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Abstract 

Ondanks dat vrouwen steeds meer participeren in leidinggevende activiteiten en functies, 

blijft genderdiscriminatie in selectieprocedures een hardnekkig probleem. In deze studie werd 

onderzocht of nadelige beoordelingen van vrouwen in het recruitmentproces met eenvoudige 

interventies konden worden verminderd, specifiek bij Nederlandse HR-professionals. 

Daarnaast werd onderzocht of baan- en genderstereotypen en bijbehorend gedrag invloed 

hebben op hoe sympathiek sollicitanten worden ervaren, en of dit vervolgens invloed heeft op 

hoe geschikt sollicitanten worden beoordeeld voor een leidinggevende functie. Nederlandse 

HR-professionals namen deel aan een online experiment in Qualtrics (N = 84), waarbij zij een 

even geschikte mannelijke- en vrouwelijke sollicitant moesten vergelijken en beoordelen. In 

het algemeen suggereerden de resultaten geen gender bias jegens vrouwen. Wel leidde gender 

congruent gedrag van een vrouwelijke sollicitante ten opzichte van hetzelfde gedrag van een 

mannelijke sollicitant ertoe dat zij als meer geschikt gezien werd voor een leidinggevende 

functie, vergeleken met wanneer de sollicitante gender incongruent gedrag vertoonde. 

Belangrijke implicaties voor de praktijk en vervolgonderzoek worden besproken.  

 Kernwoorden: gender bias, interventies, communality, agency, likeability. 
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Inleiding 

Ondanks alle discussie en aandacht voor gendergelijkheid de afgelopen jaren, blijft 

discriminatie op basis van geslacht in Nederland een prevalent probleem (Kantelberg, 2017). 

In 2017 zakte Nederland van de 12e naar een schokkende 32e plaats op de ranglijst voor 

gendergelijkheid tussen landen (World Economic Forum, 2017). In de media verschijnen 

regelmatig verontrustende artikelen met titels als ‘nog altijd te weinig vrouwen aan de top’ 

(“nog altijd te weinig vrouwen aan de top”, 2016). Zo wordt bijvoorbeeld, ondanks gemaakte 

afspraken, het wettelijke streefcijfer van 30 procent vrouwen in de top in Nederland nog 

steeds niet gehaald (“wettelijk streefcijfer voor topvrouwen laatste kans voor bedrijven”, 

2017). Hoewel vrouwen vandaag de dag vergeleken met mannen meer kans maken op het 

behalen van een hbo-diploma of een universitaire graad (Onderwijsincijfers.nl, 2017), blijft 

het salaris van vrouwen nog met gemiddeld 4 tot 8 procent achter (Van Muijen & Melse, 

2017). Om deze nadelige situatie voor vrouwen tegen te gaan is het belangrijk dat factoren 

worden geïdentificeerd en interventies worden ontwikkeld die bijdragen aan meer gelijkheid 

tussen mannen en vrouwen op de werkvloer. Aansluitend op twee van de grootste 

consequenties van gender bias, richt de huidige studie zich daarbij specifiek op de mate 

waarin vrouwelijke kandidaten als geschikt worden gezien voor een leidinggevende functie, 

en financiële beloningen (salaris), vergeleken met mannelijke kandidaten.  

  Een recente meta-analyse van Koch, D’Mello en Sackett (2015) liet zien dat 

vrouwelijke kandidaten inderdaad worden benadeeld in werk-gerelateerde beslissingen binnen 

zogenaamde ‘male-dominated jobs’: banen die voornamelijk geassocieerd worden met 

mannelijke eigenschappen en -werknemers. Deze benadeling van vrouwen en vrouwelijke 

eigenschappen, wordt ook wel gender bias genoemd (Eagly & Karau, 2002). Specifiek, is 

deze door stereotypen veroorzaakte vorm van bias een ‘inaccurate reflectie van een 

generalisatie over hoe iemand van een bepaalde groep is, in plaats van zijn of haar 
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kwaliteiten en eigenschappen’ (Koch et al., 2015, p. 129). Uit de meta-analyse van Koch en 

collega’s (2015) blijkt dat gender bias van beoordelaars verminderd kan worden in male-

dominated jobs wanneer: (a) beoordelaars zich verantwoordelijk voelen voor hun 

beslissingen, (b) beoordelaars geloven dat hun beslissingen consequenties hebben met impact 

op anderen, of (c) beoordelaars worden geïnformeerd over gelijkheidsnormen. Eerder 

onderzoek naar hoe gender bias op de werkvloer kan worden verminderd heeft zich echter 

voornamelijk gericht op studentensamples in plaats van op professionals die gaan over het 

werven en selecteren van mensen (Koch et al., 2015). Er is aanleiding om aan te nemen dat 

deze groepen verschillen in hoe en welke recruitmentbeslissingen zij maken. Dit omdat zij, in 

tegenstelling tot studenten, ervaring hebben en getraind zijn in het maken van werk-

gerelateerde beslissingen. Onderzoekers benadrukken dat verder onderzoek bij beoordelaars 

in het werkveld nodig is (bijv. Landy, 2008; Koch et al., 2015). De huidige studie hoopt dat 

gat te dichten, door in een experiment te onderzoeken of gender bias in male-dominated jobs 

verminderd kan worden door HR-professionals een combinatie van bias-reducerende 

technieken aan te bieden. Er wordt verwacht dat de drie bias-reducerende strategieën (Koch et 

al., 2015) zullen leiden tot een vermindering van gender bias bij HR-professionals.  

Daarnaast is er nog weinig bekend over welke onderliggende factoren van invloed zijn 

op gender bias, specifiek bij HR-professionals. Dergelijke kennis over deze mechanismen 

draagt niet alleen bij aan onze theoretische kennis van gender bias, maar is ook van belang bij 

het vormgeven van interventies, trainingen en beleid om discriminatie op basis van geslacht in 

het recruitmentproces tegen te gaan. Er wordt onderzocht hoe genderstereotypen en het wel of 

niet afwijken van bijbehorend gedrag (mate van gendercongruentie) onbewust van invloed 

zijn op hoe een vrouwelijke sollicitant ten opzichte van een mannelijke sollicitant wordt 

beoordeeld. De studie richt zich hierbij expliciet op verschillen tussen vrouwelijke 

sollicitanten, ten opzichte van een congruente mannelijke sollicitant. Tot slot zal er worden 
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gekeken of de mate waarin de sollicitant als sympathiek (likeability) gezien wordt, net als in 

eerder onderzoek bij studentensamples (Heilman, Wallen, Fuchs & Tamkins, 2004; Rudman, 

Moss-Racusin, Phelan & Nauts, 2012), een verklarende factor kan zijn bij HR-professionals. 

De huidige studie draagt daarmee bij aan de bestaande gender bias literatuur door het 

effect van gender (in)congruentie en hoe sympathiek men iemand vindt (liking) in combinatie 

met de drie bias-reducerende strategieën in kaart te brengen. Specifiek wordt verwacht op 

basis van de role congruity theory (Eagly & Karau, 2002), het lack of fit model (Heilman, 

1983; 2012) en het backlash effect (Kark & Eagly, 2009), dat gender-incongruent gedrag van 

een vrouwelijke sollicitant ertoe leidt dat zij als minder wenselijk wordt gezien voor een 

leidinggevende functie, ten opzichte van een man of vrouw met gender-congruent gedrag. Dit 

effect zal kleiner zijn wanneer de drie bias-reducerende strategieën worden toegepast. Tot slot 

wordt verwacht dat de mate waarin de sollicitante als sympathiek overkomt, de relatie tussen 

de verschillende condities en gender bias medieert. Sollicitantes die gender-incongruent 

gedrag vertonen zullen minder sympathiek worden gevonden dan sollicitantes die gender-

congruent gedrag vertonen, wat ertoe leidt dat gender bias bij beoordelaars toeneemt. 

Bovenstaande verwachtingen zijn afgebeeld in Figuur 1. 

 

 
Figuur 1. Het onderzoeksmodel. 
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Gender Stereotypen en Bias  

Gegeven de prevalentie van discriminatie op basis van sekse in Nederland en de 

nadelige gevolgen die men ervan ondervindt op de werkvloer, lijkt het vreemd dat dit 

probleem nog niet de wereld uit geholpen is (Kantelberg, 2017; Kark & Eagly, 2009; World 

Economic Forum, 2017). Dit heeft mogelijk te maken met het feit dat discriminatie op basis 

van sekse vaak onbewust gebeurd (Heilman, 2012). Zo kunnen beoordelaars bijvoorbeeld 

geloven dat ze simpelweg de beste kandidaat voor een gegeven baan uitzoeken, terwijl ze in 

de werkelijkheid vrouwen en minderheden discrimineren (Lane, Banaji, Nosek & Greenwald, 

2007). Aan de grondslag van deze bias liggen stereotypen, ofwel gegeneraliseerde 

verwachtingen over hoe leden van een sociale groep zich (zouden moeten) gedragen (Welle & 

Heilman, 2007). Hierdoor denkt men zelfs dat wanneer de vrouw de benodigde competenties 

en eigenschappen bezit om een succesvolle leider te worden, ze alsnog niet voldoet aan de 

eisen voor een leiderschapspositie. De stereotypen veroorzaken dan een verkeerd 

gegeneraliseerd beeld van het lid van een bepaalde groep, in dit geval een vrouw, dat niet de 

daadwerkelijke kwaliteiten en eigenschappen van het individu reflecteert (Koch et al., 2015, 

p. 129). Zo kan bias bijvoorbeeld optreden wanneer mensen een bepaald beeld hebben van 

hoe een succesvolle leider moet zijn, terwijl dat beeld incongruent is met het stereotype vrouw 

(Eagly & Karau, 2002).        

De door mensen vaak gehanteerde stereotyperende verwachtingen over sekse kunnen 

worden onderverdeeld in twee categorieën: communal attributes en agentic attributes (Eagly 

& Karau, 2002). Communal attributes worden vaker geassocieerd met vrouwen en beslaan 

meer empathische en zorgzame gedragingen. Men wordt volgens deze categorie gezien als 

behulpzaam, aardig, zorgend, emotioneel, expressief en liefdevol (Eagly & Karau, 2002). 

Agentic attributes worden juist sterker geassocieerd met mannen en omvatten de neiging om 

meer assertief en controlerend te zijn. Hiertoe behoren kenmerken zoals dominant zijn, 
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ambitie, onafhankelijkheid en zelfverzekerdheid (Eagly & Karau, 2002). Naast dat deze twee 

ideevormingen over mannen en vrouwen van elkaar verschillen, zijn ze zelfs vaak 

tegenovergesteld van elkaar (Heilman, 2012). Er wordt vaak gedacht dat het ene geslacht 

gebrekkig is in iets waarin het andere geslacht wordt gedacht te excelleren. Denk bijvoorbeeld 

aan de opvatting dat alleen vrouwen goed kunnen multi-tasken, of dat alleen mannen goede 

leiders kunnen zijn. Deze manier van denken zit diep genesteld in de hersenen van de mens en 

blijkt uit onderzoek zelfs consistent over verschillende culturen (Williams & Best, 1990), 

verloop van tijd (Hentschel, Heilman & Peus, 2013) en verschillende contexten en 

werkomgevingen (Schein, 2001). 

