manipulatie is 

uitgegaan van het correct beantwoorden van twee of meer manipulatiecheckvragen. Na de 

manipulatiecheck bleken 15 respondenten 2 of meer manipulatiecheckvragen fout te hebben 

beantwoord – respondenten die naar verwachting de manipulatie niet hebben opgemerkt − en deze 

respondenten zijn daarom niet meegenomen in de analyses (N=147).  
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Van de 147 respondenten bleken 3 respondenten gepensioneerd te zijn en deze 

respondenten zijn uit de dataset gefilterd, aangezien ze niet behoorden tot de populatie van het 

onderzoek. Van de 147 respondenten zijn 144 respondenten meegenomen in de data-analyses 

(N=144). Van de 144 respondenten behoorden 84 respondenten tot de controlegroep, waarvan 25 

mannen (30,5%) en 57 vrouwen (69,5%). De experimentele groep omvatte 63 respondenten, 

waarvan 13 mannen (21%) en 49 vrouwen (79%). Tabel 1 geeft de verdeling weer van het aantal 

respondenten en het geslacht over de controle- en experimentele groep (N=144). De verdeling van 

de experimentele- en controlegroep is op toevallige wijze tot stand gekomen, aangezien de 

gemanipuleerde advertentie en de niet-gemanipuleerde advertentie gerandomiseerd werden 

weergegeven bij het openen van de survey link.  

Tabel 1 

Verdeling mannelijke- en vrouwelijke respondenten over de twee advertenties (N=144)  

  
Man Vrouw 

Controlegroep Advertentie zonder communicatie over genderdiversiteitsbeleid 25 57 
Experimentele groep Advertentie met communicatie over genderdiversiteitsbeleid 13 49 
 

De gemiddelde leeftijd van de respondenten was 31 jaar. Bijna driekwart van de 

respondenten was vrouw (73,6%), het grootste deel van de respondenten was fulltime werkzaam 

(47,9%) en bovendien had een groot deel nog nooit van de organisatie XYZ gehoord (61,1%). In 

Tabel 2 zijn een aantal achtergrondgegevens van de respondenten weergegeven. 
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Tabel 2  

 

 

Noot: 
1Standaard Deviatie 
aVrouw: 0=man; 1=vrouw 
bOpleidingsachtergrond XYZ: 0=anders; 1=Hoger Laboratorium Onderwijs, Hoger Technisch 
Onderwijs, HBO Logistiek, HBO Supply Chain, HBO Bedrijfskunde, WO Technische 
Bedrijfskunde, Farmacie, Geneeskunde, Biomedische Wetenschappen, WO Bedrijfskunde. 
cAfstudeerniveau hoog: 0=tussen 5,5 en 8; 1=8 of hoger 
dCategorische variabele 
 

3.2 Operationalisatie kernconcepten 

Voor de operationalisatie van de kernconcepten uit het huidige onderzoek zijn onder andere 

reeds ontwikkelde schalen gebruikt (zie Bijlage 2 voor het operationalisatieschema van de 

kernconcepten). Aangezien deze schalen voortkomen uit eerder uitgevoerd Engelstalig 

wetenschappelijk onderzoek heb ik de schalen voor het huidige onderzoek vertaald naar het 

Nederlands (Bem, 1981; Aaker, 1997; Highhouse, Lievens & Sinar, 2003; Davies, Chun, Da Silva 

& Roper, 2004).  

Beschrijvende gegevens controlevariabelen (N=144)   

  Minimum Maximum M/% SD1 

Vrouwa 0 1 73,6   

Leeftijd 19 61 31,65 10,89 

Opleidingsachtergrond XYZb 0 1 53,47 

 Afstudeerniveau hoogc 0 1 17,36 

 Werksituatied 1 7 

  Fulltime werkend 

  

47,9 

 Parttime werkend 

  

13,9 

 Werkloos 

  

2,1 

 Student 

  

36,1 

 Bekendheid met XYZd 1 5 

   Nooit van gehoord 

  

61,1 

  Redelijk onbekend 

  

10,4 

  Redelijk bekend 

  

10,4 

  Bekend 

  

12,5 

  Heel bekend 

  

5,6 
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3.2.1 Aantrekkelijkheid organisatie als werkgever 

De aantrekkelijkheid van een organisatie als werkgever fungeert als een afhankelijke 

variabele en is gemeten aan de hand van de Organizational Attraction Scale, middels een 5-punt 

Likert schaal (1=helemaal mee oneens; 5=helemaal mee eens) (Highhouse, Lievens & Sinar, 2003). 

De Organization Attraction Scale meet de aantrekkelijkheid van een organisatie als werkgever aan 

de hand van drie componenten: “algemene aantrekkelijkheid”, “intenties naar de organisatie” en 

“waargenomen prestige” (Highhouse et al., 2003). Voorbeelden van items zijn: “voor mij zou de 

organisatie een goede plek zijn om te werken”, “ik ben geïnteresseerd om meer te leren over de 

organisatie” en “er zijn waarschijnlijk veel mensen die voor de organisatie zouden willen werken” 

(Highhouse et al., 2003).  

Na het uitvoeren van een factor- en betrouwbaarheidsanalyse op basis van de data uit het 

huidige onderzoek bleek de aantrekkelijkheid van een organisatie als werkgever twee betrouwbare 

dimensies te omvatten, namelijk “de algemene aantrekkelijkheid en intenties naar de organisatie” 

(α=,93) en “waargenomen prestige” (α=,82). De dimensies “algemene aantrekkelijkheid” en 

“intenties naar de organisatie” bleken samen één dimensie te vormen op basis van de huidige data, 

terwijl eerder onderzoek heeft uitgewezen dat dit ook twee aparte dimensies kunnen zijn 

(Highhouse et al, 2003). De dimensie “de algemene aantrekkelijkheid en intenties naar de 

organisatie” bleek een eigenwaarde te hebben van 6,963. De aantrekkelijkheid van een organisatie 

als werkgever bleek voor 46,42% te worden verklaard door “de algemene aantrekkelijkheid en 

intenties naar de organisatie”. De dimensie “waargenomen prestige” bleek een eigenwaarde te 

hebben van 2,118. De aantrekkelijkheid van een organisatie als werkgever bleek bovendien voor 

14,12% te worden verklaard door de “waargenomen prestige”. Hieruit is gebleken dat “de 

algemene aantrekkelijkheid en intenties” een belangrijke voorspeller is voor de aantrekkelijkheid 

van een organisatie als werkgever. Alle items konden behouden worden. De dimensie “algemene 

aantrekkelijkheid en intenties” geeft naast de algemene aantrekkelijkheid ook informatie over de 

intenties van potentiële medewerkers naar de organisatie en dat sluit aan bij het praktische doel van 

dit onderzoek. Het praktische doel van dit onderzoek was namelijk het onderzoeken of de 

communicatie over het genderdiversiteitsbeleid van een organisatie ervoor zorgt dat meer vrouwen 

solliciteren bij een organisatie en dus positieve intenties hebben naar een organisatie. Om deze 

reden en op basis van de verklaarde variantie van de factoranalyse is de dimensie “de algemene 

aantrekkelijkheid en intenties naar de organisatie” in het huidige onderzoek als de belangrijkste 

afhankelijke variabele voor de aantrekkelijkheid van een organisatie als werkgever meegenomen in 

de analyses. De “waargenomen prestige” is als dimensie ook meegenomen in diverse analyses om 

een compleet beeld te geven van de aantrekkelijkheid van een organisatie als werkgever, zoals in 

een eerder onderzoek van Highhouse et al. (2003) werd geadviseerd. 
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3.2.2 Manipulatie wervingsadvertentie 

De communicatie over het genderdiversiteitsbeleid van een organisatie is de experimentele 

variabele en fungeert in dit onderzoek als de onafhankelijke variabele. De respondenten hebben 

vooraf aan het invullen van de vragenlijst gerandomiseerd een wervingsadvertentie van organisatie 

XYZ te lezen gekregen, enerzijds een wervingsadvertentie zoals organisatie XYZ die momenteel 

uitzet om personeel te werven (zie Figuur 2) en anderzijds een gemanipuleerde wervingsadvertentie 

(zie Figuur 3). De experimentele wervingsadvertentie is gemanipuleerd op basis van theorie over 

gender-gebaseerd HRM (Ali, 2015; Turban & Greening, 1997), theorie over diversiteitsstatements 

(Williams & Bauer, 1994; Smith, Wokutch, Harrington & Dennis, 2004; Wilson, Meyer & 

McNeal, 2012) en het vooronderzoek dat bij organisatie XYZ heeft plaatsgevonden door middel 

van interviews. De interviews met de vrouwelijke medewerkers zijn gebruikt om de manipulatie, 

oftewel de informatie over het genderdiversiteitsbeleid van organisatie XYZ, te kunnen bepalen. 

Tijdens de interviews is onder andere naar voren gekomen dat er binnen organisatie XYZ 

mogelijkheden zijn tot flexibel werken, gebruik gemaakt kan worden van een sportschool, speciale 

vrouwennetwerk bijeenkomsten georganiseerd worden en dat ervaren wordt dat mannen en 

vrouwen gelijke kansen hebben om door te groeien binnen de organisatie. De punten die genoemd 

zijn tijdens de interviews geven aspecten weer van het diversiteitsbeleid dat organisatie XYZ 

hanteert en zijn daarom ter manipulatie gebruikt in de wervingsadvertentie. 

De experimentele wervingsadvertentie gaf aan de respondenten zowel tekstueel als visueel 

informatie over het belang van genderdiversiteit voor organisatie XYZ weer. Er is gekozen voor 

zowel tekstuele- als visuele wijzigingen omdat een onderzoek van Williams en Bauer (1994) heeft 

aangetoond dat de combinatie van zowel visuele- als tekstuele informatie over diversiteit in een 

wervingsadvertentie leidt tot een aantrekkelijker beeld van de organisatie. Bovendien is het voor 

het trekken van betrouwbare conclusies van belang dat de manipulatie bij de respondenten is 

opgevallen en deze kans werd vergroot door het gebruik van zowel visuele- als tekstuele 

manipulatie in het experiment. Tekstueel is het belang van genderdiversiteit kenbaar gemaakt door 

middel van diversiteitsstatements, informatie over het genderdiversiteitsbeleid van de organisatie 

en de secundaire arbeidsvoorwaarden. Visueel is er een foto van een vrouw in de 

wervingsadvertentie geplaatst, in plaats van een foto van een man. Door het gebruik van een foto 

van een vrouw in de wervingsadvertentie werd door de organisatie een signaal afgegeven over het 

belang van gender en diversiteit binnen de organisatie, zoals is gebleken uit een onderzoek van 

Davison (2013). Organisatie XYZ plaatst momenteel foto’s van mannen in een technische 

omgeving in (wervings)advertenties. Voor de gemanipuleerde advertentie is een foto gebruikt van 

een vrouw in een neutrale omgeving, aangezien de technische omgeving mogelijk invloed heeft op 

de perceptie van de lezers van de advertentie. De diversiteitsstatements die onder andere in de 
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gemanipuleerde wervingsadvertentie verwerkt zijn, zijn: “Organisatie XYZ hecht veel waarde aan 

genderdiversiteit en streeft naar gelijke kansen en mogelijkheden voor zowel mannen als vrouwen” 

en “bij organisatie XYZ worden medewerkers geselecteerd op basis van competenties en 

kwaliteiten”. 

 

Figuur 2. De wervingsadvertentie van organisatie XYZ voor de controlegroep. 
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Figuur 3. De gemanipuleerde wervingsadvertentie van organisatie XYZ voor de experimentele 

groep. 

3.2.3 Perceptie organisatiekarakter  

De perceptie van het organisatiekarakter fungeert als de mediërende variabele in het 

huidige onderzoek en is gemeten aan de hand van The Corporate Character Scale, aan de hand van 

een 5-punt Likert schaal (1=helemaal mee oneens; 5=helemaal mee eens) (Davies, Chun, Da Silva 

& Roper, 2004). The Corporate Character Scale bestaat uit zeven dimensies, namelijk 

“aangenaam”, “ondernemend”, “competent”, “chique”, “meedogenloos”, “informeel” en “macho” 

(Davies et al., 2004). Uit het onderzoek van Davies et al. (2004) is gebleken dat de dimensies 

“informeel” en “macho” geen betrouwbare schalen zijn en daarom zijn deze dimensies niet mee 

genomen in het huidige onderzoek.  

Aangezien de focus in het huidige onderzoek lag op gender is de keuze gemaakt om The 

Corporate Character Scale aan te vullen met 2 extra dimensies, namelijk “elegant” en “robuust”, 

uit de Brand Personality Scale van Aaker (1997). De dimensie “elegant” omvat items die 

overeenkomen met vrouwelijke eigenschappen, zoals “vrouwelijk” en “charmant” en de dimensie 

“robuust” daarentegen met mannelijke eigenschappen, zoals “mannelijk” en “ruw” (Aaker, 1997).  
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Deze dimensies zijn gemeten aan de hand van items op een 5-punt Likert schaal (1=helemaal mee 

oneens; 5=helemaal mee eens)(Aaker, 1997). In het huidige onderzoek lag de nadruk op de factor 

“aangenaam”, zoals is voortgekomen uit het theoretisch kader, maar de overige dimensies zijn ook 

meegenomen in de evaluatie van het organisatiekarakter.  

