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Samenvatting
De beperkte vertegenwoordiging van vrouwen in de wetenschappelijke top van universiteiten lijkt
problematisch. Ondanks het beleid van de overheid en de universiteiten zelf, stijgt het aantal
vrouwelijke hoogleraren minimaal. Een mogelijke oorzaak voor deze beperkte vertegenwoordiging
lijkt te liggen in de organisatiecultuur (Rutherford, 2001; Sanders et al, 2009). De organisatiecultuur
omvat de gedeelde ‘ongeschreven regels’ over hoe men zich behoort te gedragen (Hofstede, 1980;
House et al, 2004). De verklaring lijkt te liggen bij een ‘mannelijke’ organisatiecultuur van
universiteitenwaar vrouwen zich niet in thuis voelen (Maier, 1999; Bleijenbergh et al, 2010).
De onderzoeksvraag van dit onderzoek is: Wat is de relatie tussen de organisatiecultuur van een
afdeling en het percentage vrouwen in deze afdeling en in de top van deze afdeling? De hypothese
van dit onderzoek is als volgt: er is een samenhang tussen de aanwezigheid van bepaalde
‘ongeschreven regels’ en het percentage vrouwen in een afdeling en in de top van een afdeling.
Om deze onderzoeksvraag te beantwoorden is de organisatiecultuur geoperationaliseerd in vier
kenmerken, namelijk samenwerken, competitie, het proces van prestatie en het resultaat van
prestatie. Deze selectie bevat die kenmerken die, volgens eerder onderzoek, een rol lijken te spelen
bij de vertegenwoordiging van vrouwen. Mijn studie is erop gericht om de sociale gedragsnormen
omtrent deze vier kenmerken te achterhalen. Om deze ‘ongeschreven regels’ te meten zijn de
kenmerken geoperationaliseerd in zes concepten, namelijk hulpzoekend gedrag, kennisdeling en
samen publiceren, zelfprofilering, gewenste toewijding en onderzoek en onderwijs.
Om de samenhang met de vertegenwoordiging van vrouwen in een afdeling te meten, is middels
statistieken van de onderzoeksorganisatie de ‘afhankelijke’ variabele samengesteld: hget percentage
vrouwen in een afdeling en het percentage vrouwen op topposities in een afdeling. Topposities zijn
in deze studie gedefinieerd als universitair hoofddocenten en hoogleraren.
Het antwoord op de hoofdvraag is dat er een relatie bestaat tussen drie van de vier kenmerken van
de organisatiecultuur van een afdeling en het percentage vrouwen in deze afdeling. Er bestaat een
negatieve samenhang tussen de gedragsnormen omtrent samenwerken, het proces en het resultaat
van prestatie en het percentage vrouwen in een afdeling. Er ontbreekt een samenhang tussen de
gedragsnormen omtrent competitie en het percentage vrouwen in een afdeling.
Opvallend is het ontbreken van een significante relatie tussen de sociale gedragsnormen omtrent de
hulpzoekend gedrag, kennisdeling en samen publiceren, zelfprofilering en toewijding als voorwaarde
voor succes,en het belang van onderzoek en onderwijs en de aanwezigheid van vrouwen op
topposities in een afdeling. Alleen de gedragsnorm omtrent fulltime werken als voorwaarde voor
succes hangen significant samen met het percentage vrouwen op toppositie.
Dit laatste resultaat is mogelijk te verklaren door het bestaan van een ‘top-cultuur’ waarin andere
‘ongeschreven regels’ gelden dan in de rest van de afdeling. Er is wellicht wel een relatie tussen de
sociale gedragsnorm uit deze ‘top-cultuur’ en het aantal vrouwen op topposities. Ook kan dit
opvallende resultaat wellicht worden verklaard door het type vrouw dat zich op topposities bevindt.
Dit type vrouw lijkt wellicht meer op een man: zij is vaker kinderloos en lijkt een voorkeur voor een
‘mannelijke’ organisatiecultuur te hebben.
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Hoofdstuk 1: Inleiding
De afgelopen vijftig jaar hebben grote veranderingen plaatsgevonden op het gebied van gelijke
behandeling van man en vrouw. Een voorbeeld is de arbeidsparticipatie van vrouwen. Waar in 1947
slechts 23 procent van de vrouwen werkten, is dat aantal gestegen naar 59 procent in 2004 (Tijdens,
2006). Dat is deels te danken aan het fenomeen deeltijdwerken. Nederland kent namelijk het
hoogste percentage deeltijdwerkers van Europa (48,3 % in 2009) (Eurostat – Employment statistics).
Gelijke vertegenwoordiging op het gebied van topposities binnen organisaties is echter nog geen
realiteit in de Nederlandse maatschappij. Zowel in private als in publieke sectoren blijkt het een
probleem om vrouwen op topposities te krijgen. Dit is niet alleen een nationaal probleem, maar staat
internationaal ook hoog op de agenda. De EU ministers van werkgelegenheid en sociale zaken
hebben op 7 maart 2011 bijvoorbeeld in een vernieuwd verdrag bevestigd dat ze toewerken naar
meer vrouwen in ‘decision-making’ posities1.
De situatie in Nederland is goed te beschouwen aan de hand van de Emancipatiemonitor 2010. Uit
deze publicatie blijkt dat ten opzichte van voorgaande jaren meer vrouwen management- en
topfuncties bezitten. Het aandeel vrouwen in topfuncties in de top 100 van grootste bedrijven in
Nederland (raden van bestuur/directies en raden van commissarissen/toezicht) nam 2 procentpunt
toe: van 7% in 2008 naar 9% in 2009. Ondanks deze stijging zijn nog steeds slechts 9 van de 100
topfuncties door een vrouw bezet. Bij de rijksoverheid is het iets beter gesteld met de
vertegenwoordiging van vrouwen in de top. Het aandeel van vrouwen onder hoge en topambtenaren
is van 20% in 2008 gestegen naar 26% in 2009. Toch zijn de doelen die de overheid zichzelf had
gesteld niet behaald. In de Emancipatienota van de overheid staat het emancipatiebeleid van de
Nederlandse overheid voor de periode van 2008 tot 2011 beschreven. Over vrouwen op topposities
zegt deze nota: “Het aandeel van vrouwen in de top van bedrijven en instellingen komt bijna nooit
overeen met het aandeel vrouwen in de desbetreffende sector. Of met de bevolking, als je kijkt naar
de vertegenwoordiging van vrouwen in politiek en bestuur” (Rijksoverheid Emancipatienota: 34). De
Nederlandse overheid is zich bewust van het belang van de beperkte vertegenwoordiging van
vrouwen op topfuncties.
Een ander initiatief is de lancering van het charter ‘Talent naar de top’ in mei 2008, waarmee de
gelijknamige stichting (opgericht in 2007 als Topbrainstorm) “een hogere toestroom, doorstroom en
behoud van vooral vrouwelijk talent in topfuncties” wil bereiken (charter ‘Talent naar de top’). Om
het draagvlak van het charter te vergroten is de taskforce ‘Talent naar de Top’ opgericht. Wanneer
een organisatie het charter ondertekent, wordt toegezegd om de jaren daarna concrete maatregelen
te nemen om meer ruimte te geven aan vrouwelijk talent, dat wil zeggen behouden en benoemen. Er
worden duidelijke en meetbare doelstellingen opgesteld met een strategie om deze te bereiken. De
ondertekenaars rapporteren jaarlijks aan de Commissie Monitoring over hun resultaten. Inmiddels
hebben 170 organisaties het charter ondertekend (website talentnaardetop.nl). Het mag duidelijk
zijn dat dit onderwerp een actueel onderwerp is.
Mijn onderzoek richt zich in het bijzonder op de vertegenwoordiging van vrouwen in de
wetenschappelijke top van universiteiten. De situatie wordt door Willemsen en Timmers (2009) als
volgt verwoord: “In Nederland zijn vrouwen ondervertegenwoordigd in alle [hogere, LE]
wetenschappelijke functies op universiteiten, dat wil zeggen dat er minder vrouwen zijn in een
bepaalde functie dan verwacht kan worden op basis van hun aanwezigheid in promotie- en
1

http://www.nu.nl/economie/2463272/europarlement-wil-meer-vrouwen-top.html
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postdocplaatsen en van de daarin behaalde prestaties” (Willemsen & Timmers, 2009: 8). Het
probleem binnen universiteiten is dus dat vrouwen wel instromen, maar niet doorstromen naar de
wetenschappelijke functies in de top. Dit heeft een beperkte vertegenwoordiging van vrouwen in
deze top tot gevolg. Grafiek 1.1 toont de situatie in 2008 (Monitor Vrouwelijke Hoogleraren). De
sekseverdeling onder studenten en geslaagden is ongeveer gelijk. Naarmate de functie hoger wordt,
neemt de vertegenwoordiging van vrouwen echter af. Van alle hoogleraren is in 2008 slechts 11,7%
vrouw.

M/V verdeling per functiecluster
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universitair hoofddocenten
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81,8

hoogleraren

11,7

88,3
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grafiek 1.1: M/V verdeling per functiecluster

Tussen 2007 en 2009 is het aantal vrouwelijke hoogleraren langzaam gestegen van 11% tot 12%
(Emancipatiemonitor 2010). Dit ondanks de doelstelling van de Nederlandse overheid om in 2010
minstens 15% vrouwelijke hoogleraren te hebben. Daarbij moet worden opgemerkt dat Nederland
de Europese doelstelling van 25% vrouwelijke hoogleraren in 2010 op voorhand al heeft verlaagd.
Met ongeveer 11% vrouwelijke hoogleraren in 2007 nam Nederland plaats 23 van 27 op de Europese
ranglijsten in.
Door de enorme uitval van talent laten universiteiten hun capaciteiten onbenut (Monitor
Vrouwelijke Hoogleraren: 6). In het licht van de huidige kenniseconomie is dit een cruciaal punt.
Sinds het begin van dit millennium is namelijk een nieuwe fase begonnen waarin kennis een zeer
belangrijke rol is gaan spelen (Nijhof, 2005). Een belangrijk deel van de economische groei komt
voort uit kennis. Een kenniseconomie is een economie waarbij de traditionele productiefactoren
kapitaal, ruwe materialen en arbeid worden vervangen door de toepassing van kennis (Kessels, 2001:
497).
Bovenstaande probleemschets van het onderzoeksterrein toont dat de beperkte vertegenwoordiging
van vrouwen op topposities problematisch blijkt. Ook bij universiteiten is deze beperkte
vertegenwoordiging van vrouwen in de wetenschappelijke top een erkend probleem. Inmiddels
hebben twaalf universiteiten het charter ondertekend. Ook de overheid laat met haar
Emancipatienota zien dat zij het probleem betreffende de beperkte vertegenwoordiging van
vrouwen urgent acht. In bovengenoemde nota wordt het emancipatiebeleid van de Rijksoverheid
genoemd, zoals het Aspasia programma dat zich erop richt de grote doorstroom te bevorderen van
vrouwelijke universitair docenten naar universitair hoofddocenten. Ook geeft de overheid steun aan
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het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH), dat zich richt op netwerken en mentoring in
het veld. Kortom, met het charter en de Emancipatienota wordt er emancipatiebeleid gevoerd, maar
heeft dit beleid zijn doel nog niet gehaald.
De vraag rijst waarom dit doel nog niet is bereikt. Naar de oorzaken van de beperkte
vertegenwoordiging van vrouwen in organisaties is al veel onderzoek gedaan. Een veel genoemde
verklaring is gebaseerd op de zogenaamde pijplijntheorie (Bleijenbergh et al, 2010). Deze theorie
stelt dat de achterstand van vrouwen in de top het gevolg is van het gebrek aan vrouwen in
organisaties in het verleden (Draulans, 2001). Op termijn zullen deze vrouwen doorstromen en dus
ook in de top van de organisatie terecht komen. Deze verklaring is echter niet afdoende voor de
huidige beperkte vertegenwoordiging van vrouwen in de wetenschappelijke top van universiteiten.
Gezien de hoeveelheid vrouwelijke studenten en promovendi sinds respectievelijk de jaren zeventig
en tachtig, had het aantal vrouwelijke professoren, volgens Brouns et al (2004) en Van den Brink
(2009), al veel groter moeten zijn.
De variëteit van verklaringen is groot, maar is globaal in te delen in drie categorieën, gebaseerd op de
bestaande literatuur. Sommige onderzoekers stellen dat de oorzaak van de beperkte
vertegenwoordiging van vrouwen ligt bij deze vrouwen zelf (bijvoorbeeld van Anders, 2001), waar
anderen de oorzaak zoeken in de rolverdeling die de maatschappij mannen en vrouwen oplegt
(bijvoorbeeld Duehr & Bono, 2006). De derde categorie wordt gevormd door onderzoekers die
stellen dat de oorzaak in de organisatie zelf ligt (bijvoorbeeld Liff, 1999). De oorzaken worden in het
theoretisch kader (hoofdstuk 3) verder toegelicht.
Één oorzaak die binnen de laatste categorie valt, is de organisatiecultuur (Bleijenbergh et al; 2010;
Sanders et al, 2009; Rutherford, 2001). Deze mogelijke oorzaak voor de beperkte
vertegenwoordiging van vrouwen staat centraal in mijn onderzoek. Veel eerder onderzoek richt zich
namelijk op verschillende oorzaken tegelijkertijd (bijvoorbeeld Bleijenbergh et al, 2010). Bovendien is
volgens Bajdo en Dickson (2001) kwantitatief en empirisch onderzoek naar de relatie tussen de
organisatiecultuur en de beperkte vertegenwoordiging van vrouwen beperkt. Daarom is hier gekozen
voor een kwantitatief, empirisch onderzoek naar één oorzaak. Deze keuze wordt verder toegelicht in
het volgende hoofdstuk.
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Hoofdstuk 2: Onderzoeksvraag
In dit hoofdstuk wordt de vraagstelling van mijn onderzoek gepresenteerd. Bovendien wordt de
vraagstelling in een maatschappelijke en wetenschappelijke context geplaatst.
Dit onderzoek beoogt meer inzicht te geven in mogelijke oorzaken van het probleem rondom de
beperkte vertegenwoordiging van vrouwen in de wetenschappelijke top. Eerder onderzoek laat zien
dat een mogelijke oorzaak ligt in de organisatiecultuur (Bleijenbergh et al; 2010; Sanders et al, 2009;
Rutherford, 2001). Daarom is de onderzoeksvraag als volgt geformuleerd:
Wat is de relatie tussen de organisatiecultuur van een afdeling en het percentage vrouwen in deze
afdeling en in de top van deze afdeling?
De onderzoeksvraag wordt weergegeven in het volgende conceptueel model.
DE ORGANISATIECULTUUR
VAN EEN AFDELING

PERCENTUELE AANTAL VROUWEN
(OP TOPPOSITIES) IN EEN AFDELING

De ‘onafhankelijke’ variabele in dit conceptueel model wordt gevormd door de organisatiecultuur
van een afdeling, die wordt gemeten door een vragenlijst. Met deze vragenlijst wordt de individuele
perceptie van de organisatiecultuur van de afdeling gemeten. De respondent wordt gevraagd naar de
‘ongeschreven regels’ binnen zijn of haar afdeling. Hierbij ligt de focus op de ‘ongeschreven regels’ in
de afdeling en niet op wat de respondent denkt dat er van hem persoonlijk wordt gevraagd (Chan,
1998; Glisson & James, 2002).
De basisaanname is dat er een gedeelde perceptie van de organisatiecultuur bestaat. Deze aanname
is gebaseerd op onder andere onderzoek van Bajdo en Dickson (2001), Glisson en James (2002) en
House et al (2002). De individuele percepties van de organisatiecultuur van een afdeling vormen
samen deze gedeelde perceptie van de organisatiecultuur van een afdeling. Over het samenvoegen
van deze individuele percepties schrijven Glisson en James het volgende: “Within-group consensus is
then required to justify the aggregation of the individuals’ beliefs about the behavioral expectations
and norms within the work unit as a representation of the unit-level construct, i.e. culture” (2002:
771). De wetenschappelijke verantwoording voor het samenvoegen volgt uit de ANOVA test. Deze
test laat zien dat verschillen binnen groepen kleiner zijn dan verschillen tussen groepen.
De ‘onafhankelijke’ variabele wordt toegelicht in het theoretisch kader (hoofdstuk 3) en de methode
(hoofdstuk 4).
In navolging van de onderzoeksvraag, komt de ‘afhankelijke’ variabele in dit conceptueel model in
twee verschillende vormen voor: het percentage vrouwen binnen de hele afdeling en het percentage
vrouwen op topposities. Topposities worden gedefinieerd als de posities van hoogleraar (HL) en de
posities van universitair hoofddocent (UHD), op basis van het jaarverslag 2009 van de
onderzoeksorganisatie. De ‘afhankelijke’ variabele wordt verder toegelicht in het theoretisch kader
(hoofdstuk 3) en de methode (hoofdstuk 4).