De Invloed van Gender (in)Congruentie 

Of stereotypen over geslacht daadwerkelijk leiden tot een nadelige behandeling van 

vrouwen op de werkvloer, hangt af van de setting of baan waartegen het stereotype wordt 

afgewogen (Kark & Eagly, 2009). Zo vonden Koch en collega’s (2015) dat vrouwen alleen 

worden benadeeld voor banen en functies die traditioneel gezien met mannen worden 

geassocieerd (male-dominated jobs), zoals leiderschap, maar niet voor traditioneel gezien 

vrouwelijke (female-dominated jobs) of uniseks banen (integrated jobs). Gegeven het 

stereotype dat goede leiders beschikken over agentic eigenschappen, lijkt dit stereotype te 

botsen met het stereotype van hoe een vrouw zou moeten zijn (Eagly & Karau, 2002; Powell 

et al., 2002). Eagly en Karau (2002) beschrijven dit fenomeen als de role congruity theory, 

wat gender bias omschrijft als het gevolg van de mismatch tussen stereotypen over 

baanvereisten en stereotypen over geslacht. Hoe groter het verschil tussen deze stereotypen 

die een individu hanteert, des te groter de bias. Heilman’s (1983; 2012) lack of fit model voegt 

hier nog aan toe dat deze mismatch (‘lack of fit’) ertoe leidt dat men de conclusie trekt dat 

bepaalde individuen minder geschikt zijn voor specifieke functies en taken. Vergelijkbaar met 

role congruity theory is het backlash effect (Kark & Eagly, 2009), waarbij repercussies 



8 
 

worden ondervonden wanneer een individu afwijkt van een bestaand stereotype over een 

geslacht. Zo zou bijvoorbeeld een vrouw die beschikt over assertieve, ambitieuze, 

zelfverzekerde, agentic eigenschappen objectief als zeer geschikt kunnen worden gezien voor 

een leidinggevende positie, maar tegelijkertijd als minder sympathiek en wenselijk worden 

gezien omdat zij hiermee afwijkt van het zorgzame stereotype van een vrouw (Moss-Racusin 

et al., 2012). 

  Eerdere experimentele studies naar dit effect ondersteunen het idee dat vrouwen die 

afwijken van het stereotype, repercussies ondervinden op de werkvloer (bijv. Moss-Racusin et 

al., 2012; Rudman & Glick, 1999; Rudman et al., 2012). Moss-Racusin en collega’s (2012) 

lieten 127 professoren (bèta-vakken) in een experiment de sollicitatiepapieren van een 

mannelijke- en een identiek geschikte vrouwelijke bachelor student beoordelen voor een 

laboratorium manager positie. Zij vonden dat de vrouwelijke student, ondanks dat zij dezelfde 

kwalificaties had als de mannelijke student, als minder wenselijk werd gezien voor de functie 

(Moss-Racusin et al., 2012). Hierbij werd echter geen onderscheid gemaakt tussen vrouwen 

met agentic eigenschappen en vrouwen met communal eigenschappen. Rudman en collega’s 

(2012) deden een vergelijkbaar experiment waarbij deze eigenschappen wel werden 

meegenomen in het onderzoek. In deze studie kregen 178 psychologie studenten een 

aanbeveling te lezen voor ofwel een mannelijke, ofwel een identiek geschikte vrouwelijke 

kandidaat voor een promotie tot een gender neutrale functie: hoogleraar Engels. Zij vonden 

dat gender-incongruent gedrag inderdaad leidt tot repercussies: de agentic vrouw werd als 

minder wenselijk beoordeeld om aan te nemen voor de promotie dan zowel de agentic man 

als de communal vrouw (Rudman et al., 2012).  

Een belangrijke tekortkoming van deze onderzoeken is echter dat enkel studenten en 

recent afgestudeerden hebben deelgenomen in de experimenten, in plaats van professionals uit 

het werkveld. De generaliseerbaarheid van experimenteel onderzoek naar gender bias in 
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selectiesituaties waarbij gebruik wordt gemaakt van studentensamples, wordt door 

onderzoekers in twijfel getrokken (bijv. Landy, 2008). Professionals die in het dagelijks leven 

beslissingen maken over bijvoorbeeld het wel of niet aannemen van kandidaten, zouden 

relevante ervaring en training hebben gekregen waarmee stereotypisch denken wordt 

tegengegaan of waardoor zij zich meer bewust zijn van gelijkheidsnormen (Landy, 2008; 

Koch et al., 2015). Tot zover bekend bij de onderzoeker is er echter nog zeer schaars 

experimenteel onderzoek gedaan naar gender bias bij professionals en de invloed van training 

en ervaring. Koch en collega’s (2015) vonden in hun meta-analyse gemengde resultaten: zo 

toonden ervaren professionals minder gender bias dan studenten en werkende volwassenen in 

male-dominated jobs, maar toonden zij aanzienlijk meer gender bias in female-dominated 

jobs. Voor integrated jobs was gender bias gelijk tussen beoordelaars. Daarbij, gegeven dat 

stereotypen hardnekkig zijn en vaak onbewust en automatisch tot stand komen (Goodwin, 

Gubin, Fiske & Yzerbyt, 2000, Heilman, 2012), is het plausibel dat ervaring op zich niet leidt 

tot een vermindering in gender bias.   

Daardoor zouden ook professionals onbewust een vrouwelijke kandidaat voor een male-

dominated job kunnen afstraffen wanneer zij zich gender-incongruent gedraagt. Vrouwelijke 

kandidaten zouden zich agentic moeten opstellen om te passen bij het stereotype van een 

succesvolle leider, maar ervaren daardoor backlash omdat zij afwijken van het communal 

stereotype van een vrouw (Moss-Racusin et al., 2012; Kark & Eagly, 2009). De volgende 

hypothesen worden daarom verondersteld:  

 

Hypothese 1a: HR-professionals zullen de vrouwelijke sollicitant (vergeleken met een 

congruent gedragende mannelijke sollicitant) zien als meer geschikt wanneer deze 

sollicitante gender-congruent gedrag vertoont, vergeleken met wanneer de sollicitante 

gender-incongruent gedrag vertoont. 
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Hypothese 1b: HR-professionals zullen de vrouwelijke sollicitant (vergeleken met een 

mannelijke sollicitant) meer startsalaris geven wanneer deze sollicitante gender-

congruent gedrag vertoont, vergeleken met wanneer de sollicitante gender-incongruent 

gedrag vertoont. 

 

De Interveniërende rol van Verantwoordelijkheid, Consequenties en Gelijkheidsnormen 

Wanneer men gebruik maakt van stereotypes kan dit leiden tot bias, vaak een 

automatisch en onbewust proces (Goodwin et al., 2000). Leunen op stereotyperende 

verwachtingen is vaak eenvoudig en zelfs voordelig voor beoordelaars, vooral wanneer zij 

onder sterke tijdsdruk staan of meerdere cognitieve taken tegelijkertijd moeten uitvoeren (Van 

Knippenberg & Dijksterhuis, 2000). Koch en collega’s (2015) concludeerden in hun meta-

analyse dat er enkele condities zijn waaronder beoordelaars en beslissers minder vaak leunen 

op deze stereotypes. Zo heeft motivatie invloed op hoe mensen beslissingen nemen: motivatie 

om accurate beslissingen te maken zorgt voor diepere informatieopname en verwerking 

(Kunda, 1990). De neiging om langer stil te staan bij relevante informatie om beslissingen op 

te baseren kan de impact van biases doen laten afnemen (Kunda, 1990). Koch en collega’s 

(2015) omschrijven specifiek drie manieren waarop beoordelaars gemotiveerd kunnen worden 

om accuratere, en daarmee minder gender biased beslissingen te nemen. Beoordelaars worden 

gemotiveerd wanneer (a) beoordelaars zich verantwoordelijk voelen voor hun beslissingen, 

(b) beoordelaars geloven dat hun beslissingen consequenties zullen hebben die invloed 

hebben op anderen, of (c) beoordelaars worden geïnformeerd over gelijkheidsnormen. 

Wanneer beoordelaars zich verantwoordelijk voelen voor hun beslissingen en de 

consequenties van deze beslissingen inzien, zullen zij gemotiveerd zijn om meer energie te 

steken in het zoeken en verwerken van informatie (Heilman, 2012). In plaats van dat 

beoordelaars blind vertrouwen op stereotyperende verwachtingen, zullen zij in sterkere mate 

gebruik maken van deze energie en informatie om hun beslissingen op te baseren. Mero, 
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Motowidlo en Anna (2003) deden onderzoek naar de effecten van het stimuleren van een 

verantwoordelijkheidsgevoel. In hun onderzoek deden 167 psychologiestudenten mee aan een 

managementsimulatie waarin deelnemers over een tijdspan van twee weken, vier fictieve 

medewerkers moesten beoordelen op hun jaarlijkse prestaties. Hierbij werden deelnemers in 

één conditie gewezen op hun verantwoordelijkheid om accurate en goede beoordelingen te 

schrijven. Mero en collega’s (2003) vonden inderdaad dat wanneer bij studenten een 

verantwoordelijkheidsgevoel werd gestimuleerd, zij vergeleken met een controle conditie 

meer geneigd waren om aandachtig te observeren, veel aantekeningen te maken en accuratere 

beoordelingen te maken.  

Een belangrijke voetnoot volgens Heilman (2012) is echter dat verantwoordelijkheid 

en consequentiebesef er niet altijd toe leidt dat beoordelaars minder biased beslissingen 

nemen. De motivatie om accurate beslissingen te maken hangt namelijk sterk samen met de 

behoefte om een goede indruk bij anderen achter te laten, met name bij autoriteitsfiguren 

zoals een werkgever (Brief et al., 2000). Dit is belangrijk omdat deze behoefte om te ‘pleasen’ 

ertoe kan leiden dat beoordelaars discriminerend beleid opvolgen omdat dat van een meerdere 

verlangd wordt. Brief en collega’s (2000) vonden in een experiment dat wanneer een 

autoriteitsfiguur een goede werk gerelateerde verklaring gaf voor een discriminerende actie, 

de beoordelaar gehoorzaamde en daarmee discrimineerde in het selectieproces. Dus zelfs 

wanneer beoordelaars gemotiveerd zijn om minder te leunen op stereotyperende 

verwachtingen, zal gender bias pas worden voorkomen wanneer discriminatie tegengaan een 

belangrijke norm of zelfs beleid is in de organisatie (Brief et al., 2000; Heilman, 2012; Ng & 

Wiesner, 2007). Ng en Wiesner (2007) lieten 396 HRM-studenten sollicitatieformulieren van 

drie kandidaten lezen, waaruit ze een kandidaat moesten kiezen voor een vacature als 

verpleegkundige (female-dominated job) en een kandidaat voor een vacature als politieagent 

(male-dominated job). Zij vonden in lijn met bevindingen van Koch en collega’s (2015), dat 
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wanneer beoordelaars werden geïnformeerd over gelijkheidsnormen, zij minder geneigd 

waren tot het onterecht discrimineren op basis van geslacht (Ng & Wiesner, 2007).  

In conclusie, de motivatie om accuratere beslissingen te maken zorgt ervoor dat 

beoordelaars minder sterk leunen op stereotyperende verwachtingen, waardoor gender bias 

afneemt (Kunda, 1990; Heilman, 2012, Koch et al., 2015; Ng & Wiesner, 2007). Koch en 

collega’s (2015) vonden daarbij in hun meta-analyse dat gender bias aanzienlijk kleiner was 

in studies waar deze interveniërende condities in het onderzoeksdesign waren opgenomen. De 

impact van verantwoordelijkheid en consequentiebesef zou daarbij nog groter zijn, wanneer 

de organisatie gendergelijkheidsnormen en beleid hoog in het vaandel heeft staan (Brief et al., 

2000; Heilman, 2012; Ng & Wiesner, 2007). Hoewel de positieve effecten van de drie 

strategieën enkel los van elkaar onderzocht zijn, maakt dit het aannemelijk dat wanneer HR-

professionals op alle drie de manieren gemotiveerd worden om betere beslissingen te maken, 

het effect nog sterker is dan wanneer er geen strategieën ingezet worden. De volgende 

hypothesen worden daarom verondersteld: 

 

Hypothese 2a: HR-professionals die gemotiveerd worden betere beslissingen te nemen, 

zullen de vrouwelijke sollicitante en de mannelijke sollicitant als even geschikt zien 

voor de functie. Wanneer beoordelaars niet gemotiveerd worden om betere beslissingen 

te nemen, zullen zij de mannelijke sollicitant geschikter vinden voor de functie, dan de 

vrouwelijke sollicitante. 