Na het uitvoeren van een factor- en betrouwbaarheidsanalyse op basis van de data van het 

huidige onderzoek bleek dat er 5 relevante en betrouwbare dimensies te onderscheiden zijn voor 

organisatiekarakter. Aangezien 2 dimensies veel vergelijkbare items bevatten die overeen komen 

met de dimensies “aangenaam” en “elegant” uit de literatuur (Aaker, 1997; Davies et al., 2004) zijn 

deze items geforceerd in 1 dimensie, genaamd “aangenaam” (α=,92). Beide dimensies hadden een 

eigenwaarde groter dan 1, namelijk 11,746 en 1,475. Het organisatiekarakter werd voor 23,03% en 

2,9% verklaard door de factoren “aangenaam” en “elegant”. Het samenvoegen van de items zorgde 

voor een eigenwaarde van 7,251 en de variantie die verklaard werd door de factor was 51,51%. De 

overige 3 betrouwbare dimensies waren “meedogenloos” (α=,70), “competent” (α=,77) en 

“robuust” (α=,80). De factor “ondernemend” bleek niet betrouwbaar (α=,57) en is daarom niet 

verder meegenomen in het onderzoek. De dimensie “meedogenloos” had een eigenwaarde van 

6,544. Het organisatiekarakter werd bovendien voor 12,83% verklaard door de dimensie 

“meedogenloos”. De dimensie “competent” had een eigenwaarde van 4,781 en organisatiekarakter 

werd voor 9,37% verklaard door de dimensie “competent”. De dimensie “robuust” had bovendien 

een eigenwaarde van 2,536 en het organisatiekarakter werd voor 4,97% verklaard door de dimensie 

“robuust”. 

Na de factor- en betrouwbaarheidsanalyse bleek dat diverse items een factorlading hadden 

van <,30 en deze items zijn daarom niet meegenomen in het huidige onderzoek. De volgende items 

zijn niet meegenomen in de analyses: trendy, jong, fantasierijk, cool, elegant, charmant, “smooth”, 

exclusief, “good looking”, stijlvol en mannelijk. 

3.2.4 Genderrollen 

Voor de variabele gender, oftewel de moderatie-variabele in het huidige onderzoek, is niet 

alleen gekeken naar het geslacht van de respondent maar ook naar de masculiene- en feminiene 

zelfbeschrijvingen. De masculiene- en feminiene zelfbeschrijvingen zijn gemeten aan de hand van 

de korte variant van de Bem Sex-Role Inventory Scale van Bem (1981), aan de hand van 20 items 

op een 7-punt Likert schaal (1=nooit waar; 7=altijd waar). Voorbeelden van items zijn: “ik ben 

dominant”, “ik ben bereid om risico’s te nemen” en “ik ben warmhartig”.  

Na het uitvoeren van een factor- en betrouwbaarheidsanalyse op basis van de data van het 

huidige onderzoek bleek de Bem Sex-Role Inventory Scale uit twee betrouwbare dimensies te 

bestaan, namelijk masculiniteit (α=,78) en femininiteit (α=,83).  
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Femininiteit bleek een eigenwaarde te hebben van 4,856 en verklaarde 24,28% van de variantie. 

Masculiniteit bleek een eigenwaarde te hebben van 3,096 en verklaarde 15,48% van de variantie. 

Het item “agressief” is uit de schaal verwijderd, aangezien dit item geen factorlading had op de 

dimensie masculiniteit. Eerder wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat “agressief” tot de 

dimensie masculiniteit behoort (Bem, 1981).  

3.3 Operationalisatie exploratieve variabelen 

Uit het theoretisch onderzoek zijn een aantal variabelen naar voren gekomen die sterk 

samenhangen met de kernconcepten en het huidige onderzoek kunnen aanvullen. Deze concepten 

zijn: gender-gebaseerd HRM, emotionele aantrekkelijkheid, persoon-organisatie fit de en houding 

ten opzichte van een advertentie. Deze concepten zijn niet opgenomen in het conceptuele model, 

maar zijn in de vragenlijst meegenomen als exploratieve variabelen. Voor de operationalisatie van 

de exploratieve variabelen zijn onder andere reeds bestaande schalen gebruikt (zie Bijlage 3 voor 

het operationalisatieschema van de exploratieve variabelen), die ik vertaald heb naar het 

Nederlands (Cable & Judge, 1996; Fombrun, Gardberg & Sever, 2000; Chang & Thorson, 2004). 

3.3.1 Gender-gebaseerd HRM 

Naast de verschillende vormen van communicatie in de twee advertenties is gekeken naar 

de perceptie van gender-gebaseerd HRM, oftewel in hoeverre respondenten het gevoel hebben dat 

een diversiteitsbeleid wordt nageleefd in een organisatie. Gender-gebaseerd HRM is door middel 

van 6 items aan de hand van een 5-punt Likert schaal gemeten (1=helemaal mee oneens; 

5=helemaal mee eens). De schaal is voor dit onderzoek ontwikkeld, aangezien geen bestaande 

schaal voor gender-gebaseerd HRM in de literatuur beschikbaar was. Op basis van theorie over 

genderdiversiteitsmanagement en gender-gebaseerd HRM (Ali, 2015; Turban & Greening, 1997) 

zijn 6 items geformuleerd. Voorbeelden van items zijn: “ik verwacht dat de organisatie een 

vrouwvriendelijke organisatie is” en “ik verwacht dat mannen en vrouwen gelijke kansen krijgen in 

de organisatie”. Na het uitvoeren van een factor- en betrouwbaarheidsanalyse op basis van de data 

uit het huidige onderzoek bleek gender-gebaseerd HRM een betrouwbare schaal te zijn die uit één 

dimensie bestaat (α=,78). De dimensie had een eigenwaarde groter dan 1, namelijk 2,896. Alle 

items konden worden behouden en gender-gebaseerd HRM verklaarde voor 48,27% de variantie. 

3.3.2 Emotionele aantrekkelijkheid 

De emotionele aantrekkelijkheid is gemeten aan de hand van één van de zes dimensies van 

de Reputation Quotient Model, door middel van 3 items op een 5-punt Likert schaal (Fombrun, 

Gardberg & Sever, 2000). Voorbeelden van items zijn: “ik heb een goed gevoel over dit bedrijf” en 

“ik vertrouw dit bedrijf” (Fombrun et al., 2000). Na het uitvoeren van een factor- en 
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betrouwbaarheidsanalyse op basis van de data uit het huidige onderzoek bleek de emotionele 

aantrekkelijkheid een betrouwbare schaal te zijn (α=,76). De dimensie had een eigenwaarde groter 

dan 1, namelijk 2,033. Alle items konden worden behouden en de emotionele aantrekkelijkheid 

verklaarde voor 67,75% de variantie. 

3.3.3 Persoon-organisatie fit 

De perceptie van de match tussen een persoon en organisatie fungeert in het huidige 

onderzoek als een extra afhankelijke variabele en is gemeten aan de hand van de Person-

Organization Fit Scale, aan de hand van een 5-punt Likert schaal (1=helemaal mee oneens; 

5=helemaal mee eens) op 3 items (Cable & Judge, 1996). Voorbeelden van items zijn: “mijn 

waarden passen bij de organisatie en de huidige medewerkers” en “de waarden en persoonlijkheid 

van de organisatie reflecteren mijn eigen waarden en persoonlijkheid” (Cable & Judge, 1996). Na 

het uitvoeren van een factor- en betrouwbaarheidsanalyse op basis van de data uit het huidige 

onderzoek bleek de persoon-organisatie fit een betrouwbare schaal te zijn (α=,86). De dimensie had 

een eigenwaarde groter dan 1, namelijk 2,334. Alle items konden behouden worden en de persoon-

organisatie fit verklaarde voor 77,81% de variantie. 

3.3.4 Houding ten opzichte van de advertentie 

De houding ten opzichte van de advertentie van organisatie XYZ is gemeten aan de hand 

van 4 items op een 5-punt semantisch differentiaal schaal (i.e. niet aantrekkelijk/aantrekkelijk en 

niet interessant/interessant) (Chang & Thorson, 2004). Na het uitvoeren van een factor- en 

betrouwbaarheidsanalyse op basis van de data uit het huidige onderzoek bleek de houding ten 

opzichte van de advertentie een betrouwbare schaal te zijn (α=,85). De dimensie had een 

eigenwaarde groter dan 1, namelijk 2,712. Alle items konden worden behouden en de houding ten 

opzichte van de advertentie verklaarde voor 67,79% de variantie.  

3.4 Controlevariabelen 

Naast de kernconcepten en exploratieve variabelen zijn in het huidige onderzoek diverse 

controlevariabelen meegenomen, waaronder de opleidingsachtergrond van de respondent, het 

afstudeerniveau, de bekendheid met organisatie XYZ, de leeftijd en de huidige werksituatie. Zie 

Tabel 2 voor de beschrijvende statistieken van de controlevariabelen. Om de controlevariabelen 

mee te kunnen nemen in de analyses zijn van een aantal controlevariabelen dichotome variabelen 

geconstrueerd. Op basis van de opleidingsachtergrond die past bij de vacatures van organisatie 

XYZ is de variabele “opleidingsachtergrond organisatie XYZ” samengesteld (0=anders; 1=Hoger 

Laboratorium Onderwijs, Hoger Technisch Onderwijs, HBO Logistiek, HBO Supply Chain, HBO 

Bedrijfskunde, WO Technische Bedrijfskunde, Farmacie, Geneeskunde, Biomedische 
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Wetenschappen, WO Bedrijfskunde). Van de variabele afstudeerniveau is de dichotome variabele 

“afstudeerniveau hoog” aangemaakt (0=5,5 tot 8; 1=8 of hoger). Met de variabele “afstudeerniveau 

hoog” is bepaald of iemand met een (boven)gemiddeld of hoog cijfer is afgestudeerd. Bovendien 

zijn dummy variabelen gecreëerd voor de variabele werksituatie, namelijk fulltime werkend, 

parttime werkend, werkloos en student. De variabele “bekendheid met organisatie XYZ” is in het 

huidige onderzoek als intervalvariabele beschouwd, aangezien de variabele 5 antwoordcategorieën 

bevatte en als semi-interval variabele gezien kon worden.  

3.5 Geconstrueerde variabelen 

Op basis van de factor- en betrouwbaarheidsanalyse in SPSS zijn schalen geconstrueerd 

van de schaalvariabelen. Van de experimentele onafhankelijke variabele − de twee advertenties met 

verschillende vormen van communicatie − is een dichotome variabele geconstrueerd (0=niet-

gemanipuleerde advertentie; 1=gemanipuleerde advertentie). Tabel 3 geeft de geconstrueerde 

variabelen weer die meegenomen zijn in de analyses. De items op basis waarvan de schalen 

geconstrueerd zijn worden weergegeven in de operationalisatieschema’s in Bijlage 2 en Bijlage 3.  

Tabel 3 

Geconstrueerde variabelen die meegenomen zijn in de analyses (N=144)  
 

Variabelen   
n 

items 
α1 Itemnummers2 

Gemanipuleerde advertentie Onafhankelijk 
  

Algemene aantrekkelijkheid en intenties Afhankelijk 9 ,93 1,2,3,4,6,7,9,10,15 

Waargenomen prestige Afhankelijk 6 ,82 5,8,11,12,13,14 

Organisatiekarakter aangenaam Mediërend  16 ,92 
22,23,25,26,28,31,32,33,40,43

,44,46,49,61,65,70 

Organisatiekarakter meedogenloos Mediërend 4 ,70 54,55,59,63 

Organisatiekarakter competent Mediërend 7 ,77 24,29,30,34,38,45,47 

Organisatiekarakter robuust Mediërend 7 ,80 27,50,52,58,62,67,71 

Masculiniteit respondent Modererend 9 ,78 73,74,76,79,81,82,83,89,91 

Femininiteit respondent Modererend 10 ,83 72,75,78,80,84,85,86,87,88,90 

Gender-gebaseerd HRMa Afhankelijk 6 ,78 16,17,18,19,20,21 

Emotionele aantrekkelijkheida Afhankelijk 3 ,76 92,93,94 

Persoon-organisatie fita Afhankelijk 3 ,86 95,96,97 

Houding ten opzichte van advertentiea Afhankelijk 4 ,85 98,99,100,101 

Noot: 
1Cronbach’s alfa 
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2Bijbehorende namen van de items zijn terug te vinden in Bijlage 2 en Bijlage 3 
aExploratieve variabelen 

3.6 Analyseplan 

De hypotheses die voortgekomen zijn uit het theoretisch kader zijn getoetst door middel 

van statistische analyses in SPSS. In alle analyses is gecontroleerd voor de controlevariabelen 

leeftijd, werksituatie, opleidingsachtergrond, afstudeerniveau en bekendheid met de organisatie 

XYZ. Allereerst zijn de ruwe data bekeken en zijn door middel van onafhankelijke t-toetsen de 

gemiddeldes van de twee groepen – de controle- en de experimentele groep – met elkaar 

vergeleken. Na het bestuderen van de ruwe data is een correlatieanalyse uitgevoerd om de 

samenhang tussen de (controle)variabelen te bepalen. Vervolgens zijn de diverse hypotheses 

getoetst. Hypotheses 1 tot en met 4 zijn getoetst aan de hand van multipele regressieanalyses 

waarin alle controlevariabelen zijn meegenomen. De conclusie van hypothese 5 is onder andere 

gebaseerd op de resultaten van de analyses voor de hypotheses 1, 3 en 4. Na de hypothesetoetsing 

zijn nog een aantal exploratieve analyses uitgevoerd aan de hand van de exploratieve variabelen die 

meegenomen zijn in dit onderzoek. 
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4 Resultaten 

4.1 Descriptieve gegevens 

Voor het uitvoeren van de analyses zijn allereerst de descriptieve gegevens bestudeerd. In 

Tabel 4 zijn de descriptieve gegevens weergegeven van de controle- en de experimentele groep. De 

descriptieve gegevens in Tabel 4 laten zien dat er geen outliers en missende waarden in de dataset 

aanwezig zijn.  