9
afstudeerscriptie C.C. (Lotte) Edelkoort – augustus 2011

doelstelling
Dit onderzoek richt zich op het toetsen van één mogelijke oorzaak van de beperkte
vertegenwoordiging van vrouwen in de wetenschappelijke top van de universiteit. Het doel van mijn
onderzoek is de relatie te analyseren tussen de organisatiecultuur van een bepaalde afdeling en de
vertegenwoordiging van vrouwen, zowel in de gehele afdeling als in de top.
In dit onderzoek wordt de relatie tussen deze twee variabelen gemeten en niet de causale relatie,
omdat geen longitudinale data beschikbaar zijn. De organisatiecultuur kan van invloed zijn op de
feitelijke vertegenwoordiging van vrouwen op topposities, maar er kan ook een invloed andersom
mogelijk zijn. De vraag betreffende de causale relatie tussen deze twee concepten wordt in dit
onderzoek dan ook niet beantwoord.
HRM
In de wetenschappelijke literatuur is geen overeenstemming te vinden over het mogelijke effect van
HR instrumenten op de organisatiecultuur. Volgens het onderzoek van Jansen et al (2001) hebben HR
praktijken gericht op de organisatiecultuur geen invloed op de doorstroom van vrouwen naar
management posities. Ander onderzoek laat echter zien dat HR instrumenten de praktijken van een
organisatiecultuur wel kunnen beïnvloeden (Badjo & Dickson, 2001). De resultaten van het
onderzoek van Dreher (2003) duiden erop dat “there are actions organizational leaders can take to
improve the likelihood that women will be able to successfully compete for senior management
positions” (2003: 557). Dit onderzoek toont dat HR instrumenten gericht op een ‘work/life’ balans,
een positieve invloed hebben op de organisatiecultuur en op de vertegenwoordiging van vrouwen op
management posities. Kortom, door de inzet van HR instrumenten lijkt een verandering in cultuur
mogelijk te zijn.
Dit proces van cultuurverandering is echter gecompliceerd en ingewikkeld. Toch hebben
verschillende auteurs geprobeerd cultuurverandering concreet te maken door een stappenplan of
checklist op te zetten (Hofstede, 2010; Kotter & Cohen, 2005). Elk van deze concretiseringen vereist
een duidelijk beeld van de huidige cultuur en de gewenste toekomstige cultuur.
Het resultaat van dit onderzoek is een overzicht van die kenmerken van de organisatiecultuur die een
rol spelen bij de vertegenwoordiging van vrouwen. Dit resultaat geeft een beeld van de gewenste
toekomstige organisatiecultuur van een afdeling waarin vrouwen gedijen, en vormt een belangrijke
stap bij de inzet van HR instrumenten in het proces van cultuurverandering. Het doel van dit
onderzoek is dus niet om een overzicht van deze HR instrumenten te geven.
wetenschappelijke relevantie
In de bestaande theorie wordt veelvuldig geschreven over de organisatiecultuur als mogelijke
oorzaak voor de beperkte vertegenwoordiging van vrouwelijke hoogleraren (bijvoorbeeld Sanders et
al, 2009). Veel onderzoek naar deze mogelijke oorzaak is kwalitatief (bijvoorbeeld Bleijenbergh et al,
2010). Bovendien is slechts weinig empirisch onderzoek gedaan naar de organisatiecultuur en de
beperkte vertegenwoordiging van vrouwen (Bajdo en Dickson, 2001). Mijn kwantitatieve en
empirische onderzoek naar de relatie tussen de organisatiecultuur en de beperkte
vertegenwoordiging van vrouwen biedt door zijn onderzoeksvorm een meerwaarde. Het gebruik van
een kwantitatieve onderzoeksmethode biedt hier een nieuwe benadering.
Mijn onderzoek richt zich daarnaast niet op de individuele beleving van vrouwen in een
interpretatieve onderzoeksopvatting. De ‘onafhankelijke’ variabele, de organisatiecultuur, wordt in
dit onderzoek namelijk als ‘harde’ variabele neergezet vanuit een positivistische opvatting. De
10
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basisaanname hierbij is dat er een gedeelde perceptie van de organisatiecultuur bestaat (Bajdo &
Dickson, 2001; Glisson & James, 2002; House et al,2002). Deze onderzoeksopvatting en de gedeelde
perceptie worden toegelicht in het theoretisch kader (hoofdstuk 3) en de methode (hoofdstuk 4).
In dit onderzoek wordt de universiteit niet als één geheel beschouwd. De studie van Stiver Lie et al
(1994) gaat bijvoorbeeld over de organisatiecultuur van de universiteit als geheel. Ook richt bestaand
onderzoek zich op de organisatiecultuur van een faculteit als geheel (Sonnert et al, 2007). Mijn studie
onderzoekt daarentegen de organisatiecultuur van verschillende afdelingen. Daarmee richt het zich
op verschillen binnen de faculteiten.
Een laatste wetenschappelijke relevantie ligt in de ‘afhankelijke’ variabele van mijn onderzoek, welke
een harde en cijfermatige variabele is. Deze variabele wordt gevormd door de statistieken van de
universiteit. Deze variabele wordt verder toegelicht in de beschrijving van de methode (hoofdstuk 4).
maatschappelijke relevantie
In het licht van de veranderingen op de huidige arbeidsmarkt is het van groot belang dat de beperkte
vertegenwoordiging van vrouwen op topposities wordt onderzocht. Uit onderzoek blijkt dat het
aantal vrouwen op topposities een zichzelf versterkend effect heeft (Bleijenbergh et al, 2010). Met
meer vrouwen op topposities ligt de weg open voor andere vrouwen om aan het werk gaan. Met de
toekomstige arbeidstekorten in gedachte is het een positieve ontwikkeling dat ook deze groep zo
veel mogelijk participeert op de arbeidsmarkt. Bovendien is het voor de Nederlandse samenleving
van belang dat talent niet onbenut blijft, zeker omdat Nederland de concurrentie wil aangaan met
andere kenniseconomieën (Rijksoverheid Emancipatienota). Ten slotte is de discussie over vrouwen
in topposities onderdeel van een maatschappelijk debat in Nederland over diversiteit, zoals
bijvoorbeeld zichtbaar wordt in de Emancipatienota en het charter ‘Talent naar de Top’. Onderzoek
naar vrouwen op topposities helpt om meer inzicht te krijgen in dit thema.
leeswijzer
Tot nu toe zijn een inleiding op het onderzoeksthema en de vraagstelling gegeven. Het theoretisch
kader (hoofdstuk 3) ligt de belangrijkste wetenschappelijke literatuur toe, die relevant is voor dit
onderzoek. Het hoofdstuk begint met een uitgebreide contextualisering van het onderzoeksthema en
de vraagstelling. Daarna wordt de ‘onafhankelijke’ variabele van dit onderzoek verder toegelicht. Er
wordt uiteengezet wat een organisatiecultuur is en welke aspecten hiervan in dit onderzoek centraal
staan. Vervolgens worden enkele kenmerken van de organisatiecultuur beschreven die een rol lijken
te spelen bij de vertegenwoordiging van vrouwen binnen de universiteit. Het theoretisch kader
wordt afgesloten met zes hypothesen waaruit zes analysevragen volgen. De methode (hoofdstuk 4)
geeft een methodologische verantwoording en een toelichting op het meetinstrument en de
analysemethode. In de resultatensectie (hoofdstuk 5) worden de analysevragen beantwoord aan de
hand van de resultaten van de analyse, waarna de hypothesen worden ondersteund dan wel
verworpen. De conclusie (hoofdstuk 6) geeft een antwoord op de vraagstelling. Dit onderzoek sluit af
met een discussie (hoofdstuk 7), waarin een kritische reflectie wordt gegeven op de bevindingen.
Bovendien worden aanbevelingen voor vervolgonderzoek gedaan.
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Hoofdstuk 3: Theoretisch kader
Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de belangrijkste, relevante wetenschappelijke literatuur. In de
eerste paragraaf wordt de context van het onderzoeksthema en de vraagstelling verder toegelicht.
Dit deel is een verdere toelichting op de ‘afhankelijke’ variabele van mijn onderzoek. Het hoofdstuk
richt zich daarna op de operationalisering van de ‘onafhankelijke’ variabele: de organisatiecultuur
van universiteiten. De kenmerken worden beschreven die, volgens eerder onderzoek, een rol lijken
te spelen bij de beperkte vertegenwoordiging van vrouwen binnen de wetenschappelijke top van
universiteiten. Dit hoofdstuk sluit af met twaalf hypothesen.
Paragraaf 1: De beperkte vertegenwoordiging van vrouwen in de top van universiteiten
Deze paragraaf ligt het onderzoeksthema verder toe: wat is diversiteit en wat is een diverse
organisatie? Wat is het belang hiervan? De focus ligt op de beperkte vertegenwoordiging van
vrouwen in de top van universiteiten. Deze paragraaf sluit af met een beschrijving van verschillende
oorzaken van deze beperkte diversiteit.
Diversiteit, of verscheidenheid, is inherent aan de huidige arbeidsmarkt en organisatie. Deze
verscheidenheid kan verschillende vormen aannemen. Volgens sommige onderzoekers is diversiteit
alleen zichtbaar in zogenaamde biografische kenmerken die tot op zeker hoogte waarneembaar zijn
(van der Velde, 2008), zoals leeftijd, geslacht en ras (Noon, 2007; Bogaert & Vloeberghs, 2005).
Anderen stellen dat er ook minder direct zichtbare kenmerken zijn (van der Velde, 2008), zoals
verscheidenheid in kennis en expertise en verschillende waardes die men aan werk kan geven (Mavin
& Girling, 2000). Deze verscheidenheid leidt tot een diverse organisatie waarin verschillende mensen
naast en met elkaar werken. Diversiteit op de arbeidsmarkt is er altijd al geweest. Ondanks dat
organisaties vroeger hoofdzakelijk uit blanke mannen bestonden (Tijdens, 2003), was er ook toen al
diversiteit in bijvoorbeeld leeftijd. Een tweetal externe factoren heeft er echter voor gezorgd dat er
meer en andere diversiteit is en dat deze diversiteit beter zichtbaar is. Ten eerste is met de
internationalisering en toegenomen migratie, de Nederlandse samenleving wat betreft etniciteiten
meer divers geworden. Met een diverse samenleving komt een diverse arbeidsmarkt (Bogaert &
Vloeberghs, 2005). Een tweede factor wordt gevormd door de demografische trends, die de eerste
factor versterken. De Nederlandse samenleving vergrijst en dit is zichtbaar in bijvoorbeeld de stijging
van het aantal 65 plussers: tussen nu en 2040 stijgt hun aantal van 2,4 naar 4,6 miljoen (Van Duin &
Garssen, 2011). De arbeidsmarkt wordt hierdoor krapper, waardoor de groep groter wordt waar
organisaties hun arbeidskrachten moeten halen. Deze twee factoren, een diverse samenleving en
vergrijzing, dwingen organisaties ertoe naast zogenaamde ‘standaard werknemers’ (fulltime
beschikbaar, hoog opgeleid, mobiel en flexibel) ook ‘niet-standaard werknemers’ aan te nemen
(Bogaert & Vloeberghs, 2005).
Een organisatie kan op verschillende wijzen omgaan met hun diverse personeelsbestand. Zij kan
uitgaan van de overeenkomsten tussen mensen en hen gelijk behandelen (het gelijkheidsperspectief)
of de verschillen tussen mensen en hen verschillend behandelen (het verschilperspectief) (Noon,
2007; van der Velde, 2008). De eerste benadering wordt bijgestaan door bestaande wetgeving
waarin wordt gesteld dat mensen gelijk moeten worden behandeld. In Europa wordt wetgeving
betreffende de bescherming tegen discriminatie op de werkvloer vanuit de Europese Unie geleid.
“The basic principle behind the directives is a right to equal treatment irrespective of racial or ethnic
origin, religion or belief, disability, age or sexual orientation” (Noon, 2007: 233). Een voorbeeld van
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een HR praktijk binnen deze benadering is dat geslacht geen rol speelt bij de keuze tijdens de
selectieprocedure. Verschillen tussen mensen worden dus buiten beschouwing gelaten.
Liff en Wajcman (1996) hebben grote kritiek op deze eerste benadering. Zij stellen dat bijvoorbeeld
de verantwoordelijkheden rondom het gezin verschillen tussen man en vrouw. Dit wordt zichtbaar in
de hoeveelheid tijd die de vrouw besteedt aan de zorg voor kinderen. Het negeren van deze
verschillen kan nadelig zijn voor de vrouw, omdat zij door deze zorgtaak minder directe werkervaring
kan hebben dan de man. Liff en Wajcman zijn hiermee aanhangers van het verschilperspectief (van
der Velde, 2008), de benadering die stelt dat verschillen tussen mensen bestaan en dat deze mee
moeten worden genomen in de beslissingen van de organisatie (Noon, 2007). Deze benadering heeft
een collectivistische variant en een individualistische variant (van der Velde, 2008). De eerste gaat er
vanuit dat een individu een speciale behandeling krijgt op basis van de sociale groep waartoe hij
behoort. De tweede gaat er vanuit dat de speciale behandeling wordt gebaseerd op individuele
behoeftes.
In mijn onderzoek staat verscheidenheid op basis van het zichtbare kenmerk geslacht centraal. Dit
wordt gender-diversiteit genoemd. Deze vorm van diversiteit gaat, op basis van het collectieve
verschilperspectief (van der Velde, 2008), uit van verschillen de twee groepen: mannen en vrouwen.
Dit wil echter niet zeggen dat de groep vrouwen één homogene groep vormt. Immers, ook binnen
deze groep bestaan verschillen, wat in lijn staat met het individuele verschilperspectief (van der
Velde, 2008). Een voorbeeld van differentiatie is dat sommige vrouwen fulltime werken en geen
kinderen hebben, terwijl andere vrouwen niet werken en thuis voor het huishouden zorgen. Een
diversiteitsbeleid gericht op gender kan dus vanuit verschillende benaderingen worden opgezet.
Diversiteit in een organisatie is onontkoombaar. Er bestaan echter ook redenen voor organisaties om
actief op zoek te gaan naar een divers personeelsbestand. Volgens Baruch (2006) er twee manieren
om naar diversiteit te kijken: de eerste ziet diversiteit als een feit van het leven, de ander zegt dat
diversiteit zorgt voor een verhoogde effectiviteit. De eerste sluit aan bij het ideologisch (en juridisch)
motief, de tweede sluit aan bij het economisch motief.
Het ideologisch motief wordt door Noon (2007) het ‘social justice’ motief genoemd. Dit motief stelt
dat organisaties de morele verplichting hebben om werknemers met eerlijkheid en waardigheid te
behandelen (Beardwell & Claydon, 2007). Dit motief wordt ondersteund door wetgeving die stelt dat
iedereen gelijke kansen moet krijgen. Dit maakt dit motief ook een juridisch motief. In het
gelijkheidsbeginsel, één van de belangrijkste grondrechten van de Grondwet, staat dat iedereen in
Nederland in gelijke gevallen gelijk moet worden behandeld. Discriminatie op grond van geslacht is
niet toegestaan. In bijvoorbeeld een selectieprocedure voor een topfunctie binnen een organisatie
mag dus op grond van het ideologisch motief geen onderscheid worden gemaakt tussen man en
vrouw. Dit motief sluit aan bij het gelijkheidsperspectief, omdat hierin ook gelijke behandeling van
mensen centraal staat (van der Velde, 2008). Kritiek op dit motief stelt dat dit een mooi motief is,
maar dat een organisatie altijd de ‘bottom line’ in acht moet nemen en de grootste zorg is altijd om
te overleven. Wanneer diversiteit hier niet aan bijdraagt, zal een organisatie geen diversiteitsbeleid
inzetten (Kaplan & Norton, 2004).
Het economisch motief gaat er vanuit dat diversiteit, economisch gezien, een positieve invloed heeft
op de organisatie (Beardwell & Claydon, 2007). Herring (2009) deed onderzoek naar de positieve en
negatieve aspecten van diversiteit en concludeert dat gender-diversiteit wordt geassocieerd met een
hogere winst en meer klanten. Het onderzoek van Hoogendoorn et al (2011) sluit hierbij aan:
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gemengde teams leveren betere prestaties. Noon (2007) noemt dit argument de ‘business case’ en
stelt dat diversiteit simpelweg leidt tot betere resultaten. Hiervoor zijn vier redenen: het is een
betere inzet van het menselijk kapitaal, de organisatie spreekt een bredere groep klanten aan, er zijn
meer mensen beschikbaar voor werving en selectie en tenslotte leidt het tot een positief beeld van
de organisatie. Critici van dit motief benadrukken de negatieve effecten van diversiteit in een
organisatie en stellen dat diversiteit tot verlies leidt (Skerry, 2002). Volgens Tsui et al (1992)
vermindert diversiteit de groepscohesie en leidt het tot meer verzuim en verloop. Hillman et al
(2007) sluiten hierbij aan door te stellen dat in een diverse groep meer botsingen plaatsvinden
omdat mensen het lastig vinden zich te identificeren met iemand uit een andere ‘groep’.
In mijn onderzoek staat één specifieke organisatie centraal, namelijk een universiteit. Een universiteit
is een publieke onderwijs- en onderzoeksorganisatie. Dat betekent dat het economisch motief
minder aanwezig is, aangezien de universiteit minder te maken heeft met een ‘bottom line’. Het
ideologisch motief is des te meer relevant. Wat betreft universiteiten wordt hun bestaansrecht deels
bepaald door hun speciale rol in de samenleving. De universiteit heeft namelijk een voorbeeldfunctie
voor de samenleving. Hier worden de vrouwen zelf opgeleid om later een topfunctie te krijgen. Ook
in de Emancipatienota wordt deze speciale rol van hoger onderwijs genoemd: “Het benoemen van
meer vrouwelijke hoogleraren en vrouwen in bestuurlijke functies in de wetenschappelijke
gemeenschap is essentieel vanwege de voorbeeldrol en de invloed op de machtssfeer in de
academische wereld. Universiteiten lijken er onvoldoende in te slagen de huidige maatschappelijke
trends te volgen” (Rijksoverheid Emancipatienota: 36).
Vandaag de dag heeft een universiteit waarin zowel mannen als vrouwen zijn vertegenwoordigd, niet
per definitie ook een top waarin mannen èn vrouwen zijn vertegenwoordigd. Door een beperkte
doorstroom van vrouwen kan er in de wetenschappelijke top een ondervertegenwoordiging van
vrouwen ontstaan. Uit onderzoek blijkt namelijk dat in organisaties vaak geldt dat hoe hoger de baan
is, hoe lager het percentage vrouwen is (Helfat et al, 2006). Wat kan diversiteit in de top in de weg
staan? Wat zijn de oorzaken van de beperkte vertegenwoordiging van vrouwen op
wetenschappelijke topposities? Uit vele onderzoeken wordt een enorme variëteit aan verklaringen
voor de beperkte vertegenwoordiging van vrouwen zichtbaar, waarbij het niet altijd duidelijk is welke
oorzaak welk gevolg heeft. Het is niet het doel van mijn onderzoek om een complete lijst van deze
verklaringen te geven. Er wordt slechts een beknopt overzicht gegeven, waarbij de eerder genoemde
driedeling in persoonlijke, sociale en organisatie verklaringen wordt aangehouden.
persoonlijke verklaringen
De eerste categorie stelt dat de oorzaak van de beperkte vertegenwoordiging van vrouwen in de top
ligt bij de vrouwen zelf. Een veelgenoemde verklaring is dat vrouwen minder ambitie hebben dan
mannen. Uit onderzoek blijkt echter dat de ambitie van vrouwen minder wordt gezien door de
leidinggevenden (King, 2007). Zij zouden te weinig steun geven en hiermee de capaciteiten van
vrouwen onderschatten. Ook het onderzoek van Portegijs en Brugman (1998a) geeft aan dat
ambities van mannen en vrouwen in de wetenschap vergelijkbaar zijn. Er zitten echter wel
verschillen in de ambities van vrouwen onderling. Dit wordt bevestigd door onderzoek van Hakim
(2006) dat stelt dat niet alle vrouwen gelijk zijn in de gewenste balans tussen werk en privé.
Een tweede verklaring kan liggen in de invloed van de zorgtaken in de loopbaan van vrouwen.
Hierover bestaan verschillende onderzoeksresultaten. Onderzoek van Brouns et al (2004) laat zien
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dat vrouwen met kinderen meer succesvolle carrières in de wetenschap hebben dan vrouwen zonder
kinderen. Het onderzoek van Portegijs en Brugman (1998a, 1998b) geeft echter aan dat het hebben
van kinderen een negatieve invloed heeft op de publicatieproductiviteit van vrouwen, een indicator
van carrièresucces.
Een derde verklaring ligt in de gewenste balans tussen werk en privé. Deze heeft op bepaalde punten
een overlap met de vorige, maar wordt toch apart behandeld omdat veel onderzoek specifiek gericht
is op dit onderwerp. Het onderzoek van Wentling en Palma-Rivas (1997) toont bijvoorbeeld aan dat
de beperkte doorstroom van vrouwen naar topposities deels wordt veroorzaakt door de problemen
die werkende vrouwen tegenkomen in het verdelen van hun tijd over werk en familie. Onderzoek
van Van Anders (2004) bevestigt dat de beslissingen die vrouwen nemen over hun academische
loopbaan meer worden beïnvloed door factoren als ouderschapsverlof en kinderopvang dan de
academische loopbaan van mannen. Ook het onderzoek van Probert (2005) onder Australische
academici bevestigt dat de oorzaak van de beperkte vertegenwoordiging van vrouwen in de top
deels wordt veroorzaakt door hun problemen in de combinatie van privé en werk. De meerderheid
van de vrouwen zoekt namelijk naar een goede balans tussen werk en privé (Hakim 2005)
sociale verklaringen
De tweede categorie gaat er vanuit dat de oorzaak van de beperkte vertegenwoordiging van
vrouwen ligt in de stereotyperende wijze waarop de samenleving mannen en vrouwen beschouwt.
De huidige samenleving lijkt de rol van vrouwen en het kunnen van vrouwen nog steeds te
stereotyperen. Vroeger was de normaal dat mannen werkten en vrouwen voor de kinderen zorgden
en thuis bleven. In de jaren zestig veranderde deze traditionele rolverdeling echter en vrouwen
konden blijven werken wanneer zij kinderen kregen (Tijdens, 2006). Toch blijft de huidige
samenleving mannen en vrouwen stereotyperen op basis van gender-stereotypes. Dit zijn de
verwachtingen betreffende de karaktertrekken en gedragskenmerken die zijn toegeschreven aan
individuen op basis van hun geslacht. Op basis daarvan worden ze ingedeeld in een bepaalde
categorie. Deze gender-stereotypes bepalen verwachtingen over de eigenschappen en gedragingen
van individuele groepsleden en worden gezien als een van de directe oorzaken van discriminatie op
de werkvloer (Duehr & Bono, 2006). Uit onderzoek van Schein (2007) blijkt dat in de Verenigde
Staten vrouwen minder geschikt voor een positie als manager worden geschat dan mannen. Deze
‘think manager – think male’ houding is niet veranderd sinds de jaren zeventig. Het onderzoek van
Duehr en Bono (2006) bevestigt deze bevindingen: leiderschap wordt nog steeds gekoppeld aan
mannelijke karaktertrekken. Onderzoek van Eagly en Karau (2002) verklaart dit door te stellen dat
vrouwen meer zijn gericht op de gemeenschap, wat resulteert in zorg nemen over anderen. Mannen
zijn meer ‘handelend’ wat leidt tot assertieve, dominante en overtuigende eigenschappen, welke
worden gezien als bepalend voor de leiderschapsrol. De gender-stereotypes kunnen leiden tot een
beperkte vertegenwoordiging van vrouwen door een selectie van de organisatie, maar ook door een
zelfselectie door de vrouw zelf (Heilman, 2001).
organisatie verklaringen
Ten slotte gaat de laatste categorie verklaringen er vanuit dat de oorzaak van de beperkte
vertegenwoordiging van vrouwen is te vinden in de organisatie zelf. Eén veelgenoemde theorie is het
glazen plafond. Cotter et al (2001) beschrijven in hun artikel de essentie van het glazen plafond als:
“the greater disadvantages for moving into higher outcome (e.g., earnings, authority) levels at later
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stages in one's work life” (2001: 671). Dit impliceert dat het probleem bij de organisatie zelf ligt:
bepaalde kenmerken zorgen ervoor dat vrouwen niet op topposities terecht kunnen komen.
Een oorzaak die wordt genoemd door onderzoekers, is institutionele discriminatie. Volgens Liff
(1999) kan institutionele discriminatie als volgt worden omschreven: “The dominant way of
managing diverse employees has been to the detriment of those who are not able-bodied white
males. However, it explains this not only through the behaviour of individual managers but also
through an exploration of the ways in which the structures, cultures and practices of organisations
advantage those from the dominant group by adapting to their skills and lifestyles” (1999: 67). Ook
geeft Liff (1999) aan dat minderheden het meeste bereiken door zich aan te passen aan de
kenmerken van de dominante groep. Meyerson en Fletcher (2000) bevestigen dit beeld door te
stellen dat organisaties zijn gemaakt door en voor mannen. Volgens hen blijven organisaties,
ondanks de toename van vrouwen in organisaties en de bewezen toegevoegde waarde van hen,
competenties en leiderschap definiëren met kenmerken die traditioneel worden toegekend aan
mannen. Onderzoek van Van den Brink et al (2006) toont aan dat gender een rol speelt in de werving
en selectieprocedure van Nederlandse universiteiten. Dit resultaat wordt bevestigd door onderzoek
van Van den Brink en Brouns (2006) naar de benoemingsprocedure van hoogleraren. Het belang van
netwerken is een andere vorm van institutionele discriminatie. Forret en Dougherty (2004) laten in
hun onderzoek zien dat gender verschillen impact hebben op het netwerkgedrag als loopbaan
strategie. Ook binnen universiteiten blijkt netwerken van belang te zijn bij het verloop van de
loopbaan (Bleijenbergh et al, 2010).
Een oorzaak van de beperkte vertegenwoordiging van vrouwen lijkt ten slotte te liggen in de
organisatiecultuur, welke een vorm van institutionele discriminatie is. Verschillende onderzoeken
laten zien dat een organisatiecultuur gericht op mannen, gekarakteriseerd door hiërarchische
autoriteit, onafhankelijkheid en top-down communicatie, een barrière is voor de doorstroom van
vrouwen naar topposities (Marshall, 1993; Maier 1999; Bajdo & Dickson, 2001). Deze barrières zijn
ook zichtbaar binnen universiteiten (Bleijenbergh et al, 2010: Benschop & Brouns, 2003; Sanders et
al, 2009). Lyness en Thompson (2000) hebben mannelijke en vrouwelijke managers gevraagd wat
barrières en stimulators in hun carrières zijn. Uit het onderzoek blijkt dat vrouwen ‘het missen van
een culturele fit’ en ‘de uitsluiting van informele netwerken’ als barrières ervaren. In hun onderzoek
onder Nederlandse wetenschappers concluderen Portegijs en Brugman (1998a, 1998b) echter dat
mannelijke en vrouwelijke wetenschappers even gelukkig zijn met de heersende cultuur. Wat betreft
deze laatste oorzaak is slechts weinig kwantitatief onderzoek gedaan.
Hierboven is een overzicht gegeven van verschillende mogelijke oorzaken voor de beperkte
vertegenwoordiging van vrouwen in de top van een organisatie en specifiek in de wetenschappelijke
top van universiteiten. Dit overzicht laat zien dat veel onderzoek naar de organisatiecultuur als
oorzaak kwalitatief is. Bovendien is deze mogelijke oorzaak vaak onderzocht in samenhang met
andere mogelijke verklaringen. Mijn onderzoek richt zich alleen op de invloed van de
organisatiecultuur, omdat juist hier nog onontgonnen terrein ligt. Met zijn positivistische
onderzoeksbenadering biedt dit kwantitatieve en empirische onderzoek een wetenschappelijke
meerwaarde.