Hypothese 2b: HR-professionals die gemotiveerd worden betere beslissingen te nemen, 

zullen de vrouwelijke sollicitante en mannelijke sollicitant evenveel startsalaris 

toekennen. Wanneer beoordelaars niet gemotiveerd worden om betere beslissingen te 

nemen, zullen zij de mannelijke sollicitant meer start salaris toekennen, dan de 

vrouwelijke sollicitante. 

De Rol van Liking 
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Eerder werd omschreven hoe agentic vrouwen volgens het backlash effect repercussies 

ondervinden omdat zij afwijken van het communal stereotype van een vrouw (Moss-Racusin 

et al., 2012; Kark & Eagly, 2009). Welk onderliggend mechanisme ligt ten grondslag aan dit 

fenomeen? Rudman en collega’s (2012) beargumenteren dat agentic vrouwen te maken 

kunnen krijgen met een dominance penalty: percepties dat vrouwelijke leiders te krachtig, 

streng en dominant zijn (bijv., ‘wat een bitch’ en ‘die heeft de broek aan’). Mensen, met name 

mannen, hebben de behoefte om de gender hiërarchie in stand te houden en gebruiken deze 

percepties om hun bevooroordeeldheid voor zichzelf goed te praten (Rudman et al., 2012). 

Deze percepties vertalen zich naar een negatieve beoordeling van agentic vrouwen op het 

gebied van sympathiekheid vergeleken met agentic mannen en communal vrouwen. Agentic 

vrouwen worden als minder sympathiek, vriendelijk en warm gezien, in plaats van het 

krachtige en dominante imago van agentic persoonlijkheidskenmerken (Eagly & Karau, 

2002). Agentic mannen ervaren deze dominance penalty niet, omdat hun gedrag congruent is 

met het stereotype van een man en van een leider (Moss-Racusin et al., 2012; Rudman et al., 

2012). 

  Rudman en collega’s (2012) vonden in een experiment onder 178 studenten waarbij 

een vrouw en man solliciteerden voor een promotie, dat een agentic vrouw vergeleken met 

een agentic man en communal vrouw minder vaak werd aangenomen en als minder sympathie 

werd gezien door beoordelaars. Heilman en collega’s (2004) vonden in een vergelijkbaar 

experiment dat in een male-dominated job de vrouw als minder sympathiek werd gezien dan 

de man, zelfs wanneer zij even geschikt, ervaren en competent was. Deze bevindingen 

ondersteunen het idee dat genderdiscriminatie in het selectieproces voor ‘mannelijke banen’ 

tussen agentic vrouwen en communal vrouwen wordt gemedieerd door een dominance 

penalty. Agentic vrouwen zouden vergeleken met communal vrouwen als minder sympathiek 

worden gezien en daardoor als minder wenselijk. Het is aannemelijk dat ook bij HR-
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professionals gender congruent gedrag van een vrouwelijke sollicitant ertoe zal leiden dat de 

sollicitant als meer sympathiek wordt beoordeeld dan wanneer een vrouwelijke sollicitant 

gender incongruent gedrag vertoont. De volgende hypothesen worden daarom verondersteld: 

 

Hypothese 3a: HR-professionals zullen de vrouwelijke sollicitant die gender-congruent 

gedrag vertoont sympathieker vinden (meer liking rapporteren) dan de vrouwelijke 

sollicitant die gender-incongruent gedrag vertoont. 

Hypothese 3b: Liking medieert de relatie tussen de condities en de mate van waarin de 

vrouwelijke sollicitant als geschikt wordt gezien voor de functie: HR-professionals 

zullen de vrouwelijke sollicitant die gender-congruent gedrag vertoont sympathieker 

vinden dan de vrouwelijke sollicitant die gender-incongruent gedrag vertoont, wat 

ervoor zorgt dat de vrouwelijke sollicitant wordt gezien als meer geschikt voor de 

functie. 

 

Tot slot zal exploratief worden onderzocht of het geslacht van de beoordelaar een rol 

speelt in hoe beslissingen gemaakt worden. Mannelijke beoordelaars zouden vergeleken met 

vrouwelijke beoordelaars meer geneigd zijn om gebruik te maken van traditionele stereotypen 

over mannen en vrouwen, zoals de gedachte dat alleen mannen goede leiders kunnen zijn 

(Koenig, Eagly, Mitchell & Ristikari, 2011; Schein, 2001). Zo werd er in enkele onderzoeken 

ondersteuning gevonden voor het idee dat mannelijke beoordelaars vergeleken met 

vrouwelijke beoordelaars gevoeliger zijn voor gender-bias voor stereotyperend mannelijke 

banen (bijv. Eagly, Hakhijani & Klonsky, 1992; Koch et al., 2015). 

De bovenstaande hypothesen zullen worden getoetst bij Nederlandse HR-professionals 

in een online experiment. Deelnemers zullen in een gesimuleerde omgeving een mannelijke- 

ofwel vrouwelijke sollicitant moeten aannemen en beoordelen voor een leidinggevende 

positie. Theoretisch draagt het onderzoek bij aan de gender-bias literatuur door 

interveniërende strategieën en onderliggende mechanismen te toetsen in een populatie die nog 
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weinig onderzocht is, en tevens nauwer aansluit op de praktijk. Het onderzoek verleent zich 

daarbij ook sterk voor mogelijke praktische implicaties voor zowel organisaties als 

individuen. Zo draagt het onderzoek bij aan een mogelijk efficiënte en goedkope manier voor 

organisaties om discriminatie op basis van geslacht in het recruitmentproces binnen male-

dominated jobs, te voorkomen. Er is bewust gekozen voor de context van een male-dominated 

job, omdat daar de grootste winst te behalen valt in termen van het verminderen van gender 

bias jegens vrouwen. Daarnaast kan de kennis over onderliggende mechanismen die van 

invloed zijn op recruitmentbeslissingen, gebruikt en geïmplementeerd worden binnen 

trainingen, opleidingen, diversiteitsprogramma’s en interventies binnen organisaties. Tot slot 

kunnen vrouwelijke sollicitanten zich wapenen met deze kennis, bijvoorbeeld tijdens 

sollicitatiegesprekken.  

Methode 

Pilot Studie 

Voorafgaande het hoofdonderzoek, werden er enkele materialen onderzocht bestemd 

voor het online experiment. Een totaal van 45 psychologie studenten van de Universiteit van 

Amsterdam beantwoordden vragen over de verschillende materialen in Qualtrics (Versie mei 

2018; Qualtrics, 2018). Studenten lazen een informatiebrief over de studie en een informed 

consent, waarna het onderzoek begon.  

In het eerste deel, werd getoetst of twee opgestelde motivatiebrieven als even geschikt 

werden beoordeeld. De twee motivatiebrieven werden anoniem (zonder gegevens van 

geslacht, afkomst, naam) en in willekeurige volgorde aangeboden aan de studenten. Na het 

zien van een motivatiebrief, beantwoordden zij enkele vragen over de mate waarin zij op basis 

van de brief en het cv, de sollicitant als geschikt zagen voor de functie (zie ook materialen 

sectie). Vervolgens werd getoetst of de agentic en communal persoonlijkheidseigenschappen 

die de sollicitanten in de audiofragmenten naar voren moesten laten komen, ook als zodanig 
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werden waargenomen door deelnemers. Studenten kregen in willekeurige volgorde de drie 

audio-opnamen te horen. Na het beluisteren van een audio-opname, beoordeelden de 

studenten de vrouwen en mannen op 10 stereotyperende communal 

persoonlijkheidskenmerken en 10 stereotyperende agentic persoonlijkheidskenmerken 

vergelijkbaar met eerder onderzoek van Rudman en collega’s (2012, p. 168). Studenten gaven 

op een negenpunts schaal aan in hoeverre zij vonden dat de kandidaten over deze communal 

en agentic persoonlijkheidskenmerken beschikten, variërend van 1 (nauwelijks van 

toepassing) tot 9 (erg van toepassing). Voorbeeld kenmerken van de communal schaal waren: 

(i) emotioneel, (ii) coöperatief en (iii) zorgzaam, en voor de agentic schaal waren dat: (i) 

assertief, (ii) zelfverzekerd en (iii) ondernemend.  

  De vrouwelijke sollicitante in het gender-congruente audio-fragment zou op de 

communal dimensies hoger beoordeeld moeten worden dan de vrouwelijke sollicitant in het 

gender-incongruente audio-fragment. De vrouwelijke sollicitante in het gender-incongruente 

audio-fragment zou op de agentic dimensies hoger beoordeeld moeten worden dan de 

vrouwelijke sollicitante in het gender-incongruente audio-fragment, maar ongeveer gelijk met 

de mannelijke sollicitant. Studenten lazen tot slot een debriefing, en werden bedankt voor hun 

deelname. 

Motivatiebrieven. Uit een gepaarde t-toets bleek dat Motivatiebrief 1 (M = 4.17, SD = 

0.75) niet significant verschilde op de mate van geschiktheid voor de functie van 

motivatiebrief 2 (M = 3.90, SD = 0.91), t(44) = 1.773, p = .083. Dit suggereert dat de fictieve 

sollicitanten in beide motivatiebrieven als even geschikt werden gezien voor de functie.    

  Audiofragmenten. Voordat daadwerkelijke analyses plaatsvonden, werd eerst de 

interne betrouwbaarheid van de agentic en communal schalen geanalyseerd. Zie Tabel 1 voor 

de bijbehorende Cronbach’s Alpha’s, gemiddelden en standaarddeviaties. Binnen de agentic 

schalen werden de vragen bijbehorende het facet ‘agressief’ niet meegenomen voor verdere 
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analyse. Het verwijderen van dit facet verhoogde de interne betrouwbaarheid aanzienlijk, van 

α = .78-87 naar α = .81-89. Binnen de communal schalen was de interne betrouwbaarheid 

hoog (α = .87-89), en werden geen verdere aanpassingen gedaan.  

De gemiddelden van de communal en agentic persoonlijkheidsschalen bijbehorende de 

drie audiofragmenten werden met elkaar vergeleken met behulp van zes gepaarde t-toetsen. 

Zoals verwacht scoorde de communal vrouw hoger op de mate van communal 

persoonlijkheidseigenschappen (M = 6.80, SD = 0.88) dan de agentic vrouw (M = 4.88, SD = 

1.03), t(42) = 9.387, p < .001, en de agentic man (M = 4.60, SD = 0.98), t(42) = 10.107, p 

< .001. De mate van communal persoonlijkheidseigenschappen verschilden daarbij niet 

significant tussen de agentic vrouw en agentic man, t(42) = 1.591, p = .119. Participanten 

beoordeelden zowel de agentic man als de agentic vrouw als even communal. 

 

Tabel 1. Interne betrouwbaarheid, gemiddelden en standaarddeviaties audiofragmenten. 