Tabel 4 

Noot: 
1Standaard Deviatie 
aExploratieve variabelen 
 

Uit Tabel 4 blijkt dat de respondenten uit de experimentele groep zowel de algemene 

aantrekkelijkheid van de organisatie als werkgever en de intenties naar de organisatie (M=3,09; 

SD=,85) als de waargenomen prestige (M=3,40; SD=,61) gemiddeld hoger hebben beoordeeld dan 

de respondenten uit de controlegroep (M=2,67; SD=,74; M=3,34; SD=,51). Om te bepalen of er een 

significant verschil bestaat in de gemiddeldes van de controle- en experimentele groep voor de 

aantrekkelijkheid van een organisatie als werkgever is een onafhankelijke t-toets uitgevoerd.  

Descriptieve statistieken van de variabelen voor de controle- en experimentele groep (N=144) 

   

 

Controlegroep: advertentie 

zonder manipulatie (n=82) 

Experimentele groep: advertentie 

met manipulatie (n=62) 

Variabelen M / % SD1 Min Max M / % SD1 Min Max 

Algemene aantrekkelijkheid en intenties 2,67 ,74 1 4,44 3,09 ,85 1,11 4,67 

Waargenomen prestige 3,34 ,51 1,5 4,5 3,40 ,61 1,67 4,83 

Organisatiekarakter aangenaam 3,23 ,47 2 4 3,41 ,56 1,94 4,63 

Organisatiekarakter meedogenloos 3,25 ,62 1,75 4,75 3,11 ,66 1 5 

Organisatiekarakter competent 3,82 ,48 2,71 5 3,67 ,54 2,14 5 

Organisatiekarakter robuust 2,62 ,53 1,29 3,71 2,33 ,58 1 3,71 

Masculiniteit respondent 5,28 ,68 3,11 6,89 5,20 ,67 3,11 6,78 

Femininiteit respondent 5,37 ,61 3,4 6,7 5,42 ,65 3,9 6,8 

Gender-gebaseerd HRMa 3,25 ,46 2,17 4,33 3,75 ,55 2,17 5 

Emotionele aantrekkelijkheida 3,25 ,62 1 4,67 3,37 ,70 1,33 5 

Persoon-organisatie fita 3,03 ,48 1,67 4 3,18 ,64 1 5 

Houding ten opzichte van advertentiea 2,84 ,82 1 5 3,33 ,71 1 4,75 
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Uit de onafhankelijke t-toets blijkt een significant verschil te zijn tussen de gemiddeldes van de 

controle- en experimentele groep voor de algemene aantrekkelijkheid en intenties (t(142)=-3,14; 

p<0,01).  

Daarnaast blijkt uit Tabel 4 dat de respondenten uit de experimentele groep het 

organisatiekarakter van de organisatie gemiddeld als aangenamer hebben geëvalueerd (M=3,41; 

SD=,56) dan de respondenten uit de controlegroep (M=3,23; SD=,47). Er is een onafhankelijke t-

toets uitgevoerd om te bepalen of dit verschil significant is. Uit de t-toets blijkt een significant 

verschil in de gemiddeldes tussen de twee groepen (t(142)=-2,07; p<0,05).  

Uit Tabel 4 blijkt dat de respondenten uit de experimentele groep gemiddeld de hoogste 

score hebben gegeven voor het organisatiekarakter van organisatie XYZ als “competent” (M=3,67; 

SD=,54) en gemiddeld de laagste score voor het organisatiekarakter van organisatie XYZ als 

“robuust” (M=2,33; SD=,58). De respondenten uit de controlegroep hebben gemiddeld de hoogste 

score gegeven voor het organisatiekarakter van organisatie XYZ als “competent” (M=3,82; 

SD=,48) en gemiddeld de laagste score voor het organisatiekarakter van organisatie XYZ als 

“aangenaam” (M=3,23; SD=,47). Uit de onafhankelijke t-toets blijkt geen significant verschil 

tussen de controle- en experimentele groep voor de evaluatie van het organisatiekarakter als 

“competent” (t(142)=1,88; p>0,05). Uit de onafhankelijke t-toets blijkt daarentegen wel een 

significant verschil tussen de controle- en experimentele groep voor de evaluatie van het 

organisatiekarakter als “robuust” (t(142)=3,13; p<0,01). 

4.2 Correlatieanalyse 

Om de samenhang tussen alle variabelen te bepalen is een correlatieanalyse uitgevoerd (zie 

Tabel 5). Uit de correlatieanalyse blijkt dat de gemanipuleerde advertentie, de onafhankelijke 

variabele uit het huidige onderzoek, significant positief samenhangen met de houding ten opzichte 

van de advertentie (r=,30; p<0,01), gender-gebaseerd HRM (r=,44; p<0,01), de perceptie van een 

aangenaam organisatiekarakter (r=,17; p<0,05) en de algemene aantrekkelijkheid van een 

organisatie als werkgever en de intenties naar een organisatie (r=,25; p<0,01). Bovendien blijkt dat 

de gemanipuleerde advertentie significant negatief samenhangt met de perceptie van een robuust 

organisatiekarakter (r=-,25; p<0,01). 

Uit de correlatiematrix valt op dat de variabele geslacht, de voorspelde moderator in dit 

onderzoek, niet significant samenhangt met de kernconcepten uit het conceptuele model. 

Vergeleken met de andere controlevariabelen blijkt de bekendheid met de organisatie XYZ als 

enige controlevariabele significant samen te hangen met de aantrekkelijkheid van een organisatie 

als werkgever, oftewel de algemene aantrekkelijkheid van de organisatie als werkgever en de 
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intenties (r=,27; p<0,01) en de waargenomen prestige (r=,22; p<0,01). Hieruit blijkt een positief 

verband tussen de bekendheid met organisatie XYZ en de aantrekkelijkheid van een organisatie als 

werkgever.  
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Tabel 5 

Correlatiematrix met alle (controle)variabelen (N=144) 

                 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

1 Gemanipuleerde advertentie 1 

                      2 Houding t.o.v. advertentie ,30** 1 

                     3 Emotionele aantrekkelijkheid ,09 ,58** 1 

                    4 Gender-gebaseerd HRM ,44** ,37** ,30** 1 

                   5 Aangenaam organisatiekarakter ,17* ,56** ,65** ,54** 1 

                  6 Meedogenloos organisatiekarakter -,11 -,04 -,03 -,27** -,20* 1 

                 7 Competent organisatiekarakter -,16 ,13 ,22** ,01 ,09 ,55** 1 

                8 Robuust organisatiekarakter -,25** -,21* -,33** -,42** -,49** ,42** ,11 1 

               9 Ondernemend organisatiekarakter -,06 ,28** ,17* ,16 ,28** ,28** ,43** ,17* 1 

              10 Femininiteit ,04 ,23** ,18* ,06 ,24** ,17* ,12 -,08 ,12 1 

             11 Masculiniteit -,05 ,04 ,13 -,08 ,08 ,06 ,05 -,07 ,08 ,24** 1 

            12 Algemene aantrekkelijkheid en intenties ,25** ,45** ,52** ,17* ,37** ,02 ,20* -,08 ,21* ,18* ,14 1 

           13 Waargenomen prestige ,06 ,43** ,65** ,26** ,51** ,17* ,46** -,15 ,23** ,22** ,06 ,48** 1 

          14 Persoon-organisatie fit ,13 ,31** ,49** ,20* ,47** -,15 ,10 -,33** ,06 ,11 ,13 ,46** ,39** 1 

         15 Vrouw ,11 -,05 -,00 -,00 ,01 -,07 ,00 -,04 -,02 ,13 -,06 ,05 -,02 -,05 1 

        16 Leeftijd -,04 -,16 -,08 -,14 -,18* ,17* ,07 ,10 ,03 ,05 ,14 -,06 ,04 -,09 ,08 1 

       17 Opleidingsachtergrond XYZ -,12 -,11 -,04 -,17* -,23** ,06 ,07 ,13 ,07 -,13 -,08 -,02 -,14 -,12 -,21* -,25** 1 

      18 Afstudeerniveau hoog ,05 ,02 -,07 ,04 -,12 -,04 ,03 ,09 ,18* ,01 ,10 ,06 -,04 ,05 -,06 -,11 ,17* 1 

     19 Fulltime -,13 -,16 -,10 -,10 -,21* ,16 ,05 ,09 ,07 ,04 ,27** ,01 -,04 -,01 -,12 ,33** ,14 ,04 1 

    20 Parttime ,14 -,01 ,04 -,07 ,04 ,09 ,06 ,07 -,03 ,07 -,13 ,07 ,08 ,02 ,20* ,32** -,19* ,03 -,39** 1 

   21 Werkloos -,03 -,01 ,06 ,10 ,00 -,06 -,05 -,02 -,11 -,12 -,05 -,07 ,11 ,00 ,09 ,02 -,06 -,07 -,14 -,06 1 

  22 Student ,05 ,17* ,06 ,12 ,19* -,21* -,08 -,14 -,02 -,05 -,17* -,04 -,05 ,00 -,04 -,58** ,01 -,04 -,72** -,30** -,11 1 

 23 Bekendheid met XYZ ,05 ,15 ,17* -,01 -,12 ,13 ,18* ,20* ,08 -,06 ,11 ,27** ,22** ,07 -,03 ,36** -,03 ,05 ,22** ,17* -,03 -,34** 1 

Noot: *p < 0,05, **p < 0,01, ***p <0,001 
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4.3 Hypothesetoetsing 

4.3.1 Hypothese 1: gemanipuleerde advertentie en aantrekkelijkheid van organisatie 

In hypothese 1 werd verondersteld dat de communicatie over het genderdiversiteitsbeleid van 

een organisatie naar potentiële medewerkers een positieve invloed heeft op de aantrekkelijkheid van 

een organisatie als werkgever voor potentiële medewerkers, ten opzichte van communicatie waarin 

geen aandacht is voor genderdiversiteit.  

Om hypothese 1 te toetsen is een multivariate regressieanalyse uitgevoerd met zowel de 

algemene aantrekkelijkheid en intenties naar de organisatie, als de waargenomen prestige, als 

afhankelijke variabelen (zie Tabel 6). In de multivariate regressieanalyse is bovendien gecontroleerd 

voor alle controlevariabelen. Er blijkt geen sprake te zijn van multicollineariteit tussen de variabelen 

(VIF<2). Uit Model 1 blijkt een significant negatief effect van de controlevariabele leeftijd op de 

algemene aantrekkelijkheid van een organisatie als werkgever en intenties naar de organisatie (β=-,25; 

p<0,05). Oftewel, naarmate de leeftijd hoger is, wordt de organisatie als minder aantrekkelijk gezien 

en ervaart men minder positieve intenties naar de organisatie. Bovendien blijkt een significant positief 

effect van de controlevariabele bekendheid met organisatie XYZ op de aantrekkelijkheid van een 

organisatie als werkgever (β=,32; p<0,001). Oftewel, hoe bekender iemand is met organisatie XYZ, 

hoe aantrekkelijker iemand de organisatie als werkgever ervaart en hoe meer positieve intenties 

iemand heeft naar de organisatie. Uit Model 2 blijkt, gecontroleerd voor de controlevariabelen, een 

significant positief effect van de gemanipuleerde advertentie op de algemene aantrekkelijkheid van 

een organisatie als werkgever en de intenties naar de organisatie (β=,22; p<0,01). Oftewel, wanneer 

men de gemanipuleerde advertentie leest, wordt de organisatie als aantrekkelijker gezien en ervaart 

men meer positieve intenties naar de organisatie, ten opzichte van wanneer men de advertentie zonder 

manipulatie leest. De algemene aantrekkelijkheid van de organisatie als werkgever en de intenties naar 

de organisatie fungeren in het huidige onderzoek als de belangrijkste afhankelijke variabele en daarom 

wordt hypothese 1 op basis van de resultaten van de analyse aangenomen. De gemanipuleerde 

advertentie en de controlevariabelen blijken samen voor 16,3% de algemene aantrekkelijkheid van de 

organisatie als werkgever en de intenties naar de organisatie te verklaren (R2=,163; F=3,294; p<0,05).  