16
afstudeerscriptie C.C. (Lotte) Edelkoort – augustus 2011

Paragraaf 2: Cultuur en organisatiecultuur
In deze paragraaf worden de concepten cultuur en organisatiecultuur toegelicht. Het is namelijk van
belang om het concept organisatiecultuur te beschrijven, zoals ook Rutherford (2001) aangeeft. De
toelichting hier bestaat slechts uit een selectie van de enorme hoeveelheid literatuur over deze
concepten. Er bestaat namelijk geen overeenstemming tussen de vele wetenschappers over wat een
cultuur is.
Voordat het concept organisatiecultuur kan worden toegelicht, moet eerst de vraag worden
beantwoord wat een cultuur is. Verschillende onderzoekers hebben een poging gedaan dit concept
te definiëren. De meeste auteurs gebruiken cultuur om te verwijzen naar relatief stabiele
karakteristieken van een groep waarmee zij zich onderscheiden van andere groepen (Tsui et al,
2007). Definities verwijzen meestal naar gemeenschappelijke ervaringen en gedeelde betekenissen.
Zo definieert Hofstede cultuur als volgt: “It is the collective programming of the mind that
distinguishes the members of one group or category of people from others” (Hofstede et al, 2010: 6).
Deze definitie impliceert dat de collectieve programmering van mensen hen onderscheidt van de
cultuur van een andere groep. Ook de definitie van het House et al (2004) laat zien dat cultuur een
kenmerk van een groep is: “… shared motives, values, beliefs, identities, and interpretations or
meanings of significant events that result from common experiences of members of collectives that
are transmitted across generations” (2004: 15). Zij voegen een aantal aspecten toe die de ‘collectieve
programmering’ van de groep vormt. Waar de definitie van Hofstede het gedeelde en exclusieve
aspect benadrukt, legt de definitie van House et al meer de nadruk op het inclusieve. Ook worden
meer aspecten van het begrip cultuur duidelijk. Schein (1997) benadrukt het inclusieve door te
stellen dat cultuur draait om het samen oplossen van problemen: “A pattern of shared assumptions
that the group learned as it solved its problems of external adaptation and internal integration, that
has worked well enough to be considered valid and, therefore, to be taught to new members as the
correct way to perceive, think, and feel in relation to those problems” (1997: 12).
Kritiek op bovenstaande definities van onder andere Grote (2010) is dat deze programmering niet
voor altijd vaststaat, maar dat cultuur kan veranderen. Zij haalt Sussman (2000) aan die cultuur als
volgt definieert: “… a mental framework through which individuals define their ontology, motivate
and select their behaviors, and judge and evaluate the actions of others” (2000: 356). Cultuur is dan
een raamwerk waarbinnen verschillende elementen gelijktijdig bestaan: de situatie en de context
bepalen welke cultuur wordt gebruikt (Grote, 2010). Cultuur is flexibel: in de manier waarop zij eruit
ziet (die evolueert over tijd) en flexibiliteit in culturen die bestaan tussen verschillende groepen.
Mijn onderzoek gaat er vanuit, dat een verzameling mensen van dezelfde sociaal gedefinieerde en
erkende groep, een cultuur bezit. Cultuur is dus collectief en, inherent hieraan, sluit het ook mensen
uit. Er bestaat dus een gedeelde cultuur. Een individu kan gelijktijdig deel uit maken van
verschillende culturen. De ‘dialectic’ benadering van Martin et al (2000) sluit hierbij aan: zij
beschouwt cultuur niet ‘of of’, maar als ‘en en’. Meerdere culturen kunnen naast elkaar bestaan. De
context bepaalt welke cultuur passend is en welk mentaal raamwerk wordt gebruikt.
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De eerder genoemde definitie van House et al (2004) geeft aan wat er in een cultuur zit: “motives,
values, beliefs, identities and interpretations or meanings” (2004: 15). Maar wat omvat een cultuur?
Onderzoekers gaan er vanuit dat cultuur uit verschillende lagen
bestaat (Hofstede, 1980; Schein, 1997; House et al, 2004). De
meningen verschillen echter over hoe deze lagen precies zijn
opgebouwd. Hofstede (1980) gaat uit van vier lagen, het
zogenaamde ‘ui-model’, zoals zichtbaar wordt in de afbeelding links.
De kern van de cultuur wordt gevormd door de waarden van het
individu. Zij vormen volgens Hofstede de kern van een cultuur:
“Values are broad tendencies to prefer certain states of affairs over
others” (Hofstede et al, 2010: 9). Voorbeelden van waarden zijn goed
versus slecht, schoon versus vies, en gevaarlijk versus veilig.
Hofstede gaat er vanuit dat de waarden van een cultuur de praktijken
Figuur 3.1: ‘ui-model’
beïnvloeden. De lagen om de kern heen vormen de meer zichtbare uitingen
van een cultuur: de praktijken. Deze praktijken bestaan volgens Hofstede uit rituelen, helden en
symbolen. Rituelen zijn collectieve activiteiten die technisch overbodig zijn maar in een bepaalde
cultuur als belangrijk worden beschouwd. Daarom worden ze uitgevoerd voor hun eigen belang.
Helden zijn personen, dood of levend, echt of niet echt, die de karakteristieken bezitten die hoog
worden gewaardeerd in een cultuur en dus als voorbeeld dienen. Symbolen zijn woorden, gebaren,
uitingen of objecten die een bepaalde betekenis met zich mee dragen die alleen wordt herkend door
diegene die ook tot die cultuur behoord. Nieuwe symbolen worden gemakkelijk ontwikkeld en oude
verdwijnen ook snel. Daarom behoort deze tot de buitenste ring van cultuur.
Hofstede vat deze drie aspecten samen met de term praktijken: “As such they
are visible to an outside observer; their cultural meaning, however, is invisible
and lies precisely and only in the way these practices are interpreted by insiders”
(Hofstede et al, 2010: 9).
Ook Schein (1997) onderscheidt in zijn definitie van cultuur verschillende lagen.
In zijn onderzoek naar organisatieculturen heeft hij echter drie lagen
gedefinieerd (zie afbeelding rechts). De essentie van een cultuur ligt in de
gedeelde, onderliggende basisaannames. Deze zijn het meest moeilijk te
ontcijferen, maar alleen deze laag maakt het mogelijk de cultuur daadwerkelijk
te begrijpen. De cultuur wordt zichtbaar door de artefacten en de gedeelde
waarden, normen en gedragsregels (de aangenomen waarden). Deze twee zijn
Figuur 3.2
relatief gemakkelijk te observeren maar moeilijk te ontcijferen.
House en zijn medeonderzoekers bekritiseren de aanname van Hofstede dat waarden de praktijken
eenzijdig beïnvloeden (Javidan et al, 2006). Zij stellen dat de relatie tussen waarden en praktijken
veel gecompliceerder is dan Hofstede doet voorkomen. Hofstede’s theorie zegt dat de relatie tussen
praktijken en waarden inhoudt dat mensen zich op een bepaalde manier gedragen omdat ze
bepaalde waarden in hun hoofd hebben over hoe het zou moeten zijn. De bevindingen van House en
anderen zijn dat deze relatie juist omgekeerd is: mensen hebben ideeën over hoe het zou moeten
zijn op basis van wat ze zien gebeuren om zich heen. De onderzoekers stellen wel dat verder
onderzoek naar deze relatie nodig is (Javidan et al, 2006).
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Zoals zichtbaar wordt in het voorgaande overzicht, zijn de meeste onderzoekers het erover eens dat
cultuur uit verschillende lagen bestaat. Mijn onderzoek gaat uit van de tweedeling van Hofstede
(1980): een cultuur bestaat uit waarden en praktijken. Wat betreft de verhouding tussen deze twee
lagen sluit mijn onderzoek zich echter aan bij House en anderen. Volgens hen gaat de invloed van
waarden op praktijken namelijk niet één richting op (Javidan et al, 2006), maar er is sprake van een
wisselwerking tussen dezen.
Één van de kenmerken van cultuur is dat deze gedeeld wordt in een groep (Hofstede, 1980; Schein,
1997; House et al, 2004). Er is echter ook gesteld dat cultuur flexibel is (Sussman, 2000; Martin et al,
2000). Een individu kan dus onderdeel kan zijn van verschillende groepen, en de verschillende
culturen van deze groepen kunnen naast elkaar bestaat. Iemand kan naast zijn nationale cultuur ook
andere subculturen hebben, zoals een regionale cultuur en een Europese cultuur. Mijn onderzoek
richt zich op de cultuur van één bepaalde groep, namelijk de organisatiecultuur.
Volgens Hofstede (2010) is het concept organisatiecultuur te definiëren als: “The collective
programming of the mind that distinguishes the members of one organization from others” (2010:
344). Maar wat is een organisatie? Schein (1992) verwoordt het als: “If we find that certain
assumptions are shared across all the units of an organization, then we can legitimately speak of an
organizational culture, even though at the same time we might find a number of discrete subcultures
that have their own integrity” (1992: 13). Hij stelt dus dat er één ‘overkoepelende’ organisatiecultuur
bestaat die wordt gedeeld door alle onderdelen van de organisatie. Binnen deze ‘overkoepelende’
organisatiecultuur kunnen echter weer subculturen bestaan. Dit sluit aan bij de ‘dialectic’ benadering
van cultuur die in dit onderzoek wordt gehanteerd (Martin et al, 2000). Een individu kan tot
verschillende culturen tegelijk behoren; tot de ‘overkoepelende’ organisatiecultuur en tot de
subcultuur van een afdeling. Essentieel is dat een organisatiecultuur zich bevindt in het hoofd van
alle leden van de organisatie, en niet alleen in het hoofd van de topmanager (Hofstede, 1998).
Er zijn veel benaderingen over het concept organisatiecultuur ontwikkeld, waarbij de eerder
genoemde waarden en praktijken weer aan bod komen. Delobbe et al (2002) hebben in hun
onderzoek naar meetinstrumenten van organisatieculturen twintig benaderingen naast elkaar
gelegd. Hierin werd een tweedeling zichtbaar, van benaderingen die uitgaan van organisatiewaarden
en benaderingen die uitgaan van gedragsnormen. Deze laatste worden zichtbaar in praktijken, de
manieren waarop men zich gedraagt binnen een bepaalde groep. Een voorbeeld van een benadering
die zich richt op de praktijken is de benadering van Hofstede et al (1990). Net zoals bij cultuur gaan zij
in een organisatiecultuur uit van verschillende lagen: de dieperliggende waarden en de praktijken die
hieruit voortvloeien. Hun onderzoek stelt dat organisatieculturen binnen één land dezelfde waarden
hebben en zich van elkaar onderscheiden door verschillen in organisatiepraktijken. Die waarden zijn
namelijk al vroeg in het leven aangeleerd door de familie en worden bepaald door bijvoorbeeld
gender, nationaliteit en sociale
klasse. Wanneer het individu
aan het werk gaat, liggen de
waarden dus al vast. Op het
werk worden alleen nog maar
de praktijken aangeleerd. In de
organisatie
behoudt
de
Figuur 3.3
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werknemer zijn oorspronkelijke waarden en is verschil slechts zichtbaar in de praktijken. Verschillen
tussen organisatieculturen worden volgens Hofstede et al (1990) dus zichtbaar in de praktijken en
niet in de waarden. Onderzoekers van het project ‘Global Leadership and Organizational Behavior
Effectiveness’ (GLOBE) hebben grote kritiek op de theorie van Hofstede, dat verschillen tussen
organisatieculturen alleen maar zichtbaar zijn in de praktijken (Javidan et al, 2006). Volgens hen is er
op basis van een nieuwe analyse van de data van Hofstede et al (1990) geen bewijs dat er meer
verschil zit in praktijken dan in de waarden in een organisatie. Zij stellen dat verschillen tussen
organisatieculturen zichtbaar worden in zowel waarden als praktijken. Juist vanwege de tweezijdige
wisselwerking tussen waarden en praktijken zijn deze niet los te koppelen.
Toch richt mijn onderzoek zich alleen op de praktijken van een organisatiecultuur, om twee redenen.
Allereerst is het met een kwantitatieve methode alleen mogelijk praktijken te meten. Volgens Schein
(1992) wordt de organisatiecultuur met een kwalitatieve methode onderzocht, terwijl bij het
organisatieklimaat de perceptie van mensen wordt onderzocht aan de hand van een kwantitatieve
methode. Daarnaast is in de doelstelling dat dit onderzoek zich richt op praktijken omdat deze een
meer directe relatie hebben met HR instrumenten. Onderzoek van Bajdo en Dickson (2001) wijst
namelijk uit dat de praktijken in een organisatie meer gerelateerd zijn aan de uiteindelijke
doorstroom van vrouwen in organisaties dan de waarden. Hiermee worden de resultaten van mijn
onderzoek meer toepasbaar voor de organisatie in het ontwikkelen van HR interventies gericht op
een gender diverse organisatie.
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Paragraaf 3: De organisatiecultuur van de universiteit en de vertegenwoordiging van vrouwen
In deze paragraaf wordt een aantal kenmerken van de organisatiecultuur van universiteiten
beschreven die een rol lijkt te spelen bij de vertegenwoordiging van vrouwen in de top. Deze
kenmerken komen voort uit eerder kwalitatief en kwantitatief onderzoek.
Volgens Koberg en Cusmir (1987) bestaat een organisatiecultuur uit ‘norms of behaviors’ (1987: 397).
Mijn onderzoek richt zich op deze gedragsnormen binnen een organisatie, welke laten zien wat de
‘ongeschreven regels’ zijn over hoe leden van een organisatiecultuur zich behoren te gedragen. Zij
tonen wat normaal en gebruikelijk is in een organisatiecultuur. Deze sociale gedragsnormen, het
gedrag van de meerderheid, worden zichtbaar in de praktijken van een organisatiecultuur. De
individuen uit een organisatiecultuur hebben een gedeelde perceptie over deze sociale
gedragsnormen.
Een belangrijke factor is de hoeveelheid vrouwen die zich al in een organisatie bevinden, welke niet
tot de organisatiecultuur zelf behoort, maar wel invloed heeft op de organisatiecultuur. Wanneer er
weinig vrouwen in een organisatie zijn, worden de verschillen tussen man en vrouw versterkt. Door
een meer ‘mannelijke’ omgeving hebben vrouwen meer problemen met het doorgroeien naar
hogere posities (Kanter, 1977). Echter, hoe meer vrouwen zich in een organisatie bevinden, hoe
meer er in de top zitten (Kanter, 1977; Dreher, 2003). Omdat werknemers zelf de cultuur bepalen, zal
de organisatiecultuur met meer vrouwen ook meer toegankelijk zijn voor vrouwen. Dit blijkt ook uit
het onderzoek van Bleijenbergh et al (2010), die stellen dat de hoeveelheid vrouwen in een
organisatie een zelfversterkend effect heeft. Dit staat in lijn met onderzoek van Goodman et al
(2003) dat aantoont dat wanneer meer vrouwen op lagere management posities zitten, er meer
vrouwen in het top management zitten. Ten slotte laat het onderzoek van Maume Jr (1999) zien, dat
vrouwen die zich in een omgeving bevinden die wordt gedomineerd door mannen, minder snel een
promotie ontvangen in vergelijking met hun mannelijke collega’s. Kortom, hoe meer vrouwen in een
organisatie werken, hoe vrouwvriendelijker de organisatiecultuur wordt en hoe meer vrouwen de
mogelijkheid krijgen door te stromen naar topposities. Binnen universiteiten is een faculteit der
Rechtswetenschappen in het onderzoek van Bleijenbergh et al (2010) een voorbeeld. Deze faculteit
heeft relatief veel vrouwen en daardoor is het meer geaccepteerd om deeltijd te werken en worden
onderwijsprestaties relatief meer gewaardeerd. Dit lijkt volgens het onderzoek weer invloed te
hebben op de in- en doorstroom van vrouwen. Dit resultaat staat in lijn met onderzoek van Sonnert
et al (2007). Zij deden onderzoek naar het effect van de verhoudingen tussen mannen en vrouwen
aan de universiteit. De onderzoekers hebben een relatie gevonden tussen het percentage vrouwen
aan de faculteit ‘science and engineering’ en het percentage vrouwelijke bachelor studenten. Meer
vrouwen in een organisatie lijkt dus een positief effect te hebben op de ‘vrouwvriendelijkheid’ van de
omgeving waardoor deze meer toegankelijk wordt voor andere vrouwen. Onderzoek van Toren en
Kraus (1987) laat echter het omgekeerde effect zien: in de natuurwetenschappen, waar over de
gehele faculteit genomen slechts 8% vrouw was, had 27% van de vrouwen een senior positie zoals
het hoogleraarschap. Dit terwijl dan binnen de geesteswetenschappen, waar 18% over de hele
faculteit vrouw was, had slechts 7% van de positie van hoogleraar. De vertegenwoordiging bij de
eerste faculteit is mogelijk voortgekomen uit positieve discriminatie. Uit een Nederlands onderzoek
blijkt echter dat in een omgeving waar zich meer vrouwelijke professoren bevinden, vrouwelijke
afgestudeerden sneller bereid zijn te investeren in een academische loopbaan (Need et al, 2001).
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Een belangrijke en bepalende factor in het ontstaan van een organisatiecultuur is de historie van de
organisatie (Rutherford, 2001). Marshall (1993) stelt dat organisatieculturen van oudsher
hoofdzakelijk zijn gevormd door mannen. Meyerson en Fletcher (2000) voegen daar aan toe dat
organisaties zijn gemaakt door en voor mannen en zijn doordrongen met mannelijke kenmerken. Het
instituut universiteit bestaat al eeuwenlang en was tot begin twintigste eeuw een exclusief
mannenbolwerk. Pas de laatste honderd jaar gaan ook vrouwen naar de universiteit. Het is dus
mogelijk dat hierdoor in de structuur en cultuur een hardnekkig onderscheid tussen man en vrouw is
geworteld (van Balen, 2001). Volgens Stiver Lie et al (1994) is een aantal waarden van een
universiteit universeel, namelijk rationaliteit, intellectuele activiteit, het zoeken naar en de
overdracht van kennis, en prestige. Deze kenmerken staan door hun universaliteit nauwelijks ter
discussie, maar worden wel veelal aan mannelijkheid gekoppeld. In zijn beschrijving van
organisatieculturen noemt Maier (1999) juist deze kenmerken als kenmerken van een mannelijke
organisatiecultuur. Het lijkt er dus op dat een aantal onderliggende waarden die inherent worden
gekoppeld aan de universiteit, mannelijke waarden zijn.
Culturen kunnen met elkaar worden vergeleken aan de hand van zogenaamde dimensies, welke
bepalende kenmerken zijn die een cultuur in meer of mindere mate bezit. Hofstede et al (2010)
definiëren een dimensie als volgt: “A dimension is an aspect of a culture that can be measured
relative to other cultures” (2010: 31). Omdat het GLOBE project er van uitgaat dat praktijken de
verschillen tussen organisatieculturen zichtbaar maken, wordt in mijn onderzoek gebruik gemaakt
van de dimensies van GLOBE (House et al, 2004). Zij onderscheiden negen dimensies: assertiviteit,
toekomstoriëntatie, sekseverschillen, vermijding onzekerheid, machtsafstand, individualisme en
collectivisme, intragroepscollectivisme, prestatiegerichtheid en gerichtheid op mensen (House et al,
2004). Aan de hand van drie van deze negen dimensies (individualisme en collectivisme, assertiviteit
en prestatiegerichtheid) worden de kenmerken in deze paragraaf beschreven. Het zijn die dimensies
die volgens eerder onderzoek een rol lijken te spelen bij de vertegenwoordiging van vrouwen in de
wetenschappelijke top van universiteiten. Het onderzoek dat aan de basis ligt van de selectie, wordt
toegelicht in de hierna volgende beschrijving van de dimensies. Aan de hand van de praktijken die bij
deze dimensies horen, worden verschillen in sociale gedragsnormen tussen afdelingen zichtbaar. De
hypothese is dat deze sociale gedragsnormen een rol spelen bij de vertegenwoordiging van vrouwen
in de wetenschappelijke top.
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dimensie 1: collectivisme
De dimensie collectivisme wordt door House et al (2002) als volgt
beschreven: “Collectivism I: Societal Collectivism reflects the degree to
which organizational and societal institutional practices encourage and
reward collective distribution of resources and collective action” (2002:
6). Deze dimensie komt voort uit de dimensie ‘individualisme’ van
Hofstede. Wanneer een samenleving sterk individualistisch is, zijn de
banden tussen de verschillende individuen los zijn. Hierbij zorgt
iedereen uitsluitend voor zichzelf en zijn of haar naaste familie. Aan de
andere kant van het continuüm staat een samenleving die collectivistisch is. Hierin zijn individuen
vanaf hun geboorte opgenomen in hechte, sterke groepen. Deze groepen bieden bescherming
tijdens het hele leven in ruil voor onvoorwaardelijke loyaliteit (Hofstede et al, 2010). House et al
(2002) vertalen deze dimensie naar een dimensie die ook van toepassing is op organisaties. De
dimensie meet of de nadruk binnen een groep ligt op collectivisme: een lage score betekent een
individualistische groep en een hoge score betekent een collectivistische groep.
Maier (1999) beschrijft een ‘mannelijke’ en ‘vrouwelijke’ organisatiecultuur. Een ‘mannelijke’
organisatiecultuur wordt gekenmerkt door individualisme en onafhankelijkheid. Autonomie is in deze
organisatiecultuur van groot belang. De verwachting is dat vrouwen zich minder thuis voelen in een
organisatiecultuur met deze kenmerken. Een organisatie gericht op onafhankelijkheid vormt namelijk
een barrière voor de doorstroom van vrouwen (Marshall, 1993). Een ‘vrouwelijke’ organisatiecultuur
is daarentegen gebaseerd op samenwerken, afhankelijkheid en participatie. Het behouden van
relaties en teamwerk is belangrijk in deze organisatie. De verwachting is dat vrouwen zich in deze
organisatiecultuur wel thuis voelen. Vrouwen gedijen namelijk in een steunende organisatiecultuur
waarin mensen centraal staan (Williams et al, 1989).
Eerder onderzoek toont aan dat het instituut universiteit wordt gekenmerkt door autonomie en
onafhankelijkheid (Stiver Lie et al, 1994; Bleijenbergh et al, 2010; Kloot, 2004). Onderzoek van De
Jong en van Doorne-Huiskes (2006) voegt hieraan toe dat de organisatiecultuur van de universiteit
individualistisch is. De auteurs stellen dat vrouwen zich minder thuis voelen in deze
organisatiecultuur. Het onderzoek van de Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid
(AWT) (2000) stelt dat vrouwen minder goed aarden in de individualistische en op autonomie
gebaseerde omgangsvormen. Naast deze individualistische organisatiecultuur kan tegelijkertijd ook
een collectivistisch aspect zichtbaar zijn, welke een rol lijkt te spelen bij de vertegenwoordiging van
vrouwen. Volgens Bleijenbergh et al (2010) krijgen immers de normen voor succes “een meer
feminien karakter naarmate ze groepsprestaties bevorderen in plaats van individuele prestaties”
(2010: 105). Naast het individuele en autonome wordt dan ook samenwerken in een team een
belangrijke gedragsnorm. De twee uitersten van het continuüm kunnen dus naast elkaar bestaan.
De individualistische organisatiecultuur lijkt inherent te zijn aan een universiteit. Er bestaat dus een
‘mannelijke’ basis te liggen aan de organisatiecultuur. Daarnaast kan het collectivistische aspect kan
in meer of mindere mate aanwezig zijn in een universiteit. Deze lijkt in relatie te staan tot de
vertegenwoordiging van vrouwen.
Wat is samenwerken?
Een van de kenmerken van de dimensie collectivisme is samenwerken. De sociale gedragsnormen
omtrent samenwerken kunnen verschillen per organisatiecultuur. Samenwerken is een breed begrip
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en het is daarom van belang verder te definiëren wat dit begrip inhoudt. Smith et al (1995) geven de
volgende definitie van samenwerken: “Cooperation is the process by which individuals, groups and
organizations come together, interact, and form psychological relationships for mutual gain or
benefit” (Smith et al, 1995). De gemeenschappelijke winst die voortkomt uit dit proces kan heel
praktisch zijn of wat meer abstract. Deutsch (1949) stelt daarbij dat in een coöperatieve situatie het
delen van informatie en ervaring centraal staat. Samenwerking kan dus op verschillende niveaus
voorkomen: tussen organisaties, tussen afdelingen of tussen individuen. Zo staat in mijn onderzoek
het samenwerken binnen een afdeling centraal. Het fenomeen samenwerken kan volgens Smith et al
(1995) voorkomen als formele of als informele samenwerking. Formele samenwerking is gebaseerd
op de formele structuren van controle en wordt ook wel hiërarchische samenwerking genoemd.
Hierbij wordt een individu gedwongen om met iemand samen te werken. Informele samenwerking is
gebaseerd op het gedrag van individuen en de factor vertrouwen is hierbij bepalend. Wanneer we
spreken van informele samenwerking lijkt vertrouwen wel een bepalende voorwaarde te zijn (Mayer
et al, 1995; McAllister, 1995).
Wat is samenwerken binnen de universiteit?
Uit het onderzoek van Jones en George (1998) volgen twee concrete praktijken waarmee de mate
van samenwerken zichtbaar kan worden: het zoeken van hulp bij anderen, dat wil zeggen met
problemen en vragen naar een collega toegaan, elkaar bijstaan en coachen, en het uitwisselen van
kennis en informatie, dat wil zeggen inhoudelijke kennisuitwisseling.
Een derde praktijk waarmee de mate van samenwerken binnen een universiteit zichtbaar kan
worden is het gezamenlijk doen van onderzoek en het samen publiceren (Malin, 2000). Dit kan zijn
zowel interne samenwerking zijn als interdepartementale of zelfs interuniversitaire samenwerking.
In dit onderzoek wordt de samenhang tussen de sociale gedragsnormen betreffende deze drie
praktijken en de aanwezigheid van vrouwen gemeten.
Hypothese 1a: Er is een samenhang tussen de mate waarin hulpzoekend gedrag gebruikelijk is binnen
een afdeling en het percentage vrouwen in deze afdeling.
Hypothese 1b: Er is een samenhang tussen de mate waarin hulpzoekend gedrag gebruikelijk is
binnen een afdeling en het percentage vrouwen op topposities in deze afdeling.
Hypothese 2a: Er is een samenhang tussen de mate waarin kennisdeling gebruikelijk is binnen een
afdeling en het percentage vrouwen in deze afdeling.
Hypothese 2b: Er is een samenhang tussen de mate waarin kennisdeling gebruikelijk is binnen een
afdeling en het percentage vrouwen op topposities in deze afdeling.
Hypothese 3a: Er is een samenhang tussen de mate waarin samen publiceren gebruikelijk is binnen
een afdeling en het percentage vrouwen in deze afdeling.
Hypothese 3b: Er is een samenhang tussen de mate waarin samen publiceren gebruikelijk is binnen
een afdeling en het percentage vrouwen op topposities in deze afdeling.
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dimensie 2: assertiviteit
De dimensie assertiviteit wordt door House et al (2002) omschreven
als: “the degree to which individuals in organizations or societies are
assertive, confrontational and aggressive in social relationships”
(2002: 6). Deze dimensie staat in lijn met de dimensie ‘masculiniteit’
van Hofstede. Hierin staan volgens Hofstede waarden als assertiviteit,
geld en materieel bezit en competitie centraal. Wanneer deze
dimensie sterk aanwezig is, worden mannen geacht deze waarden uit
te stralen en vrouwen moeten zorgzaam en bescheiden zijn. Wanneer deze dimensie minder sterk
aanwezig is, liggen deze twee uitersten meer bij elkaar. Wanneer de dimensie assertiviteit sterk
aanwezig is, staan waarden als agressiviteit en competitie centraal in een organisatie.
Maier (1999) stelt dat een ‘mannelijke’ organisatiecultuur wordt gekenmerkt door competitie, beter
zijn dan anderen en winnen. In een organisatiecultuur als deze gedijen mannen goed. Onderzoek van
Niederle en Vesterlund (2007) bevestigen deze aanname. Hun onderzoek wijst uit dat vrouwen, met
name in gemixte groepen, niet van openlijke competitie houden, terwijl mannen competitie juist
waarderen. Mannen voelen zich, volgens verschillende onderzoeken, meer thuis in een competitieve
organisatiecultuur (Van Vianen & Fischer, 2002; Van Vianen & Kmieciak, 1996; Sanders et al, 2009).
Volgens Stiver Lie et al (1994) is competitie een kenmerk van het instituut universiteit. Deze
aanname wordt bevestigd door onderzoek van onder andere Willemsen (2002). Uit haar onderzoek
blijkt dat de organisatiecultuur van universiteiten kan worden gekenmerkt als competitief. Een
onderzoek aan de universiteit van Twente bevestigt dit: “Vrouwen hebben– meer dan mannen –
moeite met de individualistische, op concurrentie gebaseerde werkcultuur in wetenschapsinstellingen
en met de bestaande eendimensionale opvatting over wetenschappelijke kwaliteit” (de Jong & van
Doorne-Huiskes, 2006). Ook het onderzoek van de Adviesraad voor het Wetenschaps- en
Technologiebeleid (AWT) (2000) laat zien dat vrouwen minder goed aarden in een organisatiecultuur
gekenmerkt door concurrentie.
Wat is competitie?
Een van de kenmerken van deze dimensie is competitie. De sociale gedragsnormen betreffende
competitie kunnen verschillen per organisatiecultuur. Competitie is een breed begrip en het is
daarom van belang verder te definiëren wat dit begrip inhoudt. Volgens Deutsch (1949) betekent
competitie dat verschillende individuen een gelijk doel hebben, maar dit doel kan niet door iedereen
worden bereikt. Er is dus slechts door enkelen een bepaald succes te behalen. Daarom wordt
waardevolle informatie niet gedeeld met anderen om zo een eigen voordeel te behalen ten opzichte
van de ander. De voortgang van anderen wordt dus benadeeld. Competitiviteit komt voornamelijk
voor bij taken waarbij een lage afhankelijkheid is (Beersma et al, 2003). Volgens hen benadrukken
competitieve systemen “performance differences among team members” (2003: 572).
Wat is competitie binnen een universiteit?
Competitie binnen de universiteit wordt zichtbaar door de concrete praktijk zelfprofilering. Volgens
onderzoek van Kuijpers (2003) en Akkermans et al (2009) is een van de loopbaancompetenties de
competentie zelfprofilering. In een organisatiecultuur waarin zelfprofilering als een belangrijke
praktijk wordt gezien, is een hoge mate van competitie terug te vinden. Deze zelfprofilering vindt
volgens Kuijpers (2003) plaats in verschillende vormen zoals het bespreken van de loopbaan, het
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presenteren in werk en het netwerken. Mijn onderzoek richt zich op het presenteren in werk, omdat
het hier volgens de Kuijpers gaat om gedragingen binnen een organisatie. Deze vorm van
zelfprofilering is in te delen in het tonen van de capaciteiten in het werk en het uitdragen van
deskundigheid. In mijn onderzoek staat centraal in hoeverre zelfprofilering binnen een afdeling een
voorwaarde voor succes is. De sociale gedragsnormen omtrent zelfprofilering staan hier centraal.
In dit onderzoek wordt de samenhang tussen de sociale gedragsnormen betreffende zelfprofilering
en de aanwezigheid van vrouwen gemeten.
Hypothese 4a: Er is een samenhang tussen de mate waarin zelfprofilering gebruikelijk is binnen een
afdeling en het percentage vrouwen in deze afdeling.
Hypothese 4b: Er is een samenhang tussen de mate waarin zelfprofilering gebruikelijk is binnen een
afdeling en het percentage vrouwen op topposities in deze afdeling.
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dimensie 3: oriëntatie op prestatie
De dimensie ‘Oriëntatie op prestatie’ wordt door House et al
(2002) als volgt beschreven: “Performance Orientation refers to
the extent to which an organization or society encourages and
rewards group members for performance improvement and
excellence” (2002: 6). Deze dimensie is gebaseerd op het werk
van McClelland (1985) over de noodzaak van prestatie en
succes. Deze noodzaak verwijst naar het verlangen van een
individu om zichtbare resultaten te behalen en bepaalde vaardigheden te bezitten. Volgens House et
al (2004) staat het behalen van succes en van resultaat centraal in deze dimensie.
De norm voor resultaat en succes binnen een organisatie is sterk gerelateerd aan deze dimensie.
Immers, dat wat resultaat is en dat wat succes is, wordt bepaald door de gedragsnormen omtrent
oriëntatie op prestatie. Volgens onderzoek van Bleijenbergh et al (2010) wordt de geringe
doorstroom van vrouwen naar hogere wetenschappelijke functies deels bepaald door de dominantie
van mannen in het bepalen van deze gedragsnormen. Deze normen worden immers bepaald door
het hoge aantal (wat oudere) mannen in hogere academische posities. Volgens het onderzoek
voldoen vrouwen over het algemeen minder vaak aan deze normen, waardoor deze een rol spelen
bij de vertegenwoordiging van vrouwen. Benschop en Brouns (2003) voegt daaraan toe dat in de
huidige wetenschap een mannelijke norm heerst. “In this model, science is described as an
autonomous social institution, which produces superior knowledge; only science delivers true and
objective knowledge” (Benschop & Brouns, 2003: 207). Wetenschap wordt dus bedreven in een
masculiene organisatie, waar weinig ruimte is voor vrouwelijke normen. Ook onderzoek van Van der
Brink et al (2006) bevestigt de ideeën betreffende de masculiene gedragsnormen voor succes.
Deze dimensie is verdeeld in twee kenmerken: proces en resultaat. Het eerste kenmerk gaat in op de
gedragsnormen betreffende het proces. Het tweede kenmerk gaat in op de gedragsnormen
betreffende het resultaat binnen een afdeling.
proces
Een kenmerk van de dimensie oriëntatie op prestatie is de norm betreffende toewijding, welke kan
verschillen per organisatiecultuur. Deze gedragsnormen betreffende toewijding wordt zichtbaar in de
vereiste toewijding als voorwaarde voor het behalen van succes (Bleijenbergh et al, 2010).
Het behouden van een balans in het leven, tussen werk en privé, lijkt voor vrouwen belangrijker te
zijn dan voor mannen (Rutherford, 2001). Zij stelt dat, omdat vrouwen toch nog steeds de eerste
verantwoordelijkheid thuis hebben, zij door de ‘long hours culture’ die in bepaalde organisaties
aanwezig is, werk en privé niet goed kunnen combineren. De mogelijkheden voor een goede balans
tussen werk en privé binnen een organisatie lijkt dus een rol te spelen bij de vertegenwoordiging van
vrouwen. Stiver Lie et al (1994) stellen dat toewijding een universeel kenmerk van het instituut
universiteit is. Dit wordt bevestigd in verder onderzoek. Volgens Bleijenbergh et al (2010) en King
(2008) is fulltime werken de standaard binnen universiteiten. Om aan het van de ideale
wetenschapper te voldoen is overwerken onontkoombaar. Je moet altijd beschikbaar zijn voor
werkzaamheden, ook ’s avonds en in het weekend (Bleijenbergh et al, 2010; King, 2008). Hiermee
komt de balans tussen werk en privé, die juist voor vrouwen van groot belang lijkt te zijn, in het
geding. Daar voegen Bleijenbergh et al (2010) aan toe dat ervaring in het buitenland van groot belang
is om te voldoen aan het ideale beeld van de wetenschapper. Ook stellen Knights en Richards (2003)
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dat de typische academische loopbaan is gestructureerd volgens een mannelijke perceptie van
succes: een ononderbroken carrière die is gericht op het doen van onderzoek. Dit sluit aan bij het
beeld van de ideale wetenschapper dat Benschop en Brouns (2003) schetsen: een onderzoeker die
ten alle tijden beschikbaar moet zijn voor de wetenschap.
In dit onderzoek wordt de samenhang tussen de gedragsnormen omtrent toewijding en de
aanwezigheid van vrouwen gemeten.
Hypothese 5a: Er is een samenhang tussen de mate waarin toewijding een vereiste voor succes is
binnen een afdeling en het percentage vrouwen in deze afdeling.
Hypothese 5b: Er is een samenhang tussen de mate waarin toewijding een vereiste voor succes is
binnen een afdeling en het percentage vrouwen op topposities in deze afdeling.
resultaat
Een kenmerk van de dimensie oriëntatie op prestatie is de norm betreffende resultaat. De norm
betreffende resultaat kan verschillen per organisatiecultuur en wordt zichtbaar in het belang dat in
een universiteit wordt gehecht aan onderzoek doen en publiceren en aan onderwijs
geven(Bleijenbergh et al, 2010). Is resultaat onderzoek doen en publiceren of resultaat is onderzoek
doen én onderwijs geven?
Het onderzoek van de AWT (2000) stelt dat ‘wetenschappelijke kwaliteit’ is gebaseerd op publicaties
en onderzoek doen. Onderwijs geven speelt binnen de universiteit een ondergeschikte rol. Een
typisch kenmerk van de huidige organisatiecultuur van universiteiten is daarmee de eendimensionale
opvatting van kwaliteit. Daarnaast stelt het onderzoek dat vrouwen minder goed om kunnen gaan
met de verplichting om te blijven publiceren en meer waarde hechten aan het geven van onderwijs.
Hierbij aansluitend stelt het onderzoek van Bleijenbergh et al (2010) dat binnen de universiteit een
lage waardering voor onderwijsprestaties ten opzichte van onderzoeksprestaties geldt. Daarbij komt
dat de outputnormen voor publicaties binnen de universiteit niet worden gecorrigeerd in het geval
van zwangerschap of ouderschapsverlof. Het functioneren wordt bepaald door het aantal publicaties
dat een wetenschapper maakt.
In dit onderzoek worden de samenhang tussen de norm omtrent onderzoek en onderwijs en de
aanwezigheid van vrouwen gemeten.
Hypothese 6a: Er is een samenhang tussen de mate waarin onderzoek en onderwijs even belangrijk
zijn binnen een afdeling en het percentage vrouwen in deze afdeling.
Hypothese 6b: Er is een samenhang tussen de mate waarin belang van onderzoek en onderwijs
ongelijk is binnen een afdeling en het percentage vrouwen op topposities in deze afdeling.
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Hoofdstuk 4: Methode
In dit hoofdstuk wordt de gekozen onderzoeksbenadering van dit onderzoek onderbouwd. Daarnaast
wordt aandacht besteed aan de onderzoeksorganisatie, de dataverzameling en de respondenten. De
vragenlijst die in dit onderzoek wordt gebruikt, wordt verder toegelicht. Ten slotte worden de
gebruikte analysetechnieken beschreven.
onderzoeksbenadering
Tot nu toe is veel onderzoek naar de ondervertegenwoordiging van vrouwen in de wetenschappelijke
top van universiteiten kwalitatief vanuit een interpretatieve onderzoeksopvatting (Bleijenbergh et al,
2010; Benschop & Brouns, 2003). In dit onderzoek is echter gekozen voor een andere benadering
voortbouwend op deze kwalitatieve onderzoeken: een kwantitatieve onderzoeksmethode vanuit een
empirisch analytische opvatting. In deze onderzoeksopvatting staat objectiviteit en distantie van de
onderzoeker centraal. De hypothesen die zijn afgeleid uit bestaande theorieën vormen de basis van
het onderzoek (Corbetta, 2003). Dit onderzoek richt zich niet op de individuele beleving van de
organisatiecultuur vanuit een interpretatieve onderzoeksopvatting, maar zet de organisatiecultuur
neer als ‘harde’ variabele vanuit een positivistische onderzoeksopvatting. Deze studie onderzoekt de
gedeelde perceptie van de sociale gedragsnormen omtrent bepaalde praktijken. Het gaat hier dus
om de gedeelde ‘ongeschreven regels’ binnen een afdeling: het gedrag dat de meerderheid vertoont.
De basisaanname hierbij is dat er een gedeelde perceptie van de organisatiecultuur bestaat (Bajdo &
Dickson, 2001; Glisson & James, 2002; House et al,2002). Dit is een interessante keuze, omdat
cultuur vaak wordt gezien als een subjectief onderzoeksthema. In dit onderzoek is echter gekozen
voor de organisatiecultuur als ‘harde’ variabele die wordt gemeten aan de hand van gesloten vragen:
een gestructureerd onderzoek (van der Velde et al, 2009). De ‘afhankelijke’ variabele is een harde en
cijfermatige variabele die wordt gevormd door de statistieken van de universiteit.
Bovendien kan met een kwantitatieve methode de relatie tussen verschillende variabelen worden
beschreven. Eerder onderzoek naar de samenhang tussen de ondervertegenwoordiging van vrouwen
en de organisatiecultuur wordt dus getoetst. Er wordt een koppeling gemaakt tussen bestaande
theorieën en de praktijk. Daarnaast wil dit onderzoek generaliseerbare uitspraken doen over een
groep respondenten. Ook daarom is gekozen voor een kwantitatieve methode (Corbetta, 2003).
Een literatuurstudie vormt de basis van het empirische gedeelte van dit onderzoek. In deze studie is
onderzocht wat eerder onderzoek schrijft over de ondervertegenwoordiging van vrouwen in de
wetenschappelijke top van universiteiten. Deze studie vormt de basis voor het theoretisch kader van
deze scriptie. Op basis van deze literatuurstudie zijn vier hypothesen opgesteld. Het empirische
onderzoek bestaat uit een vragenlijst. Hierin worden vragen gesteld over vier kenmerken van de
organisatiecultuur van de universiteit die een rol lijken te spelen bij de vertegenwoordiging van
vrouwen in de wetenschappelijke top. Deze kenmerken volgen uit het theoretisch kader. De vier
kenmerken zijn geoperationaliseerd in zes concepten. Over deze zes concepten worden vragen
gesteld in de vragenlijst. In deze methode wordt de vragenlijst verder toegelicht. Ook worden de
betrouwbaarheid en de validiteit van dit onderzoek verder toegelicht.
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conceptueel model
DE ORGANISATIECULTUUR
VAN EEN AFDELING