Audiofragment Kenmerk N Cronbach (α) Gemiddelde SD 

1 (agentic vrouw) Communal 45 .89 4.88b 1.03 
 

Agentic 45 .89a 6.56b 0.90 

2 (communal vrouw) Communal 45 .88 6.80b 0.88 

 Agentic 45 .81a 5.79b 0.83 

3 (agentic man) Communal 45 .87 4.60b 0.98 

 Agentic 45 .87a 6.74b 0.91 

avóór het verwijderen van het facet ‘agressief’, was α respectievelijk .87, .78 en .78. 

bmin = 1, max = 9. 

 

  Ook volgens verwachting scoorde de communal vrouw lager op de mate van agentic 

persoonlijkheidseigenschappen (M  = 5.79, SD  = 0.83) dan de agentic vrouw (M  = 6.56, SD  

= 0.90), t(42) = -4.927, p < .001, en de agentic man (M = 6.74, SD = 0.91), t(42) = -5.995, p 

< .001. Daarnaast verschilden de agentic vrouw en agentic man niet significant in de mate 

van agentic persoonlijkheidseigenschappen, t(42) = -1.740, p = .089. Zowel de agentic man 
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als de agentic vrouw werden op deze persoonlijkheidseigenschappen even hoog beoordeeld. 

De manipulatie van agentic en communal persoonlijkheidseigenschappen in de 

audiofragmenten was geslaagd en daarmee geschikt voor gebruik in het hoofdonderzoek. 

Steekproefkarakteristieken  

De steekproef bestond uit een totaal van 84 Nederlandse HR-professionals, die 

benaderd zijn om deel te nemen aan een online experiment in Qualtrics (Versie mei 2018; 

Qualtrics, 2018). Onder een HR-professional werd verstaan iemand die zich in zijn of haar 

werkzaamheden (voor een gedeelte) bezighoudt met het werven, selecteren en aannemen van 

personeel. Drie deelnemers werden uitgesloten voor analyse omdat zij de manipulatiecheck 

niet juist invulden (N = 2), of omdat de vragenlijst niet volledig was ingevuld (N = 1). Er 

waren geen aanduidende outliers binnen de dataset. Geen verdere aanpassingen werden 

gedaan binnen de dataset.   

De gemiddelde leeftijd was 36.9 jaar (SD = 11.62). De verdeling man/vrouw was 

35.8% / 64.2% (man N = 29, vrouw N = 52). Gemiddeld hadden zij 9.9 jaar werkervaring (SD 

= 9.11). Van de 81 deelnemers hadden 37 deelnemers een leidinggevende functie. 

 Deelnemers zijn geworven via social media platforms (LinkedIn, Facebook), binnen 

enkele organisaties, blogposts op verscheidende HR-websites en via de persoonlijke kring van 

de onderzoeker. Deelnemers konden online de vragenlijst invullen en maakten daarbij kans op 

een cadeaubon van bol.com t.w.v. €25.  

Procedure 

Deelnemers kregen eerst informatie over het onderzoek te lezen, gevolgd door een 

informed consent. Hierin werd het doel van het onderzoek vermeld, de procedure, de 

beloning, hoe er werd omgegaan met de gegevens en dat deelname vrijwillig is en kan worden 

gestopt. Na het geven van een akkoord, beantwoordde de deelnemer sociodemografische 

vragen over sekse, leeftijd, huidige functie en aantal jaren werkervaring.  
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Vervolgens begon het online experiment, waarin de deelnemer moest beoordelen of hij 

of zij een vrouwelijke ofwel een even geschikte mannelijke sollicitant voor een 

leidinggevende functie zou aannemen. De deelnemers werden willekeurig toegekend aan één 

van de vier condities in Qualtrics (controle incongruent, controle congruent, experimenteel 

incongruent, experimenteel congruent). Gender-congruentie werd hierbij gemanipuleerd, 

zodat in twee condities de vrouwelijke sollicitante gender-congruente antwoorden gaf in het 

audio-fragment, en in de andere twee condities gender-incongruente antwoorden. De 

mannelijke sollicitant gaf in alle vier de condities gender-congruente (agentic) antwoorden in 

het audio-fragment. Binnen alle vier de condities kregen de deelnemers eerst te lezen dat de 

twee sollicitanten al voorgeselecteerd zijn en gelijke werkervaring en scholing hebben (zie 

ook Appendix A).  

In de functieomschrijving stond informatie over de te verrichten taken, de 

verantwoordelijkheden en de competenties waar de sollicitant over dient te beschikken. 

Daarnaast stond er in de functieomschrijving een korte inleidende tekst over de huidige stand 

van zaken binnen de organisatie: ‘de afgelopen twee jaar is er veel verlies gedraaid. De 

marketingstrategie sluit niet goed aan bij de wensen en behoeften van de klanten in de ICT-

branche. Er is stevig leiderschap nodig om het tij te keren.’ Hiermee werd het klassieke 

stereotype verstevigd dat er een agentic leider nodig is voor de baan.  

  Binnen de twee condities waarbij de vrouwelijke sollicitant gender-congruent of 

gender-incongruent gedrag vertoonde, werden aan het begin van het experiment de drie bias-

reducerende strategieën gerandomiseerd wel of niet (controle conditie) ingezet. Deelnemers in 

de experimentele conditie kregen, voordat zij de verschillende documenten van de twee 

sollicitanten zagen, een inleidende tekst te zien waarin werd aangegeven dat ze hun keuze aan 

het einde van het onderzoek moesten verantwoorden. Hun verantwoordelijkheid en de 

consequenties van hun beslissing werd hiermee benadrukt. Daarbij werd in de tekst 
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benadrukt, zoals eerder gebruikt in onderzoek van Ng en Wiesner (2007), dat de organisatie 

gendergelijkheidsnormen hoog in het vaandel heeft staan en een meer gelijk gedistribueerd 

werknemersbestand wil hebben (zie ook Appendix A). In de controle conditie kregen 

deelnemers geen inleidende tekst te zien. 

  Vervolgens kregen deelnemers een sollicitatiebrief, CV en een audio-fragment van de 

betreffende sollicitant aangeboden. Hierna beantwoordden zij enkele vragen over de 

sollicitant. Deze vragen gingen over hoe sympathiek zij de sollicitant vonden, in welke mate 

zij de sollicitant als geschikt zagen voor de functie, en welk startsalaris zij de sollicitant 

zouden toekennen. Beide sollicitanten werden counterbalanced aangeboden. Aan het einde 

volgde de verplichte vraag ‘Als u nu zou moeten kiezen welke sollicitant u zou aannemen, wie 

zou het dan worden?’. In de experimentele condities werd er gevraagd of deelnemers voelden 

dat ze zich moesten verantwoorden voor hun keuzes, en of zij iets over gelijkheidsnormen en 

gendergelijkheid hebben gelezen. Deze vragen dienden als manipulatiecheck. Deelnemers 

kregen tot slot een debriefing te lezen, werden bedankt voor hun deelname en werden 

herinnerd aan hoe de cadeaubon zou worden verloot. 

Materiaal 

Sollicitatiebrieven en CV’s. Er werden twee sollicitatiebrieven en twee CV’s gemaakt, 

die de deelnemers in het experiment met elkaar moesten vergelijken (zie Appendix B voor 

een voorbeeld). Deelnemers binnen de vier condities kregen dezelfde brieven en CV’s te zien. 

In de sollicitatiebrieven stond inhoudelijk vergelijkbare tekst, met als strekking dat de 

sollicitant gedreven en gemotiveerd is om een nieuwe uitdaging aan te gaan. Op de CV’s 

stond kort de eerdere werkervaring en genoten opleiding van de sollicitanten. De CV’s en 

sollicitatiebrieven werden gecounterbalanceerd aangeboden, zo dat dezelfde brief en CV bij 

de helft van de deelnemers behoorden tot de vrouwelijke sollicitant, en voor de andere helft 
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behoorden tot de mannelijke sollicitant. Variantie veroorzaakt als gevolg van te grote 

inhoudelijke verschillen in de twee brieven en CV’s werd hiermee ondervangen.  

Functieomschrijving. In de functieomschrijving stond beknopte informatie over de te 

verrichten taken, de verantwoordelijkheden en de competenties waar de sollicitant over dient 

te beschikken. De functieomschrijving voor de functie ‘marketing manager’ werd vertaald uit 

eerder onderzoek van Rudman en collega’s (2012, p. 171), zie ook Appendix A. 

Audio opname interview. In drie verschillende audio-opnamen gaven sollicitanten 

voor een leidinggevende functie (twee figuranten, een vrouw en een man) antwoord op enkele 

interviewvragen. De drie audio-opnamen besloegen een fragment van een kort interview met 

een agentic vrouw, een communal vrouw en een agentic man. De man en de vrouw die de 

audio-fragmenten inspraken waren allebei 25 jaar oud, van Nederlandse afkomst, hadden geen 

aanduidend accent en spraken allebei vloeiend Nederlands. Met behulp van audio-editing 

software werden de audio-fragmenten lichtelijk aangepast, zodat de stemmen iets ouder leken.  

De audio-fragmenten werden ingesproken aan de hand van een afzonderlijk script voor 

de agentic vrouw, de communal vrouw en de agentic man (zie ook Appendix C). De scripts 

voor de audio-interviews werden ontwikkeld door de onderzoeker, maar zijn grotendeels 

gebaseerd op materialen uit eerdere experimentele studies (Rudman et al., 2012; Heilman & 

Wallen, 2004; Rudman & Glick, 1998; 1999). In dit script werden vier interviewvragen 

gebruikt in lijn met een eerdere studie van Rudman en Glick (2001) waarin 

videoboodschappen van sollicitanten gebruikt werden. Drie vragen uit het script hadden te 

maken met de functie (bijv. ‘Hoe zou je jouw stijl van leidinggeven omschrijven?’), en één 

algemene vraag ging over de persoon zelf (bijv. ‘Zou je jezelf meer omschrijven als een 

extrovert, of als een introvert?’).  

  De agentic en communal eigenschappen werden op verschillende manieren gekoppeld 

aan de sollicitant in de scripts, aan de hand van eerdere studies (Rudman & Glick, 1999; 
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Rudman et al., 2012). Agentic sollicitanten moesten in lijn met de studie van Rudman en 

Glick (1999) reageren op een directe, zelfverzekerde wijze. Hierbij werd vooral de focus 

gelegd op de eigen prestaties van de sollicitant en de eigen bijdrage aan die prestaties (bijv. 

‘Ik was verantwoordelijk dat alle teams op tijd hun werk af hadden, en ik kreeg het iedere 

week weer voor elkaar. Daar ben ik trots op!’). Aansluitend daarop waren agentic 

sollicitanten niet bang om hun mening te uiten (Rudman et al., 2012) wanneer het werk dat 

vereist (bijv. ‘Ik ben ook niet bang om mijn mond open te trekken als dat moet. Soms is het 

noodzakelijk om hard te zijn’). Agentic sollicitanten gebruikten meer woorden als 

‘ondernemen’, ‘aanpakken’, ‘resultaten’, ‘doelen’ en ‘uitdaging’, stereotyperend 

voorgeschreven als agentic eigenschappen (Rudman et al., 2012). De communal sollicitant 

werd gevraagd in het script om zich bescheidener op te stellen als het ging om de eigen 

prestaties (Rudman & Glick, 1999), meer gericht op het tactvol omgaan met mensen en 

teameffort (bijv. ‘Het meest trots? Dan denk ik toch wel snel aan het team waarmee we de 

afgelopen jaren hele mooie dingen mee hebben bereikt. Ik heb veel van hen kunnen leren’). 

De communal sollicitant gebruikte in het script meer stereotyperende woorden als ‘goede 

luisteraar’, ‘samen’, ‘coachen’, ‘zorgen’, ‘leren’ en ‘feedback geven’ (Rudman et al., 2012). 