In Tabel 6 zijn ook de resultaten weergegeven van de multivariate regressieanalyse met de 

waargenomen prestige van de organisatie als afhankelijke variabele. Er blijkt geen significant effect te 

zijn van de gemanipuleerde advertentie op de waargenomen prestige van de organisatie. De 

controlevariabele bekendheid met organisatie XYZ blijkt, gecontroleerd voor de overige 

controlevariabelen en de gemanipuleerde advertentie, alleen een significant positief effect te hebben 

op de waargenomen prestige van de organisatie (β=,24; p<0,01). Het blijkt dat de gemanipuleerde 

advertentie geen invloed heeft op de waargenomen prestige van de organisatie. 
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Tabel 6 

 

Multivariate regressieanalyse van de gemanipuleerde advertentie op de aantrekkelijkheid van een organisatie als werkgever (N=144) 

 

 

Algemene aantrekkelijkheid van organisatie als 

werkgever en intenties 
Waargenomen prestige van de organisatie 

Model 1 Model 2 Model 1 Model 2 

B SE1 β2 B SE1 β2 B SE1 β2 B SE1 β2 

Constante 3,13*** ,34 2,93*** ,34 

 

3,41*** ,23 

 

3,39*** ,24 

 Leeftijd -,02* ,01 -,25 -,02 ,01 -,22* -,01 ,01 -,11 -,01 ,01 -,11 

Opleidingsachtergrond XYZ -,11 ,14 -,07 -,06 ,14 -,04 -,15 ,10 -,13 -,14 ,10 -,13 

Afstudeerniveau hoog ,05 ,18 ,02 ,03 ,17 ,01 -,05 ,12 -,03 -,05 ,12 -,03 

Parttimea ,14 ,21 ,06 ,07 ,20 ,03 ,09 ,14 ,06 ,08 ,14 ,05 

Werkloosa -,36 ,47 -,06 -,35 ,46 -,06 ,43 ,32 ,11 ,43 ,32 ,11 

Studenta -,10 ,18 -,06 -,12 ,17 -,07 ,00 ,12 ,00 ,00 ,12 ,00 

Bekendheid met XYZ ,20*** ,06 ,32 ,19** ,05 ,31 ,10** ,04 ,25 ,10** ,04 ,24 

Gemanipuleerde advertentie 
   

,37** ,13 ,22 
   

,03 ,09 ,03 

R2 ,116* ,163* ,085 ,086 

R2 Change ,116* ,048* ,085 ,001 

F 2,54* 3,294* 1,808 1,585 

Noot: *p < 0,05, **p < 0,01, ***p < 0,001   
1Standaard Error  
2Beta 

            aDummy variabele. Referentiecategorie: fulltime. 
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4.3.2 Hypothese 2a: gemanipuleerde advertentie, geslacht en aantrekkelijkheid van organisatie 

In hypothese 2a werd verondersteld dat het (positieve) effect van de manipulatie van de 

communicatie over genderdiversiteit gericht op potentiële medewerkers op de aantrekkelijkheid van 

een organisatie als werkgever sterker is voor vrouwen, dan voor mannen.  

Voor het toetsen van hypothese 2a is allereerst gekeken naar de correlaties van man en de 

aantrekkelijkheid van een organisatie als werkgever en vrouw en de aantrekkelijkheid van een 

organisatie als werkgever in de twee afzonderlijke condities. Uit deze correlatieanalyses bleken geen 

significante effecten aanwezig te zijn. Vervolgens is ter controle een multivariate regressieanalyse 

uitgevoerd met een interactieterm (gemanipuleerde advertentie*vrouw). Deze interactieterm is 

aangemaakt door de variabele gemanipuleerde advertentie te vermenigvuldigen met de variabele 

vrouw. Aangezien de variabele vrouw een dichotome variabele is, hoefde hij niet van tevoren 

gecentreerd te worden.  

Er blijkt geen sprake te zijn van multicollineariteit tussen de variabelen (VIF<2). Uit Model 2 

(zie Tabel 7) blijkt, gecontroleerd voor de controlevariabelen, wederom een significant positief effect 

van de gemanipuleerde advertentie op de aantrekkelijkheid van een organisatie als werkgever en de 

intenties naar de organisatie (β=,22; p<0,01). Daarentegen blijkt uit Model 2 dat geslacht, oftewel 

vrouw zijn, geen significant effect heeft op de algemene aantrekkelijkheid van een organisatie als 

werkgever en de intenties naar de organisatie. Uit Model 3 blijkt bovendien dat de interactieterm geen 

significante invloed heeft op de algemene aantrekkelijkheid van een organisatie als werkgever en de 

intenties naar de organisatie. Gecontroleerd voor de controlevariabelen blijkt er geen significant 

verschil tussen mannen en vrouwen te zijn in de relatie tussen de gemanipuleerde advertentie op de 

algemene aantrekkelijkheid van een organisatie als werkgever en de intenties naar de organisatie. Op 

basis van de moderatieanalyse wordt hypothese 2a verworpen. 
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Tabel 7 

Multivariate regressieanalyse van de gemanipuleerde advertentie en vrouw zijn op de aantrekkelijkheid van 

een organisatie als werkgever (N=144) 

 

Algemene aantrekkelijkheid van organisatie als werkgever en intenties 

 

Model 1 Model 2           Model 3 

  B SE1 β2 B SE1 β2 B SE1 β2 

Constante 3,13*** ,34 

 

2,86*** ,36 

 

2,90*** ,38 

 Leeftijd -,02* ,01 -,25 -,02* ,01 -,22 -,02* ,01 -,23 

Opleidingsachtergrond XYZ -,11 ,14 -,07 -,05 ,14 -,03 -,05 ,14 -,03 

Afstudeerniveau hoog ,05 ,18 ,02 ,03 ,17 ,01 ,03 ,18 ,01 

Parttimea ,14 ,21 ,06 ,05 ,21 ,02 ,05 ,21 ,02 

Werkloosa -,36 ,47 -,06 -,37 ,46 -,07 -,37 ,46 -,07 

Studenta -,10 ,18 -,06 -,12 ,17 -,07 -,13 ,18 -,08 

Bekendheid met XYZ ,20*** ,06 ,32 ,19** ,05 ,31 ,19** ,05 ,31 

Gemanipuleerde advertentie 
   

,36** ,14 ,22 ,29 ,27 ,18 

Vrouw 
   

,09 ,15 ,05 ,06 ,19 ,03 

Gemanipuleerde advertentie*vrouwc         ,09 ,31 ,05 

R2 ,116* ,166* ,166 

R2 Change ,116* ,05* ,001 

F 2,54* 2,955** 2,65** 

Noot: *p < 0,05, **p < 0,01, ***p < 0,001 
1Standaard Error       2Beta       aDummy variabele. Referentiecategorie: fulltime.       cInteractieterm       

 

4.3.3 Hypothese 2b: gemanipuleerde advertentie, femininiteit, masculiniteit en aantrekkelijkheid 

van organisatie 

In hypothese 2b werd verondersteld dat het (positieve) effect van de manipulatie van de 

communicatie over genderdiversiteit gericht op potentiële medewerkers op de aantrekkelijkheid van 

een organisatie als werkgever sterker is voor feminiene individuen, dan voor masculiene individuen.  

Voor het toetsen van hypothese 2b is allereerst gekeken naar de correlaties van femininiteit en 

de aantrekkelijkheid van een organisatie als werkgever en masculiniteit en de aantrekkelijkheid van 

een organisatie als werkgever in de twee afzonderlijke condities. Uit deze correlatieanalyses bleken 

geen significante effecten aanwezig te zijn. Vervolgens is ter controle een multivariate 
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regressieanalyse uitgevoerd met twee interactietermen. De variabelen feminien en masculien zijn 

allereerst gecentreerd door het gemiddelde van de variabelen af te trekken. De twee interactietermen 

zijn vervolgens aangemaakt door de gecentreerde variabelen te vermenigvuldigen met de 

gemanipuleerde advertentie (gemanipuleerde advertentie*femininiteit; gemanipuleerde 

advertentie*masculiniteit). De gecentreerde variabelen femininiteit en masculiniteit zijn ook 

meegenomen in de regressieanalyses.  

Uit Model 2 (zie Tabel 8) blijkt, gecontroleerd voor de controlevariabelen en de 

gemanipuleerde advertentie, een significant positief effect van de femininiteit van een individu op de 

algemene aantrekkelijkheid van een organisatie als werkgever en de intenties naar de organisatie 

(β=,17; p<0,05). Uit Model 3 blijkt dat door het toevoegen van de twee interactietermen het significant 

positieve effect van de femininiteit van een individu op de algemene aantrekkelijkheid van een 

organisatie en de intenties, verdwijnt. Het verdwijnen van de significantie voor femininiteit door het 

toevoegen van de interactieterm heeft mogelijk te maken met een zekere mate van multicollineairiteit 

tussen femininiteit en de interactieterm. De VIF’s voor femininiteit en de interactieterm 

gemanipuleerde advertentie*femininiteit blijken beiden groter dan 2. Bovendien blijkt dat beide 

interactietermen geen significant effect hebben op de algemene aantrekkelijkheid van de organisatie 

als werkgever en de intenties naar de organisatie. Hieruit blijkt dat voor feminiene individuen het 

effect van de gemanipuleerde advertentie op de algemene aantrekkelijkheid van de organisatie als 

werkgever en de intenties naar de organisatie niet sterker of zwakker is, dan voor masculiene 

individuen. Oftewel, gecontroleerd voor de controlevariabelen blijkt er geen significant verschil tussen 

masculiene- en feminiene individuen te zijn in het effect van de gemanipuleerde advertentie op de 

algemene aantrekkelijkheid van een organisatie als werkgever en de intenties naar de organisatie. Op 

basis hiervan wordt hypothese 2b verworpen.  
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Tabel 8 

Multivariate regressieanalyse van de gemanipuleerde advertentie, femininiteit en masculiniteit op de 

aantrekkelijkheid van een organisatie als werkgever (N=144) 

 

Algemene aantrekkelijkheid van organisatie als werkgever en intenties 

 

Model 1 Model 2 Model 3 

  B SE1 β2 B SE1 β2 B SE1 β2 

Constante 3,13*** ,34 

 

2,87*** ,33 

 

2,90*** ,33 

 Leeftijd -,02* ,01 -,25 -,02* ,01 -,23 -,02* ,01 -,24 

Opleidingsachtergrond XYZ -,11 ,14 -,07 ,00 ,14 -,00 -,02 ,14 -,01 

Afstudeerniveau hoog ,05 ,18 ,02 -,01 ,17 -,01 -,01 ,17 -,00 

Parttimeb ,14 ,21 ,06 ,12 ,21 ,051 ,12 ,21 ,05 

Werkloosb -,36 ,47 -,06 -,17 ,45 -,03 -,13 ,46 -,02 

Studentb -,10 ,18 -,06 -,06 ,17 -,04 -,07 ,17 -,04 

Bekendheid met XYZ ,20*** ,06 ,32 ,20*** ,05 ,32 ,20*** ,05 ,32 

Gemanipuleerde advertentie 
   

,37** ,13 ,22 ,36** ,13 ,22 

Femininiteita 
   

,22* ,11 ,17 ,12 ,15 ,09 

Masculiniteita 

   

,13 ,10 ,11 ,17 ,13 ,14 

Gemanipuleerde advertentie*femininiteitc 

    

,20 ,21 ,10 

Gemanipuleerde advertentie*masculiniteitc         -,09 ,20 -,05 

R2 ,116* ,207** 0,213 

R2 Change ,116* ,091** 0,006 

F 2,54* 3,473*** 2,95** 

Noot: *p < 0,05, **p < 0,01, ***p < 0,001 

       1Standaard Error 
2Beta 
aGecentreerde variabele 
bDummy variabele. Referentiecategorie: fulltime. 
cInteractieterm 

 
4.3.4 Hypothese 3: gemanipuleerde advertentie en perceptie aangenaam organisatiekarakter 

In hypothese 3 werd verondersteld dat de communicatie over het genderdiversiteitsbeleid van 

een organisatie gericht op potentiële medewerkers leidt tot de perceptie van een aangenaam 

organisatiekarakter.  

Hypothese 3 is getoetst aan de hand van een multipele regressieanalyse (zie Tabel 9). Er blijkt 

geen sprake te zijn van multicollineariteit tussen de variabelen (VIF<2). Uit Model 2 blijkt, 

gecontroleerd voor de controlevariabelen, geen significant effect van de gemanipuleerde advertentie 
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op de perceptie van een aangenaam organisatiekarakter. Oftewel, na het lezen van de gemanipuleerde 

advertentie evalueert men het organisatiekarakter niet als aangenamer, dan na het lezen van de 

advertentie zonder manipulatie. Op basis van de analyse wordt hypothese 3 verworpen.  

Uit Model 2 blijkt wel, gecontroleerd voor de gemanipuleerde advertentie en de overige 

controlevariabelen, dat leeftijd een significant negatief effect heeft op de perceptie van een aangenaam 

organisatiekarakter (β=-,22; p<0,05). Oftewel, naarmate de leeftijd hoger is evalueert men het 

organisatiekarakter als minder aangenaam. Daarnaast blijkt, gecontroleerd voor de gemanipuleerde 

advertentie en de overige controlevariabelen, dat de opleidingsachtergrond die aansluit bij organisatie 

XYZ een significant negatief effect heeft op de perceptie van een aangenaam organisatiekarakter (β=-

,24; p<0,01). Oftewel, iemand met een opleidingsachtergrond die aansluit bij de vacatures van 

organisatie XYZ evalueert het organisatiekarakter over het algemeen als minder aangenaam, ten 

opzichte van iemand met een opleidingsachtergrond die niet direct aansluit bij de vacatures van 

organisatie XYZ.  

