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Abstract 

De technieken van Organizational Impression Management (OIM) zijn technieken die vaak gebruikt worden 

in een poging om mensen met een diverse achtergrond aan te trekken als werknemers in de organisatie. 

Wegens de huidige trend in de social profit sector, waarbij (hoofd)verpleegkundige een knelpuntberoep is, 

wordt een onderzoek uitgevoerd naar hoe mensen met een migratie-achtergrond via de technieken van 

OIM in een employee testimonial aangetrokken kunnen worden om te werken in de gezondheidszorg-

sector. Mensen met een migratie-achtergrond die in de zorgsector werkten of voor een gezondheidszorg-

beroep studeerden (N=114), werden willekeurig toegewezen aan één van drie verschillende filmpjes met 

employee testimonials. Eén filmpje bevatte de techniek supplication, een ander filmpje bevatte de techniek 

promotion en ten slotte bevatte het laatste filmpje geen toegevoegde techniek, die als controlegroep 

diende. De analyses van de antwoorden van de respondenten geven aan dat de technieken in het algemeen 

geen invloed hebben op de organisatieaantrekkelijkheid van de respondenten. Wanneer de respondenten 

die het filmpje met de techniek promotion zagen, begrepen dat de organisatie diversiteit hoog in het 

vaandel draagt, werd de aantrekkelijkheid van de organisatie echter wel significant hoger bevonden. 

Respondenten die het filmpje met de techniek supplication zagen, vonden de organisatie bovendien 

aantrekkelijker wanneer de respondenten zich nauw verbonden voelden met hun etnische achtergrond. Dit 

in tegenstelling tegenover wie zich minder nauw verbonden voelt met zijn/haar achtergrond. 

Aanbevelingen voor toekomstig onderzoek en gebruik van deze technieken in de praktijk worden 

meegegeven. 
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Inleiding 

If you don’t have migration, you won’t be able to fill important jobs to keep the economy going. 

- Brunson McKinley – voormalige directeur-generaal van de Internationale Organisatie voor Migratie 

 

In het jaar 2018 kwamen de termen ‘migratie’ en ‘integratie’ vaak in het nationale en internationale 

nieuws. Het hoogtepunt betreft naar alle waarschijnlijkheid het migratiepact in Marrakesh en New York 

in december 2018. Dit pact zorgt ervoor dat de wereldwijde migratie in goede banen worden geleid en 

dat de landen hierin samenwerken (Vercruysse, 2018). Belangrijk in dat integratieproces is dat mensen 

met een migratie-achtergrond die op beroepsleeftijd zijn, snel en gemakkelijk aan het werk kunnen. Dit 

helpt niet enkel de welvaart van de persoon in kwestie vooruit, maar heeft ook een positief gevolg voor 

onze arbeidsmarkt en de ganse samenleving. In de zorgsector zijn er namelijk enkele beroepen waarbij 

er een groot tekort is aan werknemers. Zo stonden er op het einde van november 2018 1488 vacatures 

open voor verpleegkundigen. Hiertegenover zijn er slechts 535 mensen op zoek naar een job in de 

verpleegkunde (VDAB, 2019). Dit tekort dreigt in de toekomst nog toe te nemen (Rooms, 2018). Een 

manier om de sollicitantenpool aan te sterken, is om de migratiebevolking aan te spreken. Daarbij komen 

niet alleen vluchtelingen voor oorlog of klimaat aan bod, maar kan ook bewust worden gerekruteerd in 

het buitenland. Zo stelt Holtzer voor om gericht te rekruteren in landen zoals Australië, De Filipijnen of 

Canada, waar te veel verpleegkundigen zijn in vergelijking met het aantal openstaande vacatures (Rooms, 

2018).  

In een poging deze mensen aan te trekken, wordt nader onderzoek uitgevoerd welke technieken hiertoe 

kunnen bijdragen. De technieken van Organizational Impression Management (OIM) worden door Avery 

en McKay (2006) in hypothesen opgelijst, waarbij de technieken supplication en promotion in dit werk 

worden gebruikt door middel van employee testimonials. Wanneer de techniek supplication gebruikt 

wordt, probeert de organisatie duidelijk te maken dat, om een divers personeelsbestand uit te werken, 

ze afhankelijk zijn van andere mensen met een migratie-achtergrond. Bij het gebruik van de techniek 

promotion, zet de organisatie de acties rond diversiteit in een positief daglicht in de hoop dat de 

betrokken persoon zich aangesproken voelt. De wetenschappelijke relevantie van dit onderzoek bestaat 

uit het feit dat het onderzoek de hypothesen omtrent supplication en promotion wel of niet zal 

bevestigen.  
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De twee-maandelijkse werkgroep anti-discriminatie van het Vlaams Instituut voor Vorming en Opleiding 

in de social profit (VIVO) doet een poging om de integratie van mensen met een migratie-achtergrond te 

bevorderen en bedrijven te helpen deze mensen aan te werven. Deze studie zal hopelijk kunnen 

bijdragen tot een geheel aan adviezen die bedrijven in de zorgsector steeds kunnen raadplegen. Het 

resultaat van de studie zal uitwijzen of de technieken van OIM in een employee testimonial een positieve 

invloed hebben op de organisatieaantrekkelijkheid van mensen met een migratie-achtergrond in de 

zorgsector. 
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1 Literatuurstudie 

Vooraleer er aan nieuw en aanvullend onderzoek kan worden gedaan, moet er vooraf worden nagegaan 

wat er in de huidige literatuur en gepubliceerde wetenschap reeds bekend is omtrent de rekrutering van 

mensen met een migratie-achtergrond in de zorgsector via employee testimonials. Deze studie stelt de 

vraag of er manieren zijn om mensen met een migratie-achtergrond meer aan te trekken om in de 

zorgsector te werken. In het eerste hoofdstuk wordt ingegaan op de belangrijkste literatuur omtrent 

rekrutering en employer branding. Employer branding wordt door Schollaert, Van Hoye, Van Theemsche 

en Jacobs (2017) beschreven als: “het creëren, communiceren en managen van een aantrekkelijk, 

onderscheidend en authentiek werkgeversimago, zowel bij huidige als potentiële medewerkers” (p. 18). 

Binnen dit onderwerp worden enkele rekruteringsmethoden verduidelijkt, om te komen tot een 

uiteenzetting van de literatuur over employee testimonials. Bovendien wordt de literatuur betreffende 

de inhoud van het rekruteringsbericht behandeld. Het tweede onderdeel in deze verhandeling betreft 

een uiteenzetting van de literatuur aangaande de rekrutering van mensen uit minderhedengroepen. Wat 

in dit onderdeel behandeld wordt, gaat over de motivatie waarom diversiteit in een organisatie belangrijk 

is. Vervolgens worden de methoden overlopen hoe dit tot stand kan komen, waaronder het gebruik van 

quota. Ten slotte gaan we in op de problematiek van het personeelstekort in de zorgsector, om een beeld 

te geven waar in deze sector een nood aan verbetering is. 

 

1.1 Rekrutering en employer branding 

1.1.1 Relevantie 

Al meer dan honderd jaar werd onderzoek uitgevoerd naar selectie en rekrutering (Ployhart, Schmitt, & 

Tippins, 2017). Vaak werd gedacht dat mensen rationeel handelden en goed geïnformeerd waren over 

alle aspecten die een invloed hebben op hun keuze. Tversky en Kahneman (1986) weerlegden deze 

theorie op basis van de prospect theory. Daarnaast bleek dat mensen zich vaak beperkten in hun 

zoektocht naar werk via vrienden, familie of kennissen (Parnes, 1954). Daarom is het de taak van de 

organisatie om ervoor te zorgen dat potentiële sollicitanten goed geïnformeerd worden over hun 

vacatures. Gaandeweg werd meer onderzocht welke rekruteringskanalen het meest effectief zijn per 

doelgroep. Zo stelt Breaugh et al. (2003) dat campusreclame geen goede methode is wanneer de 

organisatie op zoek is naar mensen met ervaring. Ook zijn er verschillen in kostprijs of duurtijd van de 

rekruteringsprocedure (Bidwell & Keller, 2014).  
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Rekrutering blijft altijd een belangrijk onderdeel van de Human Resources (HR), zowel in periodes van 

economische bloei als van recessie. Van Hoye en Lievens (2007b) geven hiervoor drie redenen. Ten eerste 

zullen er altijd vacatures zijn die moeilijk in te vullen zijn, waardoor bedrijven competitief moeten zijn 

om potentiële sollicitanten aan te trekken. Ten tweede hebben de meest getalenteerde werkzoekenden 

voldoende opties open staan om kritisch te kiezen tussen de verschillende potentiële werkgevers. Jobs 

in dezelfde sector zijn namelijk vaak heel gelijkaardig (Thomas & Wise, 2002). Hier heerst dus een ‘war 

for talent’, wat betekent dat de organisaties hun uiterste best doen om een goede kandidaat voor zich 

te winnen. Dit is nog meer het geval wanneer het over knelpuntberoepen gaat. Ten derde zorgen 

demografische trends (zoals vergrijzing) ervoor dat rekrutering in de toekomst nog belangrijker zal 

worden om aan de juiste werkkrachten te komen (Collins & Stevens, 2002). 

Ook na de aanwerving van de werknemer heeft het rekruteringsproces die voorafging aan de aanwerving 

een grote invloed op het succes van de werkgever en de organisatie in zijn geheel (Dineen & Williamson, 

2012; Rynes, 1989). Een verkeerde aanwerving kan meerdere problemen veroorzaken. Andere 

teamleden moeten vaak de fouten van de verkeerd geplaatste medewerker oplossen. Het imago van de 

organisatie kan er ook onder lijden, bijvoorbeeld doordat de medewerker de interactie met klanten of 

de media verkeerd aanpakt. Veel geld en tijd kan verloren gaan om deze problemen achteraf op te lossen 

(McCarthy, 2018). 

 

1.1.2 Rekruteringsmethoden 

Om aan rekrutering te doen zijn er verschillende 

manieren. Een eerste opdeling die wordt gemaakt, te 

zien in Figuur 1, is die tussen een interne en externe 

rekrutering (Breaugh, 2014). Als de organisatie aan 

interne rekrutering doet, kan deze de huidige 

werknemers aanmoedigen (door overplaatsing, 

promotie of een degradatie) om de vacature in te vullen. Externe rekrutering, aan de andere kant, 

betekent dat de organisatie sollicitanten zoekt die op dat moment niet bij de organisatie werken. Die kan 

je verder opdelen naar  gebruik van formele en van informele bronnen. Bij informele 

rekruteringsbronnen maken de werkgevers hun vacatures niet algemeen bekend. Voorbeelden hiervan 

zijn de spontane sollicitaties, employee referrals (huidige werknemers die potentiële sollicitanten 

Figuur 1 Opdeling rekruteringsmethoden 
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aanraden) en word-of-mouth (communicatie over de organisatie maar niet uitgaande van de 

organisatie). Daartegenover staan formele bronnen, waarbij de werkgevers de vacatures wel openlijk 

bekend maken, zodat elke potentiële sollicitant kan solliciteren. Deze omvatten advertenties in kranten 

en jobsites, jobbeurzen, uitzendbureaus, ... (Van Hoye & Lievens, 2015).  

Welke rekruteringsbron de meest efficiënte is, hangt af van meerdere factoren. Eerst moet naar de 

doelgroep gekeken worden (Breaugh, 2013). Door rekening te houden met de doelgroep, wordt aan 

‘targeted recruitment’ gedaan. Breaugh omschrijft dit begrip als rekruteringsacties die bedoeld zijn om 

specifieke bevolkingsgroepen aan te spreken. Een voorbeeld van een doelgroep zijn mensen die reeds in 

de organisatie gewerkt hebben. Deze mensen zouden volgens Breaugh aanzien worden als potentiële 

werknemers die meer tevreden zouden zijn met de job en minder geneigd zouden zijn de organisatie snel 

te verlaten. Een assumptie die hierbij gemaakt werd is dat deze ex-werknemers meer realistische en 

juiste jobverwachtingen hebben dan mensen die niet in de organisatie gewerkt hebben. Deze hypothese 

werd getest door Taylor en Schmidt (1983), die concluderen dat deze ex-werknemers inderdaad een 

goede aanwerving blijken te zijn om voornoemde redenen. Om hen aan te trekken, kan het een goed 

idee zijn om informele rekruteringsbronnen te gebruiken. In dit geval kan dan contact worden 

opgenomen met de vroegere werknemers die aan de eisen voldoen. Van Hoye en Lievens (2015) geven 

een ander voorbeeld, waarbij de mensen die nodig zijn in de organisatie geen ervaring behoeven. Ze 

stellen dat, wanneer geen ervaring nodig is in de vooropgestelde job, het een goed idee kan zijn om 

laatstejaarsstudenten aan te spreken via de universiteiten of hogescholen. Zo wordt een grote 

sollicitantenpopulatie bereikt.  

Om een rekruteringsbron te beoordelen, wordt enerzijds gekeken naar de kwantiteit van de 

sollicitantenpool (Collins & Han, 2004), maar anderzijds ook naar de kwaliteit (Carlson, Connerley, & 

Mecham, 2002). Verscheidene studies onderzochten welke rekruteringsmethode het meest effectief is 

(eg. Kirnan, Farley, & Geisinger, 1989). Hier komen vaak verschillende resultaten uit. Het is dan ook geen 

zwart-wit-verhaal. Veel hangt af van de omstandigheden en wensen. Kirnan et al. (1989) ondervonden 

dat informele rekruteringskanalen beter scoorden op basis van de kwaliteit van de sollicitanten en de 

retentie na het aanwerven. Er werd echter geen significant verschil ondervonden voor de prestaties in 

de job na de aanwerving. Ook Breaugh et al. (2003) vonden dat sollicitanten meer geneigd waren om een 

job aan te nemen wanneer deze solliciteerden via employee referrals en spontane sollicitaties. In 

tegenstelling tot Kirnan et al. (1989) werd echter geen significant verschil gevonden in kwaliteit van de 

sollicitanten tussen de geteste rekruteringskanalen. Cromheecke et al. (2013) onderzochten 
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“eigenaardige” rekruteringsmethoden en vonden dat advertenties via geschreven postkaartjes leidden 

tot sollicitantenpools met hogere kwaliteit, in vergelijking met een vaker gebruikte medium, zoals via e-

mail. In combinatie met de juiste doelgroep, suggereren Kirnan et al. (1989) tevens dat mensen uit 

minderheidsgroepen, zoals mensen met een migratie-achtergrond of vrouwen, meer geneigd zijn 

formele rekruteringsbronnen te gebruiken. Indien de organisatie op zoek is naar deze mensen, zal een 

formele rekruteringsbron dus efficiënter zijn dan informele rekruteringsbronnen. Ook concludeert Von 

Walter et al. (2012) dat wanneer alleen aan rekrutering via employee referrals wordt gedaan, dit de 

diversiteit en vernieuwing op lange termijn tegengaat. De werknemers spreken namelijk mensen aan die 

gelijkaardige kenmerken hebben als henzelf (Von Walter, Wentzel, & Tomczak, 2012). Dit toont aan dat 

niet alle studies de informele rekruteringsbronnen als meer kwalitatief naar voor schuiven.  

Samenvattend kunnen we stellen dat employee referrals het meest effectief zijn om aan de juiste 

sollicitanten te geraken (Kirnan, Farley, & Geisinger, 1989; Breaugh, Greising, Taggart, & Chen, 2003), 

maar dat dit ook afhankelijk is van welke sollicitanten de organisatie nodig heeft (Kirnan, Farley, & 

Geisinger, 1989). Ook is het aangewezen om verschillende soorten van rekruteringskanalen te gebruiken, 

om een heterogene sollicitantenpool te bereiken.  

 

1.1.2.1 Word-of-mouth 

Deze rekruteringsmethode, die in het Nederlands vertaald wordt als mond-tot-mondcommunicatie en 

wordt afgekort tot WOM, is een externe informele rekruteringsmethode (Van Hoye & Lievens, 2015). Het 

wordt door Van Hoye en Lievens (2009) gedefinieerd als een interpersoonlijke communicatie over de 

organisatie als werkgever, of over specifieke jobs, die bovendien volledig onafhankelijk is van de 

rekruteringsactiviteiten van de organisatie. Deze communicatie gebeurt tussen werknemers en vrienden 

en familie, maar ook tussen niet-werknemers onderling. Zo kan iemand die een slechte sollicitatie bij het 

specifieke bedrijf achter de rug heeft, deze ervaring linken aan de algemene werking van het bedrijf, en 

op deze manier negatief communiceren over dit bedrijf naar zijn omgeving toe (Van Hoye & Lievens, 

2015).  

Positieve WOM heeft een positief effect op de organisatieaantrekkelijkheid en de intenties om bij het 

bedrijf te solliciteren (Jaidi, Van Hooft, & Arends, 2011; Van Hoye & Lievens, 2009). Het positieve effect 

van WOM blijkt bovendien groter dan het effect van andere rekruteringsmethoden (Collins & Stevens, 

2002). Deze positieve effecten zijn gedeeltelijk te wijten aan het feit dat de informatie van een 



 

 7 

onafhankelijke en meer persoonlijke bron komt (Van Hoye, 2012). Omdat het doel van de informatie niet 

dient als publiciteit, heeft WOM een meer positief effect dan andere rekruteringskanalen waarbij 

duidelijk de organisatie wel zijn inmenging heeft (Van Hoye & Lievens, 2005).  

De grootte van het positieve effect hangt af van enkele factoren. Zo vatten Van Hoye et al. (2016) samen 

dat de bron waar de informatie van komt een grote invloed heeft. In hun eerste studie namen honderd 

werkloze werkzoekenden deel. Hierin kwam naar voor dat, wanneer blijkt dat de persoon waarvan men 

de informatie hoort, een bonus krijgt om positief te spreken over de organisatie, de effecten minder 

groot zijn. Toch blijkt de betrokkenheid van de informant belangrijk. In een tweede studie, waaraan 213 

werkzoekenden (die op het moment van het onderzoek wel werk hebben) deelnamen, werd namelijk 

gesteld dat het effect wel groter is als de persoon meer met de organisatie te maken heeft, zoals een 

werknemer. Een ander voorbeeld van wanneer de grootte van het positieve effect van WOM groter zou 

zijn, is wanneer de persoon tot wie de WOM gericht is, zich gemakkelijker beïnvloedbaar is (Van Hoye & 

Lievens, 2007b). Een voorwaarde is dan dat de WOM bij de persoon aankomt nadat hij/zij reeds 

rekruterinsadvertenties heeft gezien. Dit omreden dat ze meer vatbaar zijn voor sociale invloeden en 

informatie (Snyder & Gangestad, 1986). 

De sociale invloeden die via WOM binnenkomen, zijn op te delen in de normatieve en de informationele 

sociale invloeden (Higgins, 2001). 

- Normatieve sociale invloeden ontstaan wanneer er een druk is om aan verwachtingen te 

voldoen, opgesteld door een andere persoon of groep (Cohen & Golden, 1972; Wooten & Reed, 

1998). Dit wordt ook wel peer pressure genoemd. 