  De vier vragen verschenen om de beurt voor 8 seconden op het scherm, gevolgd door 

een fictieve afbeelding van de sollicitant met daarbij het bijbehorende audiofragment. Het 

gezichtsveld van de afbeelding werd in fotobewerkingssoftware wazig gemaakt. Dit omdat uit 

eerder onderzoek blijkt dat de mate van fysieke aantrekkelijkheid van sollicitanten ook van 

invloed kan zijn op het wel of niet biasde keuzes maken (Johnson, Podratz, Dipboye & 

Gibbons, 2010; Hosoda, Stone-Romero & Coats, 2003). Hier werd in de huidige studie echter 

niet naar gekeken. Tot slot werd in lijn met de studie van Rudman en Glick (1999) ter 

versterking van persoonlijkheidsmanipulatie, een levensmotto van de sollicitant weergegeven 

onder de verschillende videofragmenten. Er werd vermeld dat sollicitanten zelf een keuze 
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konden maken uit een viertal levensmotto’s. Agentic sollicitanten hadden het levensmotto: ‘Er 

zijn eigenlijk maar twee soorten mensen, winnaars en verliezers. Mijn doel is om een winnaar 

te zijn, het soort persoon die de leiding mag nemen en de beslissingen mag maken’. De 

communal sollicitant had als levensmotto: ‘Ik vind het belangrijk in het leven om verbonden te 

zijn met andere mensen. Als ik een ander kan helpen, krijg ik een gevoel van voldoening’. 

Sollicitant hireability. De mate waarin de sollicitant als geschikt wordt gezien om 

aangenomen te worden voor de leidinggevende positie door de deelnemer, werd gemeten met 

drie items (α = .87) vertaald uit eerder onderzoek van Moss-Racusin en collega’s (2012). 

Deelnemers antwoordden op een 7-punts Likertschaal variërend van 1 (heel onwaarschijnlijk) 

tot 5 (heel waarschijnlijk). De drie items waren: (i) hoe groot acht u de kans dat u de 

sollicitant zou uitnodigen voor een sollicitatiegesprek?, (ii) hoe groot acht u de kans dat u de 

sollicitant zou aannemen voor de leidinggevende functie?, (iii) hoe groot acht u de kans dat de 

sollicitant daadwerkelijk wordt aangenomen voor deze leidinggevende functie?. Het 

gemiddelde van de drie items tezamen vormde de mate van hireability.  

Startsalaris. Het startsalaris van de sollicitant werd meegenomen als additionele 

uitkomstmaat van gender bias en werd gemeten met één item gebruikt in eerder onderzoek 

van Moss-Racusin en collega’s (2012). Het item luidde: ‘Als u een van de volgende 

startsalarissen op jaarbasis zou moeten kiezen voor de sollicitant, welke zou u de sollicitant 

dan geven?’. Deelnemers antwoordden op de volgende 7-puntsschaal: 1 (€30000), 2 

(€40000), 3 (€50000), 4 (€60000), 5 (€70000), 6 (€80000) en 7 (€90000). 

Likeability. De mate waarin de deelnemer de sollicitant als sympathiek ervaart, werd 

gemeten met drie items (man α = .78, vrouw α = .86) vertaald uit eerder onderzoek van Moss-

Racusin en collega’s (2012). Deelnemers antwoordden op een schaal 7-punts Likertschaal 

variërend van 1 (helemaal mee oneens) tot 5 (helemaal mee eens). De drie items zijn: (i) in 

hoeverre vond u de sollicitant sympathiek?, (ii) zou u de sollicitant omschrijven als iemand 
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die u beter wil leren kennen?, (iii) zou de sollicitant goed kunnen opschieten met collega’s en 

medewerkers in de organisatie?. Het gemiddelde van de drie items tezamen vormde de mate 

van likeability. 

Keuze. De keuze van de deelnemer werd gemeten met de vraag ‘Als u nu zou moeten 

kiezen welke sollicitant u zou aannemen, wie zou het dan worden?’. Deelnemers kozen uit 

twee antwoordcategorieën: 1 (Eva van Dam) of 2 (Rob de Boer). 

Controlevariabelen. Sekse, leeftijd en werkervaring werden meegenomen als 

controlevariabelen. Er werd in eerder onderzoek gevonden dat mannelijke beoordelaars eerder 

geneigd zijn om bias te vertonen, dan vrouwelijke beoordelaars (Eagly et al., 1992; Koch et 

al., 2015). Daarnaast zouden leeftijd en ervaring mogelijk van invloed kunnen zijn op het 

maken van onbevooroordeelde beslissingen (Landy, 2008; Koch et al., 2015). 

Manipulatiecheck. Om te controleren of de manipulatie van de bias-reducerende 

strategieën was geslaagd, beantwoordden deelnemers twee vragen. De vragen waren: ‘Heeft u 

ergens gelezen dat Pulse Enterprise B.V. veel belang hecht aan gelijkheidsnormen binnen de 

organisatie?’ en ‘Heeft u ergens gelezen dat u als HR-professional verantwoordelijk was om 

de juiste kandidaat te kiezen?’. Twee deelnemers hadden beide stukken informatie niet 

gelezen, en werden daarom uitgesloten van deelname. 

Resultaten 

Data Inspectie 

Voordat de hypothesen werden getoetst in SPSS, werd de data geïnspecteerd. De 

assumpties van homogeniteit, normaalverdeeldheid en multicollineariteit werden getoetst. De 

assumptie van homogeniteit was geschonden voor de mate van likeability van de vrouw. 

Zowel de (M)AN(C)OVA als de invoegtoepassing PROCESS v3 (Hayes, 2018) zijn echter vrij 

robuust voor schending van deze assumptie (Field, 2009). De schending vormt daarom geen 

probleem. Als extra robuustheidscheck is bootstrapping gebruikt voor de (M)ANCOVA 
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analyses. De assumpties van multicollineariteit tussen de afhankelijke variabelen (alle 

correlaties lager dan .7) en normaalverdeeldheid waren niet geschonden.  

Correlatietabel. In tabel 2 worden de beschrijvende statistieken en correlaties van 

meegenomen variabelen weergegeven. De mate waarin de vrouw als geschikt voor de functie 

gezien werd, hing sterk samen met de mate waarin de vrouw als sympathiek werd beschouwd, 

r = .48, p < .001. Ook de mate waarin de man als geschikt voor de functie gezien werd, was 

significant gerelateerd aan de mate waarin de man als sympathiek werd beschouwd, r = .48, p 

< .001. Tot slot hing de uiteindelijke keuze van de mannelijke ofwel vrouwelijke sollicitant, 

samen met de mate waarin de man (r = .59, p < .001) en de vrouw (r = -.53, p < .001) gezien 

werden als geschikt voor de functie, en de mate waarin de man (r = .51, p < .001) en de vrouw 

(r = -.24, p = .033) als sympathiek beschouwd werden. 

Van de controlevariabelen, hing de leeftijd (r = .24, p = .029) en het aantal jaren 

werkervaring (r = .25, p = .027) van de HR-professional samen met het toegekende 

startsalaris van de vrouw. Leeftijd en werkervaring werden daarom meegenomen als 

covariaten in verdere analyses. 

Hypothese Toetsingen 

Hoofd- en interactie-effecten condities. Om de hoofdeffecten en het interactie-effect 

van de onafhankelijke variabelen congruentie (incongruent, congruent) en interventie 

(experiment, controle) op de afhankelijke variabelen hireability en het startsalaris te toetsen, 

werd er een 2x2 MANCOVA met bootstrapping (1000 samples) uitgevoerd in SPSS. Leeftijd 

en ervaring werden meegenomen als covariaten. Er werd getoetst of HR-professionals ten 

opzichte van de mannelijke sollicitant, de vrouwelijke sollicitant zien als meer geschikt 

(hypothese 1a) en meer startsalaris geven (hypothese 1b) wanneer deze sollicitante gender-
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Tabel 2. Beschrijvende statistieken en Pearson correlaties tussen variabelen (N = 81). 

Variabelen M (SD) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Geslacht a 1.36 (0.49) -                 

2. Leeftijd 36.93 (11.62) 0.12 -                  

3. Ervaring 9.91 (9.11) 0.11 0.89*** -      

4. Leidingb 1.54 (0.50) -0.04 -0.28*  -0.31** -           

5. Likeability♂c  3.10 (0.83) 0.20† 0.09 0.06 0.06 -         

6. Likeability♀c 3.72 (0.86) -0.08 -0.14 -0.16 0.06 -0.11 -      

7. Hireability♂c 3.44 (0.95) 0.06 0.06 0.02 0.01 0.64***  -0.13   -        

8. Hireability♀c 3.40 (0.91) -0.13 -0.08 -0.12 0.09 -0.13 0.48*** -0.01 -    

9. Startsalaris♂d 3.37 (1.27) 0.01 0.21† 0.22† -0.16 0.16 0.01 0.20† -0.09  -     

10. Startsalaris♀d 3.22 (1.28) -0.01 0.24* 0.25* -0.17 -0.10 0.17 -0.11 0.13 0.81*** -  

11. Keuzee 1.41 (0.49) 0.06 -0.05 -0.05 0.11 0.51*** -0.24* 0.59*** -0.53*** 0.20† -0.14 - 

Noot: N’s variëren tussen 80 en 81 vanwege missende data. 

† p < .10, * p < .05, ** p < .01, *** p < .001. 
aGeslacht 1 = man, 2 = vrouw, bLeiding 1 = nee, 2 = ja, cmin = 1, max = 5, dmin = 1, max = 7, eKeuze 1 = vrouw, 2 = man. 

 
 
 



congruent gedrag vertoont, vergeleken met wanneer de sollicitante gender-incongruent gedrag 

vertoont. Ook werd getoetst of HR-professionals in de experimentele condities de vrouwelijke 

sollicitant ten opzichte van de mannelijke sollicitant, zien als meer geschikt (hypothese 2a) en 

meer startsalaris geven (hypothese 2b), dan HR-professionals in de controle conditie. De 

gemiddelden en standaarddeviaties zijn weergegeven in tabel 3. 

 

 Tabel 3. Gemiddelden en standaard deviaties voor de afhankelijke variabelen (N = 81)  

 Hireability Startsalaris 

 Man Vrouw Man Vrouw 

Conditie M SD M SD M SD M SD 

Congruentie vrouw         

Incongruent 3.50 1.00 3.29 0.88 3.36 1.30 3.21 1.28 

Congruent 3.37 0.91 3.51 0.94 3.38 1.25 3.23 1.31 

         

Interventie conditie         

Controle 3.53 0.92 3.41 0.84 3.33 1.30 3.07 1.24 

Experimenteel 3.33 0.98 3.39 0.95 3.41 1.25 3.38 1.33 

Noot: gemiddelden hire min = 1, max =5, salaris min = 1, max = 7. Om de mate van gender bias te 

berekenen, werd de score van de vrouw afgetrokken van de score van de man. Een positieve 

verschilscore omvat bias in het nadeel van de vrouw, een negatieve verschil score andersom. 