Tabel 9 

Multivariate regressieanalyse van de gemanipuleerde advertentie op de perceptie van een 

aangenaam organisatiekarakter (N=144)  

 

Perceptie aangenaam organisatiekarakter 

 

Model 1 Model 2 

  B SE1 β2 B SE1 β2 

Constante 3,80*** ,21 

 

3,73*** ,21   

Leeftijd -,01* ,01 -,24 -,01* ,01 -,22 

Opleidingsachtergrond XYZ -,27** ,09 -,26 -,25** ,09 -,24 

Afstudeerniveau hoog -,13 ,11 -,10 -,14 ,11 -,11 

Parttimea ,14 ,13 ,09 ,11 ,13 ,07 

Werkloosa -,01 ,29 -,00 ,00 ,29 ,00 

Studenta ,07 ,11 ,07 ,06 ,11 ,06 

Bekendheid met XYZ -,01 ,03 -,03 -,02 ,03 -,04 

Gemanipuleerde advertentie 
   

,13 ,08 ,13 

R2 ,134** ,387 

R2 Change ,134** ,016 

F 3,018** 2,978** 

Noot: *p < 0,05, **p < 0,01, ***p < 0,001 
1Standaard Error 
2Beta 

aDummy variabele. Referentiecategorie: fulltime. 
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4.3.5 Hypothese 4: perceptie aangenaam organisatiekarakter en aantrekkelijkheid van 

organisatie 

In hypothese 4 werd verondersteld dat er een positieve relatie is tussen de perceptie van een 

aangenaam organisatiekarakter en de aantrekkelijkheid van de organisatie als werkgever voor 

potentiële medewerkers.  

Hypothese 4 is getoetst aan de hand van een multivariate regressieanalyse (zie Tabel 10). Er 

blijkt geen sprake te zijn van multicollineariteit tussen de variabelen (VIF<2). Uit Model 2 blijkt dat, 

gecontroleerd voor de controlevariabelen, de perceptie van een aangenaam organisatiekarakter een 

significant positief effect heeft op de algemene aantrekkelijkheid van een organisatie als werkgever en 

de intenties naar een organisatie (β=,41; p<0,001). Oftewel, hoe aangenamer het organisatiekarakter 

wordt geëvalueerd, hoe aantrekkelijker men de organisatie ervaart als werkgever en hoe meer 

positieve intenties men heeft naar de organisatie. Op basis van deze analyse wordt hypothese 4 

aangenomen. 

De bekendheid met de organisatie XYZ blijkt, gecontroleerd voor de perceptie van een 

aangenaam organisatiekarakter en de overige controlevariabelen, bovendien een significant positieve 

invloed te hebben op de algemene aantrekkelijkheid van een organisatie als werkgever en de intenties 

naar de organisatie (β=,33; p<0,001).  

Model 1 verklaart voor 11,6% de algemene aantrekkelijkheid van een organisatie als 

werkgever en de intenties naar een organisatie (R2=,116; F=2,540; p<0,05). Na het toevoegen van de 

variabele de perceptie van een aangenaam organisatiekarakter, verklaart Model 2 voor 26,2% de 

algemene aantrekkelijkheid van een organisatie als werkgever en de intenties naar een organisatie 

(R2=0,262; F=5,990; p<0,001). 
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Tabel 10 

Multivariate regressieanalyse van de perceptie van een aangenaam organisatiekarakter op de 

aantrekkelijkheid van een organisatie als werkgever (N=144) 

 

Algemene aantrekkelijkheid van organisatie als 

werkgever en intenties 

 

Model 1 Model 2 

  B SE1 β2 B SE1 β2 

Constante 3,13*** ,34 

 

,66 ,57   

Leeftijd -,02* ,01 -,25 -,01 ,01 -,15 

Opleidingsachtergrond XYZ -,11 ,14 -,07 ,07 ,13 ,04 

Afstudeerniveau hoog ,05 ,18 ,02 ,14 ,16 ,06 

Parttimea ,14 ,21 ,06 ,06 ,19 ,02 

Werkloosa -,36 ,47 -,06 -,36 ,43 -,06 

Studenta -,10 ,18 -,06 -,15 ,16 -,09 

Bekendheid met XYZ ,20*** ,06 ,32 ,21*** ,05 ,33 

Perceptie aangenaam organisatiekarakter 
  

,65*** ,13 ,41 

R2 ,116* ,262*** 

R2 Change ,116* ,146*** 

F 2,540* 5,990*** 

Noot: *p < 0,05, **p < 0,01, ***p < 0,001 
1Standaard Error 
2Beta 
 aDummy variabele. Referentiecategorie: fulltime. 

    
        

 

4.3.6 Hypothese 5: gemanipuleerde advertentie, perceptie aangenaam organisatiekarakter en 

aantrekkelijkheid organisatie 

In hypothese 5 werd verondersteld dat de perceptie van een aangenaam organisatiekarakter de 

relatie tussen het effect van de communicatie over genderdiversiteit en de aantrekkelijkheid van de 

organisatie als werkgever voor potentiële medewerkers medieert.  

Voor hypothese 5 is het van belang om te toetsen of de perceptie van een aangenaam 

organisatiekarakter de verklarende factor is in de relatie tussen de gemanipuleerde advertentie en de 

aantrekkelijkheid van de organisatie als werkgever. Om aan de voorwaarden voor mediatie te kunnen 

voldoen, dient er in ieder geval een significant effect te zijn van de gemanipuleerde advertentie op de 

aantrekkelijkheid van de organisatie als werkgever (Baron & Kenny, 1986). Bovendien dient er een 

significant effect te zijn van de gemanipuleerde advertentie op de perceptie van een aangenaam 
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organisatiekarakter en er dient een significant effect te zijn van de perceptie van een aangenaam 

organisatiekarakter op de aantrekkelijkheid van de organisatie als werkgever (Baron & Kenny, 1986). 

Aangezien uit de analyses voor hypothese 3 is gebleken dat, gecontroleerd voor de controlevariabelen, 

de perceptie van een aangenaam organisatiekarakter geen significant effect heeft op de algemene 

aantrekkelijkheid van een organisatie als werkgever en de intenties naar de organisatie, wordt niet aan 

de voorwaarden voor mediatie voldaan. Op basis hiervan wordt hypothese 5 verworpen. 

4.4 Overige analyses 

Aan de hand van de exploratieve variabelen zijn een aantal exploratieve analyses uitgevoerd, 

die mogelijk een waardevolle aanvulling vormen op de resultaten die voort gekomen zijn uit de 

hypothesetoetsing.  

Allereerst is gekeken naar de invloed van de gemanipuleerde advertentie op de perceptie van 

gender-gebaseerd HRM. Het blijkt dat, gecontroleerd voor de controlevariabelen, de gemanipuleerde 

advertentie een significant positieve invloed heeft op de perceptie van gender-gebaseerd HRM (β=,43; 

p<0,001). Oftewel, het lezen van de gemanipuleerde advertentie leidt tot de perceptie van meer 

gender-gebaseerd HRM, dan het lezen van de advertentie zonder manipulatie. 

Uit de analyses blijkt bovendien dat, gecontroleerd voor de controlevariabelen, de 

gemanipuleerde advertentie een negatieve invloed heeft op de perceptie van een robuust 

organisatiekarakter (β=-,26; p<0,01). Oftewel, de gemanipuleerde advertentie leidt tot een minder 

robuust beeld van de organisatie, ten opzichte van de advertentie zonder manipulatie. Er blijkt geen 

significant effect van de perceptie van een robuust organisatiekarakter op de aantrekkelijkheid van een 

organisatie als werkgever. 

De gemanipuleerde advertentie blijkt geen significant effect te hebben op de emotionele 

aantrekkelijkheid van een organisatie en de persoon-organisatie fit. De gemanipuleerde advertentie 

blijkt daarentegen, gecontroleerd voor de controlevariabelen, wel een significant positief effect te 

hebben op de houding ten opzichte van de advertentie (β=,26; p<0,01). Bovendien blijkt de houding 

ten opzichte van de advertentie een significant positief effect te hebben op de algemene 

aantrekkelijkheid van een organisatie als werkgever en de intenties naar de organisatie (β=,41; 

p<0,001). Uit deze analyses blijkt dat de houding ten opzichte van de advertentie een verklarende 

factor is in het verband tussen de gemanipuleerde advertentie en de aantrekkelijkheid van de 

organisatie als werkgever (zie Figuur 4). Uit de Sobel Test blijkt bovendien een significant mediatie-

effect (t=2,73; SE=,06; p<0,01) (Agresti & Franklin, 2009).  
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Noot: *p < 0,05, **p < 0,01, ***p < 0,001 

Figuur 4. Mediatiemodel met coëfficiënten: De gemanipuleerde advertentie, de houding ten opzichte 

van de advertentie en de aantrekkelijkheid van een organisatie als werkgever. 
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5 Discussie en conclusie 

In dit hoofdstuk worden de bevindingen en beperkingen van het onderzoek beschreven. Er 

worden suggesties gedaan voor toekomstig onderzoek en er wordt antwoord gegeven op de 

onderzoeksvraag.  

5.1 Bevindingen 

De huidige studie was opgezet om te onderzoeken wat de invloed is van de communicatie over 

het genderdiversiteitsbeleid van een organisatie gericht op potentiële medewerkers, ten opzichte van 

communicatie waarin geen aandacht is voor genderdiversiteit, op de aantrekkelijkheid van een 

organisatie als werkgever. Bovendien is onderzocht of er voor mannen en vrouwen een verschil is in 

deze relatie en of het effect van de manipulatie in de communicatie op de aantrekkelijkheid van een 

organisatie als werkgever sterker is voor feminiene individuen, dan voor masculiene individuen. 

In hypothese 1 werd verwacht dat de manipulatie van de communicatie over genderdiversiteit 

gericht op potentiële medewerkers een positieve invloed heeft op de aantrekkelijkheid van een 

organisatie als werkgever voor potentiële medewerkers. Uit het onderzoek is gebleken dat de 

communicatie over het genderdiversiteitsbeleid van een organisatie gericht op potentiële medewerkers 

leidt tot de perceptie van een aantrekkelijke organisatie als werkgever. Een wervingsadvertentie met 

visuele- en tekstuele communicatie over genderdiversiteit, ten opzichte van een wervingsadvertentie 

zonder enige communicatie over genderdiversiteit, zorgt voor een aantrekkelijker beeld van een 

organisatie als werkgever. Bovendien is uit het onderzoek gebleken dat potentiële medewerkers eerder 

positieve intenties hebben naar de organisatie om bijvoorbeeld te solliciteren of een baan te accepteren 

van de organisatie. Het positieve verband tussen de communicatie via wervingsadvertenties en de 

aantrekkelijkheid van een organisatie als werkgever is eerder ook geconstateerd door onder andere 

Williams en Bauer (1994) en Highhouse, Lievens en Sinar (2003). Een verklaring voor dit positieve 

verband kan zijn dat de organisatie door middel van de wervingsadvertentie met communicatie over 

het genderdiversiteitsbeleid een signaal afgeeft waarde te hechten aan genderdiversiteit (Williams & 

Bauer, 1994; Ali, 2015) en te streven naar gelijke kansen voor mannen en vrouwen op de werkvloer 

(Turban & Greening, 1997; Ali, 2015). Een ondersteuning voor deze verklaring is voortgekomen uit 

een van de exploratieve analyses. Daarin is namelijk naar voren gekomen dat de communicatie over 

genderdiversiteit in een wervingsadvertentie van een organisatie een positieve invloed heeft op de 

perceptie van gender-gebaseerd HRM. Dit betekent dat de communicatie over het beleid van een 

organisatie omtrent genderdiversiteit in een advertentie aan potentiële medewerkers onder andere het 

beeld geeft dat de organisatie genderdiversiteit nastreeft, de organisatie een vrouwvriendelijke 
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organisatie is en dat mannen en vrouwen gelijke mogelijkheden en kansen krijgen. Dit sluit aan bij wat 

verwacht werd op basis van de literatuur (Williams & Bauer, 1994; Ali, 2015).  

Uit het onderzoek is bovendien naar voren gekomen dat er geen significant verband is tussen 

de gemanipuleerde wervingsadvertentie met de communicatie over het genderdiversiteitsbeleid en de 

waargenomen prestige van de organisatie. Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat men de 

organisatie niet als prestigieuzer ervaart of evalueert door de communicatie over genderdiversiteit en 

het genderdiversiteitsbeleid van een organisatie. Dit resultaat sluit aan bij Highhouse, Lievens en Sinar 

(2003), die impliceren dat het lezen van een advertentie van een organisatie geen invloed hoeft te 

hebben op alle dimensies van de aantrekkelijkheid van een organisatie als werkgever. Iemand kan 

door het lezen van een advertentie intenties hebben om bijvoorbeeld te solliciteren bij een organisatie, 

maar hoeft door het lezen van de advertentie de organisatie niet als prestigieuzer te ervaren 

(Highhouse et al, 2003).  