- Informationele sociale invloeden ontstaan wanneer iemand informatie accepteert als bewijs 

over de realiteit (Cohen & Golden, 1972; Wooten & Reed, 1998).  

Een voorbeeld van een normatieve sociale invloed is dat druk van de ouders en de groep op jonge 

sollicitanten, om een job te accepteren, gerelateerd is aan de intenties om de job te accepteren (Liden & 

Parsons, 1986). Als bewijs dat informationele sociale invloeden aanwezig zijn, stelden Fisher et al. (1979) 

vast dat vrienden geloofwaardiger worden gepercipieerd dan rekruteerders. Ook Rynes et al. (1991) vond 

dat een vierde van de geïnterviewde werkzoekenden hun perceptie baseerden op de mening van 

vrienden en kennissen die in de organisatie werkten.  

De combinatie van WOM met een ander rekruteringskanaal is een belangrijke insteek in het onderzoek, 

gezien de werkgever weinig invloed kan uitoefenen op eerstgenoemde (Cable & Turban, 2001). Van Hoye 
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en Lievens (2007b) suggereerden dat het effect van rekruteringsadvertenties niet groter zal zijn wanneer 

positieve WOM aanwezig is, maar wel minder groot zal zijn als negatieve WOM bij de potentiële 

sollicitant is toegekomen. De volgorde waarin advertenties en WOM voorkomen, speelden in het 

algemeen maar een marginale rol, in het voordeel van WOM – advertentie. Daarnaast stelden Van Hoye 

& Lievens (2007b) ook vast dat wie een hoge zelfcontrole heeft, de volgorde van advertentie en word-of-

mouth toch iets gevoeliger is, maar dan in de volgorde advertentie – word-of-mouth. Ten slotte 

constateerden ze dat WOM aantrekkelijker wordt bevonden onder invloed van de geloofwaardigheid van 

de advertenties, maar niet door de geloofwaardigheid van de WOM. 

Sinds de opkomst van de sociale media is er ook voor rekrutering veel veranderd. Door middel van sociale 

media is het mogelijk transparanter te zijn naar de mensen toe, wat zowel voor- als nadelen met zich 

meebrengt (Wright & Hinson, 2010; Distaso, McCorkindale, & Wright, 2011). Het zorgt ervoor dat de 

werkgevers veel gemakkelijker de realiteit kunnen bekend maken aan het groot publiek (Sigala & 

Marinidis, 2009). Tegenwoordig bestaan er websites (zoals Glassdoor en Vault) waarop werknemers de 

organisatie kunnen boordelen. Dit wordt ook wel de elektronische WOM van werknemers genoemd 

(Melián-Gonález & Bulchand-Gidumal, 2016). Hier is echter nog zeer weinig onderzoek rond gedaan, 

aangezien dit een recent fenomeen is. Dit onderwerp kan zeer belangrijk zijn, om reden dat organisaties 

controle verliezen over hun eigen imago (Kohli et al., 2015; McFarland & Ployhart, 2015). 

Internet heeft uiteraard zijn voordelen. Voor het bestaan van het internet was het moeilijker om de 

vacature bekend te maken. Krantenadvertenties, die vroeger vaak werden gebruikt als medium, zijn 

nuttig, maar duur (Van Hoye & Lievens, 2015). Ook voor de werkzoekenden was het moeilijk om 

informatie te verzamelen over hun werknemers (Rynes, 1989; Turban & Cable, 2003; Van Hoye, 2012). 

Door middel van websites waarbij de organisaties vacatures aan het grote publiek kunnen bekend maken, 

is het mogelijk een groter publiek aan te trekken, waardoor de kans groter is om de gepaste kandidaat 

te vinden (Collins & Han, 2004). Zowel de werkzoekenden als de werkgevers hebben een voorkeur voor 

meer professioneel gerichte sites, en beide partijen schatten de effectiviteit ook hoger in dan sociale 

media die meer in de privésfeer komt (Nikolaou, 2014). Het internet heeft een antwoord geboden op de 

vraag naar meer informatie over vacatures en biedt een veel groter aanbod aan manieren om een 

gepaste vacature te vinden voor werkzoekenden (Nakamura et al., 2009). 
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1.1.2.2 Employee referrals 

Een employee referral kan gezien worden als een specifieke vorm van WOM, waarbij werknemers die op 

dat moment in het bedrijf werken, informatie over het bedrijf als werknemer naar anderen verspreiden, 

en hen aan- of afraden om bij het bedrijf te werken (Ullman, 1966). Het is een informele bron, aangezien 

de organisatie geen invloed heeft op de informatie die verspreid wordt (Van Hoye & Lievens, 2015). Soms 

krijgen de werknemers die de sollicitant aangeraden hebben bij de effectieve aanwerving in ruil een 

vergoeding (Van Hoye G. , 2014). Vaak word voor zo’n referrals een vaste betaling gegeven, die pas wordt 

uitgekeerd als de productiviteit van de aanbevolen werknemer naar wensen is (Burks, Cowgill, Hoffman, 

& Housman, 2015). Het is een rekruteringsmethode die zeer vaak gebruikt wordt. Volgens een studie van 

1974 worden 50% van de Amerikaanse jobs ingevuld door middel van een employee referral 

(Granovetter, 1974). Een bevinding, dat door een meer recente studie bevestigd is (Topa, 2011). 69% van 

de Amerikaanse bedrijven hebben tevens een programma waarbij ze hun werknemers aanmoedigen om 

uit hun omgeving iemand aan te raden (CareerBuilder, 2012). 

Breaugh et al. (2009) stelden reeds dat informele bronnen het meest effectief zijn, met name employee 

referrals. Hier zijn volgens Breaugh vier redenen voor. Ten eerste hechten werknemers waarde aan hun 

reputatie, dus zullen ze goede aanbevelingen doen. Dit is een vorm van ‘pre-screening’. Ten tweede 

zullen werknemers aan de kennissen realistische informatie verschaffen, waardoor de toekomstige 

werknemer beter kan beslissen of er een goede fit is. Ten derde zullen werknemers de nieuwe 

werknemers meer helpen eens ze aangenomen zijn. Ten vierde is het een goede manier om vacatures 

bekend te maken bij mensen die niet actief op zoek zijn naar een job, maar die wel goede eigenschappen 

bevatten. De uiteindelijke uitkomst van de aangenomen werknemer via een employee referral is ook 

hoger dan de uitkomst van werknemers die aangenomen zijn op andere manieren. De werknemers die 

via referrals zijn aangetrokken zijn, zullen minder rap geneigd zijn de organisatie opnieuw te verlaten 

(Pieper, 2015; Weller, Holtom, Matiaske, & Mellewigt, 2009). Bovendien zijn ze meer tevreden van de 

organisatie (Granovetter, 1974) en zijn ze productiever dan wanneer ze op een andere manier dan een 

referral zijn aangenomen (Castilla, 2005). Ten slotte zijn de kosten van een employee referral veel lager 

dan rekruteringsmethoden zoals krantenadvertenties en wervingsbureaus (Breaugh, 2009). 

Employee referrals hebben echter ook nadelen. Werknemers zullen kennissen aanraden die gelijkaardige 

kenmerken hebben. Zo zullen organisaties die enkel via employee referrals werken, moeilijk een 

heterogene sollicitantenpool verkrijgen. Dit is geen goede zaak omdat werkgevers zo misschien de kans 

missen om zeer competente sollicitanten aan te werven (Herman, 1994). Tevens is het niet gelijk wie de 
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referral doet. Het is meer aangewezen om iemand die in hetzelfde departement werkt als waar de 

vacature zich bevindt, de referral te laten doen (Breaugh, 2009). Noland & Bakke (1949) ondervonden 

dat er bovendien kliekjes kunnen ontstaan wanneer vrienden collega’s worden. Ook kan het bedrijf zelf 

worden aangeklaagd voor bevoordeling, aangezien het niet de vrienden van iedereen kan aanwerven. 

Dit kan dus zorgen voor wrevel op het werk.  

Programma’s waarbij een referral wordt aangemoedigd, zijn een manier om de WOM over de organisatie 

te verhogen. Er is echter ook een potentieel gevaar. Wanneer potentiële sollicitanten weten dat voor de 

referral een bonus wordt gegeven, vinden ze de organisatie minder aantrekkelijk dan wanneer geen 

bonus wordt beloofd. De reden hiervoor is hoofdzakelijk omdat de geloofwaardigheid van de persoon 

die de referral doet, veel lager is wanneer een bonus wordt gegeven (Stockman, Van Hoye, & Carpentier, 

2017). De echte motieven om een employee referral te doen, liggen echter eerder bij het feit dat ze 

anderen willen helpen om een goede job te vinden en omdat ze zelf heel tevreden zijn op hun werk (Van 

Hoye, 2013).  

 

1.1.2.3 Employee testimonials 

Employee testimonials zijn getuigenissen van huidige werknemers over hun ervaringen in het bedrijf, op 

de (rekruterings-)website van het bedrijf, een onafhankelijke rekruteringswebsite of op sociale media 

(Van Hoye & Lievens, 2015). Dit kan via een foto met tekst of via een video met audio-geluid of ondertitels 

(Walker, Feild, Giles, Armenakis, & Bernerth, 2009). Het is een rekruteringsmethode waarop de 

organisatie invloed kan uitoefenen, waardoor het onder de noemer van een formele 

rekruteringsmethode kan behoren (Cable & Turban, 2001; Van Hoye & Lievens, 2015). Door dit formele 

karakter heeft het een bepaald voordeel dat WOM niet heeft. Enerzijds is de informatie onder de controle 

van het bedrijf, waardoor positieve testimonials meer nadruk kunnen krijgen dan de negatieve. 

Anderzijds is de informatie, net zoals WOM, persoonlijk, wat werkzoekenden enorm appreciëren (Van 

Hoye & Lievens, 2007a). De keerzijde van de medaille is dat, als afhankelijke rekruteringsmethode, 

employee testimonials als minder geloofwaardig kunnen worden beschouwd dan andere WOM. Dit 

omdat onafhankelijke methodes niet de bedoeling hebben om publiciteit te maken voor het bedrijf, wat 

vaak van employee testimonials niet kan worden gezegd (Van Hoye & Lievens, 2005). Omgekeerd kunnen 

we ook stellen dat werknemers vaak als meer geloofwaardig worden gepercipieerd dan niet-

werknemers, gezien zij dichter bij de werksituatie staan en dus worden aanzien als experten (Fisher, 

Ilgen, & Hoyer, 1979). 
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Gezien het gebruik van internet in rekrutering nog maar in volle opgang is sinds de jaren 2000 (Breaugh, 

2013), is hieromtrent nog niet veel onderzoek naar gebeurd. Verschillende studies tonen aan dat 

employee testimonials een uitstekende manier zijn om de cultuur van het bedrijf duidelijk te maken naar 

de potentiële sollicitanten toe (Cober R., Brown, Blumental, Doverspike, & Levy, 2000; Braddy, Meade, 

& Kroustalis, 2005). Dit verbetert op zijn beurt de percepties van Person-Organization (P-O) Fit, waardoor 

sollicitanten zelf beter kunnen uitmaken of de organisatie voor hen een geschikte werkgever zou zijn 

(Judge & Cable, 1997). Werkzoekenden zijn vaak op zoek naar de menselijke kant van de organisatie, die 

via een employee testimonial gemakkelijk kan worden overgebracht (Cober R., Brown, Blumental, 

Doverspike, & Levy, 2000).  

 

Er zijn echter ook studies geweest die geen effect ondervonden bij de werkzoekenden (Highhouse, 

Hoffman, Greve, & Collins, 2002; Van Hoye & Lievens, 2007a). Toch mogen employee testimonials niet 

zomaar afgeschreven worden. Walker et al. (2011) suggereerden dat wie niet bekend is met de 

organisatie, de organisatie wel aantrekkelijker vindt na het bekijken of lezen van een employee 

testimonial. Tevens heeft een employee testimonial een groter effect wanneer een video met audio of 

ondertitels gebruikt wordt (een rijker medium) dan wanneer een tekst (eventueel met foto) wordt 

gebruikt (Walker, Feild, Giles, Armenakis, & Bernerth, 2009). Volgens voorgenoemde studie zijn 

employee testimonials ten slotte een goede manier om minderheidsgroepen aan te trekken, gezien die 

positiever reageren op employee testimonials waarin de diversiteit wordt gepromoot. Belangrijk is te 

weten dat mensen die niet tot de minderheidsgroepen behoren, de employee testimonial als negatiever 

ervaren, maar dat dit effect minder groot is als een rijker medium wordt gebruikt. 

 

1.1.3 Inhoud van het rekruteringsbericht 

De inhoud van een rekruteringsbericht kan zeer belangrijk zijn, zowel in het aantrekken van 

werkzoekenden, maar ook om hen te overtuigen te solliciteren voor de job en om de vacature te kunnen 

invullen (Wanous, 1992). Het kan een grote invloed hebben op de aantrekkelijkheid van de organisatie. 

Om aan een goede rekrutering te doen, is het belangrijk eerst een employer value proposition op te 

stellen. Schollaert et al. (2017) geven hiervoor een definitie. De employer value proposition is “je 

gewenste werkgeversimago of werkgeverspositionering. Het is de belofte die je doet aan je 
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(toekomstige) medewerkers waardoor ze ervoor kiezen om bij jou te komen werken en er ook te blijven” 

(p. 54). Deze boodschap kan verspreid worden in het bericht van de rekruteringskanalen.  

De arbeidsvoorwaarden liggen vaak reeds vast, maar de organisatie heeft toch een aanzienlijke marge 

om te kiezen wat ze via de rekruteringsboodschap naar de buitenwereld communiceren (Van Hoye & 

Lievens, 2015). Een studie van Barber en Roehling (1993) stelt dat het niet aangewezen is om weinig 

informatie te geven, gezien het blijkt dat werkzoekenden bij weinig informatie minder snel een job zullen 

aannemen dan wanneer alle nodige informatie beschikbaar is. Daarnaast suggereerden studies dat een 

grote hoeveelheid aan informatie in de vacature een positieve invloed heeft op de jobaantrekkelijkheid 

en de geloofwaardigheid van de organisatie (Allen, Mahto, & Otondo, 2007; Allen, Van Scotter, & Otondo, 

2004) en of er een goede P-O fit is (Roberson, Collins, & Oreg, 2005).  

Ook is het in het algemeen aangewezen om meer specifieke informatie te geven zodat kandidaten voor 

zichzelf gemakkelijker kunnen uitmaken of ze aan al de benodigde kenmerken voldoen (Stevens & 

Szmerekovsky, 2010) en of er een goede P-O fit is (Roberson, Collins, & Oreg, 2005). Bovendien stelden 

Barber en Roehling (1993) dat meer specifieke informatie in de vacature kan resulteren in meer interesse 

in en aandacht voor de vacature. Een voorbeeld hierbij wordt gegeven door Van Hoye en Lievens (2007a), 

die stelden dat bij verpleegkundigen, vriendelijkheid wordt aanzien als een belangrijke 

persoonlijkheidskenmerk. Wanneer Van Hoye en Lievens in een employee testimonial de nadruk op 

vriendelijkheid legden, waren studenten verpleegkunde meer aangetrokken om te solliciteren bij de 

organisatie, dan wanneer deze nadruk niet werd gelegd. Belangrijk om weten is dat dit effect zich vooral 

voordoet als de persoon in kwestie zelf ook hoger scoorde op vriendelijkheid. Dat is een goede zaak, 

gezien deze kenmerken dan ook kenmerken zijn die de organisatie zoekt in de werknemers. Het is 

bijgevolg tevens een voorbeeld van de P-O fit, gesuggereerd door Robersen et al. (2005). 

Om de employer value proposition goed over te brengen, is het dan ook belangrijk om een realistisch 

beeld van de organisatie te geven. In de de rekruteringswereld wordt dit de Realistic Job Preview (RJP) 

genoemd. Volgens Phillips (1992) betekent dit dat de organisatie zowel positieve als negatieve aspecten 

van de job weergeeft in de vacature. Dit zou ervoor zorgen dat de verwachtingen van de kandidaten meer 

overeenstemmen met de uiteindelijke job (Breaugh, 2010). Dit zorgt er op zijn beurt voor dat de 

werknemers na aanstelling, minder snel de organisatie terug verlaten en de organisatie meer 

aantrekkelijk vinden (Wanous, Polland, Premack, & Davis, 1992). Wanneer men de kandidaat niet de 

juiste of niet alle nodige informatie zou geven (wat vooral neerkomt op de negatieve informatie te 

elimineren), zou men na aanstelling, na verloop van tijd, minder tevreden zijn met de job, minder 
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betrokken zijn en minder goed presteren (Breaugh, 2013). Het grote nadeel van RJP’s is dat de job of 

organisatie minder aantrekkelijk wordt voorgesteld door de toevoeging van de negatieve aspecten. 

Hierdoor neemt de kwantiteit van de sollicitantenpool af (Van Hoye & Lievens, 2015), maar de kwaliteit 

kan toenemen door het toepassen van RJP. Volgens Dineen en Noe (2009) zullen kandidaten zelf beter 

de inschatting kunnen maken of ze passen in de organisatie en of ze een goede fit hebben met de job. 

Kandidaten die toch niet geschikt zijn, zijn op deze manier op voorhand geëlimineerd, wat werk en tijd 

uitspaart voor de rekruteerder. Ten slotte is het belangrijk dat de realistische feiten voor de aanwerving 

worden duidelijk gemaakt. Verschillende studies tonen aan dat de uitkomsten op vlak van productiviteit, 

personeelsverloop en jobaantrekkelijkheid, beter beïnvloed worden dan dat de werknemer pas na de 

aanstelling weet wat de job precies inhoudt (Breaugh, 2010; Phillips, 1992; Earnest, Allen, & Landis, 

2011).  

Naast RJP werd een nieuwe techniek onderzocht die men het Expection-Lowering Procedure (ELP) noemt 

(Buckley, Fedor, Veres, Wiese, & Carraher, 1998). Wanneer deze techniek wordt toegepast, wordt aan 

de kandidaat duidelijk gemaakt dat ze vaak te hoge verwachtingen van een job hebben en dat het beter 

is om een realistisch beeld van de organisatie te hebben alvorens aan de job te beginnen. Negatieve 

zaken over de job of de organisatie zelf komen niet aan bod (Van Hoye & Lievens, 2015). Het effect van 

deze techniek blijkt positief. Uit de studies wordt duidelijk dat de verwachtingen van de job en het 

personeelsverloop lager zijn en de jobtevredenheid hoger is (Buckley, Fedor, Veres, Wiese, & Carraher, 

1998; Buckley, et al., 2002; Morse & Popovich, 2009). 