 

Het hoofdeffect van congruentie was niet significant, F(2,73) = 1.033, p = .361, Wilks' 

Λ = .972, ηp
2 = .028. In contrast met hypothese 1a, werd de congruente sollicitante (Bias M = 

-0.14, SD = 0.21) ten opzichte van de mannelijke sollicitant niet als geschikter gezien voor de 

functie dan de incongruente sollicitante (Bias M = 0.23, SD = 0.21), F(1,74) = 1.485, p = 

.227, 95% CI [-0.23, 0.96]. Ook in contrast met hypothese 1b, kreeg de congruente 

sollicitante ten opzichte van de mannelijke sollicitant (Bias M = 0.15, SD = 0.13), ook niet 

meer startsalaris toegewezen dan de incongruente sollicitante (Bias M = 0.17, SD = 0.13), 

F(1,74) = 0.014, p = .907, 95% CI [-0.34, 0.38]. 
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Het hoofdeffect van interventie was niet significant, F(2,73) = 1.075, p = .347, Wilks' 

Λ = .971, ηp
2 = .029. Gedeeltelijk in contrast met hypothese 2a, zagen HR-professionals ten 

opzichte van de mannelijke sollicitant, de vrouwelijke sollicitant in de experimentele conditie 

(Bias M = -0.07, SD = 0.21) niet als meer geschikt voor de functie dan HR-professionals in de 

controle conditie (Bias M = 0.16, SD = 0.21), F(1,74) = 0.578, p = .450, 95% CI [-0.37, 0.82]. 

Gedeeltelijk in contrast met hypothese 2b, gaven HR-professionals in de experimentele 

conditie (Bias M = 0.03, SD = 0.13) de vrouwelijke sollicitant ook niet meer startsalaris dan 

HR-professionals in de controle conditie (Bias M = 0.29, SD = 0.13), F(1,74) = 2.152, p = 

.147, 95% CI [-0.09, 0.62].  

Tot slot, was er geen significant interactie effect tussen congruentie (incongruent, 

congruent) en interventie (experiment, controle) op de gecombineerde afhankelijke 

variabelen, na het controleren op ervaring en leeftijd, F(2,73) = 0.157, p = .855, Wilks' Λ = 

.996, ηp
2 = .004. 

  Liking. Om te toetsen of HR-professionals de vrouwelijke sollicitante die gender-

congruent gedrag vertoont als meer sympathiek beoordeelden dan de vrouwelijke sollicitante 

die gender-incongruent gedrag vertoont, werd er een one-way ANOVA uitgevoerd, met als 

afhankelijke variabele de mate van likeability en als onafhankelijke variabele conditie. In 

tabel 4 worden de scores weergeven per conditie.  

De mate waarin de vrouwelijke sollicitante als sympathiek werd beoordeeld, 

verschilde significant tussen de vier condities, F(3,80) = 11.284, p < .001. Uit een 

contrastanalyse bleek in lijn met hypothese 3a, dat ten opzichte van de mannelijke sollicitant, 

de vrouwelijke sollicitante in de congruente (communal) condities (M = 4.21, SD = 0.54) als 

sympathieker beoordeeld werd dan de vrouwelijke sollicitante in de incongruente (agentic) 

condities (M = 3.27, SD = 0.87), t(77) = 5.010, p < .001. De communal vrouw (M = 4.21, SD 

= 0.54) werd als meer sympathiek beoordeeld dan de agentic man (M = 2.94, SD = 0.71), 
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t(38) = 9.160, p < .001. De agentic vrouw (M = 3.27, SD = 0.86) werd als even sympathiek 

beoordeeld als de agentic man (M = 3.25, SD = 0.90), t(41) = 0.121, p = .905. Hypothese 3a 

werd deels bevestigd. 

 

Tabel 4. Gemiddelden en standaard deviaties voor de mate van likeability (N = 81)  

 Sekse sollicitant 

 Mannelijk Vrouwelijk 

Conditie M SD M SD 

Incongruent + Controle 3.39 0.76 3.26 0.78 

Congruent + Controle 2.85 0.59 4.10 0.76 

Incongruent + Experimenteel 3.08 0.99 3.28 1.01 

Congruent + Experimenteel 3.04 0.48 4.31 0.67 

Totaal 3.10 0.83 3.72 0.86 

Noot: gemiddelden min = 1, max = 7. 

 

 Mediatie effect van liking. Om te toetsen of de mate waarin de vrouwelijke 

sollicitante als sympathiek beoordeeld werd, de relatie tussen de verschillende condities en de 

mate waarin de vrouw als geschikt gezien werd voor de functie medieert (hypothese 3b), is er 

in SPSS met behulp van de invoegtoepassing PROCESS v3 (Hayes, 2018) een mediatiemodel 

getoetst met non-parametrische bootstrapping met 5000 samples voor een categorische 

onafhankelijke variabele (conditie; Zhao, Lynch, & Chen, 2010; Hayes & Preacher, 2013). 

Bewijs dat ten minste één indirect effect (ak x b) relatief aan de referentiegroep geen 0 bevat 

in het 95% bootstrap confidence interval, geeft ondersteuning voor de conclusie dat het effect 

van X op Y wordt gemedieerd door de mediator, M (Preacher et al., 2007; Hayes & Preacher, 

2013; Zhao et al., 2010). 

  De beschrijvende statistieken van de mediatieanalyse voor de vrouwelijke sollicitante 

zijn beschreven in tabel 5. Het totale effect was niet significant, F(3,77) = 0.654, p = .58. Er 
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was ook geen direct effect van de verschillende condities op de mate waarin de vrouwelijke 

sollicitante als geschikt gezien werd voor de functie, F(3,76) = 0.673, p = .57.  

 

Tabel 5. Mediatie analyses voor de vrouwelijke sollicitante. 

Uitkomst: Likeability (M)  Hireability (Y)   

 Coefficient 

(SE) 

  Coefficient 

(SE) 

 Coefficient (SE) Indirect Effecta 

(95% CI) 

D1 a1 0.84*** (0.23)  c1 -0.46 (0.41) c'1 0.19 (0.41)  -0.66 [-1.23,‐0.30] 

D2 a2 0.03 (0.23)  c2 -0.30 (0.41) c'2 -0.28 (0.37) -0.02 [-0.43,0.46] 

D3 a3 1.06*** (0.23)  c3 -0.52 (0.42) c'3 0.30 (0.43) -0.83 [-1.42,‐0.40] 

M       b -0.78*** (0.19)b  

Noot: de referentiegroep voor de dummyvariabelen is de incongruente controle conditie. D1 = 
congruente controle conditie, D2 = incongruente experimentele conditie, D3 = congruente 
experimentele conditie. Coëfficiënten zijn ongestandaardiseerd (B).  
* p < .05, ** p < .01, *** p < .001. 
aIndirect Effect van X op Y, via M (ak x b) 
bUitkomstmaat is andersom gescoord: des te negatiever Y, des te minder pro-male gender bias. 

 

  Relatief aan de vrouwelijke sollicitante in de incongruente controle conditie, werd de 

vrouwelijke sollicitante in de congruente controle conditie (a1 = 0.84, p < .001, 95% BCa CI 

[0.39, 1.29]) en de congruente experimentele conditie (a3 = 1.06, p < .001, 95% BCa CI [0.60, 

1.51]) als meer sympathiek ervaren. In de incongruente experimentele conditie werd de 

sollicitante relatief aan de sollicitante in de incongruente controle conditie, even sympathiek 

ervaren (a2 = 0.03, p = .91, 95% BCa CI [-0.42, 0.47]). Wanneer conditie constant gehouden 

werd, vertoonden HR-professionals minder gender bias jegens de vrouwelijke sollicitante op 

de mate waarin zij als geschikt gezien werd voor de functie, naarmate de vrouwelijke 

sollicitant als meer sympathiek gezien werd (b = -.78, p < .001, 95% BCa CI [-1.16, -0.41]). 

  De vrouwelijke sollicitante in de congruente controle conditie werd relatief aan de 

vrouwelijke sollicitante in de incongruente controle conditie als sympathieker ervaren, 
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waardoor zij als geschikter werd gezien voor de functie (a1 x b = -0.66, 95% BCa CI [-1.23,-

0.30]). Ook de vrouwelijke sollicitante in de congruente experimentele conditie werd relatief 

als sympathieker ervaren, waardoor zij als geschikter werd gezien voor de functie (a3 x b = -

0.83, 95% BCa CI [-1.42,-0.40]). Het indirecte effect van de vrouwelijke sollicitante in de 

incongruente experimentele conditie relatief aan de vrouwelijke sollicitante in de 

incongruente controle conditie was niet significant, (a2 x b = -0.02, 95% BCa CI [-0.43, 

0.46]). Ondersteunend voor hypothese 3b, lijkt de mate waarin de sollicitante als sympathiek 

gezien wordt, de relatie tussen de condities en de mate waarin de sollicitante als geschikt voor 

de functie gezien wordt, te mediëren. Ten opzichte van de man, werd de communal vrouw 

door HR-professionals als meer sympathiek ervaren dan de agentic vrouw, waardoor de 

communal vrouw minder negatieve repercussies kreeg in haar beoordeling van de HR-

professionals.  

Keuze. Tot slot werd met behulp van een Chi-Square toets in SPSS getoetst hoe vaak 

de twee sollicitanten werden gekozen in de verschillende condities, met congruentie 

(incongruent, congruent) en interventie (experiment, controle) als categorische variabelen. 

Een grafische weergave hiervan is weergegeven in Figuur 2. Er was geen significant effect 

van de vier verschillende condities op de keuze van de sollicitant, X2(3, 81) = 1.178, p = .76. 

De vrouwelijke sollicitant werd over alle condities 1.45 keer vaker gekozen dan de 

mannelijke sollicitant. In de incongruente controle conditie, werd de vrouwelijke sollicitant 

even vaak gekozen als de mannelijke sollicitant. In de andere drie condities werd de 

vrouwelijke sollicitant vaker gekozen dan de mannelijke sollicitant, respectievelijk 1.50 keer 

vaker, 1.85 keer vaker en 1.70 keer vaker, hoewel niet significant.  
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Figuur 2. Keuze van sollicitant per conditie. 

 

Exploratieve Analyses 

Sekse van de HR-professional. Met behulp van een one-way MANCOVA met als 

onafhankelijke variabele sekse, en met als afhankelijke variabelen de mate waarin de 

sollicitant(e) als geschikt gezien werd en het startsalaris, werd er exploratief gekeken of 

vrouwelijke HR-professionals op andere wijze beoordelingen maakten dan mannelijke HR-

professionals. Leeftijd en ervaring werden meegenomen als covariaten. Controlerend voor 

leeftijd en ervaring, bleken mannelijke en vrouwelijke HR-professionals enkel de mannelijke 

sollicitant anders te beoordelen op de mate waarin hij als sympathiek ervaren werd, F(1,76) = 

4.319, p = .041. Mannelijke HR-professionals beoordeelden de mannelijke sollicitant over 
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alle condities als meer sympathiek (M = 3.37, SD = 0.15) dan de vrouwelijke HR-

professionals (M = 2.98, SD = 0.11).  

Er werd vervolgens in PROCESS v3 (Hayes, 2018) een vergelijkbaar mediatiemodel 

getoetst, om te onderzoeken of deze bevinding van invloed was op de mate van geschiktheid 

van sollicitanten. De mate waarin de man als sympathiek gezien werd, werd als mediator 

ingevoerd. Sympathiekheid van de man was een significante voorspeller van de mate van 

geschiktheid, b = .88, p < .001, 95% BCa CI [0.60, 1.16]. Enkel in de congruente controle 

conditie ten opzichte van de incongruente controle conditie, zorgden lagere beoordelingen in 

de mate van de sympathiekheid van de man, ervoor dat de vrouwelijke sollicitant als meer 

geschikt gezien werd, a1 x b = -0.48, 95% BCa CI [-0.97,-0.08]. 

Discussie 

In de huidige studie werd onderzocht of gender bias in het recruitmentproces onder 

Nederlandse HR-professionals, specifiek voor een male-dominated job, kan worden 

verminderd door het toepassen van drie bias-reducerende strategieën in een online 

experiment, die effectief bleken bij niet-professionele beoordelaars (Koch et al., 2015). 