In hypothese 2a werd verwacht dat het (positieve) effect van de manipulatie van de 

communicatie over het genderdiversiteitsbeleid, gericht op potentiële medewerkers, op de 

aantrekkelijkheid van een organisatie als werkgever sterker is voor vrouwen, dan voor mannen. Uit het 

onderzoek is naar voren gekomen dat zowel mannen als vrouwen een organisatie door het lezen van 

een wervingsadvertentie met informatie over genderdiversiteit als aantrekkelijker ervaren, dan na het 

lezen van een wervingsadvertentie zonder informatie over genderdiversiteit en het 

genderdiversiteitsbeleid. Het effect van de manipulatie in de wervingsadvertentie op de 

aantrekkelijkheid van de organisatie als werkgever blijkt dus niet sterker voor vrouwen. Deze uitkomst 

is in tegenstrijd met wat eerdere onderzoekers hebben aangetoond, namelijk dat vrouwen meer waarde 

hechten aan genderdiversiteit en de communicatie hierover, ten opzichte van mannen (Konrad & 

Hartmann, 2001; Thomas & Wise, 1999; Kravitz & Platania, 1993). Daarentegen sluit het onderzoek 

van Heilman en Scott (2001) meer aan bij de resultaten van het huidige onderzoek, aangezien zij geen 

positiever verband impliceren voor vrouwen tussen het proactief managen en communiceren over 

genderdiversiteit en de aantrekkelijkheid van een organisatie. Een mogelijke verklaring voor het 

resultaat van het huidige onderzoek is dat het lezen over genderdiversiteit en het 

genderdiversiteitsbeleid ervoor zorgt dat zowel mannen als vrouwen het gevoel hebben dat een 

organisatie waarde hecht aan diversiteit en dat zowel mannen als vrouwen dit als positief ervaren. 

Deze mogelijke verklaring sluit aan bij een onderzoek van Martins en Parsons (2007). Volgens de 

auteurs komt een positief effect van de communicatie over het genderdiversiteitsbeleid op de 

aantrekkelijkheid van een organisatie voort uit het signaal dat de organisatie door de communicatie 

afgeeft over de belangrijkheid van genderdiversiteit binnen de organisatie. 

In hypothese 2b werd verwacht dat het (positieve) effect van de manipulatie van de 

communicatie over het genderdiversiteitsbeleid, gericht op potentiële medewerkers, op de 
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aantrekkelijkheid van een organisatie als werkgever sterker is voor feminiene individuen, dan voor 

masculiene individuen. Uit het onderzoek is gebleken dat het effect van de manipulatie van de 

communicatie over het genderdiversiteitsbeleid niet sterker of zwakker is voor feminiene individuen 

dan voor masculiene individuen. Oftewel, individuen met feminiene karaktereigenschappen zien 

organisaties die via de wervingsadvertentie communiceren over het genderdiversiteitsbeleid niet als 

aantrekkelijker dan individuen met masculiene karaktereigenschappen. Zowel masculiene- als 

feminiene individuen evalueren de aantrekkelijkheid van de organisatie hoger na het lezen van de 

advertentie met communicatie over genderdiversiteit, dan na het lezen van de advertentie zonder 

communicatie over genderdiversiteit. Uit de literatuur is gebleken dat feminiene individuen meer 

waarde hechten aan een work-life balance (Powell & Greenhaus, 2010) en dat initiatieven om een 

work-life balance te realiseren vaak een onderdeel zijn van een genderdiversiteitsbeleid (Gale, 

Davidson & Davidson, 2006). Om deze reden werd verwacht dat de communicatie over deze 

initiatieven en de mogelijkheden tot onder andere flexibel werken feminiene individuen meer zou 

aanspreken. Een verklaring voor het niet vinden van dit verband in het huidige onderzoek komt 

mogelijk overeen met de verklaring voor het niet vinden van verschillen tussen mannen en vrouwen in 

het effect van de manipulatie op de aantrekkelijkheid van een organisatie als werkgever. Mogelijk 

ervaren zowel masculiene- als feminiene individuen de communicatie over de waarde die een 

organisatie hecht aan genderdiversiteit als positief (Martins & Parsons, 2007). 

In hypothese 3 werd verwacht dat de manipulatie van de communicatie over het 

genderdiversiteitsbeleid van een organisatie, gericht op potentiële medewerkers, leidt tot de perceptie 

van een aangenaam organisatiekarakter. Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat, gecontroleerd 

voor de controlevariabelen, de communicatie over het genderdiversiteitsbeleid van een organisatie 

gericht op potentiële medewerkers niet leidt tot de perceptie van een aangenaam organisatiekarakter, 

ten opzichte van communicatie waarin geen aandacht is voor genderdiversiteit. Dit betekent dat 

potentiële medewerkers de organisatie niet perse als vriendelijk, prettig, ondersteunend, en vrouwelijk 

ervaren door het lezen van communicatie over het beleid dat de organisatie voert op het gebied van 

genderdiversiteit. Het blijkt dat potentiële medewerkers met een opleidingsachtergrond die aansluit bij 

de vacatures van organisatie XYZ, ten opzichte van een opleidingsachtergrond die niet direct aansluit 

bij de vacatures van organisatie XYZ, het organisatiekarakter als minder aangenaam ervaren. 

Bovendien blijkt dat hoe ouder een potentiële medewerker is, hoe minder aangenaam hij of zij het 

organisatiekarakter ervaart. De oorzaak hiervan kan zijn dat potentiële medewerkers met een 

aansluitende opleidingsachtergrond al bekender zijn met de organisatie of de branche en daardoor 

wellicht voor het lezen van de advertentie al een beeld gevormd hadden van de organisatie. Deze 

potentiële medewerkers hebben het beeld van het organisatiekarakter mogelijk niet gevormd door de 

signalen die de organisatie afgeeft door middel van de communicatie in de wervingsadvertentie, zoals 

dat wel geïmpliceerd wordt door Williams en Bauer (1994) en Avery en McKay (2006). Mogelijk 
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heeft het niet vinden van het verband tussen de communicatie over het genderdiversiteitsbeleid en de 

perceptie van een aangenaam organisatiekarakter in het huidige onderzoek te maken met een indirect 

effect dat verklaard wordt door leeftijd en/of de opleidingsachtergrond van de potentiële medewerker.  

In hypothese 4 werd verwacht dat de perceptie van een aangenaam organisatiekarakter een 

positieve invloed heeft op de aantrekkelijkheid van een organisatie als werkgever. Uit het onderzoek is 

naar voren gekomen dat de perceptie van een aangenaam, oftewel onder andere vriendelijk, sociaal 

verantwoordelijk, betrouwbaar, veilig en open organisatiekarakter, leidt tot de perceptie van een 

aantrekkelijke organisatie als werkgever voor potentiële medewerkers. Dit resultaat is in lijn met wat 

er verwacht werd op basis van de literatuur, namelijk dat een goede of positieve reputatie van een 

organisatie leidt tot het solliciteren van meer en beter gekwalificeerd personeel (Turban & Cable, 

2003). Een verklaring voor dit verband is dat een aangenaam imago van een organisatie leidt tot 

positieve sociale uitkomsten voor medewerkers en potentiële medewerkers hier daarom voorkeur aan 

geven, ten opzichte van een organisatie met een negatief imago (Barber, 1998).  

In hypothese 5 werd verwacht dat de perceptie van een aangenaam organisatiekarakter de 

verklarende factor is in de relatie tussen het effect van de manipulatie van de communicatie over het 

genderdiversiteitsbeleid op de aantrekkelijkheid van een organisatie als werkgever. In deze studie is 

naar voren gekomen dat er, gecontroleerd voor de controlevariabelen, geen significant verband is 

tussen het effect van de manipulatie van de communicatie over het genderdiversiteitsbeleid, gericht op 

potentiële medewerkers, en de perceptie van een aangenaam organisatiekarakter. Hierdoor werd niet 

voldaan aan de voorwaarden voor mediatie (Baron & Kenny, 1986) en daardoor blijkt de perceptie 

van een aangenaam organisatiekarakter niet de verklarende factor te zijn in de relatie. Een mogelijke 

verklaring hiervoor is dat er andere verklarende factoren zijn voor het verband. Uit de exploratieve 

analyses is bijvoorbeeld gebleken dat de houding ten opzichte van de advertentie een verklarende 

factor is in de relatie tussen het effect van de manipulatie van de communicatie over het 

genderdiversiteitsbeleid op de aantrekkelijkheid van een organisatie als werkgever. Hieruit is naar 

voren gekomen dat de gemanipuleerde wervingsadvertentie met communicatie over het 

genderdiversiteitsbeleid van een organisatie, gericht op potentiële medewerkers, leidt tot de perceptie 

van een leuke, goede, interessante en aantrekkelijke advertentie. Dit positieve beeld van de 

wervingsadvertentie blijkt vervolgens te leiden tot de perceptie van een aantrekkelijke organisatie als 

werkgever. Oftewel, uit het onderzoek is gebleken dat de waardering van de advertentie een rol speelt 

voor de aantrekkelijkheid van een organisatie als werkgever.  
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5.2 Theoretische en praktische implicaties 

5.2.1 Theoretische implicaties 

Het huidige onderzoek leidt tot een aantal theoretische implicaties. Allereerst dragen de 

resultaten van het onderzoek bij aan de wetenschap omdat het een aanvulling vormt op de reeds 

onderzochte positieve effecten van diversiteitsmanagement en de communicatie over een 

diversiteitsbeleid op de aantrekkelijkheid van een organisatie als werkgever (Williams & Bauer, 1994; 

Turban & Greening, 1997; Albinger & Freeman, 2000). De resultaten van het huidige onderzoek 

vormen bovendien een toevoeging op de reeds uitgevoerde onderzoeken over gender-gebaseerd HRM, 

aangezien de communicatie over het genderdiversiteitsbeleid van een organisatie een belangrijk aspect 

is van gender-gebaseerd HRM (Ali, 2015). Gender-gebaseerd HRM is tot op heden onder andere 

onderzocht in relatie tot organisatieprestaties en genderdiversiteit (Ali, 2015).  

De resultaten van het huidige onderzoek vormen bovendien een aanvulling voor de 

wetenschap omdat het huidige onderzoek gericht is op de effecten van een specifiek diversiteitsbeleid, 

namelijk een genderdiversiteitsbeleid. Tot op heden is voornamelijk onderzoek gedaan naar de 

effecten van de communicatie over een diversiteitsbeleid in het algemeen (e.g. Williams & Bauer, 

1994; Turban & Greening, 1997; Albinger & Freeman, 2000; Smith, Wokutch, Harrington & Dennis, 

2004). Het positieve effect van de communicatie over genderdiversiteit gericht op potentiële 

medewerkers op de aantrekkelijkheid van een organisatie als werkgever, dat uit het huidige onderzoek 

is gebleken, vormt een aanvulling op de resultaten van een onderzoek van Martins en Parsons (2003).  

 Het huidige onderzoek draagt daarnaast bij aan de discussie of mannen en vrouwen een 

genderdiversiteitsbeleid en de communicatie over een genderdiversiteitsbeleid in een 

wervingsadvertentie als positief of negatief ervaren. In het huidige onderzoek is geen verschil 

gevonden tussen mannen en vrouwen in het positieve effect van de manipulatie in de communicatie op 

de aantrekkelijkheid van een organisatie als werkgever. Dit resultaat is in tegenstelling tot de 

resultaten van diverse reeds uitgevoerde onderzoeken (Kravitz & Platania, 1993; Thomas & Wise, 

1999; Konrad & Hartmann, 2001), waarin een positiever effect voor vrouwen wordt geïmpliceerd.  

5.2.2 Praktische implicaties 

De conclusie van het huidige onderzoek leidt tot een aantal belangrijke praktische 

aanbevelingen voor organisatie XYZ en andere organisaties die zich willen richten op het aantrekken 

van een genderdiverse groep potentiële medewerkers. Uit het onderzoek is gebleken dat organisaties 

direct invloed kunnen uitoefenen op hoe aantrekkelijk ze als werkgever worden ervaren. Deze invloed 

kan onder andere uitgeoefend worden door middel van communicatie via de HRM afdeling naar 

externe stakeholders. Uit het huidige onderzoek is gebleken dat het hebben van een 
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genderdiversiteitsbeleid niet direct invloed heeft op de aantrekkelijkheid van een organisatie als 

werkgever, maar dat de communicatie over het beleid wel invloed heeft op de aantrekkelijkheid van 

een organisatie. Visuele- en tekstuele communicatie over genderdiversiteit en het 

genderdiversiteitsbeleid van een organisatie naar potentiële medewerkers zorgt ervoor dat een 

organisatie aantrekkelijker wordt ervaren door zowel mannen als vrouwen, dan communicatie zonder 

aandacht voor genderdiversiteit. Om een genderdiverse groep potentiële medewerkers aan te trekken 

blijkt het voor een organisatie dus van belang om stil te staan bij de signalen die een organisatie naar 

buiten afgeeft door tekst en foto’s in onder andere advertenties. Dit is bovendien van belang omdat uit 

het onderzoek naar voren is gekomen dat de waardering van de wervingsadvertentie van een 

organisatie van belang is voor de mate waarin potentiële medewerkers de organisatie als aantrekkelijk 

ervaren. Het blijkt dat een wervingsadvertentie met een foto van een vrouw, diversiteitsstatements en 

informatie over het genderdiversiteitsbeleid leidt tot een grotere waardering van de 

wervingsadvertentie, ten opzichte van een wervingsadvertentie met een foto van een man en geen 

informatie over genderdiversiteit. Het verwerken van diversiteitsstatements, aspecten van het 

genderdiversiteitsbeleid en foto’s waaruit diversiteit blijkt, blijkt te zorgen voor een aantrekkelijker 

beeld van de organisatie en meer positieve intenties naar de organisatie. Aspecten van het 

genderdiversiteitsbeleid die onder andere verwerkt kunnen worden in de advertenties zijn de 

mogelijkheden voor flexibel werken of informatie over het belang dat de organisatie hecht aan een 

work-life balance. Het verwerken van deze aspecten blijkt van belang voor de waardering van de 

advertentie en daarmee de aantrekkelijkheid van de organisatie als werkgever. Oftewel, het 

communiceren over genderdiversiteit en het genderdiversiteitsbeleid via wervingsadvertenties blijkt 

een belangrijke activiteit voor organisaties voor het werven van potentiële medewerkers.  