PERCENTUELE AANTAL VROUWEN
(OP TOPPOSITIES) IN EEN AFDELING

De universiteit wordt in dit onderzoek niet als geheel genomen, maar per afdeling wordt gekeken
naar de organisatiecultuur en naar de vertegenwoordiging van vrouwen. De afdelingen worden
gevormd door bestaande afdelingen binnen de universiteit. Bij het invullen van de vragenlijst heeft
de respondent aangegeven tot welke leerstoelgroep hij behoort. Deze leerstoelgroepen zijn
hergecodeerd tot 33 afdelingen, waarvan afdeling 1 tot en met 16 bij faculteit 1 horen en afdelingen
17 tot en met 33 bij faculteit 2 horen.
De respons per afdeling is verschillend: van 26 retourneerde vragenlijsten van een afdeling tot geen
enkele geretourneerde vragenlijst. Van de 33 afdeling zijn er 25 meegenomen in het onderzoek. De
afdelingen waar zonder geretourneerde vragenlijsten of slechts één vragenlijst zijn verwijderd uit het
onderzoek. Immers, een afdeling met één vragenlijst toont geen gedeelde perceptie van de
organisatiecultuur.
De ‘onafhankelijke’ variabele in dit conceptueel model wordt gevormd de organisatiecultuur binnen
een afdeling, die wordt gemeten door middel van een vragenlijst. Deze vragenlijst is erop gericht om
de sociale gedragsnormen omtrent zes praktijken te achterhalen.
De ‘afhankelijke’ variabele in het conceptueel model wordt gevormd door het percentage vrouwen
(op de topposities) in verschillende afdelingen. Deze variabele komt dus niet voort uit de vragenlijst,
maar wordt bepaald op basis van percentages vrouwelijk wetenschappelijk personeel van de
verschillende afdelingen. In het eerste gedeelte van de resultatensectie worden de algemene
resultaten van de vragenlijst beschreven. Pas in het tweede gedeelte, waarin de samenhang wordt
gemeten, komt de ‘afhankelijke’ variabele terug.
beschrijving onderzoek
Dit onderzoek wordt uitgevoerd bij een Nederlandse universiteit die in deze rapportage anoniem
blijft. Deze universiteit is één van de twaalf universiteiten die het charter ‘Talent naar de top’ heeft
ondertekend. Hiermee geeft zij aan bezig te zijn met de beperkte vertegenwoordiging van vrouwen
in de top. Deze universiteit is intensief bezig met de doorstroom van vrouwen naar hogere posities
binnen de organisatie. Voorbeelden zijn maatregelen omtrent sekseneutrale benoemingscriteria en
een mentoring programma voor vrouwelijk wetenschappelijk personeel.
Dit onderzoek richt zich op de populatie van het wetenschappelijk personeel binnen twee grootste
faculteiten van de onderzoeksorganisatie. De onderzoekspopulatie omvat zowel mannen als
vrouwen omdat de organisatiecultuur in de gehele organisatie zit. Informatie over de
organisatiecultuur moet daarom verzameld worden onder alle leden van deze organisatie (Hofstede,
1998). De toegevoegde waarde van dit onderzoek is dat de organisatiecultuur van de faculteiten niet
als één geheel worden gezien. De faculteit is weer onder te verdelen in verschillende afdelingen die
op hun beurt weer bestaan uit verschillende leerstoelgroepen. Er is gekozen voor deze faculteiten
omdat deze een verschillende vertegenwoordiging van mannen en vrouwen hebben, ten opzichte
van elkaar en ten opzichte van het gemiddelde van de universiteit, zoals zichtbaar wordt in
onderstaande grafieken.