Daarbij werd ook onderzocht welke rol gender-(in)congruente gedragingen spelen in het 

beslissingsproces. Tot slot werd onderzocht of de mate waarin sollicitanten als sympathiek 

ervaren werden, een verklarende factor is in hoe sollicitanten uiteindelijk beoordeeld worden. 

Alternatieve Verklaringen en Theoretische Implicaties 

De belangrijkste vondst in de huidige studie was dat er in het algemeen geen sprake 

was van gender bias onder Nederlandse HR-professionals. Tegen de verwachting in, werden 

er geen verschillen in gender bias gevonden tussen de condities; de incongruente en 

congruente vrouwelijke sollicitant werden als even geschikt voor de functie gezien in 

verhouding tot de congruente man. Ook kreeg de vrouwelijke sollicitant in alle condities 

hetzelfde startsalaris als de congruente man toegekend. HR-professionals lieten geen 
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significante voorkeur zien voor een even geschikte vrouwelijke of mannelijke sollicitant, al 

werd de vrouw bij een verplichte keuze wel het vaakst gekozen. Deze bevindingen wijken af 

van bevindingen uit eerdere experimentele studies (bijv. Moss-Racusin et al., 2012; Rudman 

& Glick, 1999; Rudman, Moss-Racusin, Phelan & Nauts, 2012). Hierin werd gevonden dat 

vrouwen repercussies (‘backlash’) ondervinden wanneer zij zich incongruent gedragen 

(agentic) aan het stereotype van een vrouw (communal).  

Een aantal verklaringen zijn denkbaar voor deze tegenstrijdige bevindingen. Een 

eerste verklaring is wat Ryan en Haslam (2005; 2007) ook wel de ‘glass cliff’ noemen. Er is 

steeds meer erkenning voor de effectiviteit van ‘vrouwelijke’ (communal) 

leiderschapskwaliteiten, zoals in bijvoorbeeld transformationeel leiderschap (bijv., Bass, 

1985; Eagly & Sczesny, 2009). Alhoewel een ‘denk-leider-denk-man’ manier van denken in 

veel situaties dominant blijft, verschilt dit afhankelijk van de context. Vrouwen zouden in 

tijden van organisatorische crisis, zoals in het huidige experiment, meer kans hebben dan 

mannen om aangesteld te worden als leiders (Ryan, Haslam, Hersby & Bongiorno, 2011; 

Bruckmüller & Branscombe, 2010). Ryan en collega’s (2011) vonden dat in tijden van crisis, 

vrouwelijke (communal) eigenschappen werden geprefereerd wanneer er werd verwacht dat 

de leider de crisis simpelweg uitzat en eventueel als zondebok kon dienen, of medewerkers 

hielp de crisis door te komen. Het is mogelijk dat in de huidige studie deze context eenzelfde 

rol heeft gespeeld, waardoor de vrouwelijke sollicitant bij een verplichte keuze vaker werd 

gekozen dan de mannelijke sollicitant. 

Ten tweede, was een belangrijk doel van de huidige studie om de bevindingen uit 

eerdere studies onder studenten en niet-professionals (bijv. Moss-Racusin et al., 2012; 

Rudman et al., 2012; Ng & Wiesner, 2007; Koch et al., 2015), te kunnen generaliseren naar 

professionals uit het werkveld. Zij zouden vergeleken met studenten en niet-professionals, 

ervaring en training hebben gehad wat hen in staat stelt om minder gebiasde beslissingen te 
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maken (Koch et al., 2015). Hoewel leeftijd en werkervaring van HR-professionals in de 

huidige studie geen voorspellers waren van gender bias, zouden zij al belangrijke ‘tools’ 

kunnen hebben meegekregen voor een zo objectief mogelijk keuzeproces. Daarbij kregen 

professionals in het experiment een breed scala aan specifieke informatie over de 

sollicitanten, in termen van competenties, motivatie en eerdere werkervaring. Dit soort 

specifieke informatie zou ervoor zorgen dat informatie zo verwerkt wordt dat er onbewust 

meer waarde gehecht wordt aan die informatie, dan aan gender- en baanstereotypen 

(Ridgeway & Correll, 2006; Landy, 2008). Zo zou bijvoorbeeld de kennis dat zowel Eva als 

Rob een relevant masterdiploma op zak hadden, of dat zij allebei uitstekend presteerden in 

hun vorige rollen, genderstereotypen minder relevant kunnen hebben gemaakt.  

Waren professionals dan volledig onvatbaar voor de effecten van stereotyperen? Niet 

helemaal. Alhoewel MANCOVA analyses geen verschillen toonden, werd volgens 

verwachting wel gevonden dat HR-professionals in de congruente condities ten opzichte van 

de incongruente condities, meer in het voordeel van de congruente vrouw beoordelen 

(hireability) naarmate de mate van sympathiekheid van de vrouw hoog was. De congruente 

sollicitante werd als aanzienlijk meer sympathiek (likeable) gezien, dan de incongruente 

sollicitante. Deze bevinding is in lijn met eerder onderzoek van Rudman en collega’s (2012), 

waar werd gevonden dat agentic vrouwen een dominance penalty kunnen ondervinden. Zij 

worden als minder sympathiek ervaren vanwege het strenge, krachtige en dominante karakter 

(bijv., ‘zij heeft duidelijk de broek aan’). Interessant genoeg werden agentic mannen even 

sympathiek ervaren als agentic vrouwen, terwijl de theorie stelt dat mannen deze dominance 

penalty niet ervaren omdat de agentic persoonlijkheidskenmerken horen bij een stereotype 

man en leider (Moss-Racusin et al., 2012; Rudman et al., 2012). Het lijkt erop dat de 

communal vrouw in deze studie eerder een voordeel ervaart. Individuele en contextuele 

variabelen lijken een belangrijke rol te spelen in hoe professionals beslissingen maken. 
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Desniettemin draagt de huidige studie bij aan de bestaande literatuur door het 

toegevoegde inzicht in hoe Nederlandse HR-professionals beslissingen maken. Tot zover 

bekend bij de onderzoeker is de huidige studie een van de eerste experimentele onderzoeken 

waarbij daadwerkelijke professionals uit het Nederlandse werkveld werden onderzocht, in 

plaats van studenten of niet-professionals. Ook werd de mate waarin iemand als sympathiek 

werd gezien als een onderliggend mechanisme geïdentificeerd. Tot slot, kent de huidige studie 

ook andere sterke punten ondanks de genoemde limitaties. Zo is er gekozen voor een 

experimenteel design en niet voor een correlationeel design. Het experiment maakte het 

mogelijk om causale conclusies te trekken uit de bevindingen tussen de verschillende groepen 

en variabelen. Het experiment en de bijbehorende materialen en vragenlijsten werden 

daarnaast ook zoveel mogelijk gebaseerd op gevalideerd voorgaand onderzoek (Moss-Racusin 

et al., 2012; Rudman & Glick, 1999; Rudman et al., 2012). Om te voorkomen dat het 

experiment en de materialen de resultaten indirect zouden beïnvloeden, zijn enkele 

maatregelen genomen. Naast dat de materialen werden gepretest, werden de 

sollicitatiebrieven en de volgorde waarin de fictieve sollicitanten werden beoordeeld, 

gecounterbalanced en gerandomiseerd. 

Limitaties 

  Een belangrijke tekortkoming is het niet verzameld hebben van voldoende deelnemers 

(N = 81) voor de eerder opgestelde benodigde sample size (N = 128). Dit maakt de conclusies 

uit met name de (M)ANCOVA analyses minder aanneembaar. Het risico van studies met te 

weinig power is de aanwezigheid op een type-II error, ofwel het onterecht afwijzen van de H0 

hypothese terwijl er in de werkelijkheid wel (mogelijk kleine) verschillen zijn (Hackshaw, 

2008). Het is daarom nog te vroeg om met zekerheid te kunnen concluderen dat consistent 

met bevindingen van Koch en collega’s (2015), HR-professionals vergeleken met niet 

professionals minder vertekende beoordelingen maken.  
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Hierop aansluitend, was een tweede limitatie dat het onbekend was of HR-

professionals in deze studie de ‘marketing-manager’ functie zagen als een traditioneel gezien 

door mannen uitgeoefende functie. De gebruikte functieomschrijving werd gebaseerd op het 

experiment van Rudman en collega’s (2012), waarbij de functie onder Nederlandse studenten 

werd gepretest als een male-dominated job. Dit kan vertekend zijn om twee redenen. Ten 

eerste zijn vrouwen in de marketing en communicatie, zelfs in leidinggevende functies, in 

Nederland helemaal niet onder gerepresenteerd (“Facts en figures vrouwen in marketing en 

communicatie”, 2014). De huidige studie liet bij HR-professionals een lichte voorkeursbias 

voor vrouwen zien, wat eerder kenmerkend is voor female-dominated jobs (Koch et al., 2015). 

Ten tweede is het mogelijk dat studenten vergeleken met professionals nog geen goed beeld 

hebben van de genderverdeling binnen functies, omdat ze zelf nog niet veel werkervaring 

hebben. Het is daarom mogelijk dat deze functie in de huidige studie door HR-professionals 

niet gezien werd als een beroep dat traditioneel gezien vaak door mannen wordt beoefend. 

Alhoewel de andere materialen (bijv. de motivatiebrief, het cv en de video’s) zorgvuldig 

werden gepretest, is de functieomschrijving niet onderzocht onder professionals.  

Aanbevelingen voor Vervolgonderzoek 

 Er zijn een aantal belangrijke aanbevelingen waar vervolgonderzoek rekening mee zou 

moeten houden. Ten eerste zou de huidige studie in een vervolgstudie gerepliceerd kunnen 

worden met daarin een aangepaste en voorgecontroleerde manipulatie voor de male-

dominated functie omschrijving. In een pilotstudie kunnen enkele functieomschrijving 

worden getoetst om te achterhalen welke functies door HR-professionals nog traditioneel 

worden gezien als een functie die mannen vaak beoefenen. Dit is belangrijk omdat het 

genderdistributie-stereotype van een functie een belangrijke voorspeller is van gender bias, 

ook bij HR-professionals (bijv. Ng & Wiesner, 2007). 
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 Daarnaast kan onderzoek zich verder richten op contextuele variabelen en 

onderliggende mechanismen ten grondslag van nadelige beoordelingen jegens vrouwen in 

deze man gedomineerde werkvelden, zoals het geslacht van de professional. Zo bleek uit de 

exploratieve analyses dat mannelijke professionals de mannelijke sollicitant ongeacht in 

welke conditie zij zaten, als meer sympathiek zagen dan de vrouwelijke sollicitant. Alhoewel 

schaars, hebben studies gevonden dat mannelijke beoordelaars meer geneigd zijn tot het 

nadelig beoordelen van vrouwen, dan vrouwelijke beoordelaars (Eagly et al., 1999; Koenig et 

al., 2011; Koch et al., 2015). Andere interessante thema’s die nog onbeantwoord blijven zijn 

bijvoorbeeld of naast liking, de dominance penalty een verklarende factor is in de relatie met 

gender bias, of dat liking ook een onderliggend mechanisme is voor female-dominated- of 

mixed jobs. Ook zou het ‘glass cliff’ fenomeen (Ryan & Haslam, 2005; 2007; Ryan et al., 

2011) experimenteel verder kunnen worden onderzocht. 

Tot slot zou het interessant zijn om te onderzoeken welke soort ervaring of training 

specifiek bijdraagt aan het verminderen van gender bias onder HR-professionals. Zo is er 

bijvoorbeeld zeer schaars of verouderd onderzoek beschikbaar over effectieve workshops of 

trainingen (bijv. Latham, Wexley & Pursell, 1975; Kawakami, Dovidio & van Kamp, 2007). 