 

1.2 Rekruteringen van minderheidsgroepen 

1.2.1 Belang van diversiteit in het personeel 

Diversiteit in het personeel brengen kan vaak aanzien worden als een dure aangelegenheid. Toch zijn er 

voordelen aan verbonden die niet over het hoofd mogen gezien worden. Zo stellen Newman en Lyon 

(2009) dat het aantal sollicitanten verhoogt bij een rekruteringsprocedure die rekening houdt met of 

focust op minderheden en vrouwen. Ook de kwaliteit van de kandidaten stijgt. De prestaties van de groep 

werknemers na het aanwerven van een vrouw of van mensen uit een minderheidsgroep kan mogelijks 

stijgen (Hoffman, 1959). Dit komt omdat mensen die op bepaalde vlakken verschillen van de anderen, 

andere perspectieven en aandachtspunten hebben. Ze kunnen andere denkwijzen en kwaliteiten hebben 

waardoor aspecten aan bod komen die zonder hen niet ter sprake gingen komen. Een voorbeeld hiervan 
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is wanneer de talenkennis van personen met een migratie-achtergrond een competitief voordeel kan 

leveren aan de organisatie, omdat ze dan bijvoorbeeld gemakkelijker kunnen communiceren met 

organisaties in landen waar de andere taal wordt gesproken. Een voordeel die hieruit volgt is dat de leden 

van een team veel van elkaar kunnen leren als er verschillende kenmerken aanwezig zijn binnen deze 

groep. Ze worden aangemoedigd om op een meer innovatieve wijze na te denken (Rock & Grant, 2016). 

Ook andere studies bevestigden dit effect. McLeod, Lobel en Cox (1996) vonden dat teams met meer 

etnisch diverse personen betere beslissingen maakten dan meer homogene teams. Ten slotte 

suggereerde een studie van Bear, Rahman en Post (2010) dat de reputatie van de organisatie significant 

stijgt bij een meer divers bestuur. Hieraansluitend stellen Van Hoye en Lievens (2015) dat een meer divers 

personeel ook zorgt voor een meer divers klantenbestand, waardoor de verkoopcijfers stijgen, gezien 

meer mensen worden aangesproken. 

Het is belangrijk om ook de nadelen in kaart te brengen om een goede afweging te kunnen maken. 

Volgens Williams en O’Reilly (1998) kunnen personeelsgroepen met meer diversiteit ook meer conflict 

bevatten, en is er een negatief effect op de sociale integratie en communicatie. Ook kunnen de kosten 

hoger zijn. Leden van een minderheidsgroep of vrouwen kunnen mogelijk nadelen hebben die anders 

niet aanwezig zijn. Een voorbeeld hiervan is dat vrouwen zwanger kunnen worden en bijgevolg vier 

maanden vervangen moet worden, wat een grote kost is voor de werkgever. Een ander voorbeeld is dat 

moslims die deelnemen aan de Ramadan vermoeider op het werk aankomen en minder productief 

kunnen zijn (Emma, 2018). Ten slotte is het belangrijk om diversiteit niet alleen te benadrukken in de 

rekruteringsboodschap, maar ook waar te maken wanneer de kandidaat aangenomen wordt. Uit een 

studie van Mckay en Avery (2005) blijkt dat mensen uit een minderheidsgroep of vrouwen juist sneller 

terug ontslag nemen wanneer blijkt dat ze in de rekrutering werden voorgelogen, in vergelijking met 

wanneer diversiteit in de rekrutering niet werd aangehaald.  

Er is nog steeds ongelijkheid op de werkvloer (Turan, 2014). Op veel plaatsen krijgen minderheidsgroepen 

of vrouwen nog steeds minder kansen om door te groeien binnen hun carrière. Zo blijken voor vrouwen 

verschillende concepten te bestaan die nog steeds aanwezig zijn (Melsens, 2016). Voorbeelden zijn het 

Glazen Plafond, waarbij vrouwen het moeilijk hebben om naar hogere managementfuncties door te 

stoten. Een ander voorbeeld is de Glazen Klif. Dit concept toont aan dat vrouwen die een hoge 

managementfunctie bekleden, het vaak moeilijker hebben dan mannen. Ze krijgen meer tegenspraak en 

moeten zich meer bewijzen dan mannen dat moeten doen in dezelfde functie. Hierdoor haken ze sneller 
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af (Melsens, 2016). Een manier om dit op te vangen, maar die vaak wordt bekritiseerd, is om quota in te 

voeren. 

 

1.2.2 Quota 

Quota is een woord dat uit het Latijns afkomstig is, en volgens het woordenboek Van Dale wordt 

gedefinieerd als “wettelijk toegestane of vereiste hoeveelheid, m.n. van iets dat geproduceerd of 

verbruikt wordt”. In de rekrutering vertaalt dit zich in een minimum aantal werknemers met een 

bepaalde kenmerk binnen de organisatie. Al in 2005 meldde Dahlerup (2005) dat overheiden meer en 

meer quota inlassen. Dit is ook het geval voor België tot in 2018. Quota kunnen aanwezig zijn binnen veel 

minderheidsgroepen, maar er wordt vooral gefocust op de gelijkheid tussen man en vrouw in 

organisaties. De wet van 28 juli 2011 stelt bijvoorbeeld dat één derde van de leden van de raad van 

bestuur van genoteerde vennootschappen en autonome overheidsbedrijven en de Nationale Loterij een 

ander geslacht moet hebben dan de overige leden1. Daarnaast is er ook een Koninklijk Besluit van 2 juni 

2012 die stelt dat binnen de overheid minstens één derde van topambtenaren een vrouw moet zijn, en 

dit binnen de eerste twee niveaus apart2.  

Mensen met een migratie-achtergrond kunnen om verscheidene redenen gediscrimineerd worden in 

hun zoektocht naar werk. Zo stelden Lafleur, Marfouk, en Fadil (2018) dat het voor hen moeilijker is om 

een job te vinden omdat niveau van onderwijs veel lager kan zijn, waardoor diploma’s hier niet erkend 

worden. Ook de taal kan een moeilijkheid vormen, wanneer de persoon nog niet lang genoeg in het land 

is om de taal voldoende te kunnen beheersen. Bovendien zijn er bepaalde jobs waarbij het noodzakelijk 

is om een Belgische of Europese nationaliteit te hebben. Een grote benadeling voor personen met een 

                                                           

1 Wet tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische 

overheids- bedrijven, het Wetboek van vennootschappen en de wet van 19 april 2002 tot rationalisering 

van de werking en het beheer van de Nationale Loterij teneinde te garanderen dat vrouwen zitting 

hebben in de raad van bestuur van de autonome overheidsbedrij- ven, de genoteerde vennootschappen 

en de Nationale Loterij. 

2 Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van 

het rijks- personeel. 
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migratie-achtergrond is de discriminatie tegenover louter hun afkomst, die zeker aanwezig is. Volgens 

het onderzoek van Lafluer, Marfouk en Fadil verklaart 40% van de mensen met een migratie-achtergrond 

in Brussel en Luik dat ze te maken hebben gehad met discriminatie bij het zoeken naar werk. De oorzaak 

ligt niet alleen bij de rekruteerder van de organisatie, maar kan ook liggen bij mensen die sterk met de 

organisatie in contact staan. De organisatie zou klanten of medewerkers kunnen verliezen omdat zij 

gekant zijn tegen nieuwe werknemers die een migratie-achtergrond hebben. Quota voor mensen met 

een migratie-achtergrond in de werksfeer zijn nog niet aanwezig in België. 

Voor quota zijn er zowel voor- als tegenargumenten. Rond dit thema is er nog weinig onderzoek gevoerd. 

Pande en Ford (2011), die hun onderzoek hebben toegepast op quota voor gendergelijkheid, geven als 

voordelen dat de gelijkheid tussen man en vrouw mogelijks verbetert, wat een logisch gevolg zou zijn. 

Uit een studie van Roos, vermeld op UHasselt (2015), blijkt dat na enkele jaren verplichte quota in de 

raad van bestuur in beursgenoteerde bedrijven, de gelijkheid wel degelijk verworven is. Een tweede 

voordeel aan quota dat door Pande en Ford wordt aangehaald is dat discriminatie op vlak van 

vooroordelen verminderd wordt. Hiermee wordt bedoeld dat mensen vaak de neiging hebben om 

bijvoorbeeld de blanke man te favoriseren. Op lange termijn zorgt de vermindering voor een verandering 

in de houding en de sociale normen. Ten slotte halen ze als voordeel aan dat er bijkomende zaken zijn 

die een positieve uitkomst hebben. Een voorbeeld hierbij is dat een hooggeplaatste vrouw als een 

rolmodel kan dienen voor andere vrouwen, die op hun beurt zullen proberen hetzelfde te bereiken. 

De nadelen vermeld door Pande en Ford (2011) geven aan dat door vrouwen te bevoordelen, andere 

minderheidsgroepen nog meer benadeeld kunnen worden, omdat er dan minder plekken in de 

organisatie vrij zijn voor andere groepen die ook ondervertegenwoordigd zijn. Ook stelt men dat quota 

ervoor kunnen zorgen dat personen die normaal minder goed presteren, toch worden gekozen voor een 

job, en zo de productiviteit lager is dan wanneer de andere kandidaat, die hoger scoorde in het 

rekruteringsproces, zou worden gekozen (Ahern & Dittmar, 2012). Dit wordt vaak benoemd als positieve 

discriminatie. Hier gaat het probleem mee gepaard dat vrouwen het gevoel krijgen dat ze gekozen zijn 

omwille van het feit dat ze vrouw zijn, en niet omwille van hun kwaliteiten, wat door de studie van Roos 

wordt weerlegd (UHasselt, 2015). Vrouwen zouden het bovendien zelf niet op prijs stellen dat ze worden 

bevoordeeld. Ze willen niet geassocieerd worden met initiatieven die hen helpen (Huggler, 2014). Een 

laatste nadeel is ten slotte dat er ook negatieve externaliteiten zijn, zoals wanneer vrouwen minder 

moeite doen om aan hun carrièrepad te werken, omdat het er op lijkt dat het makkelijker wordt door de 

quota (Pande & Ford, 2011).  
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Verschillende studies hebben aangetoond dat enkele jaren na de ingevoerde wetgeving over een 

participatie van één derde in de raad van bestuur van beursgenoteerde vennootschappen, de gevolgen 

van quota positief zijn. Het onderzoek van Roos toonde aan dat voor de invoering, drie kwart van de 

bedrijven zeer sceptisch waren over de quota (UHasselt, 2015). Jaren later blijkt dat ze dit nog steeds niet 

de gepaste manier vinden om meer gendergelijkheid te halen, maar geven ze ook toe dat het quota-

systeem wel degelijk een positief effect heeft in hun bedrijven. In de lange termijn kunnen quota de 

gender discriminatie verminderen (Pande & Ford, 2011). 

 

1.2.3 Manieren om een divers personeelsbestand op te bouwen 

Diversiteit aanmoedigen kan op verschillende niveaus. Op het niveau van de overheid kan men quota 

invoeren, zoals eerder gesteld. Ook kan de overheid acties ondernemen om de work life balance te 

verhogen (Melsens, 2016). Een voorbeeld die wordt gegeven is het verzorgen van crèches of naschoolse 

opvang, zodat vrouwelijke werknemers minder verplichtingen in het gezin hebben. Organisaties kunnen 

tevens mentoring programma’s opstellen om mensen uit minderheidsgroepen te steunen. Het doel 

hierbij is om de retentie te verhogen of personen voor te bereiden op hogere functies (Melsens, 2016). 

Een aanpassing in uren kan voor veel minderheidsgroepen een uitkomst bieden. Zo kunnen moslims in 

de Ramadan hun uren aanpassen zodat ze meer ’s nachts werken.  

In het rekruteren en selecteren van minderheden geven enkele studies aanbevelingen die kunnen 

worden toegepast. De eerste stap naar een meer divers personeelsbestand is de potentiële sollicitant 

overtuigen om voor de organisatie te solliciteren. Verscheidene onderzoeken tonen aan dat mensen uit 

een minderheidsgroep, meer geneigd zijn om bij de organisatie te solliciteren, als er wordt duidelijk 

gemaakt dat diversiteit in de organisatie belangrijk is (Avery, Hernandez, & Hebl, 2006; Avery, 2003; 

Perkins, Thomas, & Taylor, 2000; Walker, Feild, Giles, Armenakis, & Bernerth, 2009). Een van deze studies 

toont aan dat mensen met een donkere huidskleur een advertentie met zowel blanke als zwarte 

werknemers en managers meer aantrekkelijk vinden dan advertenties met zowel zwarte als blanke 

werknemers, maar uitsluitend blanke managers of advertenties waar enkel blanken in het algemeen 

voorkomen. Blanken zijn noch negatief noch positief beïnvloed door deze advertentie (Avery, 2003). Het 

afbeelden van diversiteit kan op verscheidene manieren, zoals het tonen van personen uit een 

minderheidsgroep in de advertentie via een afbeelding of een video, of het specifiek benoemen dat 

diversiteit een belangrijk element is in de organisatie (Avery & McKay, 2006). Om diversiteit in de 
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organisatie te krijgen, is het tevens geen goed idee om employee referrals als rekruteringskanaal te 

gebruiken. Dit werd eerder in dit werk voorgesteld als de beste methode om een goed personeelsbestand 

op te bouwen (Breaugh, 2009). Echter suggereerden Kirnan et al. (1989) dat het beter is om formele 

rekruteringskanalen te gebruiken in de poging om minderheidsgroepen aan te trekken. Bij employee 

referrals is het namelijk vaak zo dat de nieuwe werknemers de zelfde kenmerken hebben als wie de 

referral deed (Hill, 1970). Indien de organisatie aanvankelijk enkel uit blanke mensen bestaat, is het dus 

moeilijk om via deze manier meer diversiteit in de organisatie te brengen. 

Eens de kandidaat gekozen heeft om voor de organisatie te solliciteren, is het goed mogelijk dat (vaak 

onbewuste) discriminatie nog optreedt. Een voorbeeld hiervan is adverse impact, die vermeden moet 

worden (Bobko & Roth, 2013). Deze kan optreden wanneer het toepassen van gelijkheid net mensen met 

bepaalde kenmerken kan discrimineren. Zo kan iemand die de Nederlandse taal niet goed beheerst, 

slechter scoren op intelligentietests tegenover iemand die de Nederlandse taal wel goed beheerst, 

hoewel het zeker mogelijk is dat deze persoon toch een hogere score zou hebben indien het in zijn 

moedertaal zou worden gegeven. Ployhart en Holtz (2008) geeft enkele categorieën van selectie-

instrumenten om dit probleem aan te pakken. Zo behoren bepaalde strategieën onder de categorie die 

de verbale vereisten en de ‘cultuurvrije’ zaken beperken. Een voorbeeld van een strategie is de keuze 

voor open antwoordvormen in plaats van meerkeuzevragen.   

 

1.3 De situatie in de zorgsector 

1.3.1 Problematiek 

Het is reeds vele jaren dat de beroepen verpleegkunde en zorgkunde knelpuntberoepen zijn 

(Vacature.com, 2018b). Ook in 2018 staat het beroep (hoofd)verpleegkunde op de eerste plaats in de lijst 

met de grootste knelpuntberoepen in Vlaanderen (VDAB, 2018). Ook andere beroepen in de zorgsector 

kampen met tekorten, al zijn die wat lager. Voorbeelden zijn bepaalde specialisaties bij artsen, 

kinesitherapeuten in de ouderenzorg, zorgkundigen en verzorgenden. In Tabel 1 staan de 

knelpuntberoepen in de zorgsector. De spanningsindicator geeft de verhouding weer tussen het aantal 

werkzoekenden en het aantal beschikbare vacatures. Hoe lager de spanningsindicator, hoe minder 

beschikbare werkzoekenden voor de vacatures die in 2016 door de VDAB werden geregistreerd.  
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Tabel 1 Knelpuntlijst zorgsector 2018 (periode december 2017 – november 2018) 

Beroep 2016 2017 2018 Ontvangen vacatures Spanningsindicator 
Hoofdverpleegkundige Ja Ja Ja 907 0,23 
Verpleegkundige Ja Ja Ja 9333 0,46 
Gespecialiseerd verpleegkundige 
operatiekwartier 

Ja Ja Ja 127 0,69 

Kinesitherapeut Ja Ja Ja 754 1,06 
Zorgkundige Ja Ja Ja 4502 1,84 
Arts Ja Ja Ja 171 2,45 
Opticien Ja Ja Ja 99 2,61 
Verzorgende Ja Ja Ja 1808 10,07 

Bron: VDAB 

De zorgsector is een onderdeel van de Social Profit sector (Vlaamse Regering; Vivo, 2018). In het 

sectorconvenant van 2018 en 2019, gesloten tussen de Vlaamse Regering en het VIVO, worden de 

problemen van de sector voor deze twee jaren overlopen. De tewerkstelling van de social profit in 

Vlaanderen is van 2003 tot 2015 fors gestegen met 56,4%. Dit komt erop neer dat in 2015 309.105 

loontrekkenden in de social profit werken, wat 14,6% van de totale tewerkstelling van Vlaanderen 

voorstelt.  

Volgens Sels, Vansteenkiste en Knipprath (2017) zal de Social Profit sector nog veel belangrijker worden 

in de toekomst. In Figuur 2 is te zien dat het oranje blokje, die de Social Profit sector voorstelt, naar 2050 

vergroot, wanneer het 22,5% van de totale Vlaamse tewerkstelling zal voorstellen. 

 

Figuur 2 Evolutie van het aandeel van de sectoren in de totale werkgelegenheid (Vlaams Gewest; 1950-2015, projectie 2016-
2050) 

Bron: HERMREG – FPB, SVR, IWEPS, BISA (Bewerking Steunpunt Werk) 
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De sector zal de komende jaren nog sterk groeien. Enerzijds stijgt de vraag naar vacatures, wat volgens 

Holtzer, de Vlaamse zorgambassadeur, kan neerkomen op drieduizend extra vacatures per jaar (Rooms, 

2018). Al langer blijkt een verband te bestaan tussen een sterke economie en een dalend aantal 

werkzoekenden. Dit geeft als gevolg dat een aantal openstaande vacatures niet worden ingevuld. 

Derhalve is het ook voor veel mensen minder urgent om zich te moeten omscholen naar andere 

beroepen, zoals verpleegkunde, wat bij een zwakkere economie wel vaker het geval is. Er is een daling 

van 41% van cursisten die een opleiding verpleegkunde aan de VDAB volgen om zich om te scholen 

(Rooms, 2018).  Andere oorzaken zijn de vergrijzing van de bevolking, waardoor meer zorg nodig is omdat 

relatief gezien meer mensen op een oudere leeftijd zijn (Mayeur, 2018). In Nederland, waar ook een 

tekort is aan verplegend personeel (UWV, 2018), komt daar bij dat de ouderenzorg niet populair is onder 

de studenten verpleegkunde (Rabobank, 2018). Volgens Holtzer is het bovendien zeer moeilijk om de 

zorgberoepen te transformeren tot bandwerk. De vragen van de patiënten zijn vaak zeer gelijkaardig, 

maar de patiënten blijven uniek, dus kan weinig automatisering toegepast worden (Polis, 2017). 

Verpleegkundigen mogen tevens niet door zorgkundigen of verzorgenden vervangen worden. Zo mogen 

zij geen inspuitingen geven, waardoor er op elk moment zeker één verpleegkundige moet aanwezig zijn 

(Mayeur, 2018).   

Naast de toenemende vraag, is er het probleem dat het aanbod daalt. Hierdoor wordt de kloof 

zienderogen groter. De vergrijzing is hierbij opnieuw een oorzaak, maar in dit geval is de oorzaak het 

personeel dat de pensioenleeftijd heeft bereikt (SelectHR, 2017). Het onderwijs brengt tevens enkele 

problemen die het aanbod doen dalen. Volgens Holtzer is de instroom van studenten verpleegkunde 

veranderd. Terwijl vroeger de sterke meisjes kozen voor verpleegkunde, kiezen die nu eerder voor 

geneeskunde. Zo moeten zorgopleidingen zich aanpassen aan studenten met een ander profiel (Polis, 

2017). Tevens is sinds het academiejaar 2016-2017 de bachelor-opleiding Verpleegkunde met een jaar 

verlengd tot vier jaar. Een gevolg hieruit is dat het aantal stage-uren werd verlengd van 1500 naar 2300 

uur (Vlaamse minister van Onderwijs, 2015), waardoor het aantal stageplaatsen, ook voor andere 

opleidingen zoals HBO5 Verpleegkunde of zorgkunde, onder druk komen te staan (VDAB, 2016). In 

Nederland is dit reeds een gekend probleem. Omdat verpleegkundigen minder tijd hebben door de 

schaarste op de arbeidsmarkt, hebben ze minder tijd voor kwalitatieve begeleiding van stagiairs. 

Daardoor wordt maar een beperkt aantal studenten toegelaten in de opleiding, terwijl er net een tekort 

aan verpleegkundigen is. Zo wordt een vicieuze cirkel gecreëert die het aantal studenten terugdringt 

(Huisman, 2018).  
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Enkele studies hebben aangetoond dat verpleegkundigen vaak veel stress ervaren in hun job. McVicar 

(2003) ontdekte in een literatuurstudie vier factoren die voor verpleegkundigen de meeste stress 

bezorgen. Deze zijn: de hoge werkdruk, de problemen met de gehanteerde leiderschapsstijl, conflicten 

tussen collega’s (zoals discriminatie en intimidatie) en de emotionele last van het zorgen voor mensen 

die pijn lijden. Veel stress in de job kan ervoor zorgen dat de verpleegkundige ontevreden is over de 

organisatie of de job is. Ontevredenheid is op zijn beurt een significante voorspeller voor het verlaten 

van de organisatie of de job (Coomber & Barriball, 2007). 

Het aantal studenten die voor een opleiding in de gezondheidszorg kozen, daalde van 21.906 in 2016, 

naar 21.397 in 2017 (Vacature.com, 2018a). In 2015 als in 2016, gingen meer verpleegkundigen met 

pensioen als dat er nieuwe verpleegkundigen de arbeidsmarkt betraden. In 2015 was dit verschil 2527 

en in 2016 was dit 2335 (Vacature.com, 2018a).  

 

Diversiteit in de zorgsector 

Volgens Holtzer heeft het midden- en hoger kader van de zorg meer interculturaliteit nodig, om zo veel 

mogelijk mensen vertrouwen te geven (Polis, 2017). Zoals eerder gesteld3 blijkt uit onderzoek dat 

diversiteit een positieve invloed heeft op zowel de kwantiteit en kwaliteit van de sollicitanten (Newman 

& Lyon, 2009) als op de performantie van de werknemers en teams (Hoffman, 1959; Rock & Grant, 2016; 

McLeod, Lobel, & Cox, 1996) en de reputatie en verkoopcijfers van de organisatie (Bear, Rahman, & Post, 

2010; Van Hoye & Lievens, 2015).  

Voor verpleegkundigen met een migratie-achtergrond en bepaalde culturele kenmerken is de zorgsector 

echter niet steeds de meest geschikte om in te werken. Uit cijfers van de herkomstmonitor van de 

Vlaamse overheid blijkt dat 11,9% van de tewerkstelling in de social profit afkomstig is van een land 

buiten de EU. In vergelijking met het aandeel van allochtone werknemers, 14% in de totale Vlaamse 

tewerkstelling, is dit opmerkelijk minder (Djait, 2015). Enkele culturele verschillen tussen autochtonen 

en allochtonen worden gegeven door een Nederlandse rapport van de Raad voor Werk en Inkomen 

(2008). Voor mensen met onder andere de Turkse en Marokkaanse nationaliteit heeft de zorgsector een 

andere perceptie. Zo stelt deze studie dat in de thuislanden van deze mensen de zorg niet als ‘echt werk’ 

                                                           

3 Zie 1.2.1. Belang van diversiteit in het personeel 
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wordt gezien. In die cultuur is het de gewoonte dat de kinderen voor de ouders zorgen. Tevens zijn er 

enkele belemmeringen door de geloofsovertuiging van het individu. Zo hebben moslima het lastig om 

mannen te wassen, wat tot het takenpakket van veel zorgberoepen hoort. Het probleem ligt hier vaak 

niet bij de Koran of de imam waar ze raad vragen, maar bij de mannen in de familie die er tegen zijn. 

Voor moslima is er tevens een probleem wanneer hoofddoeken niet toegelaten worden door het 

opgelegde uniform. Daarnaast zijn er op dit moment nog steeds te weinig moslima om als rolmodel voor 

de jonge studenten te dienen, waardoor deze meisjes zich moeten beroepen op folders en internet. Dit 

alles geeft aan waarom minder mensen met een migratie-achtergrond een job in de zorgsector 

overwegen. 

Eenmaal gekozen voor de opleiding of job, zijn er eveneens enkele problemen door cultuur of geloof, 

zoals dit ook blijkt uit het rapport van de Raad voor Werk en Inkomen (2008). Zo krijgen vrouwen met 

een migratie-achtergrond (mogelijks negatieve) vragen of opmerkingen van patiënten over hun cultuur 

of hoofddoek. Afhankelijk hoe de persoon daarmee kan omgaan, kan dit een reden zijn om minder 

gemotiveerd zorg te verlenen. Het probleem van de beschikbare stageplaatsen, eerder in dit hoofdstuk 

beschreven, geldt voor de allochtonen nog meer, omdat het voor hen moeilijker is om aanvaard te 

worden, waardoor ze vaker de zoektocht alsook de opleiding stoppen. Ook zijn er volgens Holtzer 

vrouwen met een migratie-achtergrond die na de opleiding verzorgende, verpleeg- of zorgkundige niet 

gaan werken om de leerstof wel te gaan gebruiken in functie van de zorg voor familieleden (Polis, 2017). 

 

1.3.2 Oplossing? 

Gezien de oplopende tekorten in de toekomst, is het noodzakelijk oplossingen te vinden die zowel op 

korte als lange termijn het aantal werknemers in de social profit doen toenemen. Een eerste mogelijke 

oplossing is dat de verpleegkundigen die de job fysiek te zwaar vinden, kunnen worden opgeleid tot 

hoofdverpleegkundige (SelectHR, 2017). Dit vergt tijd en geld voor opleidingen in soft skills, maar op deze 

manier gaan de kwaliteiten van de oudere verpleegkundigen niet verloren, al is hier volgens De Marbaix 

een mentaliteitsverandering in de HR-afdeling voor nodig, zodat ze meer inzetten op het retentiebeleid.  

Mensen uit landen waar geen tekorten in de sector bestaan, overtuigen om in Vlaanderen te komen 

werken, kan een oplossing bieden. Zo werd er na de economische crisis in Spanje van ongeveer zeven 

jaar geleden, waar gedurende een periode de werkloosheid steeg tot boven de 20% van de bevolking 

(Europa Nu, 2018), acties gevoerd om werkloze verpleegkundigen te overtuigen om in Vlaanderen te 
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solliciteren voor een job in één van de Vlaamse ziekenhuizen (Vacature.com, 2018a). Dit was eerder een 

oplossing op de korte termijn door de uitzonderlijke toestand van de Spaanse economie. Volgens De 

Marbaix zullen deze verpleegkundigen, eens de economie Spanje zich herstelt, terugkeren naar hun 

thuisland (SelectHR, 2017). Bovendien stelt Holtzer tevens dat de taal een groot probleem is. Voor deze 

verpleegkundigen kunnen worden ingezet, moet eerst een taalcursus worden doorlopen. Daarbij komt 

dat Spanjaarden een voorkeur hebben voor Engels- of Franstalige landen, gezien de taalbarrière bij deze 

landen voor Spaanstaligen minder hoog is dan bij de Nederlandstalige landen (Vacature.com, 2018a). 

Naast Spanjaarden is er het idee om mensen afkomstig uit Australië, de Filipijnen en Canada te overtuigen 

in de social profit in België te komen werken. In deze landen is er namelijk een overschot aan 

verpleegkundigen (Rooms, 2018). 

Door de toenemende migratie wordt het vergrijzingseffect enigszins afgeremd. Volgens een studie die in 

2015 is gepubliceerd, is de leeftijdsverdeling van mensen met een migratie-achtergrond anders dan die 

van mensen met een Belgische achtergrond. De groep van mensen met een migratie-achtergrond zou 

een jongere bevolkingsgroep zijn dan de groep van mensen met een Belgische achtergrond, en dan vooral 

de groep met een afkomst van een land buiten de EU (Djait, 2015). Dit is te zien in Figuur 3. Het gevolg is 

dat de beroepsbevolking meer stijgt dan de oudere bevolking. In functie van de social profit is dit een 

goede zaak, gezien een oudere bevolking resulteert in meer patiënten (Mayeur, 2018).  

 

Figuur 3 Verdeling van de potentiële beroepsbevolking (18-64 jaar) volgens herkomst en leeftijds- klasse (Vlaanderen, 2013) 

Bron: DWH Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming KSZ (bewerking Departement WSE/Steunpunt WSE) 
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Vervolgens is het nodig om deze groepen actief te benaderen. Zoals eerder gesteld4 is het zo dat mensen 

uit een minderheidsgroep meer geneigd zullen zijn om bij een organisatie te werken als diversiteit 

belangrijk is in de organisatie (eg. Avery, Hernandez, & Hebl, 2006). Omdat het aandeel van mensen met 

een migratie-achtergrond in de social profit lager is dan het aandeel in de totale tewerkstelling (Djait, 

2015), is het wenselijk een focus op deze bevolkingsgroep te leggen. Dit kan op verschillende manieren, 

zoals aangetoond in het voorgaande hoofdstuk hieromtrent4. In dit onderzoek worden de technieken van 

OIM gebruikt (Avery & McKay, 2006). Derhalve wordt in het volgende hoofdstuk ingegaan op deze 

technieken om de onderzoeksvraag en hypothesen in te leiden.  

 

1.4 Organizational Impression Management 

In het hoofdstuk over manieren om diversiteit aan te trekken in een organisatie5, kwam aan bod dat het 

specifiek benoemen van diversiteit in de organisatie een positief effect heeft op de perceptie ervan bij 

mensen met een migratie-achtergrond (Avery & McKay, 2006). Volgens Thomas en Wise (1999) vinden 

deze groepen andere waarden belangrijker bij het evalueren van de potentiële werkgevers. 

Daaropvolgend vond Turban (2001) dat minderheden en vrouwen andere signalen opvangen bij het 

gewaarworden van dezelfde rekruteringsactiviteiten dan blanke mannen. Om deze redenen is het 

belangrijk om hiermee rekening te houden in een poging om mensen met een migratie-achtergrond aan 

te trekken.  

Avery en McKay (2006) hebben de literatuur over OIM geraadpleegd en samengevat om een handig 

kader te ontwikkelen die rekruteerders kunnen gebruiken om minderheidsgroepen en vrouwen aan te 

trekken. Dit model is opgebouwd uit hypothesen, waar onderzoek moet uitwijzen of de positieve 

invloeden zich voordoen. In Figuur 4 is te zien welke technieken worden gebruikt om het imago van de 

organisatie als werkgever tegenover minderheden en vrouwen te beïnvloeden. In deze figuur werden de 

technieken, mediators en moderators niet vertaald van de oorspronkelijke Engelse taal naar het 

Nederlands om inhoudelijk niet verwarrend of fout te willen zijn.  

                                                           

4 Zie 1.2.3 Manieren om een divers personeelsbestand op te bouwen 

5 Zie 1.2.3 Manieren om een divers personeelsbestand op te bouwen 
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Figuur 4 De impact van de technieken van OIM op het imago van de organisatie als werkgever 

 

Om het probleem van het tekort aan verpleeg- en zorgkundigen op te vangen, is het VIVO geïnteresseerd 

in welke technieken een goede manier zijn om mensen met een migratie-achtergrond aan te trekken in 

de zorgsector. Daarom wordt in deze studie de vraag gesteld of de technieken voorgesteld door Avery 

en McKay (2006), een positieve invloed hebben op de rekruteringsmogelijkheden van mensen met een 

migratie-achtergrond in de zorgsector. Het rekruteringskanaal dat hierbij gebruikt wordt is employee 

testimonials, gezien deze methode in veel studies een positief effect toonden op de organisatie-

aantrekkelijkheid en de organisatie zelf een grote invloed kan uitoefenen op de inhoud van het bericht. 

Dit leidt ons naar de volgende onderzoeksvraag:  

Onderzoeksvraag: Wat is de impact van de technieken van Organizational Impression 

Management via employee testimonials op de rekrutering van mensen met een migratie-

achtergrond in de zorgsector? 

Een eerste opdeling in dit model wordt gemaakt tussen assertieve en defensieve technieken. Deze 

opdeling is afkomstig uit de studie van Mohamed, Gardner en Paolillo (1999), waarbij assertieve 

technieken worden gezien als proactief. Defensieve technieken treden op nadat een bepaalde situatie 

zich heeft voorgedaan die om een verantwoording vraagt, zoals verontschuldigingen na een rechtszaak 

wegens discriminatie. In dit onderzoek is het de bedoeling om mensen met een migratie-achtergrond 

proactief te rekruteren, dus wordt verder geconcentreerd op de assertieve technieken. Voor de 

toepassing met employee testimonials zijn de technieken ‘Promotion’ en ‘Supplication’ het meest voor 

de hand liggende. ‘Ingratiation’ en ‘Exemplification’ bevatten eerder acties die niet door een filmpje 
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alleen kunnen worden overgebracht. De techniek supplication wordt omschreven door Avery en McKay 

(2006) als het communiceren van afhankelijkheid en kwetsbaarheid. In deze context wil dit zeggen dat 

de organisatie duidelijk maakt dat diversiteit noodzakelijk is en er nood aan is. Promotion wordt 

omschreven als het aantonen en bewijzen van een goede diversiteitswerking. 

Uit studies blijkt dat de aantrekkelijkheid van een organisatie in relatie staat met de beslissing om te 

solliciteren voor een job in de organisatie (Powell, 1991). Bijgevolg worden volgende twee hypothesen 

opgesteld, waarbij de ene de techniek supplication gebruikt, en de andere de techniek promotion.  

Hypothese 1: In de zorgsector zijn personen met een migratie-achtergrond meer tot een 

organisatie aangetrokken wanneer supplication in employee testimonials wordt gebruikt, dan 

wanneer deze techniek niet wordt gebruikt. 

Hypothese 2: In de zorgsector zijn personen met een migratie-achtergrond meer tot een 

organisatie aangetrokken wanneer promotion in employee testimonials wordt gebruikt, dan 

wanneer deze techniek niet wordt gebruikt. 

Het imago van een organisatie als werkgever wordt door Lievens en Slaughter (2016) gedefinieerd als 

een vermenging van korte waarnemingen van specifieke aspecten van het bedrijf als werknemer door 

een individu. Het imago is dan ook van groot belang om werknemers aan te trekken. Dit imago geeft de 

werkzoekende namelijk een idee hoe het is om voor de organisatie te werken, wat de kans beïnvloedt 

dat de kandidaat de job aanvaardt (Gatewood, Gowan, & Lautenschlager, 1993).  Verschillende studies 

tonen aan dat het goed is om kandidaten of potentiële sollicitanten het idee te geven dat de organisatie 

diversiteit hoog in waarde schat (Cox & Blake, 1991; Greening & Turban, 2000). Het imago kan volgens 

de definitie van Lievens en Slaughter (2016) tevens veranderen op verschillende momenten, en is 

persoonsafhankelijk. Dit maakt dat de waargenomen waarde van diversiteit als een mediator kan 

optreden in de relatie tussen de rekruteringsactie en de organisatieaantrekkelijkheid (Avery & McKay, 

2006). Het effect van supplication en promotion is mogelijk groter wanneer de persoon ziet dat de 

organisatie meer waarde hecht aan diversiteit. Dit geeft de volgende hypothesen, opnieuw verdeeld in 

de technieken supplication en promotion van Avery en McKay (2006) 

Hypothese 3: Het effect van supplication in employee testimonials op de organisatie-

aantrekkelijkheid van personen met een migratie-achtergrond in de zorgsector wordt verklaard 

door de perceived value of diversity.  
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Hypothese 4: Het effect van promotion in employee testimonials op de organisatie-

aantrekkelijkheid van personen met een migratie-achtergrond in de zorgsector wordt verklaard 

door de perceived value of diversity. 

Volgens Tajfel & Turner (2004) heeft een persoon meerdere identiteitskenmerken die elk kunnen 

beïnvloed worden door een bepaalde plek in de hiërarchie. Bijgevolg verwijst identity salience volgens 

Stryker (1968) naar de mate waarin een bepaalde identiteit in een bepaalde situatie wordt geactiveerd. 

Volgens verscheidene studies is het zo dat mensen met een sterke identiteit, en dus een hoge waarde 

van identity salience, zich meer definiëren ten aanzien van deze identiteit (Forehand, Deshpandé, & 

Reed, 2002; Randel, 2002). Zo geven andere studies aan dat mensen met een donkere huidskleur 

diversiteit belangrijker vinden dan blanke mensen, wat de auteurs ertoe leidt te concluderen dat het ras 

belangrijker is voor mensen met een donkere huidskleur omdat zij altijd in de minderheid zijn en daarmee 

worden geconfronteerd (Thomas & Wise, 1999; Avery, Hernandez, & Hebl, 2006). Hieruit volgt dat 

mensen met een grotere identity salience (met name mensen die zich meer betrokken voelen tot hun 

afkomst), de organisatie aantrekkelijker gaan vinden bij het zien van diversiteit in de rekrutering dan 

mensen die zich minder betrokken voelen tot hun afkomst. De diversiteit in de employee testimonial 

wordt opnieuw weergegeven door de technieken van supplication en promotion (Avery & McKay, 2006). 

Hypothese 5: Het effect van supplication in employee testimonials op de organisatie-

aantrekkelijkheid van personen met een migratie-achtergrond in de zorgsector wordt 

gemodereerd door de identity salience. Personen die zich nauw betrokken voelen tot hun 

afkomst zullen de organisatie aantrekkelijker vinden bij het zien van een filmpje met de 

supplication techniek. Het effect van supplication zal echter wegvallen wanneer personen geen 

voeling hebben met hun afkomst. 

Hypothese 6: Het effect van promotion in employee testimonials op de organisatie-

aantrekkelijkheid van personen met een migratie-achtergrond in de zorgsector wordt 

gemodereerd door de identity salience. Personen die zich nauw betrokken voelen tot hun 

afkomst zullen de organisatie aantrekkelijker vinden bij het zien van een filmpje met de 

promotion techniek. Het effect van promotion zal echter wegvallen wanneer personen geen 

voeling hebben met hun afkomst. 
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2 Methode 

2.1 Participanten 

De 114 participanten die aan dit onderzoek hebben meegewerkt, hadden een migratie-achtergrond en 

voerden een gezondheidszorgberoep uit (27.20%, SD=0.45) of studeerden voor een zorgberoep (82.80%, 

SD=7.52). Aanvankelijk hebben 176 respondenten de enquête ingevuld. 51 responses werden verwijderd 

omdat de respondenten geen migratie-achtergrond hadden. Vervolgens werden elf responses 

verwijderd omdat er geen zorgberoep werd uitgeoefend, wat ons bij de bovenstaande 114 respondenten 

brengt. 86% van de respondenten waren vrouwen (dit komt omdat de meeste respondenten 

verpleegkundigen waren, wat in het algemeen vaker vrouwen zijn).  

Een lijst van gezondheidszorgberoepen werd gegeven door het Agentschap van Zorg & Gezondheid 

(2018). Voorbeelden die in dit onderzoek voorkwamen, zijn verpleegkundigen (70%), studenten 

geneeskunde of artsen (11%), zorgkundigen (9%), kinesitherapeuten (2%) en verzorgenden (2%). Hoewel 

niet alle beroepen erkend werden als zorgberoep (zoals homeopaten of chiropractors), kan men stellen 

dat eenieder wie bijdroeg tot de fysieke gezondheid, behoorde tot de doelgroep. 

In 2003 legde het Vlaamse Economische en Sociaal Overlegcomité (VESOC) de definitie voor personen 

met een migratie-achtergrond vast. Deze luidt als volgt: “Een persoon met een migratie-achtergrond 

heeft een nationaliteit van een land buiten de Europese Unie of is een persoon van wie minstens één 

ouder of twee grootouders een nationaliteit hebben van een land buiten de Europese Unie”. 98 van de 

114 respondenten voldoen aan deze definitie. Omdat het moeilijk was om voldoende mensen te vinden 

(in combinatie met een zorgberoep), werd deze definitie in dit onderzoek uitgebreid tot mensen van 

binnen de EU, met uitzondering van België en diens buurlanden. Op deze manier werden vier 

respondenten uit Nederland, drie respondenten uit Duitsland, drie respondenten uit Frankrijk en een 

respondent uit het Verenigd Koninkrijk geëlimineerd. Zo blijven zestien respondenten over die afkomstig 

zijn van binnen de EU. 

Respondenten werden gecontacteerd op verscheidene manieren. Zo werd in 21 Facebook-groepen een 

post geplaatst met de link naar de enquête. De meeste van deze groepen omvatten een studiejaar binnen 

een universiteits- of hogeschoolrichting die te maken heeft met de zorgberoepen in Vlaanderen. Een 

voorbeeld hiervan is ‘Master in de verpleegkunde en de vroedkunde 2018-2019’.  De HR-managers van 

vijftig Vlaamse ziekenhuizen werden opgebeld met de vraag de enquête rond te sturen naar de 

medewerkers, waarvan vier HR-managers hier positief op ingegaan zijn. Twaalf scholen werden 
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gecontacteerd, waarvan vier scholen de lijst rondgestuurd hebben onder de studenten verpleegkunde. 

Dit waren vier secundaire scholen en één hogeschool waar respectievelijk de richtingen HBO-5 

Verpleegkunde en Bachelor Verpleegkunde werden gegeven.  Daarnaast werden verschillende soorten 

instellingen gecontacteerd die een link hebben met de zorgsector, zoals ocmw’s, psychiatrische centra, 

... 27 instellingen werden gecontacteerd, waarvan zeven instellingen dit onderzoek vooruit hielpen. Ten 

slotte werden respondenten gecontacteerd via persoonlijke netwerken. Verpleegkundigen in de 

kennissenkring van de auteur werden gecontacteerd met de vraag of zij mensen kennen die voldeden 

aan het profiel. Op de Open Forumdag op 10 november 2018 in Mechelen, georganiseerd door VZW 

Minderhedenforum, werden mensen die hun hulp aanboden, een flyer meegegeven met de link naar de 

enquête. Zo konden deze mensen op hun beurt hun kennissenkring aanspreken. Gezien de 

samenwerking met het VIVO (die actief is voor de Vlaamse Gemeenschap) werd de enquête in het 

Nederlands opgesteld, met als gevolg dat ook enkel Nederlandstalige respondenten deelnamen aan het 

onderzoek. Een lijst van de Facebook-groepen, instellingen en scholen die geholpen hebben, wordt 

gegeven in Bijlage 1.  

 

2.2 Design en procedure 

In dit experimenteel onderzoek werden twee technieken van OIM toegepast, waardoor drie condities 

ontstonden. De eerste conditie is een controle conditie, waarbij geen techniek van OIM werd toegepast. 

Deze zal functioneren als vergelijking tussen de situatie met toegepaste techniek en de situatie zonder 

toegepaste techniek. De twee andere condities zijn experimentele condities, waarvan de ene de techniek 

‘supplication’ bevat en de andere de techniek ‘promotion’. Participanten werden willekeurig toegewezen 

aan één van deze drie condities, wat maakt dat deze variabelen als between subject factor wordt 

gemeten.  

Voor dit kwantitatieve onderzoek werd beroep gedaan op primaire gegevens, namelijk een online 

enquête. De vragenlijst werd online verspreid en is in dit werk te vinden in Bijlage 2. Om de anonimiteit 

te behouden, werden geen contactgegevens gevraagd. Wie op het einde zijn/haar e-mailadres gaf, 

maakte kans op een waardebon bij bol.com, maar dit adres werd niet gelinkt aan de antwoorden op de 

enquête zelf. De vragenlijst bevatte voornamelijk gesloten vragen, met een 5-punt likertschaal. 

Daarnaast werden op het einde enkele open vragen gesteld. Dit om wat achtergrond te verkennen achter 
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de antwoorden op de gesloten vragen. Een voorbeeld van zo’n open vraag is ‘Wanneer zou jij zo’n filmpje 

aantrekkelijk vinden?’. Extra aanbevelingen kunnen hier tevens uit worden gehaald.  

Respondenten werden gevraagd zich in te beelden dat ze op zoek waren naar werk. Vervolgens zagen ze 

een korte video die een employee testimonial bevatte van een meisje, afkomstig uit Armenië die vertelde 

waarom ze graag in het AZ Alpha (een fictief ziekenhuis) werkte. Het werd niet vermeld waarvan het 

meisje afkomstig was, maar ze werd wel benoemd met een fictieve, Armeense naam. Respondenten 

zagen willekeurig één van drie verschillende video’s, die elk één van de drie condities bevatte. De groep 

per soort filmpje bevatte 38 respondenten. Ondertitels werden toegevoegd en na de video te bekijken, 

konden de respondenten de gesproken tekst nogmaals nalezen, om alles goed te begrijpen. Een 

momentopname van het filmpje kunt u zien in Figuur 5. 

 

Figuur 5: Momentopname filmpje van de enquête 

De groep respondenten die tot de controle conditie werden toegewezen, kregen een filmpje van 36 

seconden te zien. De tekst die werd ingesproken door het Armeense meisje is hieronder te lezen. 

Ik ben reeds twee jaar aan het werk als verpleegkundige op de dienst brandwonden in het AZ 

Alpha en ik heb me deze keuze nog niet beklaagd. Het is een zeer modern en aangenaam 

ziekenhuis om in te werken. Ik kon de geleerde theorie uit de opleiding hier toepassen op een 

rustige manier. De ondersteuning was altijd goed, en daar kan ik nog steeds op terugvallen 

wanneer ik wil.  

De voldoening van patiënten die je oprecht dankbaar zijn doen me steeds met plezier naar het 

werk komen. Door op de dienst van brandwonden te werken, kan je een patiënt echt verder 

helpen met een goede verzorging en dat doet toch wel iets met je. 

De groep waarbij supplication werd geactiveerd, kreeg een filmpje van 59 seconden te zien. Dit bevat het 

filmpje van de controle groep, aangevuld met een korte uitleg waarom het AZ Alpha het belangrijk vindt 



 

 31 

dat diversiteit in de organisatie aanwezig is. Tevens wordt de kijker met een migratie-achtergrond 

aangemoedigd te solliciteren bij de organisatie. Dit ligt in lijn met hoe Avery & McKay (2006) supplication 

omschrijven, namelijk het communiceren van de afhankelijkheid en de kwetsbaarheid van het bedrijf. De 

toegepaste tekst die in het filmpje wordt omschreven, is hieronder te vinden. 

In het AZ Alpha streven ze naar een divers personeelsbestand op te bouwen met mensen die 

zowel verschillen op vlak van geslacht, leeftijd en afkomst. Dit vinden ze een grote meerwaarde, 

omdat andere visies steeds zeer nuttig zijn. Er is echter nog werk aan de winkel. Indien nog meer 

mensen met verschillende afkomsten zouden solliciteren bij AZ Alpha, zouden ze nog diverser 

kunnen worden. Deze mensen worden dus sterk aangemoedigd om zich kandidaat te stellen! 

Ten slotte kregen de respondenten die behoren tot de experimentele conditie met promotion, een 

filmpje te zien van 1 minuut en 1 seconde. Deze bevat opnieuw het filmpje van de controle groep, maar 

deze keer aangevuld met een korte uitleg over een mentoring programma en het beleid waarbij veel 

aandacht wordt besteed aan diversiteit in het personeelsbestand. Deze techniek komt eveneens van 

Avery & McKay (2006), die ‘promotion’ beschreven als een techniek waarbij organizationele 

eigenschappen worden voorgesteld die de diversiteit bewijzen. De tekst die werd toegevoegd aan de 

controle conditie, is hieronder te lezen. 

Bij AZ Alpha is er zelfs een mentoring programma waarbij ik als startende verpleegkundige 

terecht kon bij een ervaren persoon die ook een niet Belgische achtergrond had. Dankzij dit 

programma had ik iemand om op terug te vallen, dit was zeker een groot voordeel voor mijn 

carrière. Ook heeft het management een beleid uitgewerkt waarbij mensen met een andere 

origine gestimuleerd worden om zich kandidaat te stellen als hoofdverpleegkundige. Hierdoor 

zijn er al verschillende collega’s met een andere afkomst doorgestroomd naar zulke functies. 

 

2.3 Meetinstrumenten 

Organisatieaantrekkelijkheid 

Na het filmpje werden dertien gesloten vragen met een 5-punt likertschaal gesteld (1=volledig oneens, 

5=volledig eens). Deze dertien items werden onderverdeeld in vijf items die over de algemene 

aantrekkelijkheid van de organisatie gaan, vier items die over de intenties om er te solliciteren gaan en 

vier items die meten naar hun idee van de imago van AZ Alpha. De items werden eerder gebruikt in het 

onderzoek van Highhouse et al. (2003). Een voorbeelditem is ‘Een job in AZ Alpha is zeer verleidelijk voor 
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mij.’. De Cronbach Alpha bedroeg .88, wat een hoge mate van interne consistentie aangaf. Een 

gemiddelde werd berekend over de dertien vragen heen, waarbij een hogere gemiddelde score betekent 

dat je AZ Alpha meer aantrekkelijk vindt. De variabele had een gemiddelde waarde van 3.63 op een schaal 

van 5 (M = 3.63, SD = 0.53).  

 

Perceived value of diversity 

Het construct ‘Perceived value of diversity’ werd gemeten aan de hand van vijf vragen met een 5-punt 

likertschaal (1=volledig oneens, 5=volledig eens) die zelf opgesteld werden. Deze variabele mat hoeveel 

de respondent dacht dat de organisatie waarde hecht aan diversiteit. Bijgevolg werd een principal 

component analyse uitgevoerd. Dit doen we om te onderzoeken of deze items mogen samengenomen 

worden als één variabele (Conway & Huffcutt, 2003). De Kaiser-Meyer-Olkin meting vertelt of de test 

geschikt is om dit te meten. Met een KMO-score van .82 kan men deze test gebruiken met een goede 

kans van slagen (Hutcheson & Sofroniou, 1999). De individuele items kregen een correlatiescore van ten 

minste .75, wat betekent dat we met de variabele kunnen verder werken (Field, 2013). Een eerste analyse 

werd uitgevoerd met drie factoren om te kijken naar de eigenvalues. Daaruit bleek dat maar één factor 

een eigenvalue had van meer dan 1, namelijk 3.435. Dit voldoet dus aan het Kaiser-criterium. Deze factor 

verklaarde 68,7% van de variantie. Met een Cronbach Alpha van .89 kunnen we concluderen dat de schaal 

betrouwbaar was en alle items er goed aan bijdroegen. Wanneer we naar de oorspronkelijke vragen 

keken, zagen we dat een hoge gemiddelde score op de items, een hoge waargenomen waarde weergaf. 

Het gemiddelde van de schaal had een waarde van 3,95 op een 5-punt likertschaal (M = 3.95, SD = 0.64). 

 

Identity Salience 

Om identity salience te meten werden zeven vragen overgenomen van de MEIM (Multigroup Ethnic 

Identity Measure) met een 5-punt likert schaal (1=volledig oneens, 5=volledig eens). Deze variabele mat 

hoe belangrijk de ethnische achtergrond is voor de respondent. Oorspronkelijk kwamen er in de MEIM 

twaalf items aan bod. Omdat er in dit onderzoek vijf items werden weggelaten aangezien deze vragen 

niet toepasbaar zijn binnen dit onderwerp, werd een principal component analyse uitgevoerd. De Kaiser-

Meyer-Olkin meting gaf een KMO-score van .85, wat een goede kans van slagen geeft (Hutcheson & 

Sofroniou, 1999). De individuele items kregen een correlatiescore van ten minste .83, wat zeer goed is 

(Field, 2013). Slechts één factor kon eruit gehaald worden, met een eigenvalue van 4.06, wat voldoet aan 
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de Kaiser-criterium. De factor verklaarde 58.0% van de variantie. De Cronbach Alpha score was .88, 

waardoor de schaal betrouwbaar was. De gemiddelde waarde van de schaal was 3.98 op een 5-punt 

likertschaal (M = 3.98, SD = 0.75). Hoe hoger deze waarde, hoe meer de ethnische achtergrond belangrijk 

is voor de respondent. 

 

2.4 Data en analyse 

De data van de enquête werden verwerkt in SPSS 24. Voor Hypothesen 1 en 2 werden geen extra 

programma’s geïnstalleerd. De onafhankelijke t-toets werd uitgevoerd met een betrouwbaarheids-

interval van 95%. 

Om de mediatie en moderatie van respectievelijk Hypothesen 3-4 en 5-6, te kunnen uitvoeren, werd 

gebruik gemaakt van PROCESS macro van A. Hayes. Deze tool laat toe om een moderatie en mediatie 

analyse op een zeer eenvoudige manier uit te voeren. Via een bootstrap-techniek is het niet nodig dat 

de directe relatie (pad c) significant is. Dit betekent dat in het voorbeeld van Hypothese 3, de relatie 

tussen supplication en organisatieaantrekkelijkheid niet significant hoeft te zijn om toch van mediatie 

door perceived value of diversity te kunnen spreken.  Hierbij wordt een groot aantal steekproeven 

getrokken uit de bestaande dataset, waarbij vervolgens in elke steekproef het indirecte effect wordt 

geschat (pad c’, het pad waarin met de mediator of moderator rekening wordt gehouden) (Preacher & 

Hayes, 2008). De analyses voor Hypothesen 3 tot 6 in dit onderzoek zijn gemaakt op basis van duizend 

bootstrapsteekproeven met een betrouwbaarheidsinterval van 95%.   



 

 34 

3 Resultaten 

In Tabel 2 zijn de gemiddelde waarden, standaardvarianties en correlaties van alle variabelen te vinden.  

Tabel 2: Gemiddelden, standaarddeviaties en correlaties 

 M SD 1 2 3 4 5 

1. Leeftijd 27.42 7.52 -     

2. Afkomst1 0.14 0.35 .01 -    

3. Statuut2 1.75 0.46 -.28* .12 -   

4. Organisatieaantrekkelijkheid 3.63 0.53 -.07 -.23* .14 -  

5. Perceived value of diversity 3.95 0.64 .02 -.05 .06 .61* - 

6. Identity salience 3.98 0.75 .05 -.16 -.03 .31* .43* 

Noot: N=105 
1Afkomst is gecodeerd als 0=Niet-EU, 1=EU. 2Statuut is gecodeerd als 0=Werkende, 1=Student 
*p<.01. 

Uit de tabel blijkt dat tussen afkomst en organisatieaantrekkelijkheid een negatieve correlatie te vinden 

is (r = -.23, p < .01). Dit betekent dat wie afkomstig was van buiten de EU meer 

organisatieaantrekkelijkheid rapporteerde dan respondenten afkomstig van landen binnen de EU. 

Een positieve correlatie kan tevens gevonden worden tussen enerzijds organisatieaantrekkelijkheid en 

anderzijds perceived value of diversity (r = .61, p < .01) en identity salience (r = .31, p < .01). Wie de 

organisatie meer aantrekkelijk vond, hechtte een grotere waarde van diversiteit aan de organisatie en 

vond zijn/haar ethnische achtergrond belangrijker. Ten slotte kan een positieve relatie gevonden worden 

tussen perceived value of diversity en identity salience (r = .43, p < .01), wat duidt dat wie een grotere 

waarde van diversiteit aan de organisatie hechtte, zelf ook meer waarde hechtte aan zijn/haar eigen 

etnische achtergrond. 

 

3.1 Manipulatievragen 

Omdat de oorspronkelijke definitie van VESOC, migranten uit de EU niet aanvaardde, maar in dit 

onderzoek wel werden toegelaten, werden de resultaten van beide groepen vergeleken om bias te 

voorkomen (gecodeerd als 0 = Niet-EU, 1 = EU). Van de 114 respondenten waren er 98 afkomstig uit een 
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land buiten de EU, tegenover zestien respondenten die van binnen de EU afkomstig waren6. Na het 

uitvoeren van een onafhankelijke t-test blijkt dat de groep met mensen afkomstig uit landen die niet tot 

de EU behoren (M = 3.68, SD = 0.51) gemiddeld een hogere score rapporteerden op 

organisatieaantrekkelijkheid dan de groep van mensen afkomstig van landen binnen de EU (M = 3.33, SD 

= 0.52). Het verschil, 0.53, was significant, t(112) = 2.45, p = .01. Om rekening te houden met dit verschil, 

wordt deze variabele opgenomen in de analyses als een controle variabele, om na te gaan of de 

antwoorden op de hypothesen niet verschillen tussen de twee groepen. De test werd tevens uitgevoerd 

met de afhankelijke variabelen perceived value of diversity en identity salience, maar daar werd geen 

verschil gevonden tussen de twee groepen. 

Ook voor andere opdelingen van groepen werden de verschiltesten uitgevoerd. De respondenten 

werden opgesplitst in een groep die reeds werkt en een groep die nog student is. Ook werden de 

respondenten verdeeld over wie dacht dat het meisje uit het filmpje een Belgische, of een niet-Belgische 

achtergrond had, of wie aanduidde dat hij/zij het niet wist. In dit geval werd een analyse van varianties 

(ANOVA) uitgevoerd, gezien deze variabele de respondenten verdeelde over drie groepen. Als 

onafhankelijke variabelen werden opnieuw organisatieaantrekkelijkheid, perceived value of diversity en 

identity salience gebruikt. Ook bij deze testen werden er geen significante verschillen gevonden. Dit is 

een indicatie dat de groepen vergelijkbaar zijn en mogen samen gebruikt worden als één groep en niet 

moeten worden gebruikt als controle variabele.  

Er werden twee vragen gesteld die als manipulatiecheck fungeren. Deze onderzochten of de 

respondenten de inhoud van het filmpje goed in zich opgenomen hadden. De twee vragen luiden als 

volgt: ‘Is deze stelling juist? In het filmpje werd gesproken over activiteiten die de organisatie al ondernam 

om mensen met een andere etnische achtergrond te steunen.’ en ‘Is deze stelling juist? In het filmpje werd 

besproken waarom het zo belangrijk is dat mensen met een andere etnische achtergrond zich kandidaat 

stellen voor een functie.’ De respondenten konden telkens kiezen tussen twee keuzemogelijkheden, 

namelijk ‘waar’ of ‘niet waar’. Het antwoord van de respondent hangt af van het filmpje dat de 

respondent zag. Wie het filmpje zonder toegevoegde techniek zag, zou op beide vragen ‘niet waar’ 

geantwoord moeten hebben om beide vragen juist te hebben. De juiste antwoorden voor wie het filmpje 

met supplication zag, is ‘niet waar’ op de eerste vraag en ‘waar’ op de tweede vraag. De juiste 

                                                           

6 Landen binnen de EU waar respondenten in dit onderzoek vandaan komen zijn Italië, Polen, Estland, 
Bulgarije, Letland, Spanje, Denemarken, Portugal. 
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antwoorden voor het filmpje met promotion zijn de omgekeerde antwoorden als die van het filmpje met 

supplication, namelijk ‘waar’ op de eerste vraag als antwoord, en ‘niet waar’ op de tweede vraag.  

Van de 114 respondenten hebben 57 respondenten beide vragen juist beantwoord, maar hadden ook 57 

respondenten minstens één vraag fout. Hoeveel vragen de respondenten over de verschillende condities 

juist of fout hebben, is weergegeven in Tabel 3.  

Tabel 3: Verdeling juiste en foute vragen tussen de condities 

 Controle groep Supplication Promotion Totaal 

Beide vragen juist 22 18 17 57 

Eén vraag fout 7 17 20 44 

Beide vragen fout 9 3 1 13 

Totaal 38 38 38 114 

Een variabele werd gemaakt waarin beide vragen verwerkt zaten. Deze variabele werd gecodeerd als 0 = 

fout, 1 = juist. Als de respondent een 1 scoort op deze variabele, betekent het dat de respondent beide 

vragen juist heeft beantwoord, in functie van het filmpje die hij/zij zag. In het geval dat de respondent 

een 0 scoort, heeft hij/zij minstens één vraag verkeerd beantwoordt. De helft van de respondenten 

hebben minstens één vraag fout, wat meer is dan verwacht werd voor dit onderzoek werd uitgevoerd. 

Als eerste controle werd een onafhankelijke t-test uitgevoerd om te kijken of deze groepen samen mogen 

genomen worden. De afhankelijke variabelen waarop getest wordt, zijn organisatieaantrekkelijkheid, 

perceived value of diversity en identity salience. Uit de analyses blijkt dat het verschil voor zowel 

organisatieaantrekkelijkheid, t(112) = 0.74, p = .46, perceived value of diversity, t(112) = -0.26, p = .79, 

als identity salience, t(112) = -0.32, p = .75, niet significant is. Deze groepen mogen in theorie dus 

samengenomen worden gezien er geen verschil optreedt. Omdat deze vragen in dit onderzoek uitermate 

belangrijk zijn daar deze kunnen aantonen dat de condities in de filmpjes niet goed zijn overgebracht, 

wordt deze variabele als extra test in de volgende analyses toch opgenomen als controlevariabele. Een 

mogelijke reden waarom zo veel respondenten minstens één vraag fout hebben, zou kunnen liggen in 

het feit dat de vragen voor interpretatie vatbaar kunnen zijn. Mogelijk lazen de respondenten de vragen 

niet nauwkeurig genoeg of werden ze onvoldoende begrepen. Een andere mogelijkheid is dat de 

respondenten die de vragen fout hebben, het filmpje niet goed bekeken hebben of de enquête in het 

algemeen niet ernstig genoeg genomen hebben. Ten slotte kan het ook zijn, zoals eerder vermeld, dat 

de condities in de filmpjes niet duidelijk genoeg beklemtoond werden.  
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3.2 Testen van hypothesen 

Hypothese 1 en 2 

Om de eerste hypothese te testen, werd een onafhankelijke t-toets uitgevoerd om het verschil van 

organisatieaantrekkelijkheid tussen de groep die het controle filmpje hebben gezien tegenover de groep 

die het filmpje met ‘supplication’ hebben gezien (gecodeerd als 0 = controle, 1 = supplication, missing = 

promotion) te meten. De tweede groep (M = 3.65, SD = 0.54) rapporteerden gemiddeld een hogere score 

op organisatieaantrekkelijkheid dan de eerste groep (M = 3.53, SD = 0.56). Het verschil, -0.12, was echter 

niet significant, t(74) = -0.95, p = .344. Dit wil zeggen dat de eerste hypothese niet werd bevestigd7. 

Hypothese 2 werd op dezelfde manier getest (onafhankelijke variabele gecodeerd als 0 = controle, 1 = 

promotion, missing = supplication). De tweede groep (waarin het filmpje met ‘promotion’ getoond werd) 

(M = 3.72, SD = 0.51) gaf een hoger gemiddelde score dan de eerste groep (waarin het filmpje zonder 

toegevoegde techniek getoond werd) (M = 3.53, SD = 0.56). Het verschil, -0.19, was tevens niet 

significant, t(74) = -1.57, p = .12. Hypothese 2 werd tevens niet bevestigd7. 

 

Hypothesen 3 en 4 

Gezien de eerste twee hypothesen verworpen zijn, kan men stellen dat Hypothesen 3 en 4 niet meer te 

berekenen zijn. Dit volgt de ‘causale stappenmethode’ van Baron & Kenny (1986), maar wordt 

tegenwoordig bekritiseerd door statistici. Hayes (2009) gaf verscheidene redenen waarom het niet 

noodzakelijk is dat de directe relatie significant moet zijn. Het indirecte effect via de mediator kan steeds 

aanwezig zijn. Om dit te testen werd de bootstrapping methode toegepast. 

Voor Hypothese 3 is de afhankelijke variabele organisatieaantrekkelijkheid. Als onafhankelijke variabele 

wordt supplication gebruikt en ten slotte wordt als mediator perceived value of diversity gebruikt. Er 

werden 1000 samples genomen uit de bestaande database. Het model verklaarde 38% van de variantie 

in organisatieaantrekkelijkheid, R2 = .38, F(2,73) = 22.48, p < 0,05. Het mediatiemodel is weergegeven in 

                                                           

7 Resultaten blijken dezelfde uitkomst te hebben na het toevoegen van de controlevariabelen ‘afkomst’ 
(gecodeerd als 0 = Niet-EU, 1 = EU) en ‘antwoord checkvragen’ (gecodeerd als 0 = beide vragen juist, 1 = 
minstens één vraag fout) 
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Figuur 6. Zoals reeds bekend uit Hypothese 1, was pad c, namelijk het effect van supplication op 

organisatieaantrekkelijkheid, niet significant, b = .13, t(74) = 1.02, p > .05. Het effect van pad a was tevens 

niet significant, b = .23, t(74) = 1.55, p > .05. Dit betekent dat er geen effect was van supplication op de 

waargenomen waarde van diversiteit. Pad b was echter wel significant, b = .52, t(73) = 6.58, p < .05, wat 

wil zeggen dat bij een hogere waargenomen waarde van diversiteit, de organisatie meer aantrekkelijk 

wordt bevonden onder invloed van supplication. 

 

Figuur 6 Het totale, directe en indirecte effect van supplication op organisatieaantrekkelijkheid via perceived value of diversity 

**p < .05 

Na het indirect effect te berekenen via de bootstrapmethode, zien we dat er geen significant effect was, 

met een puntschatting van >0.05 (SE = 0.08), 95% CI [-.02, .28]. Dit is zo omdat in het 

betrouwbaarheidsinterval de nul aanwezig is. Hypothese 3 wordt bijgevolg niet ondersteund8. Perceived 

value of diversity treedt niet op als mediator in de relatie tussen supplication en 

organisatieaantrekkelijkheid. 

Hypothese 4 werd op dezelfde manier onderzocht. De relatie tussen het filmpje waarin promotion 

(onafhankelijke variabele) werd getoond en de organisatieaantrekkelijkheid (afhankelijke variabele) kan 

worden gemedieerd door perceived value of diversity. Ook hier werden 1000 samples genomen uit de 

bestaande database. Het mediatiemodel verklaarde 28% van de variantie in organisatieaantrekkelijkheid, 

R2 = .28, F(2,73) = 13.85, p < 0,05. De coëfficiënten zijn te vinden in Figuur 7. Pad c was hier niet significant, 

zoals reeds bekend uit Hypothese 2, b = .21, t(74) = 1.79, p > .05. In dit mediatiemodel waren pad a en b 

echter wel significant. Als respondenten een filmpje met promotion zagen, was hun waargenomen 

                                                           

8 Resultaten blijken dezelfde uitkomst te hebben na het toevoegen van de controlevariabelen ‘afkomst’ 
(gecodeerd als 0 = Niet-EU, 1 = EU) en ‘antwoord checkvragen’ (gecodeerd als 0 = beide vragen juist, 1 = 
minstens één vraag fout) 
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waarde van diversiteit hoger (pad a), b = .40, t(74) = 2.81, p < .05. Respondenten die hoger scoorden op 

de waargenomen waarde van diversiteit, vonden de organisatie ook meer aantrekkelijk (pad b), b = .41, 

t(73) = 4.85, p < .05. 

 

Figuur 7 Het totale, directe en indirecte effect van promotion op organisatieaantrekkelijkheid via perceived value of diversity 

**p < .05 

Het indirecte effect (pad c’) via bootstrap vertelt ons echter dat deze wel significant was gezien de nul 

niet aanwezig is in de CI, met een puntschatting van <0.05 (SE = 0.06), 95% CI [.051, .31].  Volledige 

mediatie vindt plaats. Dit wil zeggen dat de relatie tussen promotion en organisatieaantrekkelijkheid 

volledig afhankelijk is van de perceived value of diversity. Wanneer de diversiteit niet waargenomen 

wordt, zal de techniek van promotion geen effect hebben op de organisatietevredenheid. Wanneer deze 

wel wordt waargenomen, is de relatie wel significant bevonden en zal de techniek van promotion wel 

een positief effect hebben op de organisatieaantrekkelijkheid. De meerwaarde is 0.03 op 5. Hypothese 4 

wordt bijgevolg bevestigd9. 

 

Hypothesen 5 en 6 

De bootstrapmethode van PROCESS van Hayes werd tevens gebruikt voor Hypothesen 5 en 6, al werd nu 

moderatie toegepast. Identity salience werd getest als moderator in de relatie tussen supplication 

(onafhankelijke variabele) en organisatieaantrekkelijkheid (afhankelijke variabele). In het bootstrap-

proces werden 1000 samples getrokken uit de bestaande dataset. Het moderatiemodel is significant 

bevonden, R2 = .17, F(3,72) = 5.04, p < 0,05. In het betrouwbaarheidsinterval is de nul immers niet 

                                                           

9 Resultaten blijken dezelfde uitkomst te hebben na het toevoegen van de controlevariabelen ‘afkomst’ 
(gecodeerd als 0 = Niet-EU, 1 = EU) en ‘antwoord checkvragen’ (gecodeerd als 0 = beide vragen juist, 1 = 
minstens één vraag fout) 
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aanwezig, <0.05 (SE = 0.15), 95% CI [.06, .66]. Door te kijken naar de betrouwbaarheidsintervallen bij de 

verschillende waarden van identity salience (laag, gemiddeld en hoog), zien we dat bij een hoge waarde 

van identity salience, het betrouwbaarheidsinterval geen nul bevat, en deze dus significant is. Voor lage 

en gemiddelde waarden van bevat het betrouwbaarheidsinterval wel een nul, en zijn deze dus niet 

significant bevonden. Dat betekent dat voor deze waarden er geen significant verschil zit in 

organisatieaantrekkelijkheid. 

Hypothese 5 kan dus bevestigd worden10, wat betekent dat supplication een grotere impact zal hebben 

op organisatieaantrekkelijkheid wanneer mensen meer waarde hechten aan hun etnische achtergrond. 

Ter verduidelijking wordt deze relatie afgebeeld in Figuur 8.   

 

Figuur 8 De relatie tussen supplication en organisatieaantrekkelijkheid onder invloed van identity salience 

 

Hypothese 6 werd op dezelfde manier geanalyseerd. Ditmaal werd identity salience getest als moderator 

in de relatie tussen promotion (onafhankelijke variabele) en organisatieaantrekkelijkheid (afhankelijke 

variabele). 1000 samples werden getrokken uit de bestaande dataset. Het model is niet significant 

                                                           

10 Resultaten blijken dezelfde uitkomst te hebben na het toevoegen van de controlevariabelen ‘afkomst’ 
(gecodeerd als 0 = Niet-EU, 1 = EU) en ‘antwoord checkvragen’ (gecodeerd als 0 = beide vragen juist, 1 = 
minstens één vraag fout) 
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bevonden, R2 = .07, F(3,72) = 2.00, p > 0,05. De nul is aanwezig in het betrouwbaarheidsinterval van de 

interactieterm, >0.05 (SE = 0.16), 95% CI [-1.03, .54]. Hieruit kunnen we besluiten dat identity salience 

niet optreedt als moderator in de relatie tussen promotion en organisatieaantrekkelijkheid. Hypothese 6 

wordt bijgevolg niet ondersteund11. Deze relatie is te vinden in Figuur 9.  

 

Figuur 9 De relatie tussen promotion en organisatieaantrekkelijkheid onder invloed van identity salience 

  

                                                           

11 Resultaten blijken dezelfde uitkomst te hebben na het toevoegen van de controlevariabelen ‘afkomst’ 
(gecodeerd als 0 = Niet-EU, 1 = EU) en ‘antwoord checkvragen’ (gecodeerd als 0 = beide vragen juist, 1 = 
minstens één vraag fout) 
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4 Discussie en conclusie 

4.1 Algemene discussie 

Het initiatief voor dit onderzoek is afkomstig van de sectororganisatie VIVO. Het resultaat van deze studie 

zal in de tweemaandelijkse bijeenkomst van de werkgroep anti-discriminatie worden voorgesteld. Het 

doel van deze studie is om het grote tekort aan bepaalde beroepen in de social profit sector, zoals 

verpleegkundigen en zorgkundigen, voor een deel op te vullen. Omdat de groep van mensen met een 

migratie-achtergrond nog ondervertegenwoordigd is in de social profit, in vergelijking met de totale 

tewerkstelling (Djait, 2015), is het een goed idee om extra aandacht besteden aan het rekruteren van 

deze groep mensen.  

Studies wijzen uit dat employee testimonials, onderdeel zijnde van word-of-mouth, een uitstekende 

manier zijn om potentiële sollicitanten warm te krijgen voor de organisatie. Zo zijn er de voordelen van 

de word-of-mouth, dat het als een geloofwaardige bron wordt beschouwd omdat de rekruterings-

boodschap wordt gegeven door een werknemer (Cable & Turban, 2001; Van Hoye & Lievens, 2015). Toch 

heeft de organisatie invloed op de inhoud van de rekruteringsactie, gezien de employee testimonial 

wordt verspreid op de sociale media of site van de organisatie zelf (Van Hoye & Lievens, 2007a). Daarom 

dient dit rekruteringskanaal als een ideaal instrument in het onderzoek om mensen met een migratie-

achtergrond aan te trekken. De technieken van OIM dienen ten slotte om te testen op welke manier deze 

mensen overtuigd kunnen worden (Avery & McKay, 2006). 

De resultaten van het onderzoek geven aan dat het antwoord niet zwart-wit is. De verwachtingen van de 

resultaten worden weergegeven in de hypothesen, waarbij twee van zes hypothesen worden bevestigd. 

In de verschiltoetsen werd geen significant verschil gevonden tussen de groepen die het filmpje met 

supplication of promotion zagen, tegenover de groep die geen toegevoegde techniek zag. Deze 

resultaten zijn in tegenstelling tot wat Avery en McKay (2006) suggereerden, zijnde dat deze technieken 

een positief effect hebben op organisatieaantrekkelijkheid. 

Wanneer echter de mediator ‘perceived value of diversity’ in rekening wordt gebracht, waarmee bedoeld 

wordt hoeveel de respondent denkt dat de organisatie waarde hecht aan diversiteit in de organisatie, 

blijkt de techniek promotion wel effect te hebben. De verklarende factor in de relatie tussen promotion 

en organisatieaantrekkelijkheid is in dit geval de perceived value of diversity. Zo komt uit de resultaten 

van huidig onderzoek dat wanneer de respondent denkt dat de organisatie diversiteit hoog schat in 

waarde, de organisatieaantrekkelijkheid van deze respondent hoger is bij het zien van een filmpje waarin 
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de diversiteitsacties worden gepromoot. Dit is in lijn met wat Avery en McKay (2006) suggereerden en 

komt overeen met de studies die aantonen dat het goed is om de diversiteit duidelijk weer te geven 

indien die aanwezig is (Cox & Blake, 1991; Greening & Turban, 2000). De resultaten met de techniek 

supplication komen echter niet met deze bevindingen overeen, wat betekent dat het vermelden van het 

afhankelijk zijn aan mensen met een migratie-achtergrond om een divers personeelsbestand uit te 

bouwen, geen effect heeft op de organisatieaantrekkelijkheid. De perceived value of diversity treedt hier 

niet op als een verklarende factor, gezien er geen significante relatie is. 

De resultaten met de moderator Identity Salience bevestigen opnieuw slechts een van de twee 

hypothesen, al is het resultaat deze keer significant bij de test met de techniek supplication. Wanneer de 

persoon met een migratie-achtergrond zich nauw verbonden voelt met zijn achtergrond, zal die de 

organisatie meer aantrekkelijk vinden bij het zien van een filmpje waarin de organisatie duidelijk maakt 

dat ze afhankelijk zijn aan deze groep mensen om een divers personeelsbestand op te bouwen. Dit 

bevestigt het onderzoek waarbij mensen die zich meer definiëren naar hun identiteit, zich meer 

betrokken voelen tot de organisatie die diversiteit belangrijk vindt (Avery & McKay, 2006; Forehand, 

Deshpandé, & Reed, 2002; Randel, 2002). Bij het zien van een filmpje waarin de diversiteit van de 

organisatie wordt gepromoot, zullen mensen die zich nauw betrokken voelen met hun achtergrond, de 

organisatie niet meer aantrekkelijk vinden dan mensen die zich minder nauw betrokken voelen tot hun 

achtergrond.  

 

4.2 Beperkingen van het onderzoek 

Mogelijke verklaringen voor de huidige resultaten staan in verband met de beperkingen in dit onderzoek. 

Het verschil tussen de groepen die de technieken supplication en promotion te zien kregen in de 

employee testimonial, en de groep die als controle diende en geen extra techniek te zien kreeg, werd 

niet significant bevonden. Binnen deze context moet echter in rekening worden gebracht dat de zaken 

die worden aangehaald in het filmpje die de controlegroep te zien kreeg, enkel positieve aspecten 

bevatte over de organisatie. Zo is de kans klein dat respondenten de organisatie aanzienlijk minder 

aantrekkelijk zouden vinden dan respondenten die het filmpje zagen met de technieken van supplication 

en promotion. Dit verlaagd de interne validiteit van het onderzoek. Toch zijn er respondenten die net om 

deze reden minder geneigd zijn om voor deze organisatie te solliciteren. Ze vinden de employee 

testimonial namelijk niet geloofwaardig, wat blijkt uit de open vragen op het einde van de enquête. Deze 
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vragen gaven de respondent de kans om hun mening te geven over het filmpje die ze zagen. Meerdere 

respondenten gaven aan dat in een ziekenhuis werken ook negatieve zaken met zich meebrengt en dat 

deze genoemd moeten worden. Een voorbeeld van een antwoord van een respondent is de volgende:  

Ik vind het goed dat die vrouw haar werkplaats leuk vindt. Dat betekent dat het ziekenhuis een goede 

werkomgeving voor haar (anderstaligen) biedt. Toch geloof ik haar niet 100%, omdat ik weet dat er 

geen dergelijke ideale werkomgeving is in de praktijk. 

Vele respondenten gaven aan een filmpje te zien die tekort kwam op het vlak van vormgeving, wat tevens 

de interne validiteit kan verlagen. Gezien de beperkte middelen in dit onderzoek, werd het filmpje 

misschien op een te amateuristische wijze opgenomen. Dit kan respondenten (on)bewust het idee geven 

dat de organisatie voor hen minder aantrekkelijk is. Vaak voorkomende opmerkingen van respondenten 

hebben te maken met het gevoel dat ze hadden dat het meisje die te weinig enthousiast of oprecht was. 

Zo werd frequent aangehaald dat het duidelijk was dat het meisje de tekst aflas en kwam het bij enkele 

respondenten zo over dat het meisje de tekst te veel had ingestudeerd, waardoor ze niet geloofwaardig 

overkwam. Zo gaf een respondent het volgende als antwoord: “Ik vond het mooi verwoord, maar het 

was spijtig dat het allemaal werd afgelezen, zo weet je niet wat er oprecht was en wat niet.” 

Enkele respondenten haalden aan dat het meisje te snel sprak. Gezien de moedertaal van enkele 

respondenten naar alle waarschijnlijkheid niet Nederlands is, kan het voor hen moeilijk zijn om de inhoud 

van het filmpje volledig in zich op te nemen. Zo gaf één van de respondenten het volgende aan: “Ik vond 

dat ze zeer snel praatte en weinig articuleerde, maar haar intonatie en lichaamstaal waren goed.” Verder 

was volgens enkele respondenten het filmpje te kort en werd aangehaald dat de muziek te luid stond in 

vergelijking met de gesproken tekst van het meisje. Een opmerking van een respondent is de volgende: 

“Het was niet overtuigend genoeg om er te komen werken. Het was een te eenvoudig filmpje”. 

Deze tekortkomingen kunnen leiden tot het probleem waarbij de helft van de respondenten minstens 

één controlevraag niet juist hebben12. In de analyses om de hypothesen te testen, werden deze vragen 

als controlevariabele opgenomen. In de resultaten blijkt telkens dat de uitkomsten voor enerzijds de 

groep die beide vragen juist had en anderzijds de groep die minstens één vraag fout had, hetzelfde 

resultaat weergeven. Toch is dit een noemenswaardige beperking die weergeeft dat de inhoud van de 

filmpjes mogelijk niet is overgekomen bij de respondenten. Een andere mogelijkheid is dat de 

                                                           

12 Zie 3.1 Manipulatievragen 
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respondenten de vragen of het filmpje zelf niet goed begrepen hebben. Een derde mogelijkheid is dat de 

enkele respondenten de enquête invulden met het oog op de waardebon van 20 euro bij bol.com, die 

onder de respondenten werd verloot. Om die reden kan het zijn dat de respondenten de enquête 

mogelijk niet ernstig genoeg genomen hebben, waardoor ze de vragen fout beantwoordden. Dit 

probleem kan leiden tot een respons bias in het onderzoek.  

Het meisje in het filmpje was van Armeense afkomst. De respondenten zijn mogelijks, ongeacht welk 

filmpje hij/zij zag, aangetrokken tot de organisatie, waarbij de inhoud van het bericht minder van belang 

is. De reden hiertoe kan dan zijn dat de respondenten het hoe dan ook aantrekkelijk vinden als een 

persoon met een migratie-achtergrond het filmpje insprak. Hierdoor kan de constructvaliditeit lager zijn. 

Er moet tevens in rekening gebracht worden dat de respondenten afkomstig zijn van landen over de hele 

wereld. Het kan bijvoorbeeld goed zijn dat mensen afkomstig uit Azië racisme en diversiteit anders 

ervaren of andere waarden hebben dan mensen afkomstig uit het Midden-Oosten.  

 

4.3 Implicaties en aanbevelingen 

Dit onderzoek draagt bij aan de bestaande literatuur rond diversiteit in de organisatie. De hypothesen 

die werden opgesteld door Avery en McKay (2006) omtrent OIM worden in dit onderzoek onder handen 

genomen en toegepast op employee testimonials. Op deze manier worden de technieken die het meest 

bruikbaar zijn in employee testimonials er uit gehaald en onderzocht door middel van een online 

enquête. In de praktijk beantwoordt dit onderzoek aan de vraag van het VIVO, waarbij gezocht wordt 

naar methoden om het groot tekort aan personeel in de social profit sector op te vangen. Deze tekorten 

kunnen gedeeltelijk worden opgevangen door mensen met een migratie-achtergrond, waarbij deze 

studie test hoe deze mensen aangetrokken kunnen worden om voor de organisatie te solliciteren.  

De resultaten van dit onderzoek geven aan dat het gebruik van de supplication en promotion in employee 

testimonials nuttig kan zijn om mensen met een migratie-achtergrond aan te trekken. Het effect van 

supplication zal echter maar van tel zijn als de persoon zich nauw verbonden voelt met zijn/haar 

achtergrond. Zoals te zien is in Figuur 9 zijn mensen die zich nauw verbonden voelen met hun 

achtergrond tevens meer aangetrokken tot de organisatie bij het zien van een filmpje aan de hand van 



 

 46 

de techniek promotion dan mensen die hun achtergrond minder belangrijk vinden13. Dit verschil was 

echter niet groot genoeg om significant te zijn. Tevens valt te zien aan Figuur 8 in het zelfde hoofdstuk14 

dat mensen die weinig belang hechten aan hun achtergrond, de organisatie minder aantrekkelijk vinden 

bij het zien van een filmpje met de techniek supplication toegevoegd, dan mensen die een filmpje zagen 

zonder de techniek. Daarom kan gesteld worden dat, voor definitief gebruik kan gemaakt worden van 

employee testimonials met de technieken van supplication en promotion, het een goede zaak is om dit 

onderzoek uit te voeren op mensen die geen migratie-achtergrond hebben. Het kan namelijk zo zijn dat 

bij het zien van een filmpje waar nadruk wordt gelegd op diversiteit in de organisatie, mensen zonder 

migratie-achtergrond minder geneigd zijn om bij de organisatie te werken. Indien dit zou voorkomen, 

zou het mogelijk zijn dat het gebruik van deze techniek, het aantal mogelijke sollicitanten doet afnemen 

in plaats van toenemen, wat een averechts effect heeft op de sollicitantenpool. Het resultaat van dat 

onderzoek moet met het resultaat van dit onderzoek vergeleken worden. Indien het negatief effect 

groter is bij mensen zonder migratie-achtergrond dan het positieve effect bij mensen met een migratie-

achtergrond, wordt aangeraden deze technieken niet te gebruiken in een poging meer diversiteit in het 

personeelsbestand te brengen. 

Verder is het interessant om een onderzoek uit te voeren naar de verschillende nationaliteiten van de 

mensen met een migratie-achtergrond. Zoals eerder gesteld15 kan het zich voordoen dat mensen 

afkomstig uit verschillende landen anders reageren op acties die diversiteit promoten. Toekomstig 

onderzoek kan uitwijzen of bepaalde rekruteringsmethoden met OIM-technieken niet nadelig werken bij 

bepaalde bevolkingsgroepen. 

Indien het besluit genomen wordt om deze technieken via een video in een employee testimonial te 

gebruiken, is het aan te raden om de video professioneel te laten opnemen. Inhoudelijk is het aan te 

raden meer informatie te geven over de organisatie. Beelden waarin met patiënten of andere 

verpleegsters wordt samengewerkt, kunnen de integratie van mensen met een migratie-achtergrond 

benadrukken.  

                                                           

13 Zie 3.2 Testen van hypothesen 
14 Zie 3.2 Testen van hypothesen 
15 Zie 4.2 Beperkingen van het onderzoek 
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Verder is het belangrijk te weten dat in dit werk geen rekening wordt gehouden met de kostprijs van de 

rekruteringsmethoden. Voor een definitieve keuze wordt gemaakt inzake welke rekruteringsmethode 

wordt gebruikt, is het aan te raden een financiële kostenanalyse op te stellen. Zo kunnen de kosten hoog 

oplopen wanneer de professionaliteit van het filmpje stijgt. Kosten die in dat geval in rekening moeten 

gebracht worden zijn onder andere de loonkosten en een eventuele bonus voor de verpleegster die het 

filmpje inblikt en professioneel filmmateriaal. 

Overigens bespreekt deze studie enkel de situatie waarbij op zoek wordt gegaan naar nieuwe 

werknemers. Het is echter zo dat het probleem zich ook voordoet bij de instroom in het onderwijs. Omdat 

de opleiding Verpleegkunde verlengd is met één jaar in het academiejaar 2016-2017 (Vlaamse minister 

van Onderwijs, 2015), betekent dit dat na het academiejaar 2018-2019 weinig studenten zullen 

afstuderen. Ook blijkt dat het aantal studenten die aan een richting in de gezondheidszorg starten, daalt 

(Vacature.com, 2018a). Het is bijgevolg nodig om niet alleen de instroom in het bedrijfsleven te 

onderzoeken, maar het is tevens aangeraden oplossingen te zoeken om mensen met een migratie-

achtergrond aan te moedigen om een studierichting in de gezondheidszorg te beginnen.  

Enkele respondenten vermeldden dat ze de focus op diversiteit als negatief ervaarden, terwijl anderen 

dit als positief ervaarden. Enerzijds vonden respondenten dat de focus bij een ziekenhuis op zorg moet 

liggen, wat in de filmpjes in dit onderzoek niet werd gedaan. Een andere reden waarom de focus op 

diversiteit niet als positief werd ervaren, ligt in het feit dat mensen met een migratie-achtergrond vinden 

dat iedereen gelijk behandeld moet worden. De focus op diversiteit benadrukt juist het verschil tussen 

mensen met en zonder een migratie-achtergrond. Eén van de respondenten gaf het volgende antwoord 

wanneer gevraagd werd wat hij van het filmpje vond: 

Ik vond het goed dat AZ Alpha de mensen met een migratie-achtergrond een kans geven om te 

werken. Het belang van diversiteit is duidelijk op te merken in hun beleid. Maar ik denk dat 

mensen met een migratie-achtergrond niet per se begeleid moeten worden door andere mensen 

met een migratie-achtergrond. Ik zou het veel boeiender vinden als ze begeleid worden door 

willekeurige werknemers en dus ook door pure Belgen. Volgens mij zorgt dit voor een betere 

geïntegreerde samenleving. We moeten leren om met elkaar te leren dan naast elkaar. 

Een voorbeeld waarom mensen met een migratie-achtergrond de focus op diversiteit net wel positief 

vinden, wordt vervolgens gegeven: 
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In de instelling waar ik nu werk, zijn er heel weinig tot geen personeelsleden met een diverse 

achtergrond. Dit weerhield me in de eerste instantie ook een beetje om daar te solliciteren. 

Mocht ik zo'n filmpje vóór mijn aanwerving gezien hebben, zou ik meer gemotiveerd en 

zelfzekerder zijn tijdens het sollicitatiegesprek. 

Het is duidelijk dat er verscheidene opinies zijn rond de nadruk van diversiteit in een organisatie. 

Toekomstig kwalitatief onderzoek kan uitwijzen wat de algemene denkwijze in de maatschappij is rond 

dit thema. Zo kan de inhoud van het bericht aangepast worden om de wensen van het doelpubliek meer 

in te willigen.  

Ten slotte kunnen toekomstige studies de problematiek met moslima en tegenstrijdige overtuigingen 

aanpakken. Aldus kan onderzocht worden in hoeverre het mogelijk is om moslima te vervangen door 

andere verpleegkundigen bij activiteiten die voor de moslima voor een intern conflict zorgen, zoals het 

wassen van mannen. Op lange termijn kan gewerkt worden aan bewustmaking binnen de families van 

deze moslima of in de moslimgemeenschap in het algemeen, gezien het vaak zo is dat mannen het hier 

moeilijker mee hebben dan de vrouwen zelf (Raad voor Werk en Inkomen, 2008). Op deze manier wordt 

het probleem bij de bron aangepakt, waardoor in de organisatie geen aanpassingen moeten gebeuren in 

het werkschema. Gezien de huidige tekorten in het verplegend personeel is het dan ook niet gemakkelijk 

om vervanging te vinden voor moslima wanneer ze bepaalde taken niet kunnen uitvoeren. 

 

4.4 Conclusie 

In een krappe arbeidsmarkt, waar vooral de social profit sector met grote tekorten kampt, is het 

belangrijk om onderzoek te doen hoe extra mensen kunnen aangesproken worden om in deze sector te 

werken. In die context kunnen de technieken van OIM van pas komen. In dit onderzoek worden twee 

technieken, namelijk supplication en promotion, onder de loep genomen om na te gaan of deze een 

invloed hebben op het aantrekken van mensen met een migratie-achtergrond. Uit het huidige onderzoek 

blijkt dat het effect van supplication en promotion, weergegeven in employee testimonials, algemeen 

geen significant verschil in organisatieaantrekkelijkheid aantonen in vergelijking met wanneer geen 

techniek van OIM wordt gebruikt. De techniek supplication houdt in dat de organisatie duidelijk maakt 

dat ze afhankelijk zijn van mensen met een diverse achtergrond om zelf een divers personeelsbestand 

op te bouwen. Promotion betekent dat de organisatie hun acties voor een divers personeelsbestand 

promoot in de rekruteringskanalen. Wanneer de respondenten echter zien dat de organisatie diversiteit 
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zeer belangrijk vindt, heeft de techniek promotion wel een positieve invloed op de aantrekkelijkheid van 

de organisatie. Daarnaast blijkt ook dat wanneer de respondenten een grote waarde hechten aan hun 

etnische achtergrond, de techniek supplication een positieve invloed heeft op de organisatie-

aantrekkelijkheid. Ter conclusie kunnen we stellen dat deze technieken slechts in bepaalde 

omstandigheden een positieve invloed hebben op de organisatieaantrekkelijkheid en bijgevolg op het 

aantal potentiële sollicitanten. Toekomstig onderzoek zal moeten uitwijzen of deze techniek niet een 

negatief effect heeft op mensen zonder migratie-achtergrond. Indien dit negatieve effect groter is dan 

het positieve effect op mensen met een migratie-achtergrond, is het niet aan te raden de technieken toe 

te passen.  
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Bijlage 1.1 

Bijlage 1: Organisaties die meewerkten aan het onderzoek, facebookgroepen 

waarin reclame werd gemaakt en de begeleidende brief 

Scholen16 

School Vestiging Richting 

Vives (Rhizo) Kortrijk, Ieper, Brugge HBO5 Verpleegkunde 

Hoger Instituut voor 
Verpleegkunde Sint-Elisabeth 

Turnhout HBO5 Verpleegkunde 

GO! Busleyden Atheneum-
campus Botaniek 

Mechelen, Jette HBO5 Verpleegkunde 

GO! Atheneum Campus Kompas Wetteren Verzorging, Kinderzorg 

De begeleidende brief varieerde naargelang wat aan de telefoon reeds besproken is. Een voorbeeld wordt 

bijgevolg gegeven. 

Geachte heer, geachte mevrouw, 

Ik ben Charlotte Martens, studente handelswetenschappen aan de UGent. Ik belde zonet en werd 
doorverbonden naar u in verband met het onderzoek voor mijn thesis. Dit onderzoek gaat over de 
rekrutering van mensen met een migratie-achtergrond in de zorgsector. Bijgevolg zoek ik respondenten die 
een migratie-achtergrond hebben en een zorgberoep uitoefenen of ervoor studeren. Omdat in het 
Atheneum Botaniek een hbo5 verpleegkunde richting wordt gegeven, vroeg ik mij af of mijn enquête mag 
worden verspreid onder de studenten.  

De enquête is online en volledig anoniem. In bijlage vindt u een word-document met alle vragen 
(schuingedrukte tekst is uitleg door mij), zodat u zich gemakkelijk kunt informeren. De link naar de enquête 
zelf is de volgende: 

https://ugenthabe.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_78mAUTckDws8llb  

U kunt de onderstaande mail doorsturen naar de studenten verpleegkunde zodat ze zelf kunnen uitmaken 
of ze tot de doelgroep behoren. Zo kom ik niet in rechtstreeks contact met de studenten en blijft de 
anonimiteit gewaarborgd. Nadien stuur ik met veel plezier de resultaten en conclusie van mijn thesis naar 
u op. 

Indien u meer info wenst nodig ik u graag uit mij te mailen of te telefoneren! 

Met vriendelijke groeten,

                                                           

16 Deze scholen hebben de auteur bevestigd dat ze de enquête rondgestuurd hebben. Het is goed mogelijk 
dat er nog scholen dit verzonden hebben, maar daar heeft de auteur geen bevestiging van gekregen. 
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Charlotte Martens 

ctmarten.martens@ugent.be 

0495388963 

______________________________________ 

 

Hallo! 

Ik ben Charlotte Martens en ik studeer handelswetenschappen aan de universiteit van Gent. Voor mijn 
thesis heb ik respondenten nodig om mijn enquête in te vullen. Deze respondenten moeten voor een 
zorgberoep studeren of het uitvoeren én een migratie-achtergrond hebben (zelf een andere nationaliteit 
hebben, òf een van de ouders, òf twee van de grootouders). 

Voldoe jij aan deze eigenschappen? Dan zou ik het super vinden als je mijn enquête wilt invullen. Wie op 
het einde zijn/haar e-mail-adres geeft, maakt tevens kans op een bon bij bol.com van 20 euro. Dit onderzoek 
loopt geheel anoniem. 

https://ugenthabe.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_78mAUTckDws8llb 

Bij verdere vragen of opmerkingen mag je mij steeds contacteren! 

Met vriendelijke groeten, 

Charlotte Martens 

ctmarten.martens@ugent.be 

0495388963 

 

Bedrijven17 

Bedrijf Vestiging Soort organisatie 

ASZ Aalst Aalst, Geraardsbergen, Wetteren Ziekenhuis 

AZ Sint-Maria Halle Ziekenhuis 

AZ Sint-Elisabeth Herentals Ziekenhuis 

Sint-Trudo Sint-Truiden Ziekenhuis 

PC Ariadne Lede Psychiatrisch Centrum 

                                                           

17 Deze organisaties hebben de auteur bevestigd dat ze de enquête rondgestuurd hebben. Het is goed 
mogelijk dat er nog organisaties dit verzonden hebben, maar daar heeft de auteur geen bevestiging van 
gekregen. 
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PC Grimbergen Grimbergen Psychiatrisch Centrum 

VDAB Oost-Vlaanderen Overheidsdienst 

Voor de gecontacteerde bedrijven geldt hetzelfde principe als bij de scholen. De begeleidende brief 

varieerde naargelang wat aan de telefoon reeds uitgelegd was. Tevens werd gedurende het zoektocht de 

doelgroep vergroot naar mensen die ook van landen binnen de EU afkomstig zijn, waardoor het deel over 

de migratie-achtergrond in de e-mail werd aangepast nadat deze keuze werd gemaakt. Ook hier wordt 

opnieuw een voorbeeld gegeven. 

Geachte heer, geachte mevrouw, 

Ik ben Charlotte Martens, studente Handelswetenschappen aan UGent en heb zonet gebeld in verband met 
een onderzoek voor mijn thesis. Dit onderzoek gaat over de rekrutering van mensen met een migratie-
achtergrond in de zorgsector en wordt uitgevoerd in samenspraak met de sectororganisatie VIVO. 

Gezien het beroep (hoofd)verpleeegkundige op één staat in de lijst van knelpuntberoepen van de VDAB, is 
het belangrijk verder te zoeken naar manieren om deze jobs aantrekkelijk te maken. Mensen met een 
migratie-achtergrond kunnen nog meer worden aangesproken om voor deze job te gaan. 
Minderheidsgroepen zijn in het algemeen meer aangetrokken om ergens te werken als ze zien dat anderen 
van hun minderheid daar ook reeds werken. Op deze manier kunnen we het tekort aan werkkrachten deels 
opvangen. 

Ik onderzoek of een werknemersgetuigenis van iemand met een migratie-achtergrond kan helpen deze 
mensen over de streep te trekken. Voor mijn onderzoek heb ik 120 respondenten met een migratie-
achtergrond nodig, die in de zorgsector werken (en ook een zorgberoep uitoefenen) of ervoor studeren. Zij 
krijgen een filmpje te zien met iemand met een migratie-achtergrond die vertelt waarom ze graag werkt in 
een fictief ziekenhuis. Vervolgens worden er enkele vragen over gesteld. Er zijn 3 verschillende filmpjes, 
naargelang de techniek toegepast. Deze enquête neemt een kleine 10 minuten in beslag. 

Gezien het aantal mogelijke respondenten nogal wordt beperkt, heb ik uw hulp hierbij nodig. Dit kan op 2 
manieren. Heeft u een lijst waarbij af te leiden is wie een migratie-achtergrond heeft (of een vermoeden 
van migratie-achtergrond, zoals een naam die anders klinkt, al kan dit verkeerd overkomen naar uw 
werknemers en dit is dus niet aan te raden)? In dit geval kunt u deze personen een mail sturen. In het meer 
waarschijnlijke geval heeft u hier geen zicht op. Dan stel ik voor dat u een mail stuurt naar al u medewerkers 
met de vraag wie een migratie-achtergrond heeft en mijn enquête wilt invullen. Deze mail kan van mij 
komen (zie onderstaand) of kunnen jullie zelf opstellen. Het onderzoek loopt dus volledig anoniem. Ik kom 
niet in contact met de respondenten en weet hun namen niet. 

Ik wil er even bij vermelden dat ik de definitie van vluchtelingenwerk Vlaanderen volg, wat wil zeggen dat 
een migratie-achtergrond betekent dat de persoon, één van de ouders of twee van de groot-ouders een 
nationaliteit heeft die niet tot de EU behoort. 

Na mijn onderzoek stuur ik, indien gewenst, graag een verkort document met mijn onderzoek en resultaten 
naar u op. De respondenten kunnen tevens een bon van 20 euro bij bol.com winnen. 

Alvast bedankt voor uw interesse! Ik kijk uit naar uw reactie! 

Met vriendelijke groeten,

http://bol.com/
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Charlotte Martens 

ctmarten.martens@ugent.be 

0495388963 

________________________________________________ 

Geachte heer, geachte mevrouw, 

Ik ben Charlotte Martens en ik studeer handelswetenschappen aan de universiteit van Gent. Voor mijn 
thesis heb ik respondenten nodig om mijn enquête in te vullen. Deze respondenten moeten een zorgberoep 
uitoefenen én een migratie-achtergrond hebben (zelf een nationaliteit, òf een van de ouders, òf twee van 
de grootouders, hebben van een land buiten de EU). Dit onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met 
VIVO. 

Voldoet u aan deze eigenschappen? Dan waardeer ik het indien u mijn enquête wilt invullen. Wie op het 
einde zijn/haar e-mail-adres geeft, maakt tevens kans op een bon bij bol.com van 20 euro. Dit onderzoek 
loopt geheel anoniem. 

https://ugenthabe.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_78mAUTckDws8llb 

Bij verdere vragen of opmerkingen mag u mij steeds contacteren. 

Met vriendelijke groeten, 

Charlotte Martens 

ctmarten.martens@ugent.be 

0495388963 

 

Facebookgroepen 

Naam facebookgroep Vestiging 

Schakeljaar Verpleeg- en Vroedkunde 2018-2019 UA Antwerpen 

UA schakeljaar master in de verpleegkunde en vroedkunde 2018-2019 Antwerpen 

Ergotherapie Thomas More Antwerpen 

Toegepaste psychologie fase 2 2018-2019 TM Antwerpen 

Toegepaste Psychologie fase 3 2018-2019 TM Antwerpen 

Ergotherapie 3e jaars Brugge 

1Ma geneeskunde VUB 2018-2019 Brussel 

Schakeljaar tot Master in de Verpleegkunde en Vroedkunde 2018-2019 Gent 

mailto:ctmarten.martens@ugent.be
http://bol.com/
https://ugenthabe.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_78mAUTckDws8llb
mailto:ctmarten.martens@ugent.be
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Master in de Verpleegkunde en Vroedkunde 2017-2018 Gent 

Master in de verpleegkunde en de vroedkunde 2018-2019 Gent 

Oud-studenten Verpleegkunde Arteveldehogeschool Gent 

1ste Master REVAKI 2018-2019 Gent 

2de Master REVAKI MSS 2018-2019 Gent 

Geneeskunde Gent 2014-2020 Gent 

Geneeskunde Ugent 2013-2019 Gent 

Betaalde experimenten in psychologie en neurowetenschappen regio 
Gent 

Gent 

Home Vermeylen Gent 

Master Neuro 2016-2018 Leuven 

2e Master Kiné 2018-2019 Leuven 

2e Master Neurologie Leuven 2018 - 2019 Leuven 

Master Neuro Interuniversitair 18-19 / 

Begeleidend bericht 

Dag iedereen! 

Voor mijn thesis in Handelswetenschappen heb ik een zeer gerichte doelgroep: student of werkende in de 
zorgsector én een migratie-achtergrond hebben. Voldoe jij aan deze eigenschappen? Dan apprecieer ik het 
enorm als je mijn enquête van een kleine 10 minuten wilt invullen. 

Waarom zou je dat doen? Je kan een bon van 20 euro bij bol.com winnen! Hoera! 

(Ken je iemand die aan deze eigenschappen voldoet? Voel je vrij de link naar hem/haar te sturen!) 

https://ugenthabe.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_78mAUTckDws8llb 
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Bijlage 2: Vragenlijst 

Inleiding 

Beste, 

  

Heel erg bedankt dat je mij wilt helpen aan mijn thesisonderzoek aan de UGent. Jouw deelname is zeer 
waardevol voor zorginstellingen en werkzoekenden. De volledige enquête neemt ongeveer een kleine 10 
minuten in beslag.  

  

Indien je op het einde jouw e-mailadres geeft, heb je kans op een waardebon van 20 euro bij Bol.com, die 
wordt verloot onder de respondenten. Dit email-adres wordt enkel voor deze actie gebruikt. Voor de rest 
is deze enquête geheel anoniem. 

  

Alvast bedankt om mij verder te helpen mijn thesis tot een goed einde te brengen! 

Bij verdere opmerkingen, aarzel niet om mij te contacteren! 

Charlotte Martens 

Studente Handelswetenschappen - Personeels- en organisatiemanagement 

ctmarten.martens@ugent.be 

0495/388963 

  

Door deel te nemen aan deze vragenlijst, geef je de goedkeuring dat jouw antwoorden voor 
wetenschappelijk onderzoek worden gebruikt. 

 

 

Beeld je in dat je op zoek bent naar een job in de zorgsector. 

 

Je komt te weten dat er een gepaste vacature is bij AZ Alpha en wilt wat meer weten over de organisatie. 
Op hun website zie je het volgende filmpje waarin medewerker Elen Petrossyan vertelt hoe zij het werken 
bij AZ Alpha ervaart. 

 

Filmpjes plus tekst 

Je zet best uw geluid aan om volgend filmpje te bekijken. Nadien worden over deze video enkele vragen 
gesteld, gevolgd door enkele algemene vragen. 

 



 

Bijlage 2.2 

De respondenten krijgen willekeurig 1 van de 3 filmpjes te zien. In deze filmpjes spreekt een meisje uit 
Armenië die hier reeds lang woont en als moedertaal (onder andere) Nederlands spreekt. Éen filmpje past 
geen techniek toe. Het meisje spreekt over hoe het is om voor het fictieve ziekenhuis AZ Alpha te werken en 
waarom ze dat zo graag doet. Bij de 2 andere filmpjes is een alina toegevoegd met een techniek. Het ene 
noemt men ‘supplication’, waarbij ze zegt dat het ziekenhuis diversiteit zeer belangrijk vindt en dat mensen 
met een andere afkomst sterk worden aangemoedigd om zich kandidaat te stellen. De andere techniek is 
‘promotion’, waarbij ze spreekt over de mentoring programma’s voor mensen met een andere afkomst en 
het beleid dat het ziekenhuis heeft uitgewerkt om deze mensen te stimuleren. Vervolgens kunnen de 
respondenten de tekst nogmaals doorlezen, die hieronder ook te vinden is. De filmpjes zijn op te vragen op 
het e-mailadres charlottemartens_@hotmail.com. 

 

Ik ben reeds 2 jaar aan het werk als verpleegkundige op de dienst brandwonden in het AZ Alpha en ik heb 
me deze keuze nog niet beklaagd. Het is een zeer modern en aangenaam ziekenhuis om in te werken. Ik 
kon de geleerde theorie uit de opleiding hier toepassen op een rustige manier. De ondersteuning was altijd 
goed, en daar kan ik nog steeds op terugvallen wanneer ik wil.  

 

De voldoening van patiënten die je oprecht dankbaar zijn doen me steeds met plezier naar het werk komen. 
Door op de dienst van brandwonden te werken, kan je een patiënt echt verder helpen met een goede 
verzorging en dat doet toch wel iets met je. 

 

Extra alinea voor Supplication 

In het AZ Alpha streven ze ernaar een divers personeelsbestand op te bouwen met mensen die zowel 
verschillen op vlak van geslacht, leeftijd en afkomst. Dit vinden ze een grote meerwaarde, omdat andere 
visies steeds zeer nuttig zijn. Er is echter nog werk aan de winkel. Indien nog meer mensen met verschillende 
afkomsten zouden solliciteren bij AZ Alpha, zouden ze nog diverser kunnen worden. Deze mensen worden 
dus sterk aangemoedigd om zich kandidaat te stellen! 

 

Extra alinea voor Promotion 

Bij AZ Alpha is er zelfs een mentoring programma waarbij ik als startende verpleegkundige terecht kon bij 
een ervaren persoon die ook een niet Belgische achtergrond had. Dankzij dit programma had ik iemand om 
op terug te vallen, dit was zeker een groot voordeel voor mijn carrière. Ook heeft het management een 
beleid uitgewerkt waarbij mensen met een andere origine gestimuleerd worden om zich kandidaat te 
stellen als hoofdverpleegkundige. Hierdoor zijn er al verschillende collega’s met een andere afkomst 
doorgestroomd naar zulke functies. 

 

Inhoudelijke meningsvragen over het filmpje 

Lees onderstaande uitspraken over de zorginstelling AZ Alpha. Geef aan in welke mate je het eens bent met 
deze uitspraken, ook al is dit misschien niet zo gemakkelijk. Kies het antwoord dat het eerst bij je opkomt. 
(tabel met antwoordmogelijkheden ‘volledig oneens’ – oneens – noch eens, noch oneens – eens – volledig 
eens) 
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AZ Alpha zou voor mij een goede plek zijn om te werken. 

AZ Alpha is voor mij een aantrekkelijke plaats om te werken. 

Ik ben geïnteresseerd om meer te weten te komen over AZ Alpha. 

Een job in AZ Alpha is zeer verleidelijk voor mij. 

Ik zou niet geïnteresseerd zijn in AZ Alpha, behalve als ik echt nergens werk vind. 

 

Ik zou een jobaanbieding van AZ Alpha aanvaarden. 

Indien AZ Alpha mij zou uitnodigen tot een sollicitatiegesprek, zou ik gaan. 

Ik zou veel moeite doen om voor AZ Alpha te kunnen/mogen werken. 

Ik zou AZ Alpha aanraden aan een vriend die op zoek is naar werk. 

 

Zorgkundigen zijn waarschijnlijk trots wanneer ze vertellen dat ze voor AZ Alpha werken. 

Dit is een werkgever met een goed imago. 

AZ Alpha heeft waarschijnlijk een goed imago als een voortreffelijke werkgever. 

Er zijn waarschijnlijk veel mensen die graag voor AZ Alpha willen werken. 

 

Ik denk dat AZ Alpha diversiteit waardeert. 

Ik denk dat AZ Alpha een divers werknemersbestand wil rekruteren. 

Ik denk dat AZ Alpha respect heeft voor medewerkers van diverse afkomst. 

Ik denk dat AZ Alpha iedereen gelijk behandelt, ongeacht geslacht, afkomst, religie of leeftijd. 

Ik denk dat de werknemers in AZ Alpha hun collega’s gelijk behandelen. 

 

Ik ben blij te behoren tot de groep met mijn afkomst. 

Ik heb sterk het gevoel dat ik deel uitmaak van de groep met mijn afkomst. 

Ik begrijp goed wat het betekent om deel uit te maken van de groep met mijn afkomst. 

Ik ben trots op mijn afkomst. 

Ik voel me sterk verbonden met mijn afkomst. 

Ik heb een goed gevoel bij mijn etnische achtergrond. 

Ik ben trots op wat mensen met mijn achtergrond hebben verwezenlijkt. 

 

Demografische gegevens 

Ten slotte willen we enkele algemene gegevens om de resultaten goed te kaderen. 



 

Bijlage 2.4 

 

Ik ben een 

- Man 
- Vrouw 

 

Welke is uw huidige leeftijd (in jaar)? 

…… 

 

Wat is uw nationaliteit? 

- Belg 
- Andere 

 

Indien Andere is aangeduid: Indien andere, welke nationaliteit? 

….. 

 

Heeft 1 (of 2) van uw ouders een andere nationaliteit dan Belg? 

- Ja 
- Neen 

 

Indien Ja is aangeduid: Zo ja, welke nationaliteit? 

….. 

 

Hebben 2 (of meer) van jouw grootouders een andere nationaliteit dan Belg? 

- Ja 
- Neen 

 

Indien Ja is aangeduid: Zo ja, welke nationaliteit(en)? 

….. 

 

Indien Andere of Ja minstens 1 maal is aangeduid: In welke mate ben je eens met de volgende uitspreken? 

 



 

Bijlage 2.5 

Deze etnische achtergrond is 

….. 

 

Werkt of studeert u in de zorgsector? 

- Ja, ik werk in de zorgsector. 
- Ja, ik studeer in een richting die met de zorgsector te maken heeft. 
- Neen, ik studeer of werk in een andere sector. 

 

Indien men werkt in de zorgsector: Wat is uw beroep? 

….. 

Hoelang werkt u reeds in de zorgsector? 

….. 

 

Indien men studeert in de zorgsector: Welke richting? 

….. 

 

Indien men in een andere sector werkt of studeert: In welke sector werkt u? Welk beroep beoefent u daarin? 

….. 

 

Validatievragen 

Wat vond je van het filmpje? Wat vond je goed? Wat vond je minder goed? 

….. 

 

Wanneer zou jij zo’n filmpje aantrekkelijk vinden? Wanneer zou het je aanzetten om te solliciteren bij de 
organisatie? Leg uit. 

….. 

 

Heeft u een idee wat de afkomst is van de werkneemster in het filmpje die in het begin van deze enquête 
werd getoond? 

- Belg 
- Niet-Belg 
- Ik weet het niet 

 



 

Bijlage 2.6 

Is deze stelling juist? In het filmpje werd gesproken over activiteiten die de organisatie al ondernam om 
mensen met een andere etnische achtergrond te steunen. 

- Waar 
- Niet waar 

 

Is deze stelling juist? In het filmpje werd besproken waarom het zo belangrijk is dat mensen met een andere 
etnische achtergrond zich kandidaat stellen voor een functie. 

- Waar 
- Niet waar 

 

Heeft u nog verdere opmerkingen? 

….. 

 

Wilt u kans maken op de waardebon van 20 euro bij Bol.com? Vul dan uw email-adres hieronder in. Dit 
email-adres wordt op geen enkele manier aan uw antwoorden verbonden. 

….. 
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