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Abstract 

Diversiteitsideologieën zijn strategieën die bedrijven kunnen toepassen met als doel: 

effectief omgaan met diversiteit (bijv. diversiteit van geslacht). Door de toenemende 

geslachtsdiversiteit op de werkvloer is het van belang te achterhalen welke strategie de meest 

positieve effecten met zich meebrengt: ‘blind’ zijn voor sekseverschillen en focussen op het 

individu (geslachtsblinde ideologie), of ‘bewust’ hiervan zijn en op deze verschillen inspelen 

(geslachtsbewuste ideologie). Vanwege het belang van PO-fit voor werknemer en werkgever 

werd in de huidige studie (N = 242) onderzocht wat de impact is van een fit of misfit tussen 

organisatorische en persoonlijke geslachtsideologieën op werkgerelateerde 

uitkomstdomeinen. Deze bestonden uit de mate van aantrekkelijkheid van de organisatie, 

werknemersbetrokkenheid, leiderschap zelfeffectiviteit, persistentie en prestatie. De 

resultaten toonden aan dat een organisatorische geslachtsblinde ideologie het meest effectief 

is voor zowel mannen als vrouwen. Daarbij kan deze invloed afhankelijk zijn van de 

persoonlijke ideologie van het personeel. Met name voor werknemers met een sterkere 

voorkeur voor geslachtsblindheid blijkt een fit met de organisatorische geslachtsideologie van 

belang te zijn. De resultaten van dit onderzoek kunnen gebruikt worden om organisaties te 

adviseren over keuzes met betrekking tot het diversiteitsbeleid. 

Fit of Misfit: Pas ik het beste bij een geslachtsblind of geslachtbewust bedrijf? 

Door maatschappelijke ontwikkelingen veranderen de behoeftes van mannen en 

vrouwen op het werk. Zo willen mannen bijvoorbeeld meer betrokken zijn bij de opvoeding 

van de kinderen, terwijl vrouwen juist meer willen gaan werken. Het percentage fulltime 

werkende mannen is de laatste 10 jaar namelijk gedaald van 80% naar 74% en het aantal 

voltijds werkende vrouwen in Nederland is gestegen tot een recordhoogte van één miljoen 

(Weel, 2018). Onder andere door deze ontwikkelingen neemt de geslachtsdiversiteit toe op de 

werkvloer. Om zowel mannen als vrouwen zich prettig, geaccepteerd en gesteund te laten 
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voelen op het werk, zodat ze goed kunnen blijven presteren, is het belangrijk dat organisaties 

zich gaan inzetten om optimale werkomgevingen te creëren. Een manier om dit te verkrijgen 

is door te investeren in effectieve beleidskaders en interventies gericht op geslachtsdiversiteit. 

Hoe deze beleidskaders en interventies vorm krijgen, is vaak afhankelijk van de ideologie van 

het bedrijf rondom diversiteit. 

Diversiteitsideologieën zijn strategieën die als doel hebben discriminatie en dergelijke 

spanningen door groepsverschillen te reduceren (Koenig & Richeson, 2010). In de literatuur 

wordt onderscheid gemaakt tussen twee brede vormen. Een diversiteitsblinde ideologie 

negeert verschillen tussen groepen en ziet iedereen als individuen, zodat mensen van elke 

groep gelijk worden behandeld (Lipset, 1996). Een diversiteitsbewuste ideologie stelt het 

tegenovergestelde; groepsverschillen moeten erkend en gewaardeerd worden, zodat er meer 

bewustzijn, begrip en waardering ontstaat voor overeenkomsten en verschillen tussen 

groepen (Takaki, 1993). Een voorbeeld voor een interventie binnen diversiteitsbewuste 

organisaties is bijvoorbeeld het geven van leiderschapstrainingen die specifiek gericht zijn op 

vrouwen. Binnen een diversiteitsblinde organisatie zouden leiderschapstrainingen niet 

specifiek op bepaalde groepen gericht zijn, maar aan alle werknemers worden aangeboden. 

Naast organisatorische strategieën kunnen diversiteitsideologieën ook persoonlijke 

overtuigingen van werknemers beschrijven (Purdie-Vaughns, Steele, Davies, Ditlmann, & 

Crosby, 2008). Werknemers die een diversiteitsbewuste ideologie navolgen, focussen zich op 

verschillen tussen bijvoorbeeld mannen en vrouwen, terwijl diversiteitsblinde aanhangers 

verschillen afzwakken en geloven dat iedereen hetzelfde is (Martin & Philips, 2017). 

Ondanks dat diversiteitsideologieën zowel organisatorische beleidskaders als 

persoonlijke overtuigingen representeren, bekijkt bestaand onderzoek deze echter vaak op 

een geïsoleerde manier. Zo richten sommige studies zich voornamelijk op de impact van 

organisatorisch beleid op werknemers (Martin & Philips, 2017). Terwijl ander onderzoek 
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alleen diversiteitsideologieën vanuit persoonlijke overtuigingen bestudeert (Koenig & 

Richeson, 2010; Martin, 2018). Door niet te kijken naar de combinatie van persoonlijke 

overtuigingen en het organisatorisch diversiteitsbeleid, mist bestaand onderzoek cruciale 

nuances. Organisatorisch beleid fungeert namelijk niet binnen een vacuüm. De mate waarin 

dit effectief is, kan bijvoorbeeld afhankelijk zijn van de voorkeuren van werknemers binnen 

het bedrijf. Zo zou een diversiteitsbeleid met name tot effectieve uitkomsten kunnen leiden 

onder degenen die persoonlijk ook de onderliggende organisatorische ideologie 

onderschrijven. Dit uitgangspunt vindt ondersteuning binnen onderzoek naar Persoon-

Organisatie fit (PO-fit). 

PO-fit komt tot stand wanneer bijvoorbeeld de normen, waarden of overtuigingen van 

de werknemer overeenkomen met die van de organisatie (Kristof, 1996). 

Diversiteitsideologieën zijn overtuigingen over het belang van het benadrukken of ontkennen 

van groepsverschillen (Martin & Philips, 2017). Wanneer werknemer en werkgever beide 

diversiteitsblind of diversiteitsbewust zouden zijn, is er sprake van een fit tussen persoon en 

organisatie op basis van overtuigingen. PO-fit onderzoek suggereert dat dit ook een 

positievere impact heeft dan wanneer er sprake zou zijn van een misfit. Zo wordt een hogere 

mate van fit bijvoorbeeld geassocieerd met betere werkprestaties, meer baantevredenheid en 

minder verloop (Kristof-Brown, Zimmerman & Johnson, 2005; Cable & Edwards, 2004; 

Arthur, Bell, Villado & Doverspike, 2006).  

De inzichten uit de PO-fit literatuur worden in het huidige onderzoek geïntegreerd met 

werk naar diversiteitsideologieën waarbij de nadruk op geslachtsdiversiteit ligt. Bestaand 

onderzoek naar geslachtsideologieën laat zien dat geslachtsblinde organisatorische 

ideologieën effectiever zijn dan geslachtsbewuste ideologieën (Martin & Philips, 2017; 

Martin, 2018). Bovendien suggereert PO-fit onderzoek dat omgevingsfactoren pas effectief 

zijn wanneer de persoonlijke overtuigingen hierbij aansluiten. Door dit te vertalen naar 
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onderzoek over geslachtsideologieën kan gesteld worden dat geslachtsblindheid met name 

effectief is voor degenen die dit persoonlijk ook onderschrijven. 

In het huidige onderzoek staat hierdoor de volgende vraag centraal: op welke manier 

beïnvloeden persoonlijke geslachtsideologieën het effect van organisatorische 

geslachtsideologieën op werknemers? Het beantwoorden van deze vraag heeft belangrijke 

theoretische en praktische implicaties. Zo wordt namelijk achterhaald of de aanname dat 

geslachtsblindheid effectiever is dan geslachtsbewustzijn altijd opgaat. Als blijkt dat de 

effectiviteit van organisatorische geslachtsbeleidskaders afhankelijk is van de persoonlijke 

overtuigingen van de werknemers, zou deze consensus in de bestaande theorie verschoven 

moeten worden. Daarnaast wordt de impact van geslachtsideologieën in dit onderzoek op een 

aantal cruciale werkgerelateerde uitkomstdomeinen onderzocht, namelijk: (a) 

aantrekkelijkheid van de organisatie, (b) werknemersbetrokkenheid (mate van betrokkenheid, 

tevredenheid en enthousiasme van werknemers met de werkzaamheden en de organisatie), (c) 

leiderschap zelfeffectiviteit (geanticipeerde mate van effectiviteit van werknemers in een 

leidinggevende rol), (d) persistentie en (e) prestatie van de werknemer. Aangezien al deze 

variabelen het organisatorisch functioneren verhogen (Schwoerer & Rosen 1989; Plaut, 

Thomas & Goren, 2009; Chemers, Watson, & May, 2000; Apfelbaum, Stephens & Reagans, 

2016), is het voor bedrijven zeer relevant om te achterhalen wat voor effect hierop wordt 

gevonden. Ten slotte heeft dit onderzoek een maatschappelijke bijdrage gezien de 

veranderende man/vrouw-verhouding op de werkvloer. De resultaten uit dit onderzoek 

kunnen implicaties bieden om optimaal met deze veranderingen om te gaan, zodat aan 

iedereens behoeftes voldaan kunnen worden. 

Theoretisch Kader 

Diversiteitsideologieën 
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Het ontstaan van diversiteitsideologieën is terug te leiden naar Amerika. Hier zijn al 

decennialang problemen met betrekking tot racisme en spanningen tussen etnische groepen, 

vanwege de toegenomen diversiteit door zowel vrijwillige als gedwongen immigranten. Maar 

globalisering vindt niet enkel plaats in de Verenigde Staten. Zo bestond Nederland in 2016 

voor 22% uit migranten (CBS, 2016b). Door deze verscheidenheid aan culturen zijn 

conflicten ontstaan binnen de Nederlandse bevolking. Veel tweede en derde generatie 

allochtonen voelen zich namelijk nog steeds niet welkom, waardoor de integratie moeizaam 

blijft verlopen (Groen, 2012; Jansen, 2017). Daarnaast ondervinden autochtonen door de 

nieuwkomers concurrentie op huidige banen (Battes, 2016). Hieruit ontstaat de vraag: “Hoe 

kunnen diverse groepen vreedzaam samenleven, waardoor iedereen hier voldoening uit kan 

halen?” (Wolsko, Park, Judd & Wittenbrink, 2000, p. 635). Over de beste aanpak van de 

toenemende heterogeniteit zijn de meningen verdeeld. Zo suggereren sommige beleidsmakers 

en onderzoekers dat enkel assimilatie zou kunnen werken, terwijl anderen pleiten voor het 

waarborgen van culturele verschillen en de behoefte aan behoud van een etnische identiteit 

(Schlesinger, 1992; Yinger, 1994). Uit deze tweedeling zijn twee strategieën naar voren 

gekomen: diversiteitsblindheid en diversiteitsbewustzijn. Een diversiteitsblinde ideologie 

onderdrukt verschillen tussen sociale groepen (Apfelbaum, Norton, & Summers, 2012; 

Wolsko et al., 2000). Dit komt voort uit de overtuiging dat er vooroordelen en conflicten 

ontstaan wanneer individuen worden gecategoriseerd in groepen. Door verschillen tussen 

groepen te negeren, zouden negatieve uitkomsten verminderd kunnen worden. Hier tegenover 

staat de beweging die gelooft dat het ontkennen van verschillen tussen mensen niet mogelijk 

is en dat diversiteit juist een positieve bijdrage kan leveren binnen de maatschappij en 

organisaties. Diversiteitsbewuste ideologieën pleiten juist voor het erkennen, benadrukken en 

waarderen van verschillen tussen sociale groepen (Wolsko et al., 2000). Deze ideologieën 

kunnen gebruikt worden als maatschappelijke interventies binnen landen, maar worden ook 
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binnen organisaties toegepast als beleidskaders. Hierdoor wordt duidelijk wat de normen en 

waarden van een organisatie zijn, met betrekking tot diversiteit, zodat het personeel weet hoe 

men hiermee om dient te gaan (Gündemir, 2018).  

Ondanks dat diversiteitsideologieën bedoeld zijn als beleidskaders voor overheden en 

bedrijven, kunnen deze zich op verschillende manieren voordoen. Zo bieden deze ook een 

beschrijving voor persoonlijke overtuigingen over diversiteit, van bijvoorbeeld inwoners van 

een land of werknemers van een bedrijf (Purdie-Vaughns et al., 2008). Hier bestaat wederom 

de tweedeling tussen diversiteitsblinde en -bewuste ideologieën. Werknemers die geloven dat 

iedereen hetzelfde is en hierom vinden dat iedereen op dezelfde wijze behandeld moet 

worden, bezitten een diversiteitsblinde ideologie. Werknemers die geloven dat iedereen uniek 

is en dat onderlinge verschillen gekoesterd moeten worden, hangen een diversiteitsbewuste 

ideologie aan (Martin & Philips, 2017). 

In eerste onderzoeken naar diversiteitsideologieën lag de focus op etnische diversiteit. 

Diversiteitsblinde ideologieën staan binnen etnisch diversiteitsonderzoek analoog aan 

kleurenblinde ideologieën en diversiteitsbewuste ideologieën staan gelijk aan 

multiculturalisme (Wolsko et al., 2000). Onderzoek naar de invloed van etnische 

diversiteitsideologieën van omgevingen (bijvoorbeeld een organisatorische omgeving) toont 

aan dat mensen in omgevingen waar multiculturalisme saillant wordt gemaakt meer 

zelfvertrouwen hebben dan in kleurenblinde omgevingen. Dit geldt voor zowel meerderheids- 

als minderheidsgroepen (Verkuyten, 2005). Bovendien beoordelen mensen elkaar, wanneer 

ze niet tot dezelfde etnische groep behoren, onder een multiculturele ideologie positiever. 

Hierdoor zou discriminatie bijvoorbeeld af kunnen nemen (Wolsko, Park & Judd, 2006). 

Voor een betere omgang tussen etnische groepen lijkt een diversiteitsbewuste ideologie dus 

het meest effectief te zijn.  
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Andere studies binnen de literatuur over diversiteitsideologieën zijn toegespitst op het 

achterhalen van de prominente ideologie van etnische groepen. Zo blijkt dat meerderheden in 

grotere mate een kleurenblinde ideologie aanhouden (Ryan, Hunt, Weible, Peterson & Casas, 

2007). Minderheden, zoals Latino-Amerikanen in Amerika en Turkse migranten in 

Nederland, staan meer achter een multiculturele ideologie (Ryan et al., 2007; Verkuyten, 

2005). Dit verschil kan verklaard worden vanuit een functioneel perspectief. Beide groepen 

hebben waarschijnlijk andere behoeftes. Meerderheidsgroepen zouden hun dominante positie 

willen bewaren en blinde ideologieën zorgen ervoor dat de huidige situatie constant blijft. 

Daarentegen zorgt een bewuste ideologie ervoor dat de verschillende behoeften van 

minderheidsgroepen worden erkend, waardoor er een verandering kan plaatsvinden in de 

huidige stand van zaken (Dovidio, Gaertner & Saguy, 2007). 

Geslachtsideologieën 

Naast de relevantie van diversiteitsideologieën voor interetnische relaties, kunnen 

deze ook nuttig zijn voor het verkleinen van verschillen tussen mannen en vrouwen in de 

maatschappij en organisaties. Zo richten veel overheids- en organisatorische interventies zich 

op het verbeteren van de arbeidsmarktpositie van vrouwen, omdat deze net zoals etnische 

minderheden traditioneel gezien onder-gerepresenteerd zijn in veel organisaties. Daarbij 

blijven mannen aanzienlijk meer topfuncties bekleden, ondanks het toegenomen aantal 

fulltime werkende en hoger opgeleide vrouwen (Weel, 2017; CBS, 2016a). Een mogelijke 

verklaring hiervoor komt voort uit de sociale rol theorie. Door traditionele sekseverschillen in 

sociale rollen bestaan er verschillende verwachtingen voor mannen en vrouwen. Vroeger 

bleven vrouwen voornamelijk thuis om voor de kinderen te zorgen, terwijl mannen 

buitenshuis aan het werk waren om de kost te verdienen. Hierdoor worden vrouwen 

geassocieerd met communal eigenschappen met verzorgende kenmerken als behulpzaamheid 

en vriendelijkheid. Mannen worden daarentegen geassocieerd met agentic eigenschappen 



9 

 

zoals assertiviteit en dominantie (Heilman, 2001). Aangezien agentic eigenschappen worden 

gezien als kwaliteiten benodigd voor succes op het werk en die worden verwacht in goede 

leiders, blijft de aanname dat mannen meer carrière-stappen kunnen maken dan vrouwen 

bestaan (Eagly & Karau, 2002; Heilman, 2001). Door deze aanhoudende vooroordelen over 

vrouwen, tonen steeds meer onderzoekers belangstelling in het begrijpen en verbeteren van 

de arbeidsmarktpositie van vrouwelijke werknemers. Enkele studies hebben zich daarbij 

gefocust op de rol van geslachtsideologieën. 

Koenig en Richeson (2010) waren de eersten om de impact van geslachtsideologieën 

te onderzoeken. Zij richtten zich op persoonlijke overtuigingen over geslachtsdiversiteit en 

wilden achterhalen of participanten onder verschillende omstandigheden andere 

geslachtsideologieën zouden nastreven. Uit onderzoek naar etnische diversiteitsideologieën is 

namelijk gebleken dat het verschil in voorkeur voor blindheid of bewustzijn afhankelijk is 

van het groepslidmaatschap (meerderheids- of minderheidsgroep). Hierdoor verwachtten de 

onderzoekers dat deze voorkeur van meerdere aspecten afhankelijk kan zijn. In sociale 

situaties vallen sekseverschillen bijvoorbeeld meer op; zoals binnen families of romantische 

relaties. Hierdoor zouden mensen meer geslachtsbewust zijn in sociale situaties. Tijdens werk 

probeert men discriminatie op basis van geslacht te minimaliseren door verschillen juist te 

ontkennen, waardoor geslachtsblindheid hier eerder een rol zou spelen. Uit de resultaten 

kwam dit ook naar voren: participanten streefden meer geslachtsblindheid na tijdens werk 

dan bij sociale aangelegenheden.  

Martin en Philips (2017) bouwden hierop voort en onderzochten het effect van een 

geslachtsblinde ideologie op het zelfvertrouwen van vrouwen op het werk. Werkgerelateerd 

zelfvertrouwen is een belangrijke vereiste voor het bereiken van topfuncties en het excelleren 

hierin. Vrouwen blijken echter minder zelfverzekerd te zijn over hun vaardigheden en 

werkprestaties dan mannen, wat een verklaring biedt voor de over-representatie van mannen 
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in directies (Kay & Shipman, 2014; Niederle & Vesterlund, 2007). In vijf studies werd 

onderzoek gedaan naar het effect van organisatorische of persoonlijke geslachtsideologieën 

op werkgerelateerd zelfvertrouwen en agentic eigenschappen. Hierbij werd verwacht dat 

mannen meer worden geassocieerd met agentic eigenschappen wat tevens het verschil in 

werkgerelateerd zelfvertrouwen tussen mannen en vrouwen zou verklaren. Daarnaast 

verwachtten de onderzoekers dat het sekseverschil in werkgerelateerd zelfvertrouwen zou 

kunnen worden ondervangen door een geslachtsblinde ideologie. Door verschillen tussen 

mannen en vrouwen te negeren, zouden vrouwen zich namelijk meer geschikt voelen op de 

werkvloer met als gevolg meer zelfvertrouwen om werksuccessen te behalen (Heilman & 

Eagly, 2008). De resultaten ondersteunden beide verwachtingen: door sekseverschillen 

werden vrouwen nauwelijks geassocieerd met agentic eigenschappen, maar door middel van 

een geslachtsblinde ideologie voelden vrouwen zich minder belemmerd om deze mannelijke 

eigenschappen te vertonen en zich hiermee te identificeren. Dit veroorzaakte vervolgens een 

toename in werkgerelateerd zelfvertrouwen voor vrouwen.  

In vervolgonderzoek probeerde Martin (2018) te achterhalen of geslachtsblindheid het 

meest effectief is om verschillen tussen mannen en vrouwen op het werk te verminderen. Uit 

zes studies bleek dat geslachtsblindheid gerelateerd is aan minder stereotypering, 

vooroordelen en straffen van vrouwelijke leiders. Binnen geslachtsblinde organisaties 

stonden mannen ook meer open voor vrouwelijke leiders. Daarbij kwam naar voren dat een 

geslachtsblinde organisatorische ideologie ook positieve effecten op interacties tussen 

mannen en vrouwen had. Mannen toonden hierdoor namelijk meer behulpzaamheid naar 

vrouwelijke collega’s. 

De resultaten uit onderzoek naar geslachtsideologieën laten dus zien dat een blinde 

ideologie sekseverschillen op de werkvloer verkleint, ongeacht of deze persoonlijk wordt 

aangehangen of organisatorisch wordt toegepast. Dit komt niet overeen met onderzoek naar 
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diversiteitsideologieën in het kader van etniciteit, waar met name het erkennen van de 

diversiteitsverschillen positief uitpakt. Een verklaring hiervoor is dat geslachtbewuste 

ideologieën de traditionele verschillen in sociale rollen tussen mannen en vrouwen 

benadrukken, waardoor de associaties van mannen en vrouwen met hun kenmerkende 

karakteristieken sterker worden. Dit creëert vervolgens de verwachting bij zowel mannen als 

vrouwen dat laatstgenoemden niet geschikt zijn voor bijvoorbeeld leiderschapsfuncties, 

waardoor vrouwen deze rollen ook niet op zich proberen te nemen (Martin & Philips, 2017).  

Samenvattend kan gesteld worden dat onderzoek enerzijds bestaat uit het achterhalen 

van het effect van diversiteitsideologieën op verschillende groepen en anderzijds uit het 

ontdekken van welke diversiteitsideologieën verschillende groepen prefereren. Onderzoek 

naar geslachtsideologieën laat zien dat geslachtsblindheid over het algemeen met positievere 

uitkomsten geassocieerd wordt, maar ook dat individuen variëren in de mate waarin ze 

geslachtsblindheid onderschrijven. Omdat persoonlijke en organisatorische 

diversiteitsideologieën van elkaar gescheiden onderzocht worden, mist bestaand onderzoek 

belangrijke nuances. Dit roept de vraag op: hoe zouden werknemers fungeren binnen een 

geslachtsblinde organisatorische ideologie, terwijl zij zelf een geslachtsbewuste ideologie 

aanhangen? Zou geslachtsblindheid op organisatorisch niveau dan nog steeds de 

bovengenoemde positieve invloed hebben?  

Bestaand werk naar geslachtsideologieën kan deze vragen niet beantwoorden. 

Onderzoek naar PO-fit geeft aanwijzingen dat overeenkomende kenmerken als normen, 

waarden of overtuigingen tussen personen en organisaties positieve gevolgen met zich 

meebrengt. 

Persoon-Organisatie Fit en Geslachtsideologieën 

Voor zowel de werkgever als werknemer is een match tussen deze partijen van groot 

belang; van het sollicitatieproces tot het behouden van personeel speelt fit namelijk een rol. 
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Werkzoekenden solliciteren bij organisaties waarmee ze PO-fit ervaren, bedrijven selecteren 

sollicitanten op basis van Persoon-Baan fit en Persoon-Supervisor-fit beïnvloedt de mate van 

werknemerstevredenheid van het huidige personeel (Cable & DeRue, 2002). Er is sprake van 

fit wanneer één van de betrokken partijen de behoeftes van de ander kan vervullen of 

wanneer de fundamentele kenmerken van beide partijen overeenkomen. Dit laatste is het 

geval wanneer bijvoorbeeld de normen, waarden of overtuigingen van de werknemer 

overeenkomen met die van de werkgever (Kristof, 1996). Uit onderzoek blijkt dat deze fit 

tussen persoon en organisatie een positieve impact heeft. Hoge werkprestaties en 

baantevredenheid worden bijvoorbeeld voorspeld door PO-fit (Kristof-Brown et al., 2005; 

Cable & Edwards, 2004). Daarbij verhoogt PO-fit de organisatorische betrokkenheid van 

werknemers en is het gerelateerd aan minder verloop (Greguras & Diefendorff, 2009; Arthur 

et al., 2006). Dit empirische bewijs kan verklaard worden aan de hand van de sociale 

identiteitstheorie. Deze stelt dat mensen zichzelf en anderen categoriseren op basis van 

bijvoorbeeld sekse, leeftijd of afkomst. Wanneer werknemers hun normen en waarden 

terugzien in de organisatie, zullen zij zichzelf zien als een deel van de organisatie (Saks & 

Ashforth, 1997). Dit roept gevoelens op van verbondenheid en betrokkenheid met de 

organisatie, waardoor men hier langer wil blijven werken (Ashforth & Mael,1989).  

Als de bevindingen uit de PO-fit literatuur toegespitst worden op 

diversiteitsideologieën onderzoek, zou er sprake zijn van PO-fit wanneer werknemers en 

organisaties overeenkomende ideologieën zouden aanhangen. Diversiteitsideologieën zijn 

immers expliciete overtuigingen van werknemer of werkgever over het benaderen van 

groepsverschillen (Martin & Philips, 2017). Zoals beschreven blijkt fit positieve gevolgen 

met zich mee te brengen, wat impliceert dat een fit in diversiteitsideologieën dit ook zal doen.  

Uit voorgaand onderzoek naar diversiteitsideologieën wordt deze trend ook 

teruggevonden. Zo prefereren etnische minderheidsgroepen multiculturalisme en in 
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onderzoek komt naar voren dat een multiculturele omgevingsideologie hen positief 

beïnvloedt (Ryan et al., 2007; Verkuyten, 2005). Plaut et al. (2009) onderzochten wat de 

invloed van organisatorische diversiteitsideologie was op de werkbetrokkenheid van 

minderheden. De resultaten toonden aan dat multiculturalisme positief gerelateerd was aan de 

werkbetrokkenheid van minderheden. Deze relatie was negatief voor een kleurenblinde 

ideologie (Plaut et al., 2009). Een ander voorbeeld is het onderzoek van Holoien en Shelton 

(2012) waarin werd aangetoond dat minderheden cognitief slechter presteren in kleurenblinde 

omgevingen dan in multiculturele omgevingen. Deze bevindingen suggereren dat wanneer 

groepen die een bepaalde ideologie aanhangen (zoals persoonlijke attitudes jegens 

multiculturalisme), vanuit de omgeving overeenkomende signalen ontvangen (zoals een 

multiculturele organisatorische diversiteitsideologie) dit positieve werkgerelateerde 

uitkomsten teweegbrengt. Tevens kan voor geslachtsideologieën dezelfde redenatie worden 

toegepast, want vrouwen blijken door zowel persoonlijke als organisatorische 

geslachtsblindheid positievere effecten te ondervinden dan door geslachtsbewustzijn (Martin 

& Philips, 2017; Martin, 2018). Hierdoor kan PO-fit een verklarende factor zijn voor de 

besproken onderzoeksresultaten. 

Kortom, een fit of misfit tussen persoonlijke en organisatorische overtuigingen kunnen 

werkgerelateerde uitkomsten van werknemers sterk beïnvloeden. Bij een match door 

overeenkomende geslachtsideologieën kunnen werknemers een verhoogde mate van PO-fit 

ervaren, wat op zijn beurt weer de positieve uitkomsten kan verklaren. Hieronder worden de 

domeinen besproken waarbinnen deze positieve uitkomsten zich kunnen voordoen en de 

bijbehorende hypothesen die in de huidige studie zullen worden onderzocht. 

Uitkomstdomeinen en Hypothesen 

Aangezien de diversiteit van mannen en vrouwen toeneemt op de werkvloer, is het 

van belang te achterhalen hoe organisaties ieder individu op een goede manier kan 
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behandelen. Het huidige onderzoek richt zich dan ook op het achterhalen van de impact van 

een fit of misfit tussen organisatorische en persoonlijke geslachtsideologie. Gezien de 

relevantie voor zowel de werknemer als organisatie wordt de impact onderzocht op factoren 

die met beide te maken hebben. De uitkomstmaten die hiervoor zijn gekozen bestaan uit 

aantrekkelijkheid van de organisatie, werknemersbetrokkenheid, leiderschap zelfeffectiviteit, 

persistentie en prestatie (Schwoerer & Rosen, 1989; Plaut et al., 2009; Chemers et al., 2000; 

Apfelbaum et al., 2016). 

Ten eerste wordt de aantrekkelijkheid van de organisatie onderzocht voor toekomstige 

werknemers. Er is binnen organisaties altijd sprake van verloop, wat bedrijven veel geld kost 

(Karsan, 2007). Door de aantrekkelijkheid te verhogen kunnen bedrijven zoveel mogelijk 

nieuwe geschikte kandidaten aantrekken om zo de juiste mensen aan te kunnen nemen 

(Gomes & Neves, 2011). 

Naast het aantrekken van geschikte sollicitanten is het behouden van huidig goed-

presterend personeel ook van belang. Dit is mogelijk door werknemers betrokken te krijgen 

aan de organisatie. Werknemersbetrokkenheid refereert naar de mate van betrokkenheid, 

tevredenheid en enthousiasme van werknemers met het werk en aan de organisatie (Harter, 

Schmidt & Hayes, 2002). Naarmate werknemers zich meer betrokken voelen met een 

organisatie, neemt de kans op ontslag nemen af (Culpepper, 2010; Meyer, Stanley, 

Herscovitch & Topolnytsky 2002). Voor de werknemers en de organisatie is dit dus een 

belangrijk aspect om te stimuleren. 

Leiderschap zelfeffectiviteit reflecteert de geanticipeerde mate van effectiviteit van 

werknemers in een leidinggevende rol (Chemers et al., 2000). Aangezien vrouwen minder 

topfuncties bekleden dan mannen, is het interessant om te achterhalen of organisatorische 

geslachtsideologieën en PO-fit ervoor kunnen zorgen dat de leiderschap zelfeffectiviteit van 

werknemers toeneemt. Deze variabele is met name belangrijk omdat het een sterke 
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voorspeller is voor het bekleden van leiderschapsrollen (Smith & Foti, 1998; Foti & 

Hauenstein, 2007). Als interventie kunnen bedrijven vervolgens de juiste ideologie kiezen om 

PO-fit te bewerkstelligen, zodat vrouwen net als mannen organisatorische steun voelen om 

zich te ontwikkelen. 

Ten slotte wordt de mate van persistentie en het prestatieniveau op werkgerelateerde 

taken onderzocht, gezien het belang voor organisatorisch functioneren (Apfelbaum et al., 

2016). Hierdoor wordt achterhaald of de mate van inspanning en de kwaliteit van 

werkprestaties van werknemers afhankelijk zijn van de organisatorische geslachtsideologie.  

Op basis van besproken argumenten en uitkomstmaten zijn de volgende hypothesen 

geformuleerd: 

  

H1: Werknemers van geslachtsblinde organisaties (a) vinden de organisatie aantrekkelijker, 

rapporteren meer (b) werknemersbetrokkenheid, (c) leiderschap zelfeffectiviteit, zijn meer (d) 

persistent en (e) presteren beter dan werknemers van geslachtsbewuste organisaties. 

 

H2: Persoonlijke geslachtsideologie modereert de invloed van organisatorische 

geslachtsideologie op de uitkomstmaten. Hierbij rapporteren degenen in een geslachtsblinde 

(vs. geslachtsbewuste) organisatie hogere waardes op de uitkomstmaten indien zij 

persoonlijk een geslachtsblinde (vs. geslachtsbewuste) ideologie sterker aanhangen. 

 

H3: Persoonlijke geslachtsideologie modereert de invloed van organisatorische 

geslachtsideologie op PO-fit. Hierbij rapporteren degenen in een geslachtsblinde (vs. 

geslachtsbewuste) organisatie meer PO-fit indien zij persoonlijk een geslachtsblinde (vs. 

geslachtsbewuste) ideologie sterker aanhangen  
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H4: Persoonlijke geslachtsideologie modereert het indirecte effect van organisatorische 

geslachtsideologie op de uitkomstmaten via PO-fit. Hierbij rapporteren degenen in een 

geslachtsblinde (vs. geslachtsbewuste) organisatie via PO-fit hogere waardes op de 

uitkomstmaten indien zij persoonlijk een geslachtsblinde (vs. geslachtsbewuste) ideologie 

sterker aanhangen. 

 

Aangezien organisatorische geslachtsideologieën zowel mannen als vrouwen positief 

zouden moeten beïnvloeden, is in het huidige onderzoek niet enkel gefocust op vrouwen. 

Daarbij is er weinig onderzoek over het verschil in impact van geslachtsideologieën op 

mannen en vrouwen. Uit het onderzoek van Martin en Philips (2017) bleek dat het 

zelfvertrouwen van mannen negatief of niet werd beïnvloed door geslachtsblindheid. Martin 

(2018) vond daarentegen een positieve invloed van geslachtsblindheid op mannen, maar dit 

had voornamelijk te maken met bevooroordeling van vrouwen. Er zijn dus negatieve, 

positieve en niet significante effecten gevonden van geslachtsblindheid op mannen. Over de 

invloed van geslachtsbewustzijn op mannen is tevens geen onderzoek gedaan. Vanwege de 

inconsistentie van resultaten en het ontbreken van literatuur kan er geen sterke voorspelling 

worden gedaan over de impact van geslachtsblindheid of geslachtsbewustzijn op mannen. In 

de exploratieve analyses zal hiernaar worden gekeken. 

Doordat PO-fit literatuur veel bewijs biedt voor de positieve impact van 

overeenkomstige overtuigingen van werknemer en werkgever (Kristof-Brown et al., 2005; 

Cable & Edwards, 2004; Greguras & Diefendorff, 2009; Arthur et al., 2006), is in huidig 

onderzoek de relatie tussen persoonlijke en organisatorische geslachtsideologie van 

werknemers en het effect hiervan op de uitkomstdomeinen onderzocht. In Figuur 1 is het 

veronderstelde model schematisch weergegeven. Hier is de invloed van organisatorische 

geslachtsideologie op de uitkomstmaten weergegeven, waarbij de persoonlijke 
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geslachtsideologie fungeert als moderator en PO-fit als mediator. In de volgende paragraaf 

zal de vormgeving van het onderzoek worden besproken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1. 

Procesmodel. 

 

Methode 

Deelnemers 

Er zijn in totaal 410 participanten gestart aan het onderzoek, waarvan 267 

participanten dit volledig hebben afgerond (65%). Het onderzoek had betrekking op de 

werkzame beroepsbevolking. Het Centraal Bureau voor de Statistiek definieert deze groep als 

personen die 12 uur of meer per week betaald werken (CBS, 2018). Voor deelname aan dit 

onderzoek was dit een vereiste. Hierdoor moesten 24 van de 267 respondenten worden 

uitgesloten aangezien deze niet werkzaam waren op het moment van afname. Acht 

participanten werkten minder dan 12 uur per week. Er is besloten deze wel op te nemen in het 

onderzoek aangezien zij meerdere jaren werkervaring hadden en op dit moment ook 

werkzaam zijn. Van de overgebleven 242 participanten was 143 (59%) vrouw en 99 (41%) 

man. Participanten hadden een leeftijd tussen 19 en 65 jaar, met een gemiddelde leeftijd van 

28 jaar (SD = 10.69). Gemiddeld waren participanten 10 jaar werkzaam (SD = 8.91) en 

werkten ze gemiddeld 27 uur per week (SD = 13.37). Negentien participanten (8 %) waren 

niet in Nederland geboren, 33 participanten (13,6 %) hadden een niet-Nederlandse ouder en 

van 28 participanten (11,6 %) waren beide ouders in het buitenland geboren. Deze landen 

Organisatorische Geslachtsideologie 
Geslachtsblind vs. Geslachtsbewust 

Aantrekkelijkheid  

Werknemersbetrokkenheid 

Leiderschap Zelfeffectiviteit 

Persistentie 
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Persoon-Organisatie fit Persoonlijke Geslachtsideologie 
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bestonden onder andere uit Suriname, Indonesië, Marokko en Turkije. Aangezien het om lage 

percentages gaat, zijn deze variabelen niet meegenomen in de analyses als 

controlevariabelen. Onder de deelnemers werd een beloning verloot van twee cadeaubonnen 

voor een online warenhuis. Het onderzoek betrof een experimentele scenario studie met twee 

condities: organisatorisch geslachtsblind beleid vs. organisatorisch geslachtsbewust beleid. 

Procedure 

 Het onderzoek bestond uit een online vragenlijst die thuis ingevuld kon worden. Alle 

participanten ontvingen een link via de mail, sociale media of door een persoonlijk sms- of 

WhatsApp-bericht. Aan het begin van de vragenlijst werd kort het onderwerp van het 

onderzoek uitgelegd. Hierbij werd aangegeven dat er meerdere werkgerelateerde aspecten 

werden onderzocht. Het doel van het onderzoek werd hierbij niet vrijgegeven. Nadat 

respondenten hadden aangegeven akkoord te gaan met de voorwaarden van het onderzoek, 

waarbij werd aangegeven dat alle informatie anoniem zou blijven, werd het onderzoek 

gestart. 

Alle participanten werden willekeurig toegewezen aan een geslachtsblinde of 

geslachtsbewuste organisatie. De diversiteitsideologie van de organisatie werd gemanipuleerd 

door middel van een beschrijving van een organisatie waar de participanten fictief voor 

gingen solliciteren tijdens het onderzoek. Hiervoor zijn twee missie-beschrijvingen opgesteld 

van een geslachtsblinde en geslachtsbewuste organisatie met de bedrijfsnaam ‘Livens’. In de 

blinde conditie bevatte de beschrijving zinnen als “Bij Livens geloven wij dat een 

harmonieus bedrijf tot stand kan komen wanneer we erkennen dat iedereen, zowel mannen 

als vrouwen, in essentie uniek is.” In de bewuste conditie bevatte de beschrijving zinnen als 

“Bij Livens geloven wij dat een harmonieus bedrijf tot stand kan komen wanneer we 

erkennen dat we in essentie een diverse groep van mannen en vrouwen zijn”. Zie Appendix A 

voor de volledige beschrijvingen. Voor de validiteit en betrouwbaarheid van het ontwikkelen 
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van de beschrijvingen is het onderzoek van Gündemir en Galinsky (2017) geraadpleegd. Na 

het lezen van deze beschrijving werd gemeten in welke mate de participanten de organisatie 

blind voor of bewust van geslachtsverschillen vonden (manipulatiecheck). Daarbij werden de 

participanten gevraagd de ideologie van de beschreven organisatie in eigen woorden samen te 

vatten. De participanten werden hierna gevraagd de beschreven organisatie in het hoofd te 

houden en hiermee de aantrekkelijkheid van het bedrijf te beoordelen. Dit werd gemeten door 

middel van de Attractiveness of the organization and job pursuit intentions van Schwoerer en 

Rosen (1989). 

 Voor het meten van de overige uitkomstmaten werd aan de participanten gevraagd om 

de hierna volgende vragen te beantwoorden als werknemer van de beschreven organisatie. Op 

basis hiervan werd hun mate van gepercipieerde PO-fit, werknemersbetrokkenheid en 

leiderschap zelfeffectiviteit gemeten. Daarna kregen de participanten een korte taak te zien 

waarmee hun persistentie- en prestatieniveau kon worden bepaald. Deze prestatietaak werd 

opgevolgd door een afleidende test (een zogenoemde “filler”), om de manipulatie geen 

invloed te laten hebben op de meting van de persoonlijke geslachtsideologieën.  