Daarnaast is gebleken dat de bekendheid met de organisatie een rol speelt in de 

aantrekkelijkheid van een organisatie als werkgever. Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat hoe 

bekender men is met een organisatie, hoe aantrekkelijker men de organisatie als werkgever ervaart en 

hoe meer positieve intenties men heeft naar de organisatie. Hieruit blijkt dat het creëren van 

bekendheid van een organisatie bij potentiële medewerkers bovendien van belang is voor het 

wervingsproces.  

5.3 Beperkingen en toekomstig onderzoek 

Een reflectie op het huidige onderzoek − zowel op de methodologie als het proces − zorgt 

voor een aantal beperkingen die leiden tot suggesties voor toekomstig onderzoek. 

Een mogelijke beperking van het huidige onderzoek is dat het onderzoek is uitgevoerd voor 

één specifieke organisatie. De resultaten zijn hierdoor mogelijk minder betrouwbaar, dan wanneer het 

onderzoek uitgevoerd zou worden bij verschillende organisaties in diverse branches. Een suggestie 
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voor vervolgonderzoek is dan ook het onderzoeken van het effect van de communicatie over het 

genderdiversiteitsbeleid van een organisatie op de aantrekkelijkheid van een organisatie als werkgever 

bij potentiële medewerkers van diverse organisaties.   

Het huidige onderzoek bestaat uit een cross-sectioneel onderzoek. Toekomstig onderzoek zou 

zich kunnen richten op het uitvoeren van een longitudinaal onderzoek. Door middel van een 

longitudinaal onderzoek kan bijvoorbeeld onderzocht worden of de invloed van de communicatie over 

genderdiversiteit gericht op potentiële medewerkers daadwerkelijk zorgt voor een toename van 

genderdiversiteit in organisaties. Dit zou een aanvulling vormen op de resultaten van een onderzoek 

van Ali (2015), waaruit blijkt dat een aantrekkelijke organisatie als werkgever leidt tot een toename in 

genderdiversiteit. 

Naast het uitvoeren van een longitudinaal onderzoek is het mogelijk interessant om in 

toekomstig onderzoek een onderscheid te maken tussen de effecten van visuele- en tekstuele 

aanpassingen op het gebied van genderdiversiteit in een wervingsadvertentie. De lezer moet er 

rekening mee houden dat in het huidige onderzoek geen onderscheid gemaakt is in de manipulatie van 

de wervingsadvertentie op zowel visueel- als tekstueel vlak, waardoor geen conclusies getrokken 

kunnen worden over de afzonderlijke effecten van de diversiteitsstatements en de foto.   

Uit het huidige onderzoek is gebleken dat de bekendheid met de organisatie invloed heeft op 

de aantrekkelijkheid van een organisatie als werkgever. Een beperking van het huidige onderzoek zou 

kunnen zijn dat de respondenten − vooraf aan het lezen van de advertentie niet bekend met de 

organisatie − aan de hand van de wervingsadvertentie niet over voldoende informatie beschikten om 

een betrouwbare mening te kunnen vormen over de organisatie. Deze respondenten hebben mogelijk 

moeite gehad met het evalueren van de perceptie van het organisatiekarakter en de aantrekkelijkheid 

van de organisatie als werkgever. Dit heeft mogelijk een negatieve invloed gehad op de 

betrouwbaarheid van de resultaten.  

Een andere mogelijke beperking zou kunnen zijn dat respondenten vanwege persoonlijke 

interesses en opleidingsachtergrond überhaupt geen intenties naar de organisatie hebben of voor de 

organisatie zouden willen werken. De aantrekkelijkheid van de organisatie wordt door deze 

respondenten wellicht niet bepaald aan de hand van de manipulatie in de communicatie van de 

wervingsadvertentie en dit kan de betrouwbaarheid van de resultaten negatief beïnvloeden. Voor 

vervolgonderzoek kan er bijvoorbeeld gekozen worden om de populatie af te bakenen met potentiële 

medewerkers uit dezelfde branche of met een passende opleidingsachtergrond. Er kan bovendien 

gekozen worden om meer informatie te verschaffen over het type organisatie.  

In het huidige onderzoek ligt de nadruk op de communicatie over het genderdiversiteitsbeleid 

van een organisatie, oftewel de manier waarop een organisatie omgaat met genderdiversiteit. Het is 
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voorbij aan het doel van deze studie om te focussen op het diversiteitsbeleid en de uitvoering ervan 

binnen de organisatie. Voor organisaties is het wel van belang om niet alleen te focussen op de 

communicatie, maar ook aandacht te besteden aan het diversiteitsbeleid en de uitvoering van het 

diversiteitsbeleid binnen de organisatie. Het is belangrijk dat er een match is tussen wat er naar buiten 

gecommuniceerd wordt en wat ervaren wordt binnen de organisatie. De huidige studie houdt hier in 

verband met het doel en de omvang van het onderzoek beperkt rekening mee. Een suggestie voor 

toekomstig onderzoek is om naast de perceptie van externe stakeholders door de communicatie over 

het genderdiversiteitsbeleid te kijken naar de perceptie van interne stakeholders over het 

genderdiversiteitsbeleid. In het huidige onderzoek is dit gedaan aan de hand van een aantal interviews 

met medewerkers, echter zou hier in vervolgonderzoek meer aandacht aan besteed kunnen worden. 

5.4 Conclusie 

De onderzoeksvraag van het experimentele onderzoek luidde: In hoeverre heeft de 

communicatie over het genderdiversiteitsbeleid van een organisatie, gericht op potentiële 

medewerkers, invloed op de aantrekkelijkheid van een organisatie als werkgever voor potentiële 

medewerkers? Is in dit verband een verschil tussen mannen en vrouwen en masculiene- en feminiene 

individuen? En in hoeverre wordt dit verband verklaard door de perceptie die potentiële medewerkers 

hebben over het organisatiekarakter? 

Uit het experimentele onderzoek is gebleken dat de communicatie over genderdiversiteit en 

het genderdiversiteitsbeleid van een organisatie gericht op potentiële medewerkers een positief effect 

heeft op de aantrekkelijkheid van een organisatie als werkgever, ten opzichte van communicatie 

zonder aandacht voor genderdiversiteit. Het positieve effect blijkt niet beïnvloed te worden door het 

geslacht, de masculiniteit of de femininiteit van potentiële medewerkers: in alle gevallen leidt de 

gemanipuleerde wervingsadvertentie tot een aantrekkelijker beeld van de organisatie als werkgever en 

meer positieve intenties naar de organisatie. Uit het experiment is bovendien naar voren gekomen dat 

de perceptie van een aangenaam organisatiekarakter niet de verklarende factor is in het verband tussen 

de gemanipuleerde wervingsadvertentie en de aantrekkelijkheid van een organisatie als werkgever.  

De resultaten van het onderzoek hebben aangetoond dat organisaties die communiceren over 

het genderdiversiteitsbeleid, oftewel de waarde die de organisatie hecht aan genderdiversiteit, door 

potentiële medewerkers als aantrekkelijker worden ervaren als werkgever, ten opzichte van 

organisaties die hier niet over communiceren. Bovendien blijkt dat de communicatie over het 

genderdiversiteitsbeleid van een organisatie voor potentiële medewerkers leidt tot meer positieve 

intenties van zowel mannen als vrouwen naar de organisatie. Om deze redenen blijkt de communicatie 

over het genderdiversiteitsbeleid van een organisatie een manier te zijn voor organisaties om 

genderdiversiteit te managen en een genderdiverse groep potentiële medewerkers aan te trekken. 
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Bijlagen 

Bijlage 1: Vragenlijst organisatie XYZ 

Q1  

Beste deelnemer, 

Allereerst, bedankt voor uw deelname aan dit onderzoek. Deze vragenlijst is een onderdeel van mijn 

afstudeeronderzoek voor de Master Beleid Communicatie en Organisatie aan de Vrije Universiteit te 

Amsterdam. In dit onderzoek wordt u gevraagd uw mening te geven over de organisatie XYZ, na het 

lezen van een advertentie over deze organisatie.  

Het invullen van de vragenlijst zal ongeveer 5 tot 10 minuten van uw tijd in beslag nemen. Ik wil u 

vragen de advertentie zo rustig en aandachtig mogelijk te bekijken en door te lezen en vervolgens de 

vragen zo volledig mogelijk te beantwoorden. Er wordt om uw mening gevraagd. Er zijn geen goede 

of foute antwoorden. Deze vragenlijst is bestemd voor wetenschappelijk onderzoek en niet voor de 

werving van personeel voor organisatie XYZ. 

Wilt u kans maken op een cadeaucheque van Pluim, vergeet dan niet om aan het einde van de 

vragenlijst uw e-mailadres in te vullen.  

De informatie die u verschaft zal vertrouwelijk behandeld worden en alleen voor dit onderzoek 

gebruikt worden. Mochten er nog vragen en/of opmerkingen zijn, stuur dan gerust een e-mail naar 

l.t.m.creemers@student.vu.nl. 

Nogmaals bedankt voor uw medewerking aan dit onderzoek! 

Met vriendelijke groet, 

Lotte Creemers  
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Q2 Neemt u even rustig de tijd om onderstaande advertentie door te lezen. Er zullen enkele vragen 

gesteld worden over de advertentie. U kunt straks niet meer terug naar de advertentie. 

 

 
 

Q3 Neemt u even rustig de tijd om onderstaande advertentie door te lezen. Er zullen enkele vragen 

gesteld worden over de advertentie. U kunt straks niet meer terug naar de advertentie. 
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Q4 Organisatie XYZ geeft in de advertentie weer: 

Diversiteit na te streven op het gebied van cultuur en etnische achtergrond 

Diversiteit na te streven op het gebied van gender/geslacht 

Diversiteit na te streven op het gebied van nationaliteit 

Er stond niets over diversiteit beschreven in de advertentie 

 

Q5 Welke secundaire arbeidsvoorwaarden biedt organisatie XYZ volgens de advertentie aan 

medewerkers? 

Reiskostenvergoeding 

Mogelijkheid tot flexibel werken 

Een auto van de zaak 

Geen van bovenstaande secundaire arbeidsvoorwaarden 

 

Q6 Wie stond er op de foto in de advertentie van organisatie XYZ? 

Een man 

Een vrouw 

Weet ik niet 

 

Q7 In hoeverre bent u bekend met organisatie XYZ? 

Nooit van gehoord 

Redelijk onbekend 

Redelijk bekend 

Bekend 

Heel bekend 

 

Q8 Hoe zou u de advertentie van organisatie XYZ beoordelen? 

 1 2  3  4  5  

Niet leuk:Leuk       

Niet interessant:Interessant      

Slecht:Goed       

Niet 

aantrekkelijk:Aantrekkelijk 
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Q9 In hoeverre bent u het eens of oneens met onderstaande uitspraken over organisatie XYZ? 

 Helemaal mee 

oneens 

Oneens Noch mee 

eens, noch 

mee oneens 

Eens Helemaal mee 

eens  

Ik heb een 

goed gevoel 

over de 

organisatie 

XYZ 

     

Ik bewonder 

en respecteer 

de organisatie 

XYZ 

     

Ik vertrouw de 

organisatie 

XYZ 

     

 

Q10 In hoeverre bent u het eens of oneens met onderstaande uitspraken over organisatie XYZ? 

 Helemaal 

mee oneens  

Oneens  Noch mee 

eens, noch 

mee oneens 

Eens Helemaal 

mee eens 

Ik verwacht dat 

organisatie XYZ 

een 

vrouwvriendelijke 

organisatie is 

     

Ik verwacht dat bij 

organisatie XYZ 

mannen 

voorgetrokken 

worden, ten 

opzichte van 

vrouwen 
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Ik verwacht dat 

organisatie XYZ 

goede secundaire 

arbeidsvoorwaarden 

heeft voor vrouwen  

     

Ik verwacht dat bij 

organisatie XYZ 

mannen en vrouwen 

gelijke kansen 

krijgen  

     

Ik verwacht dat bij 

organisatie XYZ 

een mannelijke 

organisatiecultuur 

heerst  

     

Ik verwacht dat 

organisatie XYZ 

waarde hecht aan 

diversiteit op het 

gebied van 

gender/geslacht  

     

 

Q11 Stel u voor dat organisatie XYZ een persoon zou zijn, in hoeverre bent u het eens of oneens met 

onderstaande karaktereigenschappen? 