30
afstudeerscriptie C.C. (Lotte) Edelkoort – augustus 2011

universiteit totaal

% vrouw

promovendus

48,4

51,6

docent

49,1

50,9

onderzoeker

39,4

60,6

UD

38,1

61,9

UHD

24,5

75,5

hoogleraar

14,5

85,5

0%

20%

40%

Grafiek 4.1 toont dat ongeveer de helft van
de promovendi en docenten van de totale
universiteit vrouw is. Naarmate de functie
hoger wordt, neemt het aantal vrouwen af. In
de hoogste functieklasse vertegenwoordigen
vrouwen nog maar 14,5 procent.
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grafiek 4.1: verhouding tussen mannen en
vrouwen in de totale universiteit

Grafiek 4.2 toont de man/vrouw verhouding
in faculteit 1. In faculteit 1 worden alfa
studies gegeven. De vertegenwoordiging van
vrouwen is in deze faculteit meer dan in de
gehele faculteit. Meer dan de helft van de
promovendi en docenten is vrouw. Van de
onderzoekers, universitair docenten en
universitair hoofddocenten is tussen de 40 en
50 procent vrouw. Van de hoogleraren is 22
procent vrouw.
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grafiek 4.3: verhouding tussen mannen en
vrouwen in faculteit 2
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grafiek 4.2: verhouding tussen mannen en
vrouwen in faculteit 1

Grafiek 4. 3 toont de man/vrouw verhouding
in faculteit 2. In faculteit 2 worden bèta
61,7
studies gegeven. Vrouwen zijn hier minder
72
goed vertegenwoordigd dan in de gehele
67,5
universiteit. Van de promovendi is 38.3
69,6
procent vrouw. Naarmate de functie hoger
81,6
wordt, neemt de vertegenwoordiging van
87,5
vrouwen af. Opvallend is dat het percentage
vrouwelijke universitair hoofddocenten onder
100%
het gemiddelde van de universiteit ligt, waar
het percentage vrouwelijke hoogleraren boven het
gemiddelde van de universiteit ligt.
% man

Voor het versturen van de vragenlijst zijn de e-mailadressen van het personeel van de twee
faculteiten gebruikt. De e-mailadressen zijn verkregen via de website van de universiteit. Uit reacties
op de vragenlijst blijkt dat dit bestand sterk vervuild is. Hierdoor is ook veel ondersteunend
personeel is benaderd, terwijl de vragenlijst voor hen niet van toepassing was. Bovendien gaven veel
respondenten aan dat zij niet meer in dienst waren van de onderzoeksorganisatie. Deze
respondenten zijn niet meegenomen in dit onderzoek.
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Voordat de vragenlijst is verstuurd, is deze getest door een aantal proefpersonen. Het invullen van de
vragenlijst duurt ongeveer 7 minuten. De respondenten van de vragenlijst blijven anoniem. Na deze
test is de vragenlijst op maandag 11 juli online gezet. De respondenten zijn benaderd met e-mail met
daarin een uitnodiging voor het invullen van de vragenlijst. Deze e-mail is verstuurd naar 2505
personeel, waarvan slechts een deel wetenschappelijk personeel was. Op maandag 18 juli is een
herinneringse-mail uitgestuurd, waarna de vragenlijst op 22 juli is gesloten. In bijlage 1 is de
uitnodiging, die bestaat uit een introductie van het onderzoek en de vragenlijst, terug te vinden.
Uit de statistieken van de onderzoeksorganisatie
WP
respons
respons
blijkt dat het wetenschappelijk personeel van de totaal
1144
218
19.0%
twee faculteiten bestaat uit 1144 personen: 413 bij faculteit 1
413
71
17.2
faculteit 1 en 731 bij faculteit 2. Hiervan zijn 444 faculteit 2
731
147
20.1
personen begonnen met de vragenlijst, waarvan 218
tabel 4.1
personen de vragenlijst hebben afgerond. Dit komt neer op een respons van 19 procent. Van de
responsgroep zijn 71 vragenlijsten ingevuld door personeel van faculteit 1, wat neerkomt op een
respons van 17.2 procent. Van faculteit 2 hebben 147 personen de vragenlijst ingevuld, wat
neerkomt op een respons van 20.1 procent. De verdeling over de faculteiten van de responsgroep is
hierdoor redelijk representatief.
De sekseverdeling van de gehele populatie
is 726 mannen (63.5%) en 418 vrouwen
totaal
(36.5%). De responsgroep bestaat uit 137
man
63.5%
63.4%
mannen (63.4%) en 79 vrouwen (36.6%).
vrouw
36.5%
36.6%
tabel 4.2
Door 2 personen is het geslacht niet
ingevuld. De sekseverdeling van de responsgroep is representatief voor de gehele
onderzoekspopulatie. De leeftijd van de respondenten ligt tussen de 24 en 80 jaar, met een
gemiddelde leeftijd van ongeveer 40 jaar (sd = 12.69).
WP
1144
726
418

respons
216
137
79

De responsgroep bestaat uit 48 hoogleraren of
adjunct hoogleraren (22.2%), 18 universitair
hoofddocenten (8.3%) en 25 universitair
docenten (11.6%). Daarnaast hebben 12
docenten (5.6%) en 16 onderzoekers (7.4%) de
vragenlijst ingevuld. Ten slotte behoren 92
promovendi en postdocs (42.6%) tot de
responsgroep. De optie anders is door 5
respondenten (2.3%) ingevuld. De vraag over
functies is door 2 respondenten niet ingevuld.
Opvallend is de hoge respons van promovendi
en postdocs.
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Tabel 4.3

grafiek 4.4
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meetinstrument
De vragenlijst bestaat uit drie onderdelen, namelijk de faculteitsvragen, vragen over de
organisatiecultuur en een aantal algemene vragen.
deel 1: faculteitsvragen
De vragenlijst begint met twee cruciale vragen die verplicht zijn gesteld. Deze vragen gaan over de
faculteit (1 = Faculteit 1 en 2 = Faculteit 2) en de leerstoelgroep (voor faculteit 1 keuze uit 60
leerstoelgroepen en één ‘anders namelijk’ vraag en voor faculteit 2 keuze uit 90 leerstoelgroepen en
één ‘anders namelijk’ vraag) waartoe de respondent behoort. Op basis van deze informatie is de
respondent in één van de 33 afdelingen ingedeeld.
deel 2: vragen over de organisatiecultuur
In de vragenlijst worden zes concepten (volgen uit het theoretisch kader) van de organisatiecultuur
van de universiteit gemeten. Hieronder worden deze zes concepten verder toegelicht. In bijlage 1 is
de volledige vragenlijst te vinden.
validiteit en betrouwbaarheid
Bij het samenstellen van de vragenlijst is waar mogelijk gebruik gemaakt van bestaande vragenlijsten.
Voor de meting van de concepten 1, 2 en 4 zijn bestaande schalen gebruikt. Deze zijn omgebogen
naar de context waarin het onderzoek heeft plaatsgevonden. Voor de meting van de concepten 3, 5
en 6 zijn noodgedwongen nieuwe vragen ontwikkeld die zijn gebaseerd op eerder kwalitatief
onderzoek. Om validiteit en betrouwbaarheid te waarborgen, zijn duidelijke instructies gegeven en is
gebruik gemaakt van gestandaardiseerde antwoordcategorieën (van der Velde et al, 2007).
Op basis van de 218 volledig ingevulde vragenlijsten is een betrouwbaarheidsanalyse uitgevoerd om
te onderzoeken of de items die bij elkaar horen samen een betrouwbare variabele vormen. Hiervoor
is gebruik gemaakt van Cronbach’s alfa analyse, waarbij een alfa van boven de 0.60 als betrouwbaar
wordt beschouwd (van der Velde et al, 2007). Bovendien zijn twee variabelen (‘toewijding’ en
‘onderzoek en onderwijs’) op basis van de exploratieve factoranalyse opgedeeld in respectievelijk
twee en drie componenten. De toelichting op deze factoranalyse volgt hierna. De oorspronkelijke
variabele ‘onderzoek en onderwijs’ is opgeheven, waardoor uiteindelijk wordt gewerkt met
zeventien variabelen. Deze variabelen bestaan uit het gemiddelde van de bijbehorende items.
1. hulpzoekend gedrag
Het concept ‘hulpzoekend gedrag’ is geoperationaliseerd in twee variabelen: ‘om hulp vragen’ en
‘om hulp worden gevraagd’. De variabele ‘om hulp vragen’ meet hoe vaak de respondent hulp heeft
gevraagd aan anderen. De variabele ‘om hulp worden gevraagd’ meet hoe vaak de respondent om
hulp is gevraagd. Deze twee variabelen geven een beeld hoe gebruikelijk het is om te vragen om hulp
binnen een afdeling. Voor het meten van ‘hulpzoekend gedrag’ wordt gebruikt gemaakt van in totaal
acht items: vier items per variabele. De items zijn gebaseerd op onderzoek van Nadler et al (2003) en
Lee (1997). Deze twee bestaande onderzoeken zijn geïnteresseerd in waar de respondenten hulp
zoeken terwijl dit onderzoek slechts wil weten of het gebruikelijk is om werkgerelateerde hulp te
vragen bij anderen. De items die het concept ‘hulpzoekend gedrag’ meten, zijn toegespitst op de
context van de universiteit: het overnemen van colleges van elkaar, het geven van feedback op
elkaars papers, ondersteuning zoeken bij het maken van een presentatie en advies over onderzoek
vragen bij collega’s. Een voorbeeld van een item van de variabele ‘om hulp vragen’ is “Hoe vaak heeft
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u de afgelopen vier weken aan collega’s gevraagd om feedback op een paper?”. Een voorbeeld van
een item van de variabele ‘om hulp worden gevraagd’ is “Hoe vaak in de afgelopen vier weken
hebben collega’s aan u gevraagd om feedback op een paper?”. Er is gebruik gemaakt van een
vijfpunts Likertschaal, waarbij 1 staat voor ‘nooit’ en 5 staat voor ‘heel vaak’. De variabelen ‘om hulp
vragen’ en ‘om hulp worden gevraagd’ zijn met een Cronbach’s alfa van respectievelijk 0.68 en 0.75
redelijk betrouwbaar.
2. kennisdeling
Het concept ‘kennisdeling’ is geoperationaliseerd in twee variabelen. Met de variabele ‘waarde
kennisdeling’ wordt de houding van de afdeling ten opzichte van het delen van kennis gemeten. Met
de variabele ‘gebruikelijkheid kennisdeling’ wordt gemeten hoe gebruikelijk het is om kennis te delen
binnen de universiteit. Deze tweede variabele is toegevoegd omdat er een positieve houding ten
opzichte van het delen van kennis kan zijn, maar kennisdeling hiermee nog niet direct gebruikelijk is.
De variabele ‘waarde kennisdeling’ wordt gemeten aan de hand van een aangepaste schaal van
Chow en Sheung Chan (2008). In hun onderzoek naar het stimuleren van informele kennisdeling
binnen organisaties onderscheiden zij zes categorieën. Één categorie hiervan is relevant in het kader
van dit onderzoek: de houding tegenover het delen van kennis binnen de organisatie. De
oorspronkelijke schaal bestaat uit vijf items en heeft een Cronbach’s alfa van 0.91. De bestaande
schaal van vijf items is omgebogen naar vier items die van toepassing zijn op de context van de
universiteit: het informeren van een collega over interessant onderzoek, relevante informatie delen
met collega’s, collega’s met elkaar in contact brengen en kennis die is opgedaan bij een seminar of
conferentie delen met collega’s. Een voorbeeld van een item is: “Binnen mijn afdeling wordt het
delen van kennis en informatie als iets positiefs gezien”. Er is gebruik gemaakt van een vijfpunts
Likertschaal, waarbij 1 staat voor ‘helemaal oneens’ en 5 staat voor ‘helemaal eens’. Met een alfa
van 0.94 is deze variabele zeer betrouwbaar. De schaal die de variabele ‘gebruikelijkheid kennis’
meet, bestaat uit vier items die zijn toegespitst op specifieke kennisdeling binnen de universiteit. Een
voorbeeld van een item is: “Binnen mijn afdeling is het gebruikelijk om relevante informatie te delen
met mijn collega’s’. Er is gebruik gemaakt van een vijfpunts Likertschaal, waarbij 1 staat voor
‘helemaal oneens’ en 5 staat voor ‘helemaal eens’. Met een alfa van 0.93 is deze variabele zeer
betrouwbaar.
3. samen publiceren
Het concept ‘samen publiceren’ wordt gemeten aan de hand van een zelf ontwikkelde schaal. Aan de
basis van deze schaal staat het onderzoek van Van Balen (2001). Er zijn twee open vragen ontwikkeld
over het aantal publicaties (“Hoeveel van uw artikelen zijn in de afgelopen vijf jaar gepubliceerd in
internationale wetenschappelijke tijdschriften?”) en het aantal gezamenlijke publicaties (“Hoeveel
van deze artikelen zijn geschreven in samenwerking met één of meerdere collega’s (binnen en/of
buiten uw universiteit)?”). Hiermee wordt gemeten hoeveel van het totale aantal publicaties in
samenwerking is geschreven. Er is een nieuwe variabele aangemaakt die het percentage
gezamenlijke publicatie van het totaal aantal publicaties toont (‘percentage gezamenlijke
publicaties’). Daarnaast is een schaal ontwikkeld die meet in hoeverre het wordt aangemoedigd
binnen de afdeling om samen te werken. Een voorbeeld van een item van de variabele ‘aanmoedigen
gezamenlijk publiceren’ is: “Binnen mijn afdeling wordt het aangemoedigd om in samenwerking met
anderen artikelen te schrijven”. Er is gebruik gemaakt van een vijfpunts Likertschaal, waarbij 1 staat
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voor ‘helemaal oneens’ en 5 staat voor ‘helemaal eens’. Deze schaal is met een alfa van 0.84
betrouwbaar.
4. zelfprofilering
Het concept ‘zelfprofilering’ is geoperationaliseerd in twee variabelen. Met de variabele
‘verwachtingen zelfprofilering’ wordt gemeten om de verwachtingen rondom zelfprofilering te
meten. Deze schaal is gebaseerd op de schaal uit het onderzoek van Akkermans et al (2009) (in
Potjer, 2010). Deze items worden gebruikt om de loopbaancompetentie zelfprofilering te meten.
Deze schaal is weer gebaseerd op het onderzoek van Kuijpers (2003) waarvan de alfa 0.85 is. De
oorspronkelijke schaal is omgebogen van de competentie zelfprofilering (‘ik kan mezelf profileren’)
naar de verwachtingen rondom zelfprofilering (‘er wordt verwacht dat ik mezelf profileer’). Een
voorbeeld van een item van de variabele ‘verwachtingen zelfprofilering’ is: “Voor een succesvolle
wetenschappelijke loopbaan, wordt van mij verwacht dat ik duidelijk aan anderen laat merken waar
ik goed in ben in mijn werk”. Er is gebruik gemaakt van een vijfpunts Likertschaal, waarbij 1 staat
voor ‘helemaal oneens’ en 5 staat voor ‘helemaal eens’. Deze schaal is met een alfa van 0.86
betrouwbaar. Met de variabele ‘acties zelfprofilering’ wordt gemeten hoe gebruikelijk het is dat
respondent activiteiten uitvoeren waarmee zij zichzelf profileren, zoals subsidieaanvragen bij NWO
doen, oraties van hoogleraren bijwonen en een voorstel voor een project doen. Deze hoog zichtbare
activiteiten komen voort uit het onderzoek van Van Balen (2001). Een voorbeeld van een item van
deze schaal is: “Binnen mijn afdeling is het gebruikelijk een aanvraag voor subsidie bij NWO te doen”.
Er is gebruik gemaakt van een vijfpunts Likertschaal, waarbij 1 staat voor ‘helemaal oneens’ en 5
staat voor ‘helemaal eens’. Deze schaal is met een alfa van 0.74 redelijk betrouwbaar.
5. vereiste toewijding
Het concept ‘vereiste toewijding’ wordt gemeten met een zelfontwikkelde schaal. Aan de basis van
deze schaal staat het onderzoek van Bleijenbergh et al (2010). Zij onderscheiden drie aspecten die
bepalend zijn bij het behalen van succes in de loopbaan van een wetenschapper, namelijk of
overwerken onontkoombaar is (ook ’s avonds en in het weekend beschikbaar zijn, nooit zeuren over
overuren of extra werk), of fulltime werken de norm is en of buitenland ervaring (onderzoek aan een
buitenlandse universiteit, deelnemen aan internationale congressen en symposia) een voorwaarde
voor succes is. Op basis van deze aspecten is een schaal van zeven items samengesteld die samen de
variabele ‘toewijding’ vormen, die met een alfa van 0.73 betrouwbaar is.
Een exploratieve factoranalyse toont een driedeling in de items, die de eerder genoemde aspecten
uitdragen (overwerken, fulltime werken en buitenland ervaring). De variabele ‘overwerken’ bestaat
uit drie items, waarvan een voorbeeld is: “Om goede onderwijsevaluaties te behalen, moet ik ook ’s
avonds en in het weekend tijd besteden aan onderwijs”. De variabele ‘fulltime’ bestaat uit twee
items, waarvan een voorbeeld is: “Om onderzoekstijd te krijgen, is fulltime werken een voorwaarde
binnen mijn afdeling”. De variabele ‘buitenland’ bestaat uit twee items, waarvan een voorbeeld is:
“Binnen mijn afdeling wordt het gewaardeerd wanneer je een tijd aan een buitenlandse universiteit
onderzoek hebt gedaan”. Er is gebruik gemaakt van een vijfpunts Likertschaal, waarbij 1 staat voor
‘helemaal oneens’ en 5 staat voor ‘helemaal eens’. De variabele ‘overwerken’ is met een alfa van
0.76 betrouwbaar. De variabele ‘fulltime’ is met een alfa van 0.56 niet betrouwbaar, maar wordt wel
verder meegenomen in het onderzoek uit pragmatische overwegingen. De variabele ‘buitenland’ is
met een alfa van 0.66 matig betrouwbaar.
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6. onderzoek en onderwijs
Het concept ‘onderzoek en onderwijs’ wordt gemeten aan de hand van een zelf ontwikkelde schaal.
Aan de basis staat het onderzoek van Bleijenbergh et al (2010). Zij stellen dat de lage waardering
voor onderwijsprestaties ten opzichte van onderzoeksprestaties zorgt voor een
ondervertegenwoordiging van vrouwelijke hoogleraren. Er zijn zes items opgesteld, waarvan drie
items de status van onderzoek binnen een afdeling meten (‘onderzoek’) en drie items de status van
onderwijs binnen een afdeling meten (‘onderwijs’). Een exploratieve factoranalyse bevestigt deze
indeling in twee variabelen. Een voorbeeld van een item dat de variabele ‘onderzoek’ meet, is:
“Binnen mijn afdeling wordt veel belang gehecht aan het schrijven van artikelen”. Een voorbeeld van
een item dat de variabele ‘onderwijs’ meet, is: “Binnen mijn afdeling wordt veel belang gehecht aan
het bezit van didactische vaardigheden”. Er is gebruik gemaakt van een vijfpunts Likertschaal, waarbij
1 staat voor ‘helemaal oneens’ en 5 staat voor ‘helemaal eens’. De variabele ‘onderzoek’ heeft een
alfa van 0.82 en de variabele ‘onderwijs’ heeft een alfa van 0.81, wat betekent dat beide variabelen
betrouwbaar zijn. Er is een nieuwe variabele aangemaakt (‘balans onderzoek en onderwijs’) die de
balans aangeeft tussen onderzoek en onderwijs. Deze variabele bestaat uit het gemiddelde van de
variabele ‘onderzoek’ min het gemiddelde van de variabele ‘onderwijs’.
deel 3: algemene vragen
De vragenlijst sluit af met een aantal algemene vragen over geslacht (1 = man en 2 = vrouw), leeftijd
(in jaren) en functie (1 = hoogleraar, 2 = adjunct hoogleraar, 3 = universitair hoofddocent, 4 =
universitair docent, 5 = docent, 6 = onderzoeker, 7 = postdoc, 8 = promovendus, 9 = anders,
namelijk). Tot slot wordt de respondent in de gelegenheid gesteld commentaar te geven op de
vragenlijst en wordt de respondent gevraagd of hij een kopie van de scriptie wilt ontvangen.
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analysetechnieken
Hier wordt beschreven op welke manier de data zijn geanalyseerd om tot een antwoord op de
vraagstelling te komen. Nadat de vragenlijst is gesloten, zijn de ruwe data naar SPSS 19.0
getransporteerd. De data zijn gecontroleerd en bewerkt, waarna een beschrijving van de
responsgroep is gemaakt. Er is een codeboek samengesteld, waarin alle items met de
antwoordschalen zijn terug te vinden.
Op basis van een betrouwbaarheidanalyse en een factoranalyse zijn zeventien variabelen
aangemaakt. De score op een variabele is score tussen 1 en 5. Deze score wordt gevormd door het
gemiddelde van de scores van de bijbehorende items, met uitzondering van ‘aantal publicaties’,
‘aantal gezamenlijke publicaties’, ‘percentage gezamenlijke publicaties’ en ‘balans tussen onderzoek
en onderwijs’. Deze gemiddelde scores worden beschreven in de resultatensectie (hoofdstuk 5). De
verschillen tussen subgroepen worden met elkaar vergeleken: mannen en vrouwen en de faculteiten.
Er is geanalyseerd of de verschillen tussen de subgroepen significant zijn. Voor de variabelen die op
interval niveau zijn gemeten, is gebruik gemaakt van een t-toets (significantie tussen seksegroepen
en faculteitsgroepen).
Dit onderzoek wil de sociale gedragsnormen van verschillende afdelingen meten. Door de scores van
de respondenten van dezelfde afdeling te aggregeren, ontstaat per afdeling een score op elke
variabele. Organisatiecultuur is immers iets van alle leden van een afdeling. De individuele percepties
van de organisatiecultuur van een afdeling vormen samen deze gedeelde perceptie van de
organisatiecultuur van deze afdeling. Op basis van deze inhoudelijke verantwoording, kunnen de
scores worden geaggregeerd. De ANOVA toets toont aan dat op de meeste variabelen de verschillen
binnen groepen kleiner zijn dan de verschillen tussen groepen. Dit maakt de afdeling een
wetenschappelijk relevante onderzoeksgroep (Glisson & James, 2002). Er is dus een gedeelde
perceptie van de organisatiecultuur van de afdeling.
Om de samenhang te meten tussen de vertegenwoordiging van vrouwen in (de top van) een afdeling
en de gemeten organisatiecultuur, wordt gebruik gemaakt van correlatieanalyse. De sterkte van de
samenhang wordt gemeten aan de hand van de Pearson’s correlatiecoëfficiënt (r), die een waarde
kan aannemen tussen –1 en 1. Bij een negatieve r is sprake van een negatief verband (dus een hoge
score op de ene variabele hangt samen met een lage score op de andere variabele), waar bij een
positieve r sprake is van een positief verband (een hoge score op de ene variabele hangt samen met
een hoge score op de andere variabele). De waarde 0 betekent dat er geen samenhang is. Om te
beoordelen hoe sterk het verband is, wordt gebruik gemaakt van de beoordeling van Pallant (2010).
Een r tussen .10 en .29 of –.10 en –.29 geeft een lage correlatie aan. Een r tussen .30 en .49 of –.30
en –.49 geeft een gemiddelde correlatie aan. Een r tussen .50 en 1.00 of –.50 en –1.00 geeft een
hoge correlatie aan. Als significantiecriteria wordt een p kleiner dan .05 aangehouden. Bij een p
kleiner dan .05 mag de H0 worden verworpen. Daarna wordt aan de hand van de analysevragen de
samenhang gemeten tussen de vertegenwoordiging van vrouwen in de top van een onderzoeksgroep
en de organisatiecultuur van die onderzoeksgroep.
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Hoofdstuk 5: Resultaten
In dit hoofdstuk worden de resultaten van de analyse gepresenteerd. Deel 1 omvat een beschrijving
van de onafhankelijke variabele: aan de hand van de zes concepten worden de gemiddelde scores op
de zeventien variabelen beschreven. Ook worden de scores van mannen en vrouwen en van de
faculteiten met elkaar vergeleken. De significante verschillen worden gepresenteerd in grafieken.
In deel 2 wordt de onderlinge samenhang tussen de variabelen beschreven. Hierbij is de indeling van
de vier kenmerken van de organisatiecultuur aangehouden: samenwerken, competitie, het proces
van prestatie en het resultaat van prestatie.
De individuele percepties van de organisatiecultuur van een afdeling vormen samen deze gedeelde
perceptie van de organisatiecultuur van deze afdeling. De ANOVA toets toont aan dat op de meeste
variabelen de verschillen binnen groepen kleiner zijn dan de verschillen tussen groepen. Dit maakt de
afdeling een wetenschappelijk relevante onderzoeksgroep (Glisson & James, 2002). Er is dus een
gedeelde perceptie van de organisatiecultuur van de afdeling. In het derde gedeelte wordt de
correlatieanalyse gepresenteerd aan de hand van de analysevragen. Op basis hiervan worden de
hypothesen ondersteund of verworpen.