Ten slotte volgden de laatste vragen over de persoonlijke overtuigingen over 

sekseverschillen van de respondenten. Hier werd de genderblindness scale 

(geslachtsblindheidschaal; Martin & Philips, 2017) afgenomen om de persoonlijke 

diversiteitsideologie van de participanten te meten. Na afloop werden de participanten 

bedankt voor hun deelname, kon het e-mailadres worden opgegeven om kans te maken op 

een van de cadeaubonnen en werd het onderzoek beëindigd. Het onderzoek duurde 15 tot 20 

minuten. 

Meetinstrumenten 

PO-fit. Gepercipieerde PO-fit werd gemeten met vragen over overeenkomende 

waarden tussen werknemer en werkgever. De vragenlijst komt uit Cable en DeRue (2002) en 
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bestaat uit drie items. De items zijn van het Engels naar het Nederlands vertaald en bestonden 

uit: ‘De dingen die ik waardeer in het leven, komen overeen met de dingen die Livens 

waardeert’, ‘Mijn persoonlijke waarden passen bij de waarden en cultuur van Livens’ en ‘De 

waarden van Livens overlappen met de dingen die ik waardeer in het leven’. Deze vragen 

werden beantwoord op een zevenpunts Likert-schaal, variërend van ‘1 = helemaal niet mee 

eens’ tot ‘7 = helemaal mee eens’. De schaal had een uitstekende betrouwbaarheid (α = .91) 

en voor de PO-fit-variabele zijn de gemiddelde scores op de vragenlijst gebruikt, waarbij een 

hoge score een hoge mate van PO-fit representeerde. 

Aantrekkelijkheid van de Organisatie. De uitkomstmaat ‘aantrekkelijkheid van de 

organisatie’ werd gemeten door middel van de Attractiveness of the organization and job 

pursuit intentions scale uit Schwoerer en Rosen (1989). Bovenaan de vragen stond het 

volgende beschreven: ‘Stel je voor dat deze organisatie op zoek is naar nieuwe werknemers 

en jouw professionele achtergrond maakt jou een potentieel geschikte kandidaat’. Op de 

hierna volgende vragen, die uit het Engels naar het Nederlands zijn vertaald, antwoordden de 

participanten vervolgens op een zevenpunts Likert-schaal, variërend van ‘1 = helemaal niet 

mee eens’ tot ‘7 = helemaal mee eens’: ‘In hoeverre zou u geïnteresseerd zijn in het opvragen 

van meer informatie over Livens?’, ‘In hoeverre zou u bereid zijn om u op te geven voor een 

sollicitatiegesprek bij Livens?’ en ‘In hoeverre zou u een aanbod om te komen werken bij 

Livens aannemen?’. De schaal had een uitstekende betrouwbaarheid (α = .91) en voor de 

aantrekkelijkheid-variabele zijn de gemiddelde scores op de vragenlijst gebruikt. Hoe hoger 

deze was, hoe aantrekkelijker de participanten de organisatie vonden. 

Werknemersbetrokkenheid. Werknemersbetrokkenheid werd gemeten met vijf 

items over de mate van waardering voor baansucces en organisatorisch lidmaatschap uit Plaut 

et al. (2009), zie Appendix B. Deze items werden op een zevenpunts Likert-schaal gemeten, 

variërend van ‘1 = helemaal niet op mij van toepassing’ tot ‘7 = helemaal op mij van 
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toepassing’ en zijn vertaald uit het Engels. Voorbeelditems zijn: ‘Als werknemer van deze 

organisatie zou het voor mij belangrijk zijn om goed te presteren op werktaken en -

verplichtingen’ en ‘Als werknemer van deze organisatie zou ik trots zijn om anderen te 

vertellen over de organisatie waar ik werk’. De betrouwbaarheid van deze schaal was redelijk 

goed (α = .71) en voor de werknemersbetrokkenheid-variabele zijn de gemiddelde scores op 

de vragenlijst gebruikt, waarbij een hoge score een hoge mate van werknemersbetrokkenheid 

weerspiegelde.  

Leiderschap Zelfeffectiviteit. Leiderschap zelfeffectiviteit werd gemeten met drie 

items, aangepast uit Chemers et al. (2000). Bovenaan de vragen stond het volgende 

beschreven: ‘U hoort dat het hoofd van uw afdeling vertrekt. U bent een van de potentiële 

kandidaten om het nieuwe hoofd van de afdeling te worden’. De items zijn vertaald uit het 

Engels en werden op een zevenpunts Likertschaal beantwoord, van ‘1 = helemaal niet op mij 

van toepassing’ tot ‘7 = helemaal op mij van toepassing’. De items waren: ‘Als ik het nieuwe 

afdelingshoofd zou worden, zou ik zelfverzekerd zijn over mijn vermogen om leiding te 

geven aan de afdeling’, ‘Als ik het nieuwe afdelingshoofd zou worden, zou ik weten wat er 

nodig is om de afdeling hun taken te laten volbrengen’ en ‘Als ik het nieuwe afdelingshoofd 

zou worden, zou ik mij zelfverzekerd voelen over mijn vermogen om leiderschapstaken 

succesvol uit te voeren’. De betrouwbaarheid van deze schaal was goed (α = .89) en voor de 

leiderschap zelfeffectiviteit-variabele zijn de gemiddelde scores op de vragenlijst gebruikt. 

Hoe hoger deze score was, hoe hoger het zelfvertrouwen in de eigen 

leiderschapsvaardigheden. 

Persistentie en Prestatie. Door middel van een anagram taak werden de persistentie- 

en prestatieniveaus gemeten, zoals Apfelbaum et al. (2016) ook gebruikten, zie Appendix C. 

Voorafgaand aan de anagram-taak stond het volgende beschreven: ‘Stelt u zich voor dat u 

gesolliciteerd heeft naar de positie als afdelingshoofd bij Livens. Als onderdeel van uw 
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assessment wordt u gevraagd om een puzzel op te lossen’. Een anagram kon vervolgens 

opgelost worden door letters van een woord opnieuw te rangschikken om een nieuw woord te 

vormen. Participanten werden gevraagd om zoveel mogelijk anagrammen te maken, maar ze 

konden op ieder moment stoppen met deze taak. Het persistentie- en prestatieniveau werd 

respectievelijk gebaseerd op de tijd die de participanten aan de taak besteedden en het aantal 

opgeloste anagrammen. Voor de prestatiescore is het aantal voltooide anagrammen bij elkaar 

opgeteld. 

Persoonlijke Geslachtsideologie. De geslachtsideologie van de participanten werd 

gemeten aan de hand van de geslachtsblindheidschaal uit Martin en Philips (2017), zie 

Appendix D. De vragenlijst bestond uit 10 items, die zijn vertaald uit het Engels. De 

geslachtsblindheidschaal vangt de overtuigingen van de participanten met betrekking tot 

sekseverschillen en waar de nadruk in interacties tussen de mannen en vrouwen op moet 

worden gelegd. Op een zevenpunts Likert-schaal van ‘1 = helemaal niet mee eens’ tot ‘7 = 

helemaal mee eens’ werden deze items beantwoord. Voorbeelditem is: ‘We zouden ons 

moeten richten op de individuele eigenschappen die iemand uniek maken, in plaats van op 

hun geslacht’. Een voorbeeld van een contra-indicatief item is: ‘Verschillen tussen mannen 

en vrouwen zouden erkend en gewaardeerd moeten worden’. De betrouwbaarheid van deze 

schaal was redelijk goed (α = .72) en voor de persoonlijke geslachtsideologie-variabele zijn 

de gemiddelde scores op de vragenlijst gebruikt. Hoe hoger deze score was, hoe hoger de 

mate van geslachtsblindheid. Lagere scores wezen op een geslachtsbewuste ideologie. 

 Demografische Variabelen. Aan het einde van het onderzoek werden demografische 

gegevens opgevraagd van de respondenten. Hiervoor noteerden zij hun leeftijd, geslacht, 

geboorteland en het geboorteland van hun ouders. Als laatste werd gevraagd of ze een 

(bij)baan hadden, wat het aantal werkuren per week was, hoe lang de respondenten betaalde 

arbeid hadden verricht en wat de huidige functietitel was.  
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 Manipulatiecheck. De manipulatiecheck bestond uit twee items: ‘Binnen deze 

organisatie is men zich bewust van verschillen tussen mensen op basis van geslacht’ en 

‘Binnen deze organisatie wordt iedereen gezien als een individu en wordt er geen aandacht 

besteed aan sekseverschillen’. De items werden op een zevenpunts Likert-schaal, variërend 

van ‘1 = helemaal niet mee eens’ tot ‘7 = helemaal mee eens’, beantwoord. Participanten die 

een lage (hoge) score op item 1 en een hoge (lage) score op item 2 hebben, beoordeelden de 

organisatie als geslachtsblind (geslachtsbewust). 

Resultaten 

Initiële Analyses 

Ten eerste werd achterhaald of de verdeling van mannen en vrouwen over de 

condities hetzelfde was. Een chi-kwadraat toets is hiervoor uitgevoerd, waaruit bleek dat 

relatie tussen conditie en sekse niet significant was, X
2
 (1) = 1.71, p = .279. Dit betekent dat 

de verhouding man/vrouw voor beide condities hetzelfde was. Vervolgens is er een t-toets 

voor onafhankelijke steekproeven uitgevoerd met conditie als onafhankelijke variabele en 

persoonlijke geslachtsideologie als afhankelijke variabele, om een mogelijk effect van de 

manipulatie op de persoonlijke geslachtsideologie te onderzoeken. De manipulatie bleek geen 

invloed te hebben op de geslachtsblindheidschaal scores, t (240) = 0.61, p = .544. 

 Tabel 1 laat de gemiddelden, standaarddeviaties van en correlaties tussen alle 

variabelen zien. Hieruit kwam naar voren dat PO-fit negatief correleert met persoonlijke 

geslachtsideologie (r = -.26, p < .01). Dit laat zien dat naarmate respondenten meer PO-fit 

rapporteerden, zij lager scoorden op de geslachtsblindheidschaal. Respondenten ervoeren dus 

meer PO-fit wanneer zij een bewuste geslachtsideologie nastreefden. PO-fit is verder positief 

significant gecorreleerd aan alle uitkomstmaten; aantrekkelijkheid van de organisatie (r = .52, 

p < .01), werknemersbetrokkenheid (r = .40, p < .01), leiderschap zelfeffectiviteit (r = .32, p 

< .01), persistentie (r = .18, p < .01) en prestatie (r = .14, p < .05). Hoe meer PO-fit de 
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respondenten rapporteerden, hoe aantrekkelijk zij de organisatie vonden, hoe meer betrokken 

zij hieraan zouden zijn, hoe zelfverzekerder ze zouden zijn als leider binnen deze organisatie 

en hoe beter zij (probeerden te) presteren voor deze organisatie. Ten slotte bleek persoonlijke 

geslachtsideologie negatief gecorreleerd te zijn aan werknemersbetrokkenheid (r = -.18, p < 

.01) en leiderschap zelfeffectiviteit (r = -.22, p < .01). Hoe bewuster de persoonlijke 

geslachtsideologie was van respondenten, hoe hoger hun betrokkenheid zou zijn aan de 

organisatie en hoe effectiever zij zichzelf inschatten als leider 

 

Tabel 1. 

Gemiddelden, standaarddeviaties, correlaties en Cronbach alpha’s 

 

Variabele M SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Leeftijd 28.03 10.70 - 

        
2. Sekse 1.59 0.49 -.00 - 

       
3. Conditie 1.48 0.50 .02 .07 - 

      
4. Persoon-Organisatie fit 4.64 1.40 -.01 .10 .17** - 

     
5. Aantrekkelijkheid 4.36 1.54 -.10 .03 .13* .52** - 

    
6. Werknemersbetrokkenheid 5.38 0.89 -.13* .09 .06 .40* .36** - 

   
7. Leiderschap Zelfeffectiviteit 5.20 1.26 -.10 -.07 .09 .32** .21** .47** - 

  
8. Persistentie 0,00 1,00 .30** -.05 .15* .18** .07 .16* .16* - 

 
9. Prestatie 3.95 2.96 -.04 -.02 .05 .14* .16* .18* .15* .30** 

 
10. Persoonlijke Ideologie 3.81 0.80 -.07 .09 .04 -.26** -.13 -.18** -22** -.11 -.07 

 

Noot. N = 242 deelnemers. Sekse (1 = man, 2 = vrouw); Conditie (1 = bewuste organisatie, 2 

= blinde organisatie; voor Persistente zijn de gestandaardiseerde waardes weergegeven. 

* p < .05 

** p < .01   

Om te achterhalen of de manipulatie succesvol is geweest, is er een t-toets voor 

onafhankelijke steekproeven uitgevoerd. Voor de analyse is het item ‘Binnen deze organisatie 
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is men zich bewust van verschillen tussen mensen op basis van geslacht’ omgescoord. In de 

analyse werd conditie als onafhankelijke variabele ingevoerd (geslachtsblind vs. 

geslachtsbewust bedrijf) en als afhankelijke variabele werd de gemiddelde score op de twee 

items van de manipulatiecheck gebruikt, waarbij een hoge score aan zou tonen dat de 

respondenten het bedrijf ervoeren als geslachtsblind. De resultaten lieten zien dat 

respondenten uit de geslachtsblinde conditie hoger scoorden op de manipulatiecheck (M = 

5.43, SD = 1.42) dan respondenten uit de geslachtsbewuste conditie (M = 2.17, SD = 1.29), t 

(240) = 18.64, p < .001, d = 2.40. Dit betekent dat de manipulatie succesvol is geweest. 

Toetsing van Hypothese 1 

Voor Hypothese 1 werd de invloed van de organisatorische geslachtsideologie op de 

(a) aantrekkelijkheid van de organisatie, (b) werknemersbetrokkenheid, (c) leiderschap 

zelfeffectiviteit, (d) persistentie en (e) prestatie van respondenten onderzocht. Hierbij werd 

verwacht dat respondenten uit de geslachtsblinde conditie hoger zouden scoren op alle 

uitkomstmaten. Voor alle afzonderlijke sub-hypotheses zijn er t-toetsen voor onafhankelijke 

steekproeven uitgevoerd.  

De resultaten lieten zien dat participanten in de geslachtsblinde conditie de organisatie 

aantrekkelijker vonden (M = 4.55, SD = 1.55) dan participanten in de geslachtsbewuste 

conditie (M = 4.16, SD = 1.52), t (240) = -1.97, p = .050, d = 0.25. Dit is in lijn met 

Hypothese 1a, echter was dit verschil nagenoeg significant. Zie Figuur 2a voor een visuele 

weergave. 

Voor werknemersbetrokkenheid bleken participanten in de geslachtsblinde conditie 

niet significant meer betrokken te zijn aan de organisatie (M = 5.43, SD = .86) dan 

participanten in de geslachtsbewuste conditie (M = 5.33, SD = .89), t (240) = -0.93, p = .351, 

d = 0.11. Dit spreekt Hypothese 1b tegen.  
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Voor Hypothese 1c werd wederom geen bewijs gevonden. De analyse liet zien dat 

participanten in de geslachtsblinde conditie niet significant meer leiderschap zelfeffectiviteit 

rapporteerden (M = 5.30, SD = 1.21) dan participanten in de geslachtsbewuste conditie (M = 

5.07, SD = 1.32), t (240) = -1.45, p = .148, d = 0.18. 

Voor de analyse van Hypothese 1d zijn de persistentie-scores gestandaardiseerd. Uit 

de analyse bleek de aanname voor gelijke varianties te zijn geschonden. Hierdoor zijn de 

volgende resultaten gebaseerd op een t-toets waarbij niet is uitgegaan van gelijke varianties. 

Participanten in de geslachtsblinde conditie bleken meer persistent te zijn op de prestatietaak 

(M = 0.15, SD = 1.07) dan participanten in de geslachtsbewuste conditie (M = -0.16, SD = 

0.89). Dit verschil was significant, t (236.852) = -2.39, p = .018, d = .32, waardoor Hypothese 

1d ondersteund kan worden. Zie Figuur 2b voor een visuele weergave. 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2. (a) De mate van aantrekkelijkheid in de bewuste en blinde conditie. (b) De mate 

van persistentie in de bewuste en blinde conditie. 

 

Ten slotte lieten de resultaten zien dat participanten in de geslachtsblinde conditie niet 

significant beter presteerden (M = 4.09, SD = 2.95) dan participanten in de geslachtsbewuste 

conditie (M = 3.80, SD = 2.95), t (240) = -0.75, p = .455, d = .10. Dit resultaat is niet in lijn 

met Hypothese 1e. 
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Uit de analyses voor Hypothese 1 kwam naar voren dat Hypothese 1a en 1d 

ondersteund worden. Voor Hypothese 1b, 1c en 1e wordt geen significant bewijs gevonden, 

waardoor deze hypotheses niet worden ondersteund. Ondanks deze niet significante 

resultaten verschilden de gemiddelden voor elke hypothese in de verwachte richting; 

participanten in de blinde conditie scoorden op elk uitkomstdomein hoger dan participanten 

in de bewuste conditie.  

Toetsing van Hypothese 2 

Voor Hypothese 2 werd achterhaald of persoonlijke geslachtsideologie de invloed van 

organisatorische geslachtsideologie op (a) aantrekkelijkheid van de organisatie, (b) 

werknemersbetrokkenheid, (c) leiderschap zelfeffectiviteit, (d) persistentie en (e) prestatie 

van de organisatie modereert. Hierbij werd verwacht dat respondenten die persoonlijk een 

geslachtsblinde (vs. geslachtsbewuste) ideologie sterker aanhangen in de geslachtsblinde 

conditie (vs. geslachtsbewuste conditie) hoger scoren op de uitkomstmaten dan in de 

geslachtsbewuste conditie (vs. geslachtsblinde conditie). 

Voorafgaand aan de analyses is er een dummy variabele gemaakt voor conditie (0 = 

bewuste conditie, 1 = blinde conditie). De moderator ‘persoonlijke geslachtsideologie’ werd 

gecentreerd rond het gemiddelde. Met deze variabelen zijn vervolgens voor alle 

uitkomstmaten multipele regressie-analyses uitgevoerd, voor de hoofd- en interactie-effecten, 

met Process op basis van 5000 bootstrap samples (Model 1; Hayes, 2013) 

Uit de resultaten kwam naar voren dat zowel conditie, b = .40, SE = .19, t (238) = 

2.12, p = .346, als persoonlijke geslachtsideologie, b = -.56, SE = .13, t (238) = -4.45, p < 

.001, een significant hoofdeffect hebben op aantrekkelijkheid van de organisatie. 

Respondenten in de blinde conditie beoordeelden de organisatie dus aantrekkelijker dan 

respondenten in de bewuste conditie. Bovendien vonden respondenten met een blinde 

geslachtsideologie de organisatie minder aantrekkelijk dan respondenten met een bewuste 
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geslachtsideologie. Daarbij werd er een significant interactie-effect gevonden tussen conditie 

en persoonlijke geslachtsideologie op aantrekkelijkheid van de organisatie, b = .82, SE = .19, 

t (238) = 4.30, p < .001. Uit de simple slopes analyse bleek dat wanneer respondenten hoog 

scoorden op de geslachtsblindheidschaal (+1SD; een sterkere voorkeur voor 

geslachtsblindheid) de invloed van conditie op aantrekkelijkheid van de organisatie positief 

en significant was, b = 1.23, SE =.27, t (238) = 4.56, p < .001. Respondenten met een 

persoonlijke geslachtsblinde ideologie vonden een geslachtsblinde organisatie dus 

aantrekkelijker dan een geslachtsbewuste organisatie; dit is in lijn met de verwachting. 

Wanneer respondenten laag scoorden op de geslachtsblindheidschaal (-1SD; een sterkere 

voorkeur voor geslachtsbewustzijn) bleek de invloed van conditie op aantrekkelijkheid van 

de organisatie negatief maar niet significant te zijn, b = -.42, SE=.27, t (238) = -1.56, p = .12. 

Respondenten met een persoonlijke geslachtsbewuste ideologie vonden een organisatie met 

een geslachtsbewuste ideologie dus even aantrekkelijk als een organisatie met een 

geslachtsblinde ideologie; dit is niet in lijn met de verwachting. Deze resultaten bieden een 

gedeeltelijke ondersteuning voor Hypothese 2a. Zie Figuur 3a voor een schematische 

weergave van de interactie. 

Om Hypothese 2b te toetsen is eenzelfde regressie-analyse gedaan, met 

werknemersbetrokkenheid als afhankelijke variabele. Hieruit bleek conditie geen hoofdeffect 

te hebben op werknemersbetrokkenheid, b = .121, SD = .11, t (238) = 1.05, p = .293. Voor 

persoonlijke geslachtsideologie werd dit wel gevonden, b = -.22, SD = .07, t (238) = -2.96, p 

< .001. Respondenten met een blinde geslachtsideologie waren dus minder betrokken met de 

organisatie dan respondenten met een bewuste geslachtsideologie. Er bleek echter geen 

significant interactie-effect te zijn tussen conditie en persoonlijke geslachtsideologie op 

werknemersbetrokkenheid, b = .15, SD = .11, t = 1.30, p = .195. Hierdoor wordt Hypothese 

2b niet ondersteund. 
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Uit de regressie-analyse met Process voor leiderschap zelfeffectiviteit bleek dat er 

geen sprake was van een hoofdeffect van conditie, b = .26, SE = .157, t (238) = 1.63, p = 

.103. Daarentegen bleek persoonlijke geslachtsideologie wel een significant hoofdeffect te 

hebben op leiderschap zelfeffectiviteit, b = -.47, SE = .10, t (238) = -4.44, p < .001. Dit 

betekent dat respondenten met een blinde geslachtsideologie zichzelf minder effectief 

inschatten als leider dan respondenten met een bewuste geslachtsideologie. Daarnaast werd er 

een significant interactie-effect gevonden tussen conditie en persoonlijke geslachtsideologie 

op leiderschap zelfeffectiviteit, b = .42, SE=.16, t = 2.68, p = .008. Uit de simple slopes 

analyse bleek dat wanneer respondenten hoog scoorden op de geslachtsblindheidschaal 

(+1SD; een sterkere voorkeur voor geslachtsblindheid) de invloed van conditie op 

leiderschap zelfeffectiviteit significant was, b = .68, SE = .22, t (238) = 3.06, p < .001. 

Respondenten die een persoonlijke geslachtsblinde ideologie nastreven, ervoeren dus meer 

leiderschap zelfeffectiviteit in de geslachtsblinde conditie dan in de geslachtsbewuste 

conditie; dit is in lijn met de verwachting. Wanneer respondenten laag scoorden op de 

geslachtsblindheidschaal (-1SD; een sterkere voorkeur voor geslachtsbewustzijn) bleek de 

invloed van conditie op leiderschap zelfeffectiviteit negatief maar niet significant te zijn, b = 

-.17, SE =.22, t (238) = -.75, p = .46. Respondenten met een persoonlijke geslachtsbewuste 

ideologie ervoeren in beide condities evenveel leiderschap zelfeffectiviteit; dit is niet in lijn 

met de verwachting. Hypothese 2c kan dus gedeeltelijk ondersteund worden. Zie Figuur 3b 

voor een schematische weergave van de interactie. 

Bij het analyseren van Hypothese 2d werd persistentie als afhankelijke variabele 

meegenomen in de regressie-analyse met Process. Hieruit bleek conditie een significant 

hoofdeffect te hebben, b = .31, SE = .13, t (238) = 2.446, p = .015. Respondenten in de blinde 

conditie besteedden dus meer tijd aan de anagram-taak, dan de bewuste conditie. Persoonlijke 

geslachtsideologie had geen significant hoofdeffect op persistentie, b = -.11, SE = .09, t (238) 
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= -1.30, p = .194. Voor de interactie tussen conditie en persoonlijke geslachtsideologie werd 

er geen significant effect gevonden op persistentie, b = -0.01, SE = .13, t (238) = -0.06, p = 

.953. Hierdoor wordt Hypothese 2d niet ondersteund.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3. (a) Invloed van conditie op aantrekkelijkheid van de organisatie voor respondenten 

met een bewuste persoonlijke geslachtsideologie (-1SD) en een blinde persoonlijke 

geslachtsideologie (+1SD). (b) Invloed van conditie op leiderschap zelfeffectiviteit voor 

respondenten met een bewuste persoonlijke geslachtsideologie (-1SD) en een blinde 

persoonlijke geslachtsideologie (+1SD).  

 

Ten slotte werd Hypothese 2e door middel van eenzelfde regressie-analyse met 

Process getoetst, met prestatie als afhankelijke variabele. De hoofdeffecten van zowel 

conditie, b = .30, SE = .38, t (238) = 0.79, p = .432, als persoonlijke geslachtsideologie, b = -

.358, SE = .254, t (238) = -1.40, p = .161, waren niet significant. Bovendien werd voor 

prestatie ook geen significante interactie gevonden tussen conditie en persoonlijke 

geslachtsideologie, b = .35, SE = .38, t (238) = 0.921, p = .358. Hypothese 2e wordt hierdoor 

niet ondersteund.  

De analyses voor Hypothese 2 tonen aan dat Hypothese 2a en 2c gedeeltelijk 

ondersteund kunnen worden. Voor respondenten met een persoonlijke geslachtsblinde 

ideologie zorgde een overeenkomstige organisatorische ideologie namelijk voor een hogere 

aantrekkingskracht tot de organisatie en meer leiderschap zelfeffectiviteit. Voor respondenten 

met een persoonlijke geslachtsbewuste ideologie waren de resultaten op deze 
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uitkomstdomeinen hetzelfde, ongeacht de geslachtsideologie van de organisatie. De 

resultaten voor de regressie-analyse met Process voor werknemersbetrokkenheid, persistentie 

en prestatie waren niet in lijn met Hypothese 2b, 2d en 2e; er werden namelijk geen 

interactie-effecten gevonden. Hierdoor wordt Hypothese 2 gedeeltelijk ondersteund. 

Toetsing van Hypothese 3 

 Voor Hypothese 3 werd onderzocht of persoonlijke geslachtsideologie de invloed van 

organisatorische geslachtsideologie op PO-fit modereert. Hierbij werd verwacht dat 

respondenten die persoonlijk een geslachtsblinde (vs. geslachtsbewuste) ideologie sterker 

aanhangen, meer PO-fit rapporteren in de geslachtsblinde conditie (vs. geslachtsbewuste 

conditie) dan in de geslachtsbewuste conditie (vs. geslachtsblinde conditie). Bij de toetsing 

van Hypothese 3 zijn dezelfde stappen gevolgd als bij Hypothese 2 (zie boven).  

Voor het toetsen van Hypothese 3 werd in de regressie-analyse met Process PO-fit als 

afhankelijke variabele meegenomen. Voor zowel conditie, b = .49, SE = .16, t (238) = 2.99, p 

= .003, als persoonlijke geslachtsideologie, b = -.73, SE = .11, t (238) = -6.68, p < .001, 

werden significante hoofdeffecten gevonden. Participanten in de blinde conditie ervoeren dus 

meer PO-fit dan participanten in de bewuste conditie. Bovendien rapporteerden respondenten 

met een blinde geslachtsideologie minder PO-fit dan respondenten met een bewuste 

geslachtsideologie. Uit de analyse kwam ook naar voren dat er sprake was van een significant 

interactie-effect tussen conditie en persoonlijke geslachtsideologie op PO-fit, b = .81, SE = 

.17, t (238) = 4.91, p < .001. Uit de simple slopes analyse bleek dat wanneer respondenten 

hoog scoorden op de geslachtsblindheidschaal (+1SD; een sterkere voorkeur voor 

geslachtsblindheid) de invloed van conditie op PO-fit significant en positief was, b = 1.30, SE 

=.23, t = 5.60, p < .001. Participanten met een persoonlijke geslachtsblinde ideologie 

ervoeren dus meer PO-fit in de blinde conditie dan in de bewuste conditie; dit was in lijn met 

de verwachting. Wanneer respondenten laag scoorden op de geslachtsblindheidschaal (-1SD; 
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een sterkere voorkeur voor geslachtsbewustzijn) bleek de invloed van conditie op PO-fit 

negatief maar niet significant te zijn, b = -.32, SD = .23, t = -1.38, p = .170. Dus participanten 

met een persoonlijke geslachtsbewuste ideologie ervoeren in beide condities evenveel PO-fit. 

Hierdoor wordt Hypothese 3 gedeeltelijk ondersteund. Zie Figuur 4 voor een schematische 

weergave van de interactie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuur 4.  

Invloed van Conditie op Persoon-Organisatie fit voor respondenten met een bewuste 

persoonlijke geslachtsideologie (-1SD) en een blinde persoonlijke geslachtsideologie (+1SD). 

 

Toetsing van Hypothese 4 

Voor Hypothese 4 werd de indirecte invloed van de organisatorische 

geslachtsideologie op (a) aantrekkelijkheid van de organisatie, (b) werknemersbetrokkenheid, 

(c) leiderschap zelfeffectiviteit, (d) persistentie en (e) prestatie via PO-fit, gemodereerd door 

persoonlijke geslachtsideologie, onderzocht. Hierbij werd verwacht dat voor respondenten 

met een persoonlijke geslachtsblinde ideologie dit indirecte effect zou worden versterkt, 

zodat zij hoger zouden scoren op alle uitkomstmaten in de geslachtsblinde conditie. Voor 

respondenten met een persoonlijke geslachtsbewuste ideologie werd verwacht dat de 

indirecte invloed zou worden verzwakt, zodat zij hoger zouden scoren op alle uitkomstmaten 
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in de geslachtsbewuste conditie. De beschreven gemodereerde mediatie komt overeen met 

Model 8 uit Process (Hayes, 2013). 

 Enkel voor aantrekkelijkheid van de organisatie en leiderschap zelfeffectiviteit 

werden bij Hypothese 2 significante interactie-effecten gevonden tussen conditie en 

persoonlijke geslachtsideologie. Voor werknemersbetrokkenheid, persistentie en prestatie 

werd de directe invloed van organisatorische geslachtsideologie niet gemodereerd door 

persoonlijke geslachtsideologie. Aangezien Model 8 uitgaat van een moderatie tussen de 

onafhankelijke en afhankelijke variabelen, kan dit model niet worden toegepast op deze 

laatstgenoemde uitkomstmaten. Daarom is Hypothese 4 enkel voor aantrekkelijkheid van de 

organisatie en leiderschap zelfeffectiviteit getoetst. 

 Voor de analyse is de dummy-gecodeerde variabele voor conditie gebruikt als 

onafhankelijke variabele. PO-fit en Persoonlijke Geslachtsideologie werden respectievelijk 

als mediator en moderator meegenomen in de analyse. Met Model 8 uit Process zijn 

regressie-analyses uitgevoerd door middel van een bootstrapping methode van 5000 

bootstrap samples. Hiermee werd getoetst of het indirecte effect van organisatorische 

geslachtsideologie, via PO-fit, verschilt voor respondenten die een persoonlijke 

geslachtsblinde ideologie nastreven van degenen die persoonlijk een geslachtsbewuste 

ideologie nastreven. 

 Uit de resultaten voor Hypothese 4a van de gemodereerde mediatie analyse kwam 

naar voren dat het conditionele indirecte effect significant was: b= .42, SE = .10, 95% CI 

[0.24,0.64]. Dit impliceert dat het indirecte effect gemodereerd wordt door persoonlijke 

geslachtsideologie. De conditionele indirecte effecten lieten vervolgens zien dat de indirecte 

invloed van conditie op aantrekkelijkheid van de organisatie bij hoge scores op de 

geslachtsblindheidschaal (+1SD; een sterkere voorkeur voor geslachtsblindheid) positief en 

significant was, b = .68, SE = .17, 95% CI [.04,1.05]. De indirecte invloed van 
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Organisatorische Geslachtsideologie 
X 

Persoonlijke Geslachtsideologie 
Aantrekkelijkheid  

Persoon-Organisatie fit 

b = .81 (.17) ** 

b = .40 (.18) * 

b = .12 (.05) ** 

organisatorische geslachtsideologie via PO-fit op aantrekkelijkheid werd dus in de 

veronderstelde richting gemodereerd door persoonlijke geslachtsblinde ideologie. Bij lage 

scores op de geslachtsblindheidschaal (-1SD; een sterkere voorkeur voor 

geslachtsbewustzijn) bleek de invloed van conditie op aantrekkelijkheid van de organisatie 

negatief maar niet significant te zijn, b = -.17, SE = .12, 95% CI [-0.40,0.06]. Voor 

persoonlijke geslachtsbewuste ideologie is er dus geen sprake van een indirecte invloed van 

organisatorische geslachtsideologie via PO-fit op aantrekkelijkheid. Op basis hiervan wordt 

Hypothese 4a gedeeltelijk ondersteund. Zie Figuur 5 voor een schematische weergave van de 

gemodereerde mediatie met bijbehorende regressiecoëfficiënten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figuur 5.  

Een schematische weergave van het gebruikte regressiemodel voor het toetsen van de 

gemodereerde mediatie voor de afhankelijke variabele “aantrekkelijkheid van de organisatie”. 

Standaardfouten staan tussen haakjes.  

* p <.05 

 ** p < .01 

 

Hypothese 4c werd ook onderzocht door middel van de regressie-analyses met model 

8 uit Process (Hayes, 2013). Hierbij werd leiderschap zelfeffectiviteit als afhankelijke 

variabele meegenomen. Resultaten van de gemodereerde mediatie analyse tonen aan dat het 

conditionele indirecte effect significant is, b = .17, SE = .07, 95% CI [0.07,3.34]. Dit 

impliceert dat het indirecte effect gemodereerd wordt door persoonlijke geslachtsideologie. 

Vervolgens bleek uit de conditionele indirecte effecten dat de invloed van conditie op 

leiderschap zelfeffectiviteit bij hoge scores op de geslachtsblindheidschaal (+1SD; een 



35 

 

Organisatorische Geslachtsideologie 
X 

Persoonlijke Geslachtsideologie 
Leiderschap Zelfeffectiviteit 

Persoon-Organisatie fit 

b = .81 (.17) ** 

b = .25 (.18) 
ns 

b = .21 (.06) ** 

sterkere voorkeur voor geslachtsblindheid) positief en significant was, b = .28, SE = .10, 95% 

CI [0.11,0.51]. De indirecte invloed van organisatorische geslachtsideologie via PO-fit op 

leiderschap zelfeffectiviteit werd dus in de veronderstelde richting gemodereerd door 

persoonlijke geslachtsblinde ideologie. Voor het conditionele indirecte effect bij lage scores 

op de geslachtsblindheidschaal (-1SD; een sterkere voorkeur voor geslachtsbewustzijn) bleek 

de invloed van conditie op leiderschap zelfeffectiviteit negatief maar niet significant te zijn, b 

= -.07, SE = .06, 95 % CI [-0.21,0.02]. Voor persoonlijke geslachtsbewuste ideologie is er 

dus geen sprake van een indirecte invloed van organisatorische geslachtsideologie via PO-fit 

op leiderschap zelfeffectiviteit. Op basis hiervan wordt Hypothese 4c wederom gedeeltelijk 

ondersteund. Zie Figuur 6 voor een schematische weergave van de gemodereerde mediatie 

met bijbehorende waardes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 6.  

Een schematische weergave van het gebruikte regressiemodel voor het toetsen van de 

gemodereerde mediatie voor de afhankelijke variabele “leiderschap zelfeffectiviteit”. 

Standaardfouten staan tussen haakjes 

** p < .01 

ns = niet significant 

 

De analyses voor hypotheses 4a en 4c laten zien dat organisatorische 

geslachtsideologieën via PO-fit een indirecte invloed hebben op de mate van de 

aantrekkelijkheid van de organisatie en leiderschap zelfeffectiviteit voor respondenten met 

een persoonlijke geslachtsblinde ideologie. Participanten met een persoonlijke voorkeur voor 

geslachtsblindheid voelden zich door PO-fit meer aangetrokken tot een geslachtsblinde 
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organisatie en zouden hier meer leiderschap zelfeffectiviteit ervaren. Voor respondenten met 

een persoonlijke geslachtsbewuste ideologie werd er geen verschil gevonden in 

aantrekkelijkheid of leiderschap zelfeffectiviteit tussen de geslachtsbewuste en 

geslachtsblinde conditie. Hier was dus geen sprake van een indirect effect via PO-fit. 

Concluderend vinden hypotheses 4a en 4c dus gedeeltelijk ondersteuning.  

Exploratieve analyses 

 Na het testen van de hypothesen zijn nog enkele exploratieve analyses uitgevoerd. 

Ten eerste is er een t-toets voor onafhankelijke steekproeven uitgevoerd om te achterhalen of 

mannen en vrouwen verschillen in hun voorkeur voor geslachtsideologie. Hierbij werd sekse 

als onafhankelijke en persoonlijke geslachtsideologie als afhankelijke variabele gebruikt. Uit 

de resultaten kwam naar voren dat mannen (M = 3.73, SD = .78) en vrouwen (M = 3.87, SD = 

.82) niet significant van elkaar verschillen in hun voorkeur voor geslachtsideologie, t (240) = 

-1.37, p =.17, d = .18. 

 Ondanks dat mannen en vrouwen niet verschillen in hun voorkeur voor een 

persoonlijke geslachtsideologie is achterhaald of sekse als moderator zou kunnen fungeren op 

de relatie tussen organisatorische geslachtsideologie en de uitkomstmaten. Hiervoor is de 

variabele ‘sekse’ dummy-gecodeerd (0 = man, 1 = vrouw). Zie Hypothese 2 voor een 

uiteenzetting van de gebruikte analyses. Voor werknemersbetrokkenheid (p = .092), 

leiderschap zelfeffectiviteit (p = .690), persistentie (p = .372) en prestatie (p = .811) werden 

geen significante interactie-effecten gevonden tussen conditie en sekse. Voor 

aantrekkelijkheid van de organisatie werd dit wel gevonden. Ten eerste bleek sekse een 

significant hoofdeffect te hebben op aantrekkelijkheid van de organisatie, b = -.64, SE = .28, t 

(238) = -2.27, p = .024. Vrouwen vonden de organisatie dus minder aantrekkelijk dan 

mannen. Vervolgens bleek er sprake te zijn van een significant interactie-effect, b = 1.39, SE 

= .39, t (238) = 3.53, p < .001. De simple slopes analyse liet zien dat vrouwen in de 



37 

 

3

3.5

4

4.5

5

5.5

6

Bewust Blind

A
a
n

tr
ek

k
el

ij
k

h
ei

d
 O

rg
a
n

is
a
ti

e
 

Conditie 

Sekse 

Man

Vrouw

geslachtsblinde conditie de organisatie aantrekkelijker vonden, dan in de geslachtsbewuste 

conditie, b =.96, SE = .25, t (238) = 3.79, p < .001. Mannen bleken de organisatie in de 

geslachtsbewuste conditie aantrekkelijker te vinden dan in de geslachtsblinde conditie, maar 

dit verschil was niet significant, b = -.43, SE = .30, t (238) = -1.44, p = .152. Zie Figuur 7 

voor een schematische weergave van het interactie-effect. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 7.  

Invloed van conditie op aantrekkelijkheid van de organisatie voor mannen en vrouwen. 

 

Vervolgens is onderzocht of een driewegsinteractie mogelijk was tussen 

organisatorische geslachtsideologie, persoonlijke geslachtsideologie en sekse op PO-fit. Door 

middel van een regressie-analyse met Process (Hayes, 2013, Model 3) werden de 

hoofdeffecten en interactie-effecten onderzocht. Hierbij werden de dummy-gecodeerde 

variabele van conditie als onafhankelijke variabele, de gestandaardiseerde variabele van 

persoonlijke geslachtsideologie en de dummy-gecodeerde variabele van sekse als 

moderatoren en PO-fit als afhankelijke variabele ingevoerd. Uit de resultaten kwam naar 

voren dat er geen sprake is van een driewegsinteractie, b = -.06, SE = .35, t (234) = -.017, p = 

.862. Dit betekent dat de positieve invloed van een blinde organisatorische geslachtsideologie 
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op de uitkomstdomeinen komt door de overeenkomstige persoonlijke geslachtsblinde 

ideologie. De gevonden interactie tussen Organisatorische en Persoonlijke Geslachtsideologie 

is dus onafhankelijk van de sekse van de participant.  

Aangezien drie van de vijf gemodereerde mediaties van Hypothese 4 niet onderzocht 

konden worden met Model 8, zijn voor werknemersbetrokkenheid, persistentie en prestatie 

andere modellen uit Process gebruikt. Voor de uitkomstmaten werknemersbetrokkenheid en 

prestatie was er namelijk geen sprake van een interactie-effect tussen conditie en persoonlijke 

geslachtsideologie (zie Hypothese 2), oftewel; de directe relatie werd niet gemodereerd. Maar 

het was nog niet achterhaald of een indirecte relatie, gemedieerd door PO-fit, gemodereerd 

werd door persoonlijke geslachtsideologie. Dit kon onderzocht worden door middel van 

model 7 uit Process (Hayes, 2013). In deze exploratieve analyse werden de dummy-

gecodeerde variabele van conditie ingevoerd als onafhankelijke variabele, de 

gestandaardiseerde variabele van PO-fit als de mediator, de gestandaardiseerde variabele van 

persoonlijke geslachtsideologie als moderator en werknemersbetrokkenheid, persistentie en 

prestatie achtereenvolgend als afhankelijke variabelen. Zie Figuur 8 voor een schematische 

weergave van de voorgestelde gemodereerde mediaties met werknemersbetrokkenheid, 

persistentie en prestatie als afhankelijke variabelen.  

 Ten eerste is deze analyse uitgevoerd met werknemersbetrokkenheid als afhankelijke 

variabele. Uit de gemodereerde mediatie analyse kwam naar voren dat het conditionele 

indirecte effect significant is, b = .21, SE = .06, 95% CI [0.11,0.33], wat impliceert dat het 

indirecte effect gemodereerd wordt door persoonlijke geslachtsideologie. De conditionele 

indirecte effecten lieten vervolgens zien dat de indirecte invloed van conditie op 

werknemersbetrokkenheid bij hoge scores op de geslachtsblindheidschaal (+1SD; een 

sterkere voorkeur voor geslachtsblindheid) positief en significant was, b = .33, SE = .08, 95% 

CI [0.18,0.50]. Bij lage scores op de geslachtsblindheidschaal (-1SD; een sterkere voorkeur 
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jegens geslachtsbewustzijn) werd er een negatief maar niet significant effect gevonden, b = -

.08, SE = .06, 95% CI [-0.21,0.03). Oftewel; de indirecte invloed van organisatorische 

geslachtsideologie via PO-fit op werknemersbetrokkenheid wordt positief door een 

persoonlijke geslachtsblinde ideologie, waardoor respondenten met een persoonlijke 

geslachtsblinde ideologie meer PO-fit ervoeren in de geslachtsblinde conditie. Er is echter 

geen sprake van een indirecte invloed bij een persoonlijke geslachtsbewuste ideologie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 8.  

Een schematische weergave van het gebruikte regressiemodel voor het toetsen van de 

gemodereerde mediatie van het indirecte effect van organisatorische geslachtsideologie op 

werknemersbetrokkenheid, persistentie en prestatie. 

 

Met Process zijn dezelfde regressie-analyses uitgevoerd met persistentie als 

afhankelijke variabele. Uit de resultaten kwam naar voren dat het conditionele indirecte effect 

significant is, b = .09, SE = .04, 95% CI [0.02,0.20], wat impliceert dat het indirecte effect 

gemodereerd wordt door persoonlijke geslachtsideologie. De conditionele indirecte effecten 

lieten bij hoge scores op de geslachtsblindheidschaal (+1SD; een sterkere voorkeur voor 

geslachtsblindheid) een positief significant effect zien, b = .15, SE = .07, 95% CI van 

[0.04,0.30]. Bij lage scores op de geslachtsblindheidschaal (-1SD; een sterkere voorkeur 

jegens geslachtsbewustzijn) was dit effect negatief maar niet significant, b = -.04, SE = .03, 
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95% [-0.13,0.01]. De indirecte invloed van organisatorische geslachtsideologie via PO-fit op 

persistentie wordt dus positief door een persoonlijke geslachtsblinde ideologie, waardoor 

respondenten met een persoonlijke geslachtsblinde ideologie meer persistent waren in de 

geslachtsblinde conditie. Er is echter geen sprake van een indirecte invloed bij een 

persoonlijke geslachtsbewuste ideologie. 

Ten slotte werd model 7 van Process uitgevoerd met prestatie als afhankelijke 

variabele. Hieruit bleek het conditionele indirecte effect significant te zijn, b = .22, SE = .13, 

95% CI [0.01,0.52], wat impliceert dat het indirecte effect gemodereerd wordt door 

persoonlijke geslachtsideologie. De conditionele indirecte effecten lieten bij hoge scores op 

de geslachtsblindheidschaal (+1SD; een sterkere voorkeur jegens geslachtsblindheid) een 

positief significant effect zien, b = .36, SE = .20 en een 95 % BI van (0.01,0.81). Bij lage 

scores op de geslachtsblindheidschaal (-1SD; een sterkere voorkeur jegens 

geslachtsbewustzijn) was dit effect negatief maar niet significant, b = -.10, SE = .08 met een 

95 % BI van (-0.33,0.01). De indirecte invloed van organisatorische geslachtsideologie via 

PO-fit op prestatie wordt dus positief door een persoonlijke geslachtsblinde ideologie, 

waardoor respondenten met een persoonlijke geslachtsblinde ideologie beter presteerden in 

de geslachtsblinde conditie. Er is echter geen sprake van een indirecte invloed bij een 

persoonlijke geslachtsbewuste ideologie. 

Voorgaande exploratieve analyses suggereren dat respondenten met een persoonlijke 

geslachtsblinde ideologie meer werknemersbetrokkenheid voelen, meer persistentie tonen en 

beter presteren bij een geslachtsblinde organisatie dan bij een geslachtsbewuste organisatie. 

Aangezien er enkel sprake is van een indirect effect wordt deze relatie volledig verklaard 

door PO-fit. Voor respondenten met een persoonlijke geslachtsbewuste ideologie is de mate 

van werknemersbetrokkenheid, persistentie en het prestatieniveau hetzelfde voor een 

geslachtsbewuste als voor een geslachtsblinde organisatie. 
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Discussie 

In dit werk is achterhaald wat de invloed van een fit of misfit tussen organisatorische 

en persoonlijke overtuigingen rondom geslachtsdiversiteit is op werkgerelateerde 

uitkomstdomeinen. Naar verwachting had organisatorische geslachtsblindheid een positieve 

invloed op de uitkomstmaten. Vervolgens bleek dat een overeenkomst, of fit, tussen 

persoonlijke en organisatorische geslachtsblinde ideologie deze positieve invloed versterkte. 

Dit effect kwam tot stand door een toename in PO-fit; door de overeenkomst in 

geslachtsideologieën voelden de respondenten zich gelijk aan de organisatie. Een misfit 

verzwakte dit effect door een afname in aantrekkingskracht tot de geslachtsbewuste 

organisatie en minder leiderschap zelfeffectiviteit. In tegenstelling tot geslachtsblindheid, 

werd voor geslachtsbewuste respondenten het belang van fit niet gevonden. Respondenten 

met een persoonlijke geslachtsbewuste ideologie scoorden in zowel de geslachtsblinde als 

geslachtsbewuste conditie namelijk hetzelfde op alle uitkomstdomeinen. Ten slotte bleek uit 

de exploratieve analyses dat vrouwen een voorkeur hebben voor een baan binnen een 

geslachtsblinde organisatie. Mannen bleken geen voorkeur te hebben en voelden zich 

evenveel aangetrokken tot beide organisaties. 

Theoretische en Praktische Implicaties 

 Huidig onderzoek biedt verscheidene theoretische en praktische contributies voor 

organisatorische beleidskaders omtrent geslachtsdiversiteit. Zo wordt achterhaald hoe 

organisatorische geslachtsideologieën op zowel mannen als vrouwen een positieve invloed 

kunnen hebben, op welke werkgerelateerde aspecten deze een impact kunnen hebben, dat de 

invloed hiervan afhankelijk kan zijn van een fit of misfit met persoonlijke 

geslachtsideologieën en hoe de emancipatie voor vrouwen op de werkvloer kan worden 

verbeterd. 
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Deze studie toont aan dat een organisatorische geslachtsblinde ideologie een positieve 

invloed heeft op de attitudes en het gedrag van werknemers. Geslachtsblindheid omarmt het 

individu en zijn of haar persoonlijke kwaliteiten, ongeacht bestaande vooroordelen met 

betrekking tot geslacht (Koenig & Richeson, 2010). Het negeren van de traditionele 

verschillen tussen mannen en vrouwen zorgt voor een omgeving waarin iedereen zich 

geaccepteerd voelt. Dit bevestigt de bestaande consensus over de effectiviteit van 

organisatorische geslachtsblinde ideologieën op vrouwen (Koenig & Richeson, 2010; Martin 

& Philips, 2017; Martin, 2018). Daarnaast voegen huidige resultaten ook kennis toe aan deze 

consensus. Zo blijkt geslachtsblindheid mannen namelijk ook positief te beïnvloeden. 

Aangezien voorgaande onderzoeken zich voornamelijk direct of indirect (via vrouwelijke 

stereotyperingen en vooroordelen van mannen) op vrouwen focusten, was hier nog weinig 

over bekend (Martin, 2018). Bovendien werd de invloed van geslachtsideologieën op niet 

eerder onderzochte uitkomstdomeinen bestudeerd. Hierdoor is gebleken dat een 

organisatorische visie over geslachtsdiversiteit zowel attitudes als gedrag van werknemers 

kan beïnvloeden. Voor het aantrekken, behouden en ontwikkelen van werknemers blijkt de 

keuze van organisatorische geslachtsideologie dus van belang (Gomes & Neves, 2011; 

Culpepper, 2010; Smith & Foti, 1998; Foti & Hauenstein, 2007; Apfelbaum et al., 2016). Ten 

slotte biedt de huidige studie een theoretische bijdrage aan bestaande literatuur door de 

toepassing van PO-fit bevindingen aan onderzoek naar geslachtsideologieën. Voorgaande 

onderzoeken zijn vooral gericht op het vinden van de meest geschikte geslachtsideologie die 

vanuit de organisatie kan worden toegepast of bestuderen geslachtsideologieën enkel op 

individueel niveau (Martin & Philips, 2017; Koenig & Richeson, 2010). Dit geldt ook voor 

studies over etnische diversiteitsideologieën (Wolsko et al., 2006; Ryan et al., 2007). Door 

beide benaderingen in één onderzoek te integreren, bleek nuttige informatie te worden 

verkregen.  
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De gevonden positieve impact van geslachtsblindheid op zowel mannen als vrouwen 

bezit niet enkel wetenschappelijke implicaties, maar is ook van belang voor beleidskaders 

van organisaties. De traditionele tweedeling tussen mannen en vrouwen, met betrekking tot 

de rollen als kostverdiener en opvoeder van de kinderen, is namelijk aan het veranderen. 

Aangezien meer mannen parttime gaan werken en vrouwen vaker een fulltimebaan nemen, 

dienen organisaties zich aan te passen om alle werknemers even betrokken en gemotiveerd te 

houden (Weel, 2018). Indien organisaties een geslachts-diverse werkvloer willen verkrijgen 

en beheren, zou een blinde geslachtsideologie dus de beste uitkomst zijn voor zowel de 

werkgever als werknemer. Echter valt de mate van geslachtsblindheid of -bewustzijn op een 

spectrum; organisaties kunnen dus niet volledig ‘blind’ zijn voor geslachtsverschillen (Martin 

& Philips, 2017). In het bepalen van de mate van blindheid voor de organisatorische 

geslachtsideologie dienen beleidsmakers rekening te houden met de persoonlijke 

overtuigingen van het personeel. Voor werknemers met een bewuste geslachtsideologie had 

de organisatorische geslachtsideologie geen invloed op de uitkomstdomeinen. Voor deze 

werknemers zou een misfit dus geen probleem zijn. Echter bleek dat voor werknemers die 

persoonlijk een geslachtsblinde ideologie aanhangen een misfit ervoor zorgt dat zij de 

organisatie minder aantrekkelijk vinden en zichzelf hier minder effectief inschatten als leider. 

Door bijvoorbeeld persoonlijke geslachtsideologieën van sollicitanten en huidige werknemers 

in kaart te brengen, kan worden ingespeeld op de individuele behoeftes van het personeel 

omtrent geslachtsdiversiteit. Wanneer een organisatie veel geslachtsblinde werknemers in 

dienst blijkt te hebben, kan de focus van het diversiteitsbeleid meer gelegd worden op de 

individuele kwaliteiten.  

Naast het vinden van een benadering om zowel mannen als vrouwen zich welkom te 

laten voelen in een bedrijf, laat huidig onderzoek zien welke organisatorische benadering 

ervoor zorgt dat vrouwen zich aangetrokken voelen tot een organisatie. Vrouwen zijn nog 
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steeds onder-gerepresenteerd in organisaties, met name in topfuncties (Catalyst, 2016). Door 

vooroordelen over sekseverschillen worden mannen gezien als betere leiders en worden 

vrouwen geassocieerd met zorgzaamheid en meelevendheid; wat als minder effectief wordt 

beschouwd op de werkvloer en in leiders (Eagly & Karau, 2002; Heilman, 2001). Dit 

onderzoek laat zien dat vrouwen meer aangetrokken zijn tot een geslachtsblinde dan een 

geslachtsbewuste organisatie. Doordat een blinde ideologie traditionele verschillen en 

aannames over mannen en vrouwen negeert, worden vrouwen niet enkel met conventionele 

feminiene eigenschappen geassocieerd. Zo wordt de verwachting dat vrouwen niet geschikt 

zouden zijn voor bijvoorbeeld leiderschapsfuncties ondermijnd (Martin & Philips, 2017). Een 

organisatorische geslachtsblinde ideologie is dus een goede manier om vrouwen zich meer 

welkom te laten voelen en hen de ruimte te geven om zichzelf hier te ontwikkelen.  

Beperkingen en Vervolgonderzoek 

Ondanks de bijdrage van het huidige onderzoek aan bestaande kennis over 

geslachtsideologieën en praktische toepassingen voor beleidskaders, zijn hier enkele 

beperkingen bij te noemen.  

De eerste beperking heeft betrekking op de operationalisatie van de organisatorische 

geslachtsideologieën. Als manipulatie van de organisatorische geslachtsideologieën werd een 

korte beschrijving van twee alinea’s gebruikt en deze manipulatie was succesvol. Desondanks 

gaven sommige participanten in de opmerkingensectie aan dat de beschrijvingen te beknopt 

waren. Er werd aangegeven dat bij het kiezen van een nieuwe werkgever, meerdere factoren 

dan enkel de organisatorische geslachtsideologie meewegen in dit besluit. De specifieke 

werkzaamheden of het soort bedrijf spelen hier bijvoorbeeld ook een rol bij. In het vervolg 

zou een beschrijving van het organisatorische beleid over geslachtsdiversiteit meer in kunnen 

spelen op de deelnemers, door bijvoorbeeld voorafgaand aan het onderzoek de beroepssector 

van de participanten achterhalen. De beschreven organisatorische visie zou vervolgens een 
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bedrijf en functie binnen de aangegeven sector omschrijven. Daarbij zou vervolgonderzoek 

gebruik kunnen maken van rijkere media om de geslachtsideologie van de organisatie over te 

brengen. Door bijvoorbeeld videomateriaal te tonen van fictieve huidige werknemers die 

spreken over de bedrijfscultuur, zou dit realistischer over komen. Onderzoek laat namelijk 

zien dat deze combinatie van een rijker medium en subjectieve informatie vanuit huidige 

werknemers effectief is. De aantrekkelijkheid van het bedrijf neemt hierdoor toe. Tevens 

wordt de gegeven informatie als geloofwaardiger beschouwd (Walker, Feild, Giles, 

Armenakis & Berneth, 2009). 

 Naast de operationalisatie zou de mate van generalisatie ook een tekortkoming 

kunnen zijn. De huidige studie heeft gebruik gemaakt van een experimenteel onderzoek 

waardoor causaliteit kon worden achterhaald. Hierdoor kan worden geconcludeerd dat de 

organisatorische geslachtsideologie invloed uitoefende op de respondenten en dat de 

gevonden effect niet werden veroorzaakt door de persoonlijke voorkeur jegens 

geslachtsblindheid of -bewustzijn. Ondanks de meerdere wetenschappelijke en praktische 

implicaties, zou de gebruikte experimentele setting voor een lage ecologische validiteit 

kunnen zorgen. De organisatorische missie-beschrijvingen zouden bijvoorbeeld niet 

voldoende representatief  zijn voor bestaande beleidskaders omtrent geslachtsdiversiteit. 

Door huidig onderzoek binnen een organisatorische setting te repliceren, zouden de resultaten 

met meer zekerheid kunnen worden gegeneraliseerd naar de Nederlandse beroepsbevolking. 

De derde beperking heeft te maken met de ontbrekende PO-fit voor respondenten met 

een persoonlijke geslachtsbewuste ideologie in de geslachtsbewuste conditie. Voor 

geslachtsblinde respondenten werd een positief effect van organisatorische geslachtsblindheid 

op de PO-fit gevonden, maar voor geslachtsbewuste respondenten veroorzaakte een fit met de 

organisatorische ideologie geen toename in PO-fit. Het hanteren van een relatief kleine 

steekproef van 242 respondenten kan een verklaring bieden voor het niet significante effect. 
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In een voorgaande studie over geslachtsideologieën van Martin en Philips (2017) werden 

namelijk 1453 respondenten onderzocht. Het is dus mogelijk dat geslachtsbewuste 

werknemers wel degelijk meer PO-fit ervaren in een geslachtsbewuste organisatie. Om dit te 

achterhalen zou vervolgonderzoek een grotere steekproef kunnen verwerven. 

Naast het ontbreken van PO-fit voor geslachtsbewuste respondenten, hadden deze 

participanten ook geen voorkeur voor een geslachtsbewuste organisatie. Een mogelijke 

verklaring hiervoor is een verschil in attitude-valentie tussen mensen met een persoonlijke 

geslachtsblinde en geslachtsbewuste ideologie. Uit onderzoek blijkt namelijk dat sterke 

attitudes betere voorspellers zijn van gedrag (Holland, Verplanken, van Knippenberg, 2002). 

Het hebben van een persoonlijke geslachtsblinde ideologie zou een sterkere attitude kunnen 

zijn dan een persoonlijke geslachtsbewuste ideologie. Dit zou kunnen verklaren waarom 

respondenten die geloven in individuele kwaliteiten, negatief worden beïnvloed door een 

organisatorische geslachtsbewuste ideologie; deze visie zou teveel tegen hun eigen attitude in 

gaan. Geslachtsbewuste respondenten zouden door de zwakkere attitude omtrent 

geslachtsdiversiteit flexibeler zijn en optimaal kunnen fungeren in zowel een geslachtsblinde 

als een geslachtsbewuste ideologie. In vervolgonderzoek zou een mogelijk valentie-verschil 

in persoonlijke geslachtsideologieën kunnen worden achterhaald. 

Ten slotte kan huidig onderzoek als voorbeeld dienen voor etnische 

diversiteitsideologieën. Zoals besproken toont onderzoek naar etnische 

diversiteitsideologieën aan dat diversiteitsbewuste ideologieën (multiculturalisme) positievere 

uitkomsten met zich meebrengt dan diversiteitsblinde ideologieën (kleurenblindheid; 

Verkuyten, 2005; Wolsko et al., 2006). Uit huidig onderzoek blijkt dat de impact van een 

organisatorische ideologie afhankelijk kan zijn van de fit of misfit met persoonlijke 

ideologieën van de werknemers. Vervolgonderzoek zou kunnen achterhalen of dit ook geldt 

voor etnische diversiteitsideologieën. Door deze nuances te achterhalen zullen organisaties 
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beter kunnen inspelen op mogelijke complicaties binnen bijvoorbeeld etnisch diverse 

afdelingen. 

Conclusie 

Huidig onderzoek was gericht op de impact van een fit of misfit tussen persoonlijke en 

organisatorische geslachtsideologieën op werkgerelateerde uitkomstdomeinen. Vanwege de 

blijvende achterstand van vrouwen in de top van het bedrijfsleven en de verandering van 

behoeftes van mannen met betrekking tot werkuren, biedt deze studie nuttige aanbevelingen 

voor organisatorische beleidskaders. Een geslachtsblinde bedrijfsvisie zorgt ervoor dat het 

individu wordt gewaardeerd op basis van zijn of haar unieke kwaliteiten. Dit blijkt de meest 

effectieve manier te zijn om met geslachtsverschillen om te gaan op de werkvloer; ongeacht 

de persoonlijke ideologie van de werknemers. Wat betreft de invloed van een fit of misfit 

tussen de geslachtsideologieën van werkgever en werknemer; met name voor werknemers 

met een persoonlijke geslachtsblinde voorkeur is een overeenkomst hierin van belang. Dit is 

de eerste studie die organisatorische en persoonlijke geslachtsideologieën tegelijk bestudeert. 

Daarbij is niet eerder de invloed van geslachtsideologieën op aspecten die relevant zijn voor 

het aantrekken, behouden en ontwikkelen van werknemers onderzocht. Hierdoor levert huidig 

onderzoek een belangrijke bijdrage aan bestaande literatuur.  
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Appendices 

Appendix A - Manipulaties van Organisatorische Geslachtsideologie gebaseerd op 

Gündemir en Galinsky (2017) 

Beschrijving van de geslachtsblinde organisatie: 

Onze organisatie heeft een duidelijk standpunt over geslachtsdiversiteit en dit komt terug in 

onze normen, waarden en de onderstaande diversiteits-missie statement: 

Bij Livens geloven wij dat een harmonieus bedrijf tot stand kan komen wanneer we erkennen 

dat iedereen, zowel mannen als vrouwen, in essentie uniek is. Daarom moeten we op de 

eerste plaats een bedrijf van individuen zijn. We trainen ons personeel zich te focussen op 

hun individualiteit en om hun karakteristieken te omarmen, in plaats van de nadruk te leggen 

op verschillen tussen mannen en vrouwen. We denken zo een effectieve werkomgeving te 

creëren. Zo helpen we niet alleen onszelf, maar ook kunnen we onze cliënten beter van dienst 

zijn.  

Bij Livens besteden we geen aandacht aan geslachtsverschillen; zowel mannen als vrouwen 

zijn unieke individuen. 

 

Beschrijving van de geslachtsbewuste organisatie: 

Onze organisatie heeft een duidelijk standpunt over geslachtsdiversiteit en dit komt terug in 

onze normen, waarden en onderstaande diversiteits-missie statement:  

Bij Livens geloven wij dat een harmonieus bedrijf tot stand kan komen wanneer we erkennen 

dat we in essentie een diverse groep van mannen en vrouwen zijn. Daarom moeten we op de 

eerste plaats onze geslachtsdiversiteit erkennen en waarderen. We trainen ons personeel zich 

te focussen op geslachtsdiversiteit en om verschillen tussen mannen en vrouwen te omarmen 

en waarderen. We denken zo een effectieve werkomgeving te creëren. Zo helpen we niet 

alleen onszelf, maar ook kunnen we onze cliënten beter van dienst zijn. 

Bij Livens worden de verschillen tussen mannen en vrouwen erkend en gewaardeerd.  
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Appendix B – Schaal voor Werknemersbetrokkenheid uit Plaut, Thomas en Goren 

(2009)  

Stelt u zich voor dat u een werknemer van Livens bent. 

Geef per uitspraak aan in hoeverre u het hiermee eens zou zijn, met deze situatie in 

gedachten. 

Als werknemer van deze organisatie… 

1. … zou goed presteren op mijn werk een belangrijk deel zijn van wie ik ben. 

2. … zou het voor mij belangrijk zijn om goed te presteren op werktaken en –

verplichtingen. 

3. … zou succes op het werk niet zo waardevol zijn voor mij. 

4. … zou het me niet altijd uitmaken hoe ik op mijn werk zou doen. 

5. … zou ik trots zijn om anderen te vertellen over de organisatie waar ik werk. 
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Appendix C – Anagrammen en Bijbehorende Oplossingen 

Stelt u zich voor dat u gesolliciteerd heeft naar de positie als afdelingshoofd bij Livens. Als 

onderdeel van uw assessment wordt u gevraagd om een puzzel op te lossen. 

Het betreft een aantal anagrammen. Uw taak is om de opgegeven letter te gebruiken om 

telkens een bestaand woord te vormen. 

Bijvoorbeeld, de anagram met de letters “PONEER” kunt u oplossen door “ROEPEN” in het 

vakje te typen. 

Los a.u.b. – zonder hulp van anderen – zoveel mogelijk puzzels op. 

Boeiekt  Boetiek 

Krera Raker 

Htieouk Uithoek 

Weidesleep Speelweide 

Kabge Gebak 

Ldnabkpa Plakband, Klapband 

Haarklein Krielhaan, Hinkelaar 

Ergmaan Germaan, Manager 

Neresopgni Seponering 

Nsenmevroo Voornemens 
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Appendix D - Geslachtsblindheidschaal uit Martin en Philips (2017) 

Hieronder vindt u een aantal uitspraken. Geef a.u.b. per uitspraak aan in hoeverre u het 

hiermee eens bent. 

1. Praten over verschillen tussen mannen en vrouwen veroorzaakt onnodige spanningen. 

2. We moeten proberen om het man/vrouw onderscheid te negeren. 

3. Er is geen reden om mensen op basis van hun geslacht in te delen. 

4. We zouden ons moeten richten op de individuele eigenschappen die iemand uniek maken, 

in plaats van op hun geslacht. 

5. Een focus op verschillen tussen mannen en vrouwen ondermijnt samenwerking en 

vooruitgang. 

6. We zouden de verschillen tussen mannen en vrouwen moet erkennen en expliciet 

waarderen om gelijkheid in de maatschappij te bevorderen. 

7. Verschillen tussen mannen en vrouwen zouden erkend en gewaardeerd moeten worden. 

8. Mannen en vrouwen kunnen beter met elkaar omgaan als ze erkennen dat ze dingen 

anders benaderen. 

9. Er zijn veel verschillen tussen mannen en vrouwen en die moeten erkend en omarmd 

worden. 

10. We moeten de unieke eigenschappen van mannen en vrouwen waarderen om 

samenwerking in de maatschappij te bevorderen. 

 