Organisatie XYZ is... 

 Helemaal mee 

oneens 

Oneens Noch mee 

eens, noch 

mee oneens 

Eens Helemaal mee 

eens  

Vriendelijk      

Prettig      

Ambitieus      

Openhartig      

Betrokken      

Taai       
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Ondersteunend       

Innovatief       

Zakelijk      

Oprecht      

Betrouwbaar       

Vrouwelijk       

Gedurfd      

Trendy      

Jong       

Fantasierijk       

Actueel      

Opwindend       

Aangenaam       

Extrovert       

Cool       

Geloofwaardig       

Veilig       

Hardwerkend       

Open       

Prestatiegericht       

 

 

Q12 Stel u voor dat organisatie XYZ een persoon zou zijn, in hoeverre bent u het eens of oneens met 

onderstaande karaktereigenschappen? 

Organisatie XYZ is... 

 Helemaal mee 

oneens  

Oneens  Noch mee 

eens, noch 

mee oneens 

Eens Helemaal mee 

eens 

Leidend      

Technisch      

Eerlijk      
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Arrogant      

Elegant      

Egoïstisch      

Introvert       

Autoritair      

Controlerend       

Charmant       

"Smooth"       

Agressief       

Prestigieus       

Exclusief       

Verfijnd       

Onverzorgd       

Elitair       

"Good looking"       

Sociaal 

verantwoordelijk  
     

Stijlvol       

"Outdoor"       

Mannelijk      

Westers       

Geruststellend       

Ruw       

 

Q13 Wat is uw geslacht? 

•! Man 

•! Vrouw 

 

Q14 Wat is uw leeftijd? 

 

Q15 Wat is uw vooropleidingsniveau? 

•! Hoger Laboratorium Onderwijs 
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•! Hoger Technisch Onderwijs  

•! HBO Logistiek 

•! HBO Supply Chain 

•! HBO Bedrijfskunde 

•! WO Technische Bedrijfskunde 

•! Farmacie 

•! Geneeskunde  

•! Biomedische Wetenschappen 

•! WO Bedrijfskunde 

•! Anders 

 

Q16 Met welk gemiddelde cijfer heeft u uw vooropleiding afgerond? Cijfers geteld van 1 tot 10. 

•! Tussen de 5,5 en 7  

•! Tussen de 7 en 8  

•! 8 of hoger 

 

Q17 Wat is uw huidige werksituatie? Geef het antwoord dat het meest voor u van toepassing is. 

•! Fulltime werkend 

•! Parttime werkend 

•! Student 

•! Werkloos 

•! Gepensioneerd 

•! Arbeidsongeschikt 

 

Q18 Onderstaande stellingen gaan over uzelf. Er zijn geen goede of foute antwoorden. Geef aan in 

hoeverre onderstaande stellingen waar of juist nooit waar zijn. 

 Nooit 

waar  

     Altijd 

waar  

Ik ben geneigd anderen 

te troosten 
       

Ik ben assertief        

Ik heb 

leiderschapskwaliteiten 
       

Ik ben begripvol        
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Ik heb een sterke 

persoonlijkheid 
       

Ik ben agressief        

Ik ben hartelijk         

Ik ben bereid een 

standpunt in te nemen 
       

Ik ben warmhartig         

Ik ben onafhankelijk        

Ik verdedig mijn eigen 

opvattingen en 

overtuigingen 

       

Ik ben bereid om 

risico's te nemen 
       

Ik ben sympathiek         

Ik ben medelevend        

Ik houd van kinderen         

Ik ben gevoelig voor 

de behoeften van 

anderen  

       

Ik ben teder         

Ik ben dominant         

Ik ben gevoelig         

Ik ben krachtig         

 

Q19 Geef bij onderstaande stellingen aan in hoeverre u het er mee eens of oneens bent. Het gaat hier 

om een mening, er zijn geen goede of foute antwoorden. 

 Helemaal 

mee oneens  

Oneens Noch mee 

eens, noch 

mee oneens 

Eens Helemaal mee 

eens  

Voor mij zou organisatie 

XYZ een goede plek zijn om 

te werken 
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Ik ben niet geïnteresseerd in 

organisatie XYZ, behalve als 

laatste redmiddel 

     

Organisatie XYZ is 

aantrekkelijk voor mij als 

organisatie om te werken 

     

Een baan bij organisatie 

XYZ is zeer aantrekkelijk 

voor mij 

     

Organisatie XYZ heeft 

waarschijnlijk een reputatie 

als een uitstekende 

werkgever 

     

Ik zou een aanbod voor een 

baan bij organisatie XYZ 

accepteren 

     

Ik ben geïnteresseerd om 

meer te leren over 

organisatie XYZ 

     

Er zijn waarschijnlijk veel 

mensen die voor organisatie 

XYZ zouden willen werken 

     

Als organisatie XYZ mij zou 

uitnodigen voor een 

sollicitatiegesprek, dan zou 

ik gaan 

     

Ik zou een grote inspanning 

leveren om voor organisatie 

XYZ te werken 

     

Organisatie XYZ is een 

eervolle organisatie om voor 

te werken 

     

Ik zou organisatie XYZ 

aanbevelen aan vrienden die 
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op zoek zijn naar een baan  

Medewerkers zullen 

waarschijnlijk trots zijn om 

te zeggen dat ze voor 

organisatie XYZ werken  

     

Ik vind organisatie XYZ een 

prestigieuze organisatie om 

te werken 

     

Ik zou organisatie XYZ als 

een van mijn eerste keuzes 

maken als werkgever  

     

 

Q20 Geef bij onderstaande vragen en stellingen aan in hoeverre u het ermee eens of oneens bent. Het 

gaat hier om uw mening, er zijn geen goede of foute antwoorden. 

 Helemaal mee 

oneens 

Oneens Noch mee 

eens, noch 

mee oneens 

Eens Helemaal mee 

eens 

Mijn waarden 

passen bij 

organisatie 

XYZ en de 

huidige 

medewerkers 

van organisatie 

XYZ 

     

Mijn waarden 

passen bij de 

waarden van 

de huidige 

medewerkers 

in de 

organisatie 

     

De waarden en 

persoonlijkheid 
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van organisatie 

XYZ 

reflecteren 

mijn eigen 

waarden en 

persoonlijkheid  

 

Q21 U bent aangekomen bij het einde van het onderzoek. Nogmaals hartelijk bedankt voor uw 

medewerking! 

 

Q22 Indien u kans wilt maken op de cadeaucheque van Pluim, vul dan hieronder uw e-mailadres in. 

De gegevens zullen vertrouwelijk behandeld worden en niet voor andere doeleinden gebruikt worden. 
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Bijlage 2: Operationalisatieschema kernconcepten 

Concepten Factoren/dimensies Bronnen Vragen/items 
Kernconcepten       

Aantrekkelijkheid 
van organisatie als 
werkgever 

Algemene 
aantrekkelijkheid, 
waargenomen prestige, 
intenties 

Highhouse, 
Lievens & 
Sinar (2003) 

Geef bij onderstaande stellingen aan in hoeverre u het er mee eens of oneens bent: 

   1. Voor mij zou deze organisatie een goede plek zijn om te werken 

   2. Ik ben niet geïnteresseerd in de organisatie, behalve als laatste redmiddel 

   3. De organisatie is aantrekkelijk voor mij om te werken 

   4. Een baan bij deze organisatie is zeer aantrekkelijk voor mij 

   5. De organisatie heeft waarschijnlijk een reputatie als een uitstekende werkgever 

   6. Ik zou een aanbod voor een baan bij deze organisatie accepteren 

   7. Ik ben geïnteresseerd om meer te leren over de organisatie 

   8. Er zijn waarschijnlijk veel mensen die voor deze organisatie zouden willen werken 

   9. Als de organisatie mij zou uitnodigen voor een sollicitatiegesprek, dan zou ik gaan 

   10. Ik zou een grote inspanning leveren om voor de organisatie te werken 

   11. De organisatie is een eervolle organisatie om voor te werken 

   12. Ik zou de organisatie aanbevelen aan vrienden die op zoek zijn naar een baan 

   
13. Medewerkers zullen waarschijnlijk trots zijn om te zeggen dat ze voor deze 
organisatie werken 

   14. Ik vind de organisatie een prestigieuze organisatie om te werken 
      15. Ik zou de organisatie als een van mijn eerste keuzes maken als werkgever 

Gender-gebaseerd 
HRM 

Gender-gebaseerd 
HRM - In hoeverre bent u het eens of oneens met onderstaande uitspraken over de organisatie? 
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   16. Ik verwacht dat de organisatie een vrouwvriendelijke organisatie is 

   
17. Ik verwacht dat binnen de organisatie mannen voorgetrokken worden, ten opzichte 
van vrouwen 

   
18. Ik verwacht dat de organisatie goede secundaire arbeidsvoorwaarden heeft voor 
vrouwen 

   19. Ik verwacht dat bij de organisatie mannen en vrouwen gelijke kansen krijgen 

   20. Ik verwacht dat bij de organisatie een mannelijke organisatiecultuur heerst 

   
21. Ik verwacht dat de organisatie waarde hecht aan diversiteit op het gebied van 
gender/geslacht 

Perceptie 
organisatiekarakter 

Aangenaamheid, 
ondernemend, 
competentie, chique, 
meedogenloosheid, 
elegantie, robuustheid 

Davies, 
Chun, Da 
Silva & 
Roper 
(2004), 
Aaker (1997) 

Stel u voor dat de organisatie een persoon zou zijn, in hoeverre bent u het eens of oneens 
met onderstaande karaktereigenschappen? 

      

Vriendelijk (22), prettig (23), ambitieus (24), openhartig (25), betrokken (26), taai (27), 
ondersteunend (28), innovatief (29), zakelijk (30), oprecht (31), betrouwbaar (32), 
vrouwelijk (33), gedurfd (34), trendy (35), jong (36), fantasierijk (37), actueel (38), 
opwindend (39), aangenaam (40), extrovert (41), cool (42), geloofwaardig (43), veilig 
(44), hardwerkend (45), open (46), prestatiegericht (47), Technisch (48), eerlijk (49), 
arrogant (50), elegant (51), egoïstisch (52), introvert (53), autoritair (54), controlerend 
(55), charmant (56), “smooth” (57), agressief (58), prestigieus (59), exclusief (60), 
verfijnd (61), onverzorgd (62), elitair (63), “good looking” (64), sociaal verantwoordelijk 
(65), stijlvol (66), “outdoor” (67), mannelijk (68), Westers (69), geruststellend (70), ruw 
(71) 

Genderrollen 

Masculiene 
karaktereigenschappen, 
feminiene 
karaktereigenschappen 

Bem (1981) Geef aan in hoeverre onderstaande stellingen waar of juist nooit waar zijn: 

   72. Ik ben geneigd anderen te troosten 

   73. Ik ben assertief 

   74. Ik heb leiderschapskwaliteiten 
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   75. Ik ben begripvol 

   76. Ik heb een sterke persoonlijkheid 

   77. Ik ben agressief 

   78. Ik ben hartelijk 

   79. Ik ben bereid een standpunt in te nemen 

   80. Ik ben warmhartig 

   81. Ik ben onafhankelijk 

   82. Ik verdedig mijn eigen opvattingen en overtuigingen 

   83. Ik ben bereid om risico's te nemen 

   84. Ik ben sympathiek 

   85. Ik ben medelevend 

   86. Ik houd van kinderen 

   87. Ik ben gevoelig voor de behoeften van anderen 

   88. Ik ben teder 

   89. Ik ben dominant 

   90. Ik ben gevoelig 
      91. Ik ben krachtig 
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Bijlage 3: Operationalisatieschema exploratieve concepten 

 

!
Concepten Factoren/dimensies Bronnen Vragen/items 
Exploratieve concepten    
Emotionele 
aantrekkelijkheid 

Emotionele 
aantrekkelijkheid 

Fombrun, Gardberg 
& Sever (2000) 

In hoeverre bent u het eens of oneens met onderstaande uitspraken over 
de organisatie? 

72.! Ik heb een goed gevoel over de organisatie 
73.! Ik bewonder en respecteer de organisatie 
74.! Ik vertrouw de organisatie 

Persoon-organisatie fit Persoon-organisatie 
fit 

Cable & Judge 
(1996) 

Geef bij onderstaande vragen en stellingen aan in hoeverre u het ermee 
eens of oneens bent: 

75.!Mijn waarden passen bij de organisaties en de huidige 
medewerkers  

76.!Mijn waarden passen bij de waarden van de huidige medewerkers 
in de organisatie 

77.!De waarden en persoonlijkheid van de organisatie reflecteren mijn 
eigen waarden en persoonlijkheid 

Houding ten opzichte van de 
advertentie 

Houding ten 
opzichte van de 
advertentie 

Chang & Thorson 
(2004) 

Hoe zou u de advertentie van de organisatie beoordelen? 
78.!Niet leuk - leuk 
79.!Niet interessant – interessant 
100.Slecht – goed 
101.Niet aantrekkelijk – aantrekkelijk 