Toekomstige onderzoekers zouden de effectiviteit van een dergelijke workshop kunnen 

onderzoeken, waarbij aandacht wordt besteed aan hoe biasen ontstaan en hoe ze kunnen 

worden overkomen (Isaac, Lee & Carnes, 2009).  

Praktische Implicaties en Conclusies 

Om de praktijk te kunnen verbeteren, is het zeer waardevol om de variabelen die van 

invloed zijn op gender bias verder in kaart te brengen. Ondanks dat er meer onderzoek nodig 

is om concrete oplossingen en conclusies aan te kunnen dragen, kent de huidige studie een 

aantal praktische implicaties. Zo is er ten eerste aanleiding gevonden om aan te nemen dat in 

lijn met eerder onderzoek (Koch et al., 2015), HR-professionals door hun verkregen training 
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en ervaring minder vertekende beslissingen maken dan niet-professionals. Dit is praktisch 

relevant omdat gender bias mogelijk zou kunnen worden voorkomen door HR-professionals 

te trainen of te laten oefenen met het maken van recruitmentbeslissingen.  

Een tweede implicatie sluit aan op de vondst dat mannelijke HR-professionals de 

mannelijke sollicitant als meer sympathiek beoordeelden. In combinatie met andere evidence-

based praktijken (Isaac et al., 2009), kan er overwogen worden om een duo of een commissie 

van gemengde mannelijke en vrouwelijke beoordelaars beslissingen te laten maken voor 

belangrijke leiderschapsposities (bijv. Bolander & Sandberg, 2013; Koch et al., 2015). 

Tot slot hebben de resultaten duidelijke implicaties voor vrouwelijke sollicitanten. 

Zelfs al maken HR-professionals minder vertekende beslissingen, het gevaar van backlash 

tegen vrouwen die zich gender incongruent gedragen ligt op de loer. Incongruent gedrag was 

geassocieerd met het worden gezien als minder sympathiek, en daarmee ook als minder 

geschikt voor de functie. Vrouwelijke sollicitanten kunnen zich wapenen met deze kennis 

door zich bewust te zijn van hun eigen gedrag, en door gesprekken zo te sturen dat de eigen 

competenties en ervaring duidelijk naar voren komen. De praktische bruikbaarheid van deze 

kennis beperkt zich daarbij niet alleen tot sollicitanten, maar is ook nuttig voor organisaties en 

professionals.  

In conclusie, de huidige studie geeft verkennend inzicht in hoe Nederlandse HR-

professionals recruitmentbeslissingen maken. Hoewel er geen sprake was van gender bias bij 

deze HR-professionals, werd de vrouwelijke sollicitante die gender-congruent (communal) 

gedrag vertoonde, positiever beoordeeld dan de vrouwelijke sollicitante die gender-

incongruent (agentic) gedrag vertoonde. De huidige studie geeft aanleiding om gender bias en 

onderliggende mechanismen in recruitmentbeslissingen onder Nederlandse HR-professionals, 

nader te onderzoeken. 
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Appendix A 

Belangrijke Teksten Zoals Gebruikt in het Online Experiment 

Berichtgeving Voorselectie Sollicitanten (alle condities) 

‘Wij hebben de volgende twee kandidaten al voorgeselecteerd op basis van hun 

eerdere werkervaring, scholing en prestaties. Beiden hebben zij cum laude de universitaire 

bachelor en master Management, Beleid en Bestuurskunde afgerond. Daarbij hebben beide 

kandidaten ook acht jaar leidinggevende werkervaring binnen twee grote bedrijven. Beide 

kandidaten presteerden in hun vorige banen uitstekend, maar zijn nu op zoek naar een nieuwe 

uitdaging. Ook de persoonlijkheids- en competentietest bleken voor beide kandidaten 

veelbelovend.’ 

Functieomschrijving (alle condities) 

‘Pulse Enterprise levert wereldwijd ICT diensten aan bedrijven en particulieren. Je 

bent verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van een commerciële 

marketingstrategie samen met een team van 20 ervaren marketeers, in een groeiende 

organisatie met meer dan 4000 man. Je coördineert marktanalyses gericht op het identificeren 

van trends en behoeften van onze klanten en gebruikt deze informatie om nieuwe producten 

en acties te ontwikkelen die onze positie in de markt versterken. Het afgelopen jaar is er 

verlies gedraaid. De huidige marketingstrategie sluit niet goed aan bij de wensen en behoeften 

van de klanten in de ICT branche. Er is stevig leiderschap nodig om het tij te keren.’ 

Benadrukking Gendergelijkheidsnormen (experimentele condities) 

  ‘Pulse Enterprise is een werkgever die gelijke kansen biedt voor iedereen. Sinds 2013 

hanteert Pulse Enterprise een positief discriminatieprogramma. Hiermee werkt Pulse 

Enterprise actief aan de wens om een gelijk werknemersbestand te creëren.’ 
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Appendix B 

Voorbeeld Motivatiebrief en CV 

Geachte heer/mevrouw, 

 

Met veel belangstelling reageer ik op uw vacature voor de functie van marketing manager. Na 

drie jaar werkervaring op te hebben gedaan als marketing developer bij Ahold, en vijf jaar als 

marketing lead bij Media Markt, is het tijd voor een nieuwe uitdaging in een nieuwe 

omgeving. Deze uitdaging denk ik te kunnen vinden bij Pulse Enterprise, waarin ik mijn 

opgedane kennis en vaardigheden kan inzetten en verder kan ontwikkelen en tevens mijn 

enthousiasme voor ICT en ‘tech’ kwijt kan. 

 

In mijn vorige functies heb ik mij de snel veranderende marketingwereld eigen gemaakt. Het 

analyseren en meedenken met de wensen en behoeften van de klant is iets wat mij fascineert 

en enthousiast maakt, en dit wil ik graag met anderen delen. Daarnaast heb ik mij niet alleen 

mogen laten zien als creatief brein, maar ook als eindverantwoordelijke van vele mooie 

marketingcampagnes, die met hulp van een grote groep medewerkers ook daadwerkelijk van 

de grond kwamen. Door de combinatie van leiding geven en inhoudelijk werk heb ik veel 

kunnen leren over mijzelf en het vak. Dat maakt mij bovenal leergierig, ik ben nooit 

uitgeleerd en ik hoop dit met veel plezier door te mogen zetten bij Pulse Enterprise.  

 

Graag kom ik mijn enthousiasme en motivatie toelichten in een persoonlijk gesprek. 

 

Met vriendelijke groet, 

Rob de Boer 

Bijlage: CV 
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CURRICULUM VITAE (verkort) 

 

Personalia 

Rob de Boer 

04-07-1986 (31 jaar) 

 

Loopbaan en prestaties 

Marketing Lead, Mediamarkt 2013 tot heden 

Marketing Developer, Ahold 2010 tot 2013 

Opleidingen 

UNI – Master Management, Beleid en Bestuurskunde   

   [Cijfergemiddelde: 8,5] 

2008-2009 

UNI – Bachelor Management, Beleid en Bestuurskunde  

   [Cijfergemiddelde: 8,5] 

2005-2008 

   [Universiteit van Amsterdam, Amsterdam, Nederland]  

VWO – tweetalig [Rietland college, Haarlem, Nederland] 1999-2005 

Cursussen/workshops 

Mediamarkt – Interne Management Opleiding 2013-2014 

Ahold - Marketing Talent Traineeship 2011-2012 

Computer- en talen kennis 

Nederlands (vloeiend) 

Engels (vloeiend) 

Duits (redelijk) 

Frans (goed) 

Microsoft office (goed) - Excel, Word, Powerpoint, Outlook. 
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Appendix C 

Voorbeeld Scripts Interviewvragen 

Vraag: Hoe Zou je Jouw Stijl van Leidinggeven Omschrijven? 

Agentic 1 (man). Ik denk dat ik vooral een sturende, richtinggevende stijl hanteer. Ik 

neem mijn medewerkers mee in mijn visie, zoek de discussie op, zet doelstellingen en zorg 

dat er een concreet en meetbaar plan komt hoe daar te komen. Misschien ook wel een beetje 

een ondernemende stijl, wanneer ik een kans zie dan ga ik daar voor. Ik ben ook niet bang om 

mijn mond open te trekken als dat moet. Soms is het noodzakelijk om hard te zijn, als je 

daardoor verder komt. Zolang je respectvol met elkaar om gaat, kan dat prima. 

Agentic 2 (vrouw). Ik geef denk ik voornamelijk doelgericht leiding, écht gericht op 

het boeken van resultaten, en met het team mooie prestaties neerzetten. Ik zorg ervoor dat ik 

en mijn team weten waar we naar toe willen, en hoe we daar gaan komen. Daarvoor moeten 

de juiste mensen op de juiste plek zitten, hier zorg ik ook voor. Ik pak zaken graag met beide 

handen beet. Dat maakt dat mijn medewerkers mij omschrijven als iemand die direct en hard 

kan zijn en ik niet om zaken heen draai. Soms is dat gewoon nodig. 

Communal 1 (vrouw). Ik vind het belangrijk dat iedereen zich thuis en gehoord voelt. 

Pas dán kunnen we echt stappen met elkaar gaan maken. Dus als je mij vraagt hoe ik leiding 

geef, dan zie ik mezelf als een leidinggevende die in het hele plaatje een vooral 

ondersteunende en coachende rol heeft en waar nodig stuurt. Mijn medewerkers kunnen 

bijvoorbeeld altijd even binnen lopen voor een praatje, wanneer zij een probleem hebben of 

bijvoorbeeld ergens tegen aan lopen. Ik leer daar iedere dag weer van. En op zijn beurt 

voorzie ik hen weer van opbouwende feedback, zo kunnen ook zij iedere dag weer een beetje 

beter worden. 

Vraag: Wat is één Ding in je Vorige of Huidige Baan Waar je Trots op Bent? 

  Agentic 1 (man). Het meest trots ben ik denk ik op het grote succes van de 
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marketingcampagne rondom de feestdagen vorig jaar, waar ik verantwoordelijk voor was. Er 

waren echt wel een aantal momenten waarop we flinke tegenslagen kregen, en het was nog 

maar even de vraag of we het op tijd rond zouden krijgen. Maar ik heb doorgezet en heb alle 

problemen onderweg op een of andere manier weten op te lossen. Ik kan daar echt op terug 

kijken en denken, ja, dat heb ik goed gedaan. Het was mooi om te zien dat de campagne zelf 

ook een succes bleek, het is echt iets moois geworden. Ja echt, een trots gevoel. 

Agentic 2 (vrouw). Dan denk ik toch al gauw aan de mooie succesvolle projecten die 

ik heb mogen runnen. Wat was dat gaaf zeg, het plannen, organiseren, het ondernemen, het 

oplossen van problemen. En de resultaten mochten er zeker wezen. Ik ben trots dat ik zoiets 

gewoon heb kunnen doen, kon geen genoeg krijgen van alle uitdagingen. Ik ben zelfs 

geïnterviewd door het NRC. Ja, als ik daar aan denk dan begin ik gewoon te stralen. 

Communal 1 (vrouw). Het meest trots? Ja, dan denk ik toch wel snel aan het team 

waar we de afgelopen jaren hele mooie dingen mee hebben bereikt. Ik heb veel van hen 

kunnen leren, en tegelijkertijd heb ik ook een bijdrage kunnen leveren aan hun ontwikkeling. 

Wat mij, nog erg bij is gebleven is dat een van de talenten zelfs is doorgegroeid naar een 

hogere functie! Zij stond vervolgens met een bloemetje voor mijn deur, als dank voor alle 

hulp die ik haar had gegeven. Zo lief! 