Deel 1: Beschrijving en vergelijking gemiddelde scores op zeventien variabelen
totaal

man

vrouw

faculteit 1

faculteit 2

om hulp vragen

1.94

±0.67

1.96

±0.74

1.91

±0.54

1.70

±0.52

2.06

±0.70

om hulp worden gevraagd

2.05

±0.75

2.09

±0.78

1.99

±0.70

1.84

±0.69

2.15

±0.77

gebruikelijkheid kennisdeling

4.03

±0.84

4.03

±0.87

4.04

±0.81

3.67

±0.91

4.21

±0.75

waarde kennisdeling

4.09

±0.80

4.08

±0.84

4.11

±0.73

3.71

±0.73

4.27

±0.77

aantal publicaties

8.3

±12.12 9.8

±12.86 5.8

±10.41

3.6

±4.85

10.5

±13.83

aantal gezamenlijke publicaties

7.3

±11.66 8.5

±12.38 5.2

±10.16

1.5

±3.08

10.0

±13.18

percentage gezamenlijke publicaties

87.9%

aanmoedigen gezamenlijk publiceren

3.65

±0.95

3.64

±1.01

3.69

±0.79

3.05

±0.99

3.95

±0.78

acties zelfprofilering

3.53

±0.72

3.50

±0.74

3.59

±0.69

3.52

±0.66

3.54

±0.75

verwachtingen zelfprofilering

3.65

±0.70

3.63

±0.71

3.73

±0.67

3.49

±0.84

3.74

±0.61

toewijding

3.51

±0.65

3.50

±0.71

3.51

±0.53

3.36

±0.61

3.58

±0.65

overwerken

3.55

±0.90

3.48

±0.94

3.63

±0.80

3.67

±0.96

3.49

±0.87

fulltime

2.98

±0.87

3.02

±0.96

2.92

±0.68

2.68

±0.74

3.13

±0.89

buitenland

3.98

±0.82

4.02

±0.87

3.93

±0.71

3.60

±0.82

4.16

±0.76

onderzoek

4.20

±0.74

4.20

±0.77

4.22

±0.69

3.87

±0.78

4.37

±0.67

onderwijs

3.69

±0.81

3.69

±0.85

3.68

±0.75

3.81

±0.78

3.63

±0.81

balans onderzoek en onderwijs
0.52
±0.93 0.51
±0.95 0.54
±0.91
0.06
±0.96
tabel 5.1: gemiddeldes op 17 variabelen (totaal, M/V en faculteiten); getallen zijn gemiddelde ± SD2

0.74

±0.84

2

86.9%

90.5%

42.2%

95.4%

In de tabellen 5.1 tot en met 5.4 zijn de getallen gemiddelde ± SD.
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1. hulpzoekend gedrag
Het concept ‘hulpzoekend gedrag’ is gemeten aan de hand van twee variabelen: hoe vaak
respondenten collega’s binnen de afdeling om hulp vragen (‘om hulp vragen’) en hoe vaak
respondenten door collega’s binnen de afdeling om hulp worden gevraagd (‘om hulp worden
gevraagd’). Aan de hand van deze twee variabelen worden de sociale normen omtrent hulpzoekend
gedrag zichtbaar: hoe normaal het is om hulp te vragen aan collega’s binnen een afdeling.
Uit grafiek 5.1 blijkt dat de gemiddelde score op deze variabele 1.94 en 2.05 is. Respondenten geven
aan dat zij slechts ‘soms’ om hulp vragen of om hulp worden gevraagd. Het is niet gebruikelijk om
hulp te vragen aan collega’s binnen de afdeling. De scores van mannen en vrouwen omtrent deze
sociale normen, verschillen niet significant. Zowel voor mannen als voor vrouwen is het niet
gebruikelijk om hulp te vragen.
grafiek 5.1: gemiddelde score op de variabelen
‘om hulp vragen’ en ‘om hulp worden gevraagd’

om hulp vragen

n = 218
‘om hulp vragen’: 1.94 ± 0.673
‘om hulp worden gevraagd’: 2.05 ± 0.75

om hulp worden gevraagd

1

2

3

4

5

In grafiek 5.2 worden de scores van de respondenten uit de verschillende faculteiten zichtbaar.
Respondenten uit faculteit 2 vragen significant meer om hulp dan respondenten uit faculteit 1.
Bovendien worden zij ook significant meer om hulp gevraagd dan respondenten uit faculteit 1. De
sociale norm omtrent hulpzoekend gedrag verschilt per faculteit: het is meer gebruikelijk om hulp te
zoeken in faculteit 2 dan het is in faculteit 1.
faculteit 1

faculteit 2

grafiek 5.2: gemiddelde scores van
faculteiten en totaal, op de
variabelen ‘om hulp vragen’ en ‘om
hulp worden gevraagd’

totaal

1,7
2,06
1,94

om hulp
vragen
om hulp
worden
gevraagd

faculteit 1: n = 71
faculteit 2: n =147
totaal: n = 218

1,84
2,15
2,05

* significant bij p < .05
1

faculteit 1
faculteit 2
totaal
3

2
om hulp vragen
1.7
± 0.52
2.06 ± 0.70
1.94 ± 0.67

3

4

5

om hulp worden gevraagd
1.84 ± 0.69
2.15 ± 0.77
2.05 ± 0.75

tabel 5.2: gemiddelde scores op de
variabelen ‘om hulp vragen’ en ‘om
hulp worden gevraagd’

In de grafieken 5.1 tot en met 5.10 zijn de getallen gemiddelde ± SD.
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2. kennisdeling
Het concept ‘kennisdeling’ is gemeten aan de hand van twee variabelen: hoe gebruikelijk het is
binnen een afdeling om kennis te delen (‘gebruikelijkheid kennisdeling’) en hoe er binnen de afdeling
wordt aangekeken tegen kennisdeling (‘waarde kennisdeling’). Aan de hand van deze twee
variabelen worden de sociale normen omtrent kennisdeling zichtbaar: hoe normaal is kennisdeling
binnen een afdeling.
gebruikelijkheid kennisdeling
Op de variabele ‘gebruikelijkheid kennisdeling’ scoren de respondenten gemiddeld 4.03 op een
schaal van 5, wat betekent dat het gebruikelijk is om kennis te delen binnen de afdeling. Er zijn geen
significante verschillen in de norm omtrent kennisdeling tussen mannen en vrouwen.
Uit grafiek 5.3 blijkt dat de respondenten van faculteit 2 in vergelijking met de respondenten van
faculteit 2 significant hoger scoren op deze variabele. Dit wil zeggen dat kennisdeling gebruikelijker is
binnen faculteit 2 dan binnen faculteit 1.

gebruikelijkheid kennisdeling
faculteit 1

3,67

faculteit 2

4,21

totaal

4,03
1

grafiek 5.3: gemiddelde scores van
faculteiten en totaal, op de variabele
‘gebruikelijkheid kennisdeling’
faculteit 1: n = 71; 3.67 ± 0.91
faculteit 2: n =147; 4.21 ± 0.75
totaal: n = 218; 4.03 ± 0.84

*
2

3

4

5

* significant bij p < .05

waarde kennisdeling
Op de variabele ‘waarde kennisdeling’ scoren de respondenten gemiddeld 4.09 op een schaal van 5,
wat betekent dat kennisdeling belangrijk wordt gevonden. Er zijn geen significante verschillen in de
waarde van kennisdeling tussen mannen en vrouwen.
Uit grafiek 5.4 blijkt dat ook op deze variabele de respondenten van faculteit 2 significant hoger
scoren dan de respondenten van faculteit 1. Dit wil zeggen dat binnen faculteit 2 een hogere waarde
wordt gehecht aan kennisdeling.
grafiek 5.4: gemiddelde scores van
faculteiten en totaal, op de variabele
‘waarde kennisdeling’

waarde kennisdeling
faculteit 1

3,71

faculteit 2

4,27

totaal

4,09
1

faculteit 1: n = 70; 3.71 ± 0.73
faculteit 2: n =147; 4.27 ± 0.77
totaal: n = 217; 4.09 ± 0.80
2

3

4

5

* significant bij p < .05
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3. samen publiceren
Het concept ‘samen publiceren’ is gemeten door de respondenten te vragen naar het totaal aantal
artikelen van hen dat de afgelopen vijf jaar is gepubliceerd (‘aantal publicaties’) en hoeveel van deze
artikelen tot stand zijn gekomen in een samenwerking (‘aantal gezamenlijke publicaties’). Het
percentage gezamenlijke artikelen van het totaal aantal artikelen is uitgerekend (‘percentage
gezamenlijke publicaties’). Ook zijn respondenten gevraagd in hoeverre samen publiceren wordt
aangemoedigd binnen hun afdeling (‘aanmoedigen gezamenlijke publiceren’). Aan de hand van deze
variabelen worden de sociale normen omtrent samen publiceren zichtbaar: hoe normaal samen
publiceren is binnen een afdeling.
aantal publicaties + aantal gezamenlijke publicaties + percentage gezamenlijke publicaties
Gemiddeld hebben de respondenten 8.25 artikelen van de respondenten gepubliceerd in de
afgelopen vijf jaar. Hiervan is gemiddeld 7.25 voortgekomen uit een samenwerking, wat neerkomt op
een percentage van 87.9%.
Uit grafiek 5.5.1 worden significante verschillen zichtbaar in het aantal publicaties van mannen (9.8)
en het aantal publicaties van vrouwen (5.8): gemiddeld genomen publiceren mannelijke
respondenten meer dan vrouwelijke respondenten. Opvallend is dat van het totale aantal publicaties
vrouwen percentueel gezien meer gezamenlijk publiceren.
totaal aantal publicaties
grafiek 5.5.1: totaal aantal
publicaties en gezamenlijke
publicaties daarvan, M/V en totaal

aantal gezamenlijke publicaties van totaal publicaties
man

9,8
8,5

vrouw

5,8
5,2

totaal

8,3
7,3

0

man: n = 137
vrouw: n = 79
totaal: n = 218
* significant bij p < .05

2

4

6

8

10

12

aantal publicaties
aantal gezamenlijke publicaties
% gezamenlijke publicaties
man
9.8
± 12.86
8.5
± 12.38
86.9%
vrouw
5.8
± 10.41
5.2
± 10.16
90.5%
totaal
8.3
± 12.12
7.3
± 11.66
87.9%
tabel 5.3: gemiddelde scores totaal aantal publicaties en gezamenlijke publicaties daarvan
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In grafiek 5.5.2 wordt zichtbaar dat respondenten uit faculteit 2 (10.5) gemiddeld genomen
significant meer publiceren dan respondenten uit faculteit 1 (3.6). Dit verschil wordt ook zichtbaar in
het aantal gezamenlijke publicaties van faculteit 1 (1.5) en faculteit 2 (10.0). Deze significante
verschillen worden versterkt door het percentuele verschil: van het totaal aantal publicaties is binnen
faculteit 1 42.2% gezamenlijk, terwijl dit binnen faculteit 2 95.4% is.
totaal aantal publicaties
grafiek 5.5.2: totaal aantal
publicaties en gezamenlijke
publicaties daarvan, faculteiten en
totaal

aantal gezamenlijke publicaties van totaal publicaties
faculteit 1

3,6
1,5

faculteit 2

10,5
10

faculteit 1: n = 71
faculteit 2: n = 147
totaal: n = 218

8,3
7,3

totaal
0

2

4

6

8

10

12

* significant bij p < .05

aantal publicaties
aantal gezamenlijke publicaties
% gezamenlijke publicaties
faculteit 1
3.6
± 4.85
1.5
± 3.08
42.2%
faculteit 2
10.5
± 13.83
10.0
± 13.18
95.4%
totaal
8.3
± 12.12
7.3
± 11.66
87.9%
Tabel 5.3: gemiddelde scores totaal aantal publicaties en gezamenlijke publicaties daarvan

aanmoedigen samenwerken
Op de variabele ‘aanmoedigen samenwerken’ scoren de respondenten gemiddeld 3.65 (waarbij 1
helemaal oneens en 5 helemaal eens is), wat inhoudt dat samenwerking binnen de afdeling redelijk
wordt aangemoedigd. Er zijn geen significante verschillen zichtbaar in de scores van mannen en
vrouwen.
grafiek 5.6: gemiddelde scores van
faculteiten en totaal, op de variabele
‘aanmoedigen samenwerken’

aanmoedigen gezamenlijk publiceren
faculteit 1

3,05

faculteit 2

3,95

totaal

3,65
1

faculteit 1: n = 71; 3.05 ± 0.99
faculteit 2: n = 146; 3.95 ± 0.78
totaal: n = 217; 3.65 ± 0.95

2

3

4

5

* significant bij p < .05

In grafiek 5.6 worden de significante verschillen zichtbaar tussen de faculteiten in hoeverre
gezamenlijk publiceren wordt aangemoedigd. In faculteit 1 wordt samen publiceren significant
minder aangemoedigd dan in faculteit 2.
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4. zelfprofilering
Het concept ‘zelfprofilering’ is gemeten door respondenten te vragen in hoeverre het gebruikelijk is
binnen hun afdeling om zichtbare activiteiten te doen (‘acties zelfprofilering’). Ook is de
respondenten gevraagd in hoeverre zij hun wensen over hun loopbaan moeten profileren binnen
hun afdeling (‘verwachtingen zelfprofilering’). Aan de hand van deze twee variabelen worden de
sociale normen omtrent zelfprofilering zichtbaar: hoe noodzakelijk is zelfprofilering voor succes.
acties zelfprofilering
Op de variabele ‘acties zelfprofilering’ scoren respondenten gemiddeld 3.53 op een schaal van 5. Dit
betekent dat het redelijk gebruikelijk is om zichtbare activiteiten te ondernemen. Er zijn geen
significante verschillen in de gemiddelde scores tussen mannen en vrouwen en de faculteiten.
verwachtingen zelfprofilering
De variabele ‘verwachtingen zelfprofilering’ scoort gemiddeld 3.65 op een schaal van 5. Dit betekent
dat het volgens de respondenten redelijk noodzakelijk is voor een succesvolle carrière dat men
wensen en verwachtingen rondom het werk uitspreekt. Er zijn geen significante verschillen in de
gemiddelde scores tussen mannen en vrouwen.
Uit grafiek 5.7 blijkt dat er significante verschillen zijn tussen de scores van faculteit 1 en faculteit 2
bij deze variabele. Dit betekent dat respondenten van faculteit 2 meer aangeven dat zelfprofilering
noodzakelijk voor succes is dan respondenten van faculteit 1.
grafiek 5.7: gemiddelde scores van
faculteiten en totaal, op de
variabele ‘verwachtingen
zelfprofilering’

verwachtingen zelfprofilering
faculteit 1

3,49

faculteit 2

3,74

totaal

3,65
1

faculteit 1: n = 70; 3.49 ± 0.84
faculteit 2: n = 146; 3.74 ± 0.61
totaal: n = 216; 3.65 ± 0.70
2

3

4

5

* significant bij p < .05
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5. vereiste toewijding
Het concept ‘vereiste toewijding’ wordt gemeten aan de hand één variabele: ‘toewijding’. Deze is
opgedeeld in drie subvariabelen: ‘overwerken’, ‘fulltime’ en ‘buitenland’. Aan de hand van deze
variabelen worden de sociale normen omtrent toewijding zichtbaar: hoeveel toewijding is
gebruikelijk om succes te behalen.
Gemiddeld scoren respondenten op de variabele ‘toewijding’ 3.51 op een schaal van 5. Dit betekent
dat toewijding een redelijke voorwaarde voor succes is. Opvallend is dat het fulltime of parttime
werken een minder grote voorwaarde voor succes is (2.98) dan de andere praktijken, overwerken
(3.55) en ervaring in het buitenland (3.98). Er zijn geen significante verschillen tussen mannen en
vrouwen.
Uit grafiek 5.8 blijken significante verschillen tussen de faculteiten waar het de norm omtrent
toewijding betreft. Deze norm is hoger in faculteit 2 dan in faculteit 1, wat betekent dat toewijding
als een grotere voorwaarde voor succes wordt gezien in faculteit 2 dan in faculteit 1. Er zijn
hierbinnen significante verschillen in de norm omtrent fulltime werken en de mate van buitenland
ervaring.

toewijding

3,36
3,58
3,51

fulltime

2,68
3,13
2,98

faculteit 1

3,6
4,16
3,98

totaal

buitenland

1

grafiek 5.8: gemiddelde
score van faculteiten, op
de variabelen
‘toewijding’, ‘fulltime’ en
‘buitenland’

faculteit 2

2

3

4

5

toewijding
fulltime
faculteit 1
3.36 ± 0.61
2.68
± 0.74
faculteit 2
3.58 ± 0.65
3.13
± 0.89
totaal
3.51 ± 0.65
2.98
± 0.87
tabel 5.4: gemiddelde scores op de variabelen ‘toewijding’, ‘fulltime’ en ‘buitenland’

faculteit 1: n = 71
faculteit 2: n = 147
(fulltime: n = 146)
totaal: n = 218
(fulltime: n = 217)

buitenland
3.60
4.16
3.98

± 0.82
± 0.76
± 0.82
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6. onderzoek en onderwijs
Het concept ‘onderzoek en onderwijs’ is gemeten met twee variabelen: het belang van onderzoek
(onderzoek) en het belang van onderwijs (onderwijs). In een nieuwe variabele (balans onderzoek en
onderwijs) wordt de score van onderwijs wordt van onderzoek afgetrokken, waarmee het verschil in
belang wordt getoond. Aan de hand van deze variabelen worden de sociale normen omtrent het
belang van onderzoek en onderwijs zichtbaar: wat het belang van onderwijs is ten opzichte van het
belang van onderzoek.
onderzoek en onderwijs
Respondenten geven aan dat er binnen hun afdeling zowel aan onderzoek als aan onderwijs belang
wordt gehecht (respectievelijk 4.20 en 3.69 op een schaal van 5). Uit de balans variabele blijkt echter
dat er uiteindelijk meer belang wordt gehecht aan activiteiten rondom onderzoek dan activiteiten
rondom onderwijs. De gemiddelde score op deze variabele is namelijk 0.52. Er zijn geen significante
verschillen tussen het belang dat mannen en vrouwen aan onderzoek en onderwijs hechten.
Er zijn significante verschillen tussen de faculteiten gevonden in het belang dat aan onderzoek wordt
gehecht. Dit belang is namelijk significant groter in faculteit 2 dan in faculteit 1. Opvallend is dat dit
significante verschil tussen de faculteiten niet bestaat in het belang van onderwijs.

onderzoek
faculteit 1

3,87

faculteit 2

4,37

totaal

grafiek 5.9: gemiddelde scores
van faculteiten en totaal, op de
variabele ‘onderzoek’
faculteit 1: n = 71; 3.87 ± 0.78
faculteit 2: n =147; 4.37 ± 0.67
totaal: n = 218; 4.20 ± 0.74

4,2
1

2

3

4

5

* significant bij p < .05

balans onderzoek en onderwijs
Er is geen significant verschil zichtbaar tussen de gemiddelde scores van mannen en vrouwen. De
balans tussen onderzoek en onderwijs verschilt echter wel tussen de faculteiten. Uit grafiek 9 blijkt
dat respondenten van faculteit 2 onderzoek veel belangrijker vinden dan onderwijs, in vergelijking
met faculteit 1.

balans onderzoek en onderwijs
faculteit 1

0,06

faculteit 2

0,74

totaal

0,52
0

grafiek 5.10: balans onderzoek
en onderwijs tussen faculteiten
faculteit 1: n = 71; 0.06 ± 0.96
faculteit 2: n = 146; 0.74 ± 0.84
totaal: n = 217; 0.52 ± 0.93

0,2

0,4

0,6

0,8

1

* significant bij p < .05
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conclusie deel 1
Hierboven zijn aan de hand van de zes concepten de gemiddelde scores op de zeventien variabelen
beschreven. De significante verschillen in scores tussen mannen en vrouwen en de faculteiten zijn
gepresenteerd in grafieken. Deze scores representeren de sociale gedragsnormen omtrent zes
praktijken binnen de afdeling.
Volgens de respondentengroep, is het niet gebruikelijk om hulp te zoeken: de sociale norm
hieromtrent is dat men geen hulpzoekend gedrag vertoont. Deze norm verschilt niet tussen mannen
en vrouwen: beiden vragen niet vaak om hulp en worden ook niet vaak om hulp gevraagd. De
‘ongeschreven regels’ over hulp zoeken bij collega’s verschillen significant tussen de faculteiten:
binnen faculteit 2 is het meer gebruikelijk om hulp te zoeken dan binnen faculteit 1.
Kennisdeling is daarentegen wel gebruikelijk. Respondenten geven bovendien aan dat er binnen hun
afdeling een positieve waarde wordt gehecht aan kennisdeling. Deze sociale norm verschilt niet
tussen mannen en vrouwen. Wel verschillen de ‘ongeschreven regels’ tussen de faculteiten: binnen
faculteit 2 is kennisdeling meer gebruikelijk dan binnen faculteit 1. Bovendien wordt kennisdeling
hoger gewaardeerd binnen faculteit 2 dan binnen faculteit 1.
Het percentage gezamenlijke publicaties van de respondenten ligt hoog. Het is dus gebruikelijk om
samen te publiceren. Er zijn echter wel grote verschillen zichtbaar tussen de subgroepen: tussen
mannen en vrouwen en tussen de faculteiten. Samen publiceren wordt redelijk aangemoedigd.
Binnen faculteit 1 ligt deze aanmoediging echter wel significant lager dan binnen faculteit 2.
De respondenten geven aan dat zelfprofilering een voorwaarde voor succes is. Deze norm verschilt
echter wel significant tussen de faculteiten: de ‘ongeschreven regels’ voor zelfprofilering zijn sterker
aanwezig in faculteit 2 dan in faculteit 1. Daarnaast is toewijding aan het werk een voorwaarde voor
succes. Hierin is met name ervaring in het buitenland een voorwaarde. Er zijn geen significante
verschillen tussen mannen en vrouwen op deze norm. Ook tussen de faculteiten zijn verschillen te
zien: er is meer toewijding vereist in faculteit 2 dan in faculteit 1.
Ten slotte wordt binnen de afdelingen van de respondenten meer belang aan onderzoek dan
onderwijs gehecht. Binnen faculteit 2 is onderzoek significant veel belangrijker dan onderwijs in
vergelijking met faculteit 1.
Concluderend kan worden gesteld dat er weinig significante verschillen zichtbaar zijn tussen mannen
en vrouwen waar het de sociale gedragsnormen betreft. Alleen wat betreft het aantal publicaties
verschillen deze twee subgroepen. De perceptie van de organisatiecultuur wordt dus niet bepaald
door verschil in geslacht. Er zijn daarentegen wel veel significante verschillen zichtbaar in de sociale
gedragsnormen tussen de twee faculteiten. In faculteit 1 is samenwerken meer gebruikelijk dan in
faculteit 1. Bovendien zijn zelfprofilering en toewijding aan het werk als voorwaarde voor succes van
groter belang in faculteit 2. Er wordt meer belang gehecht aan onderzoek dan aan onderwijs.
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Deel 2: Onderlinge samenhang tussen variabelen
In dit deel wordt de onderlinge samenhang tussen de variabelen beschreven. Hierbij is de indeling in
vier kenmerken van de organisatiecultuur aangehouden: samenwerken, competitie, het proces van
prestatie en het resultaat van prestatie.
samenwerken
Het kenmerk ‘samenwerken’ bestaat uit drie concepten: hulpzoekend gedrag, kennisdeling en samen
publiceren4. De interne samenhang van deze concepten wordt hieronder beschreven. Ook de relatie
tussen de drie concepten wordt beschreven. In tabel 5.5.1 zijn de resultaten van de correlatieanalyse
opgenomen.
De variabele ‘om hulp vragen’ hangt significant en positief samen met de variabele ‘om hulp worden
gevraagd’. Dit betekent dat wanneer respondenten in een afdeling frequent om hulp vragen,
respondent ook frequent om hulp worden gevraagd.
De variabele ‘gebruikelijkheid kennisdeling’ hangt significant en positief samen met de variabele
‘waarde kennisdeling’. Dit betekent dat wanneer kennisdeling gebruikelijk is, er ook waarde aan
kennisdeling wordt gehecht.
Het aantal gezamenlijke publicaties hangt significant en positief samen met het percentage
gezamenlijke publicaties en de variabele ‘aanmoedigen samen publiceren’. Deze variabele hangt ook
significant en positief samen met het percentage gezamenlijke publicaties.
Het concept hulpzoekend gedrag hangt significant en positief samen met het concept kennisdeling.
Wanneer hulpzoekend gedrag gebruikelijk is in een afdeling, is kennisdeling ook gebruikelijk in deze
afdeling. En andersom: wanneer het niet gebruikelijk is om collega’s om hulp te vragen, is
kennisdeling ook niet gebruikelijk.
De concepten hulpzoekend gedrag en kennisdeling hangen significant en positief samen met het
percentage gezamenlijke publicaties en de variabele ‘aanmoedigen samen publiceren’. Wanneer
hulpzoekend gedrag en kennisdeling gebruikelijk zijn in een afdeling, ligt het percentage
gezamenlijke publicaties hoog en wordt samen publiceren aangemoedigd.
Het aantal gezamenlijke publicaties hangt alleen significant en positief samen met de variabele ‘om
hulp worden gevraagd’. Wanneer respondenten hoog scoren op deze variabelen, is het aantal
gezamenlijke publicaties hoog.
1

2

3

1 om hulp vragen
2 om hulp worden gevraagd
.698*
3 gebruikelijkheid kennisdeling
.293* .343*
4 waarde kennisdeling
.186* .231* .825*
5 aantal gezamenlijke publicaties
.081
.285* .040
6 percentage gezamenlijke publicaties
.242* .244* .242*
7 aanmoedigen gezamenlijke publicaties
.292* .198* .489*
tabel 5.5.1: onderlinge samenhang variabelen van ‘samenwerken’

4

5

6

.035
.237*
.494*

.430*
.210*

.392*

7

4

In de beschrijving van de correlaties wordt de variabele ‘aantal publicaties’ niet meegenomen. Deze variabele was
noodzakelijk voor de berekening van het percentage gezamenlijke publicaties, maar is verder geen onderdeel van het
concept ‘samen publiceren’.

47
afstudeerscriptie C.C. (Lotte) Edelkoort – augustus 2011

competitie
Het kenmerk ‘competitie’ bestaat uit één concept: zelfprofilering als voorwaarde voor succes. De
interne samenhang van dit concept wordt hieronder beschreven. In tabel 5.5.2 zijn de resultaten van
de correlatieanalyse opgenomen.
De variabele ‘activiteiten zelfprofilering’ hangt significant en positief samen met de variabele
‘verwachtingen zelfprofilering’. Dat betekent dat wanneer respondenten in een afdeling veel hoog
zichtbare activiteiten uitvoeren, er binnen deze afdeling ook wordt verwacht van respondenten dat
zij wensen en verwachtingen rondom het werk uitspreken voor een succesvolle wetenschappelijke
loopbaan.
8

9

8 activiteiten zelfprofilering
9 verwachtingen zelfprofilering
.457*
tabel 5.5.2: onderlinge samenhang variabelen van ‘competitie’

het proces van prestatie
Het kenmerk ‘het proces van prestatie’ bestaat uit één concept: vereiste toewijding als voorwaarde
voor succes. De interne samenhang van dit concept wordt hieronder beschreven. In tabel 5.5.3 zijn
de resultaten van de correlatieanalyse opgenomen.
De variabele ‘toewijding’ hangt significant en positief samen met de andere variabelen. Dit betekent
dat wanneer toewijding een voorwaarde voor succes is in een afdeling, in deze afdeling zowel
overwerken, fulltime werken als buitenlandervaring voorwaardes voor succes zijn. De variabelen
‘overwerken’, ‘fulltime’ en ‘buitenland’ hangen ook significant en positief samen
10

11

12

13

10 toewijding
11 overwerken
.842*
12 fulltime
.695*
.365*
13 buitenland
.635*
.287*
.260*
tabel 5.5.3: onderlinge samenhang variabelen van ‘het proces van prestatie’
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het resultaat van prestatie
Het kenmerk ‘het resultaat van prestatie’ bestaat uit één concept: onderzoek en onderwijs. De
interne samenhang van dit concept wordt hieronder beschreven. In tabel 5.5.4 zijn de resultaten van
de correlatieanalyse opgenomen.
De variabelen ‘onderzoek’ en ‘onderwijs’ hangen significant en positief met elkaar samen. Wanneer
in een afdeling belang wordt gehecht aan onderzoek, wordt er ook belang gehecht aan onderwijs.
De variabele ‘balans onderzoek en onderwijs’ hangt significant en positief samen met de variabele
‘onderzoek’. Dit betekent dat wanneer de balans tussen het belang van onderzoek en onderwijs
meer ongelijk is, er veel belang wordt gehecht aan onderzoek. De variabele ‘balans onderzoek en
onderwijs’ hangt significant en negatief samen met de variabele ‘onderwijs’. Dit betekent dat
wanneer de balans tussen het belang van onderzoek en onderwijs meer gelijk is, er veel belang wordt
gehecht aan onderwijs.
14

15

16

14 onderzoek
15 onderwijs
.276*
16 balans onderzoek en onderwijs
.560*
–.642*
tabel 5.5.4: onderlinge samenhang variabelen van ‘het resultaat van prestatie’
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Deel 3: Correlatieanalyse aan de hand van de analysevragen
Hieronder worden de resultaten van de correlatieanalyse gepresenteerd. De samenhang wordt
beschreven tussen de organisatiecultuur van een afdeling en de vertegenwoordiging van vrouwen in
deze afdeling.

om hulp vragen
om hulp worden gevraagd
gebruikelijkheid kennisdeling
waarde kennisdeling
aantal gezamenlijk publicaties
percentage gezamenlijke publicaties
aanmoedigen gezamenlijke publicaties
activiteiten zelfprofilering
verwachtingen zelfprofilering
toewijding
overwerken
fulltime
buitenland
onderzoek
onderwijs
balans onderzoek en onderwijs

% vrouwen totaal
N = 25
– .492*
– .234
– .415*
– .398*
– .513*
– .410*
– .579*
– .265
.121
– .469*
– .125
– .313
– .616*
– .595*
– .010
– .505*

% vrouwen top
N = 245
– .118
.240
– .039
– .225
– .221
– .262
– .248
– .085
– .060
– .382
– .125
– .434*
– .266
– .142
– .046
– .093

tabel 5.5: correlatie matrix, *p < .05

5

De n is hier 24: één van de afdelingen heeft geen top (er zijn geen hoogleraren of universitair hoofddocenten).
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1. hulpzoekend gedrag
Deze paragraaf test hypothese 1a en 1b. Deze hypothesen gaan over de samenhang tussen de sociale
gedragsnormen (‘ongeschreven regels’) omtrent hulpzoekend gedrag in een afdeling (is het wel of
niet gebruikelijk om hulp te vragen) en de aanwezigheid van vrouwen in een afdeling en in de top
van een afdeling.
Analysevraag 1a: Wat is de samenhang de mate waarin hulpzoekend gedrag gebruikelijk is binnen
een afdeling en het percentage vrouwen in deze afdeling?
Er is een gemiddelde negatieve samenhang (r = – .492; p <.05) tussen de frequentie waarin de
respondenten om hulp vragen aan collega’s binnen de afdeling en het percentage vrouwen in een
afdeling. Dat betekent dat hoe vaker de respondenten om hulp vragen, hoe lager het percentage
vrouwen. En andersom: hoe lager de frequentie van om hulp vragen, hoe hoger het percentage
vrouwen. Uit de correlatieanalyse blijkt dat er geen significante samenhang (r = – .234; p >.05) is
tussen de frequentie waarin de respondenten om hulp worden gevraagd en het percentage vrouwen
in een afdeling.
Hypothese 1a: Er is een samenhang tussen de mate waarin hulpzoekend gedrag gebruikelijk is binnen
een afdeling en het percentage vrouwen in deze afdeling.
Deze hypothese wordt deels ondersteund: de gebruikelijkheid van hulpzoekend gedrag hangt deels
significant samen met het percentage vrouwen in een afdeling. De frequentie van hulp vragen hangt
significant samen met de aanwezigheid van vrouwen in een afdeling. Deze samenhang is negatief. Er
is echter geen significante samenhang tussen de frequentie van om hulp worden gevraagd en het
percentage vrouwen in de afdeling.
Analysevraag 1b: Wat is de samenhang tussen de mate waarin hulpzoekend gedrag gebruikelijk is
binnen een afdeling en het percentage vrouwen op topposities in deze afdeling?
Uit de correlatieanalyse blijkt dat er geen significante samenhang (r = – .118; p >.05) is tussen de
frequentie waarin de respondenten om hulp vragen en het percentage vrouwen op topposities in
een afdeling. Ook blijkt uit de correlatieanalyse dat er geen significante samenhang (r = .240; p >.05)
is tussen de frequentie waarin de respondenten om hulp worden gevraagd en het percentage
vrouwen op topposities in een afdeling.
Hypothese 1b: Er is een samenhang tussen de mate waarin hulpzoekend gedrag gebruikelijk is
binnen een afdeling en het percentage vrouwen op topposities in deze afdeling.
Deze hypothese wordt verworpen: er is geen significante samenhang tussen de mate waarin
hulpzoekend gedrag gebruikelijk is in een afdeling en de aanwezigheid van vrouwen op topposities.
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2. kennisdeling
Deze paragraaf test hypothese 2a en 2b. Deze hypothesen gaan over de sociale gedragsnormen
(‘ongeschreven regels’) omtrent kennisdeling in een afdeling (is het wel of niet gebruikelijk om kennis
te delen) en de aanwezigheid van vrouwen in een afdeling en in de top van een afdeling.
Analysevraag 2a: Wat is de samenhang tussen de mate waarin kennisdeling gebruikelijk is binnen
een afdeling en het percentage vrouwen in deze afdeling?
Er is een gemiddelde negatieve samenhang (r = – .415; p <.05) tussen de gebruikelijkheid om kennis
te delen en het percentage vrouwen in een afdeling. Binnen afdelingen met een hoog percentage
vrouwen is het minder gebruikelijk om kennis te delen dan in afdelingen met een laag percentage
vrouwen. Bovendien is er een gemiddelde negatieve samenhang (r = – .398; p <.05) te zijn tussen de
waarde die een afdeling aan kennisdeling hecht en het percentage vrouwen. Binnen afdelingen met
een hoog percentage vrouwen wordt kennisdeling minder gewaardeerd en aangemoedigd dan in de
afdelingen met een laag percentage vrouwen.
Hypothese 2a: Er is een samenhang tussen de mate waarin kennisdeling gebruikelijk is binnen een
afdeling en het percentage vrouwen in deze afdeling.
Deze hypothese wordt ondersteund: de mate waarin kennisdeling gebruikelijk is, hangt significant
samen met de aanwezigheid van vrouwen. Deze significantie is negatief.
Analysevraag 2b: Wat is de samenhang tussen de mate waarin kennisdeling gebruikelijk is binnen
een afdeling en het percentage vrouwen op topposities in deze afdeling?
Uit de correlatieanalyse blijkt dat er geen significante samenhang (r = – .039; p >.05) is tussen de
gebruikelijkheid om kennis te delen en het percentage vrouwen op topposities in een afdeling. Ook is
er geen significante samenhang (r = – .039; p >.05) tussen de waarde die een afdeling aan
kennisdeling hecht en het percentage vrouwen op topposities in een afdeling.
Hypothese 2b: Er is een samenhang tussen de mate waarin kennisdeling gebruikelijk is binnen een
afdeling en het percentage vrouwen op topposities in deze afdeling.
Deze hypothese wordt verworpen: er is geen significante samenhang tussen de mate waarin
kennisdeling gebruikelijk is in een afdeling en de aanwezigheid van vrouwen op topposities.
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3. samen publiceren
Deze paragraaf test hypothese 3a en 3b. Deze hypothesen gaan over de sociale gedragsnormen
(‘ongeschreven regels’) omtrent samen publiceren in een afdeling (is het wel of niet gebruikelijk om
samen te publiceren) en de aanwezigheid van vrouwen in een afdeling en in de top van een afdeling.
Analysevraag 3a: Wat is de samenhang tussen de mate waarin samen publiceren gebruikelijk is
binnen een afdeling en het percentage vrouwen in deze afdeling?
Er is een hoge negatieve samenhang (r = – .513; p <.05) tussen het aantal gezamenlijke publicaties en
de aanwezigheid van vrouwen in de gehele afdeling. Hoe meer vrouwen er zijn, hoe minder
gezamenlijke publicaties er worden gedaan. Dit wordt bevestigd door een gemiddelde negatieve
samenhang (r = – .410; p <.05) tussen het percentage gezamenlijke publicaties van het totale aantal
publicaties en de aanwezigheid van vrouwen in de gehele afdeling. Een afdeling waar veel samen
wordt gepubliceerd, hangt samen met een laag percentage vrouwen.
Bovendien is er een hoge negatieve samenhang (r = – 0.579; p <.05) tussen het aanmoedigen van
samen publiceren en het percentage vrouwen in de totale onderzoeksgroep. In een afdeling waar het
wordt aangemoedigd om samen te publiceren, is het percentage vrouwen hoger dan in een afdeling
waar samen publiceren minder wordt aangemoedigd.
Hypothese 3a: Er is een samenhang tussen de mate waarin samen publiceren gebruikelijk is binnen
een afdeling en het percentage vrouwen in deze afdeling.
Deze hypothese wordt ondersteund: de mate waarin samen publiceren gebruikelijk is, hangt
significant samen met de aanwezigheid van vrouwen. Deze significantie is negatief.
Analysevraag 3b: Wat is de samenhang tussen de mate waarin samen publiceren gebruikelijk is
binnen een afdeling en het percentage vrouwen op topposities in deze afdeling?
Uit de correlatieanalyse blijkt dat er geen significante samenhang (r = – .221; p >.05) is tussen het
aantal gezamenlijke publicaties en het percentage vrouwen op topposities in een afdeling. Ook is er
geen significante samenhang (r = – .262; p >.05) tussen het percentage gezamenlijke publicaties en
het percentage vrouwen op topposities in een afdeling. Bovendien laat de correlatieanalyse zien dat
er geen significante samenhang (r = – .248; p >.05) is tussen het aanmoedigen van gezamenlijk
publiceren en het percentage vrouwen op topposities in een afdeling.
Hypothese 3b: Er is een samenhang tussen de mate waarin samen publiceren gebruikelijk is binnen
een afdeling en het percentage vrouwen op topposities in deze afdeling.
Deze hypothese wordt verworpen: er is geen significante samenhang tussen de mate waarin samen
publiceren gebruikelijk is in een afdeling en de aanwezigheid van vrouwen op topposities.
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4. zelfprofilering
Deze paragraaf test hypothese 4a en 4b. Deze hypothesen gaan over de sociale gedragsnormen
(‘ongeschreven regels’) omtrent zelfprofilering in een afdeling (is het gebruikelijk dat zelfprofilering
een voorwaarde voor succes is) en de aanwezigheid van vrouwen in een afdeling en in de top van
een afdeling.
Analysevraag 4a: Wat is de samenhang tussen de mate waarin zelfprofilering gebruikelijk is binnen
een afdeling en het percentage vrouwen in deze afdeling?
Uit de correlatieanalyse blijkt dat er geen significante samenhang (r = –.265; p >.05) is tussen de
gebruikelijkheid om hoog zichtbare activiteiten te doen (zelfprofilering)en het percentage vrouwen in
de afdeling. Ook is er geen significante samenhang (r = .121; p >.05) tussen de noodzaak om voor een
succesvolle wetenschappelijke loopbaan in de afdeling, de respondent actief laat zien wat hij wil en
het percentage vrouwen in deze afdeling.
Hypothese 4a: Er is een samenhang tussen de mate waarin zelfprofilering gebruikelijk is binnen een
afdeling en het percentage vrouwen in deze afdeling.
Deze hypothese wordt verworpen: er is geen significante samenhang tussen de mate waarin
zelfprofilering gebruikelijk is binnen een afdeling en de aanwezigheid van vrouwen.
Analysevraag 4b: Wat is de samenhang tussen de mate waarin zelfprofilering gebruikelijk is binnen
een afdeling en het percentage vrouwen op topposities in deze afdeling?
Uit de correlatieanalyse blijkt dat er geen significante samenhang (r = –.085; p >.05) is tussen de
gebruikelijkheid om hoog zichtbare activiteiten te doen (zelfprofilering) en het percentage vrouwen
op topposities in deze afdeling. Ook is er geen significante samenhang (r = –.060; p >.05) tussen de
mate waarin het gebruikelijk is dat de respondent actief laat zien wat hij wil voor een succesvolle
wetenschappelijke loopbaan en het percentage vrouwen in de top van deze afdeling.
Hypothese 4b: Er is een samenhang tussen de mate waarin zelfprofilering gebruikelijk is binnen een
afdeling en het percentage vrouwen op topposities in deze afdeling.
Deze hypothese wordt verworpen: er is geen significante samenhang tussen de mate waarin
zelfprofilering gebruikelijk is binnen een afdeling en de aanwezigheid van vrouwen op topposities.
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5. vereiste toewijding
Deze paragraaf test hypothese 6a en 6b. Deze hypothesen gaan over de norm (‘ongeschreven
regels’) omtrent de vereiste toewijding in een afdeling (is het gebruikelijk dat volledige toewijding
aan werk een voorwaarde voor succes is) en de aanwezigheid van vrouwen in een afdeling en in de
top van een afdeling.
Analysevraag 5a: Wat is de samenhang tussen de mate waarin toewijding een vereiste voor succes
is binnen een afdeling en het percentage vrouwen in deze afdeling?
Er blijkt een gemiddelde negatieve samenhang (r = – 0.469; p <.05) tussen de mate waarin toewijding
een vereiste voor succes is en het percentage vrouwen in de totale afdeling. Met een hoog
percentage vrouwen, is toewijding in mindere mate een voorwaarde voor succes dan in afdelingen
met een laag percentage vrouwen. Uit de correlatieanalyse is geen significante samenhang tussen de
verwachte mate van overwerken en het percentage vrouwen in een afdeling (r = –.125; p >.05) en de
verwachte mate van fulltime werken en het percentage vrouwen in een afdeling (r = –.313; p >.05).
Wel is er een hoge negatieve samenhang (r = – 0.616; p <.05) tussen de verwachte mate van
buitenlandervaring als voorwaarde voor succes en het percentage vrouwen in de totale afdeling. Met
een hoog percentage vrouwen in de afdeling, is buitenlandervaring een minder grote voorwaarde
voor succes dan in afdelingen met een laag percentage vrouwen.
Hypothese 5a: Er is een samenhang tussen de mate waarin toewijding een vereiste voor succes is
binnen een afdeling en het percentage vrouwen in deze afdeling.
Deze hypothese wordt ondersteund: de mate waarin toewijding een vereiste voor succes is, hangt
samen met de aanwezigheid van vrouwen in een afdeling. Deze samenhang is significant zichtbaar in
de relatie tussen de norm omtrent buitenlandervaring en de aanwezigheid van vrouwen.
Analysevraag 5b: Wat is de samenhang tussen de mate waarin toewijding een vereiste voor succes
is binnen een afdeling en het percentage vrouwen op topposities in deze afdeling?
Uit de correlatieanalyse blijkt dat er geen significante samenhang (r = –.382; p >.05) is tussen de
vereiste toewijding en het percentage vrouwen op topposities in een afdeling. Er is geen significante
samenhang (r = –.125; p >.05) tussen de voorwaarde om over te werken en het percentage vrouwen
op topposities in een afdeling. Ook blijkt dat er geen significante samenhang (r = –.266; p >.05) is
tussen de voorwaarde om buitenlandervaring te hebben en het percentage vrouwen op topposities
in een afdeling. Er blijkt een gemiddelde negatieve samenhang (r = – 0.434; p <.05) tussen fulltime
werken als voorwaarde voor succes en het percentage vrouwen op topposities in een afdeling. Hoe
minder fulltime werken een voorwaarde voor succes is, hoe meer vrouwen er op topposities zitten.
Hypothese 5b: Er is een samenhang tussen de mate waarin toewijding een vereiste voor succes is
binnen een afdeling en het percentage vrouwen op topposities in deze afdeling.
Deze hypothese wordt deels verworpen: er is geen significante samenhang tussen de norm omtrent
vereiste toewijding in een afdeling en de aanwezigheid van vrouwen op topposities. Wel is er een
samenhang tussen de mate waarin fulltime werken een voorwaarde voor succes is en de
aanwezigheid van vrouwen op topposities.
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6. onderzoek en onderwijs
Deze paragraaf test hypothese 5a en 5b. Deze hypothesen gaan over de norm (‘ongeschreven
regels’) omtrent het belang van onderzoek en onderwijs in een afdeling (is het gebruikelijk dat
onderwijs net zo belangrijk is als onderzoek) en de aanwezigheid van vrouwen in een afdeling en in
de top van een afdeling.
Analysevraag 6a: Wat is de samenhang tussen de mate waarin onderzoek en onderwijs even
belangrijk zijn binnen een afdeling en het percentage vrouwen in deze afdeling?
Er is een hoge negatieve samenhang (r = – 0.595; p <.05) tussen het belang van onderzoek en het
percentage vrouwen in een afdeling. Met een hoog percentage vrouwen in de afdeling, wordt een
minder belang gehecht aan onderzoek dan in afdelingen met een laag percentage vrouwen. Dit
wordt bevestigd door een hoge negatieve samenhang (r = – 0.505; p <.05) tussen de balans tussen
onderzoek en onderwijs en de aanwezigheid van vrouwen in een afdeling. Bij een hoog percentage
vrouwen in de gehele afdeling is het verschil in waardering tussen onderzoek en onderwijs minder
groot dan met een laag percentage vrouwen. Opvallend is dat er geen significante samenhang (r = –
.010; p >.05) is tussen het belang van onderwijs en het percentage vrouwen in een afdeling.
Hypothese 6a: Er is een samenhang tussen de mate waarin onderzoek en onderwijs even belangrijk
zijn binnen een afdeling en het percentage vrouwen in deze afdeling.
Deze hypothese wordt ondersteund: de mate waarin onderzoek en onderwijs even belangrijk zijn
binnen een afdeling hangt significant samen met de aanwezigheid van vrouwen. Deze significantie is
negatief. In een afdeling waarin het percentage vrouwen hoog is, is de balans tussen onderzoek en
onderwijs meer gelijk dan in een afdeling waarin het percentage vrouwen laag is.
Analysevraag 6b: Wat is de samenhang tussen de mate waarin onderzoek en onderwijs even
belangrijk zijn binnen een afdeling en het percentage vrouwen op topposities in deze afdeling?
Uit de correlatieanalyse blijkt dat er geen significante samenhang (r = –.142; p >.05) is tussen het
belang van onderzoek en het percentage vrouwen op topposities in een afdeling. Ook is er geen
significante samenhang (r = –.060; p >.05) tussen de balans tussen onderzoek en onderwijs en het
percentage vrouwen op topposities in een afdeling. Uit de correlatieanalyse blijkt ook dat er geen
significante samenhang (r = –.046; p >.05) is tussen het belang van onderwijs en het percentage
vrouwen op topposities in een afdeling.
Hypothese 6b: Er is een samenhang tussen de mate waarin onderzoek en onderwijs even belangrijk
zijn binnen een afdeling en het percentage vrouwen op topposities in deze afdeling.
Deze hypothese wordt verworpen: er is geen significante samenhang de mate waarin onderzoek en
onderwijs even belangrijk zijn binnen een afdeling en de aanwezigheid van vrouwen op topposities.

56
afstudeerscriptie C.C. (Lotte) Edelkoort – augustus 2011

Hoofdstuk 6: Conclusie
In dit hoofdstuk wordt een antwoord gegeven op de vraagstelling, gebaseerd op de eerder
gepresenteerde resultaten.
De beperkte vertegenwoordiging van vrouwen in de wetenschappelijke top van universiteiten blijkt
problematisch. Ondanks het beleid van de overheid en de universiteiten zelf, stijgt het aantal
vrouwelijke hoogleraren minimaal. Een mogelijke oorzaak hiervoor ligt in de organisatiecultuur,
welke de gedeelde ‘ongeschreven regels’ over gedragingen omvat: de sociale gedragsnormen over
hoe men zich behoort te gedragen, het gedrag dat de meerderheid vertoont. De oorzaak lijkt te
liggen bij een ‘mannelijke’ organisatiecultuur waar vrouwen zich niet in thuis voelen (Maier, 1999).
De hypothese is als volgt: er is een relatie tussen de aanwezigheid van bepaalde ‘ongeschreven
regels’ en het percentage vrouwen in een afdeling en in de top van een afdeling.
In de doelstelling is beschreven dat HR beleid via de praktijken van de organisatiecultuur, van invloed
kan zijn op de vertegenwoordiging van vrouwen (Bajdo & Dickson, 2001; Dreher, 2003). Wanneer
duidelijk is met welke ‘ongeschreven regels’ over praktijken vrouwen gedijen, kan HR beleid zich
richten op het creëren van een afdeling met deze organisatiecultuur.
De volgende onderzoeksvraag is geformuleerd:
Wat is de relatie tussen de organisatiecultuur van een afdeling en het percentage vrouwen in deze
afdeling en in de top van deze afdeling?
Om deze onderzoeksvraag te beantwoorden is de organisatiecultuur geoperationaliseerd in vier
kenmerken, namelijk samenwerken, competitie, het proces van prestatie en het resultaat van
prestatie. Deze selectie bevat die kenmerken die, volgens eerder onderzoek, een rol lijken te spelen
bij de vertegenwoordiging van vrouwen. Mijn onderzoek is erop gericht om de sociale
gedragsnormen omtrent deze vier kenmerken te achterhalen. Om deze ‘ongeschreven regels’ te
meten zijn deze kenmerken geoperationaliseerd in zes concepten, namelijk hulpzoekend gedrag,
kennisdeling en samen publiceren, zelfprofilering, gewenste toewijding en onderzoek en onderwijs.
Deze zes concepten zijn verder geoperationaliseerd in zeventien variabelen, waarvan de resultaten
zijn gepresenteerd in het eerste deel van de resultatensectie (hoofdstuk 5).
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De vertegenwoordiging van vrouwen in een afdeling is gemeten middels de statistieken van de
onderzoeksorganisatie. Het percentage vrouwen in een afdeling vormt de eerste vorm van de
‘afhankelijke’ variabele. De tweede vorm van de ‘afhankelijke’ variabele is het percentage vrouwen
op topposities in een afdeling, gedefinieerd als universitair hoofddocenten en hoogleraren.
De samenhang is gemeten tussen de zes concepten en de twee afhankelijke variabelen. De
resultaten hiervan zijn gepresenteerd in het tweede deel van de resultatensectie (hoofdstuk 5). Tabel
1 hieronder bevat een overzicht van de resultaten van de correlatieanalyse.
‘ongeschreven regels’ – sociale gedragsnormen
1. Hulpzoekend gedrag is gebruikelijk in een afdeling.
2. Kennisdeling is gebruikelijk in een afdeling.
3. Samen publiceren is gebruikelijk in een afdeling.
4. Zelfprofilering als voorwaarde voor succes is gebruikelijk in een afdeling.
5. Toewijding als voorwaarde voor succes is gebruikelijk in een afdeling.
6. Het is gebruikelijk om meer belang te hechten aan onderzoek dan aan onderwijs.
tabel 6.1: samenhang organisatiecultuur en aanwezigheid vrouwen (+
samenhang, x = geen samenhang)

aanwezigheid vrouw
– (hulp vragen)
–
–
x
– (buitenland ervaring)
–
= positieve samenhang, –

aanwezigheid vrouw top
x
x
x
x
x (– fulltime werken)
x
= negatieve

sociale gedragsnormen omtrent samenwerken en aanwezigheid van vrouwen (1-3)
De sociale gedragsnormen omtrent samenwerken worden
gevormd door de ‘ongeschreven regels’ over drie concepten:
hulpzoekend gedrag, kennisdeling en samen publiceren. Uit de
correlatieanalyse blijkt een negatieve samenhang tussen de
‘ongeschreven regels’ over samenwerken en de aanwezigheid van
vrouwen. Een afdeling waar het gebruikelijk is collega’s om hulp te
vragen, heeft een laag percentage vrouwen. Ook wanneer
kennisdeling gebruikelijk is, zijn er minder vrouwen aanwezig dan in een afdeling waar kennisdeling
minder gebruikelijk is. Daarnaast hangen ook de gedragsnormen omtrent samen publiceren samen
met de aanwezigheid van vrouwen: wanneer samen publiceren normaal is, is het percentage
vrouwen in een afdeling laag. Uit de correlatieanalyse blijkt geen significante samenhang tussen de
sociale gedragsnormen omtrent samenwerken in een afdeling en de aanwezigheid van vrouwen op
topposities.
sociale gedragsnormen omtrent competitie en aanwezigheid van vrouwen (4)
De sociale gedragsnormen omtrent competitie worden gevormd
door de ‘onges chreven regels’ over zelfprofilering als voorwaarde
voor succes binnen een afdeling. Uit de correlatieanalyse blijkt
geen significante samenhang tussen de gedragsnormen omtrent
competitie en de aanwezigheid van vrouwen. Ook is geen
significante samenhang gevonden tussen deze sociale normen binnen een afdeling en de
aanwezigheid van vrouwen op topposities.
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sociale gedragsnormen omtrent het proces en aanwezigheid van vrouwen (5)
De sociale gedragsnormen omtrent het proces worden gevormd door de
‘ongeschreven regels’ over toewijding als voorwaarde voor succes binnen
een afdeling. Uit de correlatieanalyse blijkt een negatieve samenhang
tussen toewijding als voorwaarde voor succes en de aanwezigheid van
vrouwen. In een afdeling waar het gebruikelijk is dat toewijding aan het
werk een voorwaarde voor succes is, zijn vrouwen beperkt
vertegenwoordigd. Deze samenhang wordt concreet zichtbaar in buitenlandervaring als voorwaarde
voor succes en de aanwezigheid van vrouwen. Uit de correlatieanalyse blijkt geen significante
samenhang tussen de gedragsnormen omtrent het proces in een afdeling en de aanwezigheid van
vrouwen op topposities. Wel is er een negatieve samenhang tussen de gedragsnormen omtrent
fulltime werken en de aanwezigheid van vrouwen.
sociale gedragsnormen omtrent het resultaat en de aanwezigheid van vrouwen
De sociale gedragsnormen omtrent het resultaat worden gevormd door de
‘ongeschreven regels’ over het belang van onderzoek ten opzichte van
onderwijs. Uit de correlatieanalyse blijkt een negatieve samenhang tussen
het belang van onderzoek en de aanwezigheid van vrouwen. In een
organisatiecultuur waar het gebruikelijk is meer belang te hechten aan
onderzoek ten opzichte van onderwijs, is een laag percentage vrouwen.
Wanneer het belang van onderzoek en onderwijs dichter bij elkaar ligt, zijn meer vrouwen aanwezig.
Uit de correlatieanalyse blijkt geen significante samenhang tussen de gedragsnormen omtrent het
resultaat in een afdeling en de aanwezigheid van vrouwen op topposities.
Hierboven zijn de vier kenmerken van de organisatiecultuur beschreven die, volgens eerder
onderzoek, een rol lijken te spelen bij de aanwezigheid van vrouwen in een organisatie. Met een
correlatieanalyse is de samenhang gemeten tussen de sociale gedragsnormen omtrent deze vier
kenmerken en het percentage vrouwen in een afdeling en in de top van een afdeling.
Dit onderzoek kan concluderen dat er op bepaalde kenmerken een samenhang is tussen de
organisatiecultuur en de aanwezigheid van vrouwen in de totale afdeling. Er bestaat een negatieve
samenhang tussen de gedragsnormen omtrent samenwerken, het proces en het resultaat van
prestatie en het percentage vrouwen in een afdeling. Er ontbreekt een samenhang tussen de
gedragsnormen omtrent competitie en het percentage vrouwen in een afdeling.
Opvallend is het ontbreken van een significante samenhang tussen de sociale gedragsnormen
omtrent de hulpzoekend gedrag, kennisdeling en samen publiceren, zelfprofilering en toewijding als
voorwaarde voor succes,en het belang van onderzoek en onderwijs en de aanwezigheid van vrouwen
op topposities in een afdeling. Alleen de gedragsnorm omtrent fulltime werken als voorwaarde voor
succes hangen significant samen met het percentage vrouwen op toppositie.
Het antwoord op de hoofdvraag is dat er een relatie bestaat tussen drie van de vier kenmerken van
de organisatiecultuur van een afdeling en het percentage vrouwen in deze afdeling. Er is echter geen
relatie tussen de vier kenmerken van de organisatiecultuur van een afdeling en het percentage
vrouwen in de top van deze afdeling.
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Hoofdstuk 7: Discussie
In dit hoofdstuk vindt een confrontatie plaats tussen de eigen empirische bevindingen en de
bevindingen uit het literatuuronderzoek. Ook worden suggesties voor vervolgonderzoek gegeven en
wordt kritisch teruggeblikt op het verloop van het onderzoek.
Deze studie onderzoekt de samenhang tussen de ‘ongeschreven regels’ in een afdeling en de
aanwezigheid van vrouwen in deze afdeling en op topposities in deze afdeling. Uit een
correlatieanalyse blijkt dat in een afdeling met bepaalde sociale gedragsnormen het percentage
vrouwen laag is. Deze gedragsnormen hangen echter niet samen met het aantal vrouwen op
topposities in een afdeling.
In het theoretisch kader (hoofdstuk 3) is een overzicht gegeven van de relevante literatuur in het
kader van deze studie. Eerder onderzoek toont vier kenmerken van de organisatiecultuur die samen
lijken te hangen met het aantal vrouwen in een organisatie: samenwerken, zelfprofilering, vereiste
toewijding en de balans tussen het belang van onderzoek en onderwijs. In mijn onderzoek zijn deze
kenmerken geoperationaliseerd naar de context van een afdeling binnen de universiteit. De sociale
gedragsnormen omtrent deze kenmerken zijn gemeten. Daarna is de samenhang tussen deze
‘ongeschreven regels’ en het percentage vrouwen in een afdeling en de top van een afdeling
gemeten.
samenwerken
Volgens onderzoek van Maier (1999) voelen vrouwen zich thuis in een ‘feminiene’ organisatiecultuur
die wordt gekenmerkt door samenwerken. Dit wordt bevestigd door het onderzoek van Bleijenbergh
et al (2010) dat stelt dat groepsprestaties een meer feminien karakter aan een organisatiecultuur
geven. De verwachting is dat een afdeling waarin samenwerken gebruikelijk is, samenhangt met een
aanwezigheid van vrouwen, zowel in de gehele afdeling als in de top.
Mijn onderzoek toont dat er inderdaad een samenhang is tussen de mate waarin samenwerken
gebruikelijk is en het percentage vrouwen in de totale afdeling. Deze samenhang is echter negatief:
in een afdeling waarin samenwerken normaal is, is een laag percentage vrouwen aanwezig.
Opvallend is het ontbreken van een samenhang tussen de mate waarin samenwerken gebruikelijk is
en het percentage vrouwen in de top. Met deze resultaten spreekt deze studie eerdere onderzoeken
van Maier (1999) en Bleijenbergh et al (2010) tegen.
De samenhang tussen de sociale gedragsnormen omtrent samenwerken en het aantal vrouwen in de
afdeling, is te verklaren door de onderlinge samenhang tussen de drie concepten die het kenmerk
samenwerken vormen. Hulpzoekend gedrag, kennisdeling en samen publiceren hangen namelijk
significant en positief met elkaar samen. Dat wil zeggen dat het in een afdeling waarin hulpzoekend
gedrag gebruikelijk is, kennisdeling en samen publiceren ook gebruikelijk zijn. En andersom ook: in
een afdeling waarin het niet gebruikelijk is bij collega’s om hulp te vragen, is kennisdeling en samen
publiceren ook niet gebruikelijk.
De negatieve samenhang tussen de sociale gedragsnormen omtrent samenwerken en de
vertegenwoordiging van vrouwen in een afdeling is opvallend. Vervolgonderzoek kan zich richten op
de opvallende resultaten uit dit onderzoek. Een mogelijke verklaring kan liggen in de soort faculteit
waarbinnen vrouwen vertegenwoordigd zijn.
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zelfprofilering
Het ontbreken van een samenhang tussen de ‘ongeschreven regels’ over zelfprofilering als
voorwaarde voor succes en het aantal vrouwen in de afdeling is opvallend. Eerder onderzoek toont
namelijk aan dat mannen zich een competitieve organisatiecultuur beter gedijen dan vrouwen
(Maier, 1999; Niederle en Vesterlund, 2007). De verwachting is dan dat een afdeling waarin
zelfprofilering als voorwaarde voor succes geldt, samenhangt met een laag percentage vrouwen in
een afdeling. Deze samenhang is echter niet aanwezig in mijn onderzoek.
Dit resultaat is te verklaren door de eerder genoemde individualistische organisatiecultuur van het
instituut universiteit. Deze ‘mannelijke’ basis wordt gekenmerkt door autonomie en
onafhankelijkheid (Stiver Lie et al, 1994; Bleijenbergh et al, 2010; Kloot, 2004). Bij deze hoog
individualistische organisatiecultuur horen laag-afhankelijke taken, welke op hun beurt worden
gekenmerkt door competitie (Beersma et al, 2003). Onafhankelijkheid en competitie zijn dus
inherente kenmerken van het instituut universiteit en dus in alle afdelingen aanwezig. Dit verklaart
waarom er geen samenhang is met het aantal vrouwen in de afdeling: competitie komt immers voor
in alle afdelingen, met of zonder een hoog percentage vrouwen.
vereiste toewijding en onderzoek en onderwijs
Het onderzoek van Bleijenbergh et al (2010) laat zien dat er een samenhang is tussen toewijding als
voorwaarde voor succes en het belang van onderzoek ten opzichte van onderwijs, en het aantal
vrouwen in een afdeling. Dit staat in lijn met het onderzoek van Stiver Lie et al (1994). Volgens hen
het percentage vrouwen laag in een afdeling waarin fulltime werken, overwerken en buitenland
ervaring een voorwaarde voor succes is. Ook is dit het geval bij een afdeling waar meer belang wordt
gehecht aan onderzoek ten opzichte van onderwijs. Dit alles wordt bevestigd door de resultaten van
mijn onderzoek.
De resultaten van dit onderzoek zijn opvallend: er is wel samenhang tussen de ‘ongeschreven regels’
van een afdeling en het percentage vrouwen in deze afdeling, maar geen samenhang tussen de
‘ongeschreven regels’ en het percentage vrouwen op topposities in een afdeling. Een mogelijke
verklaring is dat de top van een afdeling zijn eigen organisatiecultuur heeft. Deze verklaring wordt
ondersteund door de ‘dialectic’ benadering van Martin et al (2000) die stelt dat een individu
onderdeel kan zijn van verschillende organisatieculturen tegelijkertijd.
De zogenaamde ‘top-cultuur’ zou andere ‘onuitgesproken regels’ omvatten dan die regels die gelden
in de gehele afdeling. Dit onderzoek toont bijvoorbeeld dat de afdelingen vrij hoog scoren wat
betreft kennisdeling (zowel de gebruikelijkheid als de waarde die eraan wordt gehecht), terwijl in de
‘top-cultuur’ van afdelingen andere sociale gedragsnormen betreffende kennisdeling kunnen gelden.
Deze ‘ongeschreven regels’ die binnen de top gelden, zouden wel kunnen samenhangen met het
percentage vrouwen in de top. Vervolgonderzoek kan zich richten op deze ‘top cultuur’, door een
vragenlijst uit te zetten die gericht is op het achterhalen van de ‘ongeschreven regels’ onder
universitair hoofddocenten en hoogleraren. Dan kan de samenhang worden gemeten tussen deze
‘top cultuur’ en de aanwezigheid van vrouwen.
Hierbij aansluitend kan een mogelijke verklaring voor het ontbreken van de samenhang tussen de
organisatiecultuur en het aantal vrouwen in de top, liggen bij het type vrouw dat zich in de top
bevindt. Uit mijn onderzoek blijkt dat de ‘ongeschreven regels’ van de totale afdeling niet
samenhangen met het aantal vrouwen op topposities. De vrouwen die zich in de top van een afdeling
met een ‘mannelijke’ organisatiecultuur bevinden, hebben dit blijkbaar niet als barrière ervaren.
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Deze verklaring wordt ondersteund door het onderzoek van Van Vianen en Fischer (2002). Hun
studie stelt dat in de lagere werknemerslagen mannen zich meer thuis voelen in een ‘mannelijke’
organisatiecultuur en vrouwen zich meer thuis voelen in een ‘vrouwelijke’ organisatiecultuur. Dit
verschil in voorkeur wordt echter niet zichtbaar in het management van organisaties: zowel mannen
als vrouwen prefereren hier een organisatiecultuur met mannelijke waarden, zoals competitie,
prestatie en werkdruk (Maier, 1999).
Vrouwen in de top zijn blijkbaar niet gelijk aan vrouwen in de rest van de afdeling. Volgens Sanders
et al (2009) lijken vrouwelijke hoogleraren ook meer op mannelijke hoogleraren dan andere
vrouwen. In hun onderzoekspopulatie was 41% van de respondenten kinderloos, terwijl in
Nederland slechts 18% van de vrouwen uit dezelfde leeftijdscategorie kinderloos is (Portegijs et al,
2006). De vrouwelijke hoogleraren uit het onderzoek van Sanders et al (2009) zijn dus meer gelijk aan
mannen: zij hebben minder verantwoordelijkheden voor het huishouden en kinderen dan andere
vrouwen (Lyness & Thompson, 2000).
Het onderzoek van Sanders et al (2009) laat ook zien dat huidige vrouwelijke hoogleraren een rol
toedichten aan de vrouwvriendelijkheid van een organisatiecultuur in hun loopbaan. Zij stellen dat
een vrouwvriendelijke organisatiecultuur het gemakkelijker maakt om het hoogleraarschap te
verkrijgen. Hun onderzoek richt zich op de organisatiecultuur zoals deze wordt gezien door de
hoogleraren, dus de vrouwen die wel door het glazen plafond zijn gebroken. Hiermee gaat het
onderzoek van Sanders et al (2009) over de doorstroom, terwijl mijn onderzoek gaat over de
(beperkte) vertegenwoordiging. Vervolgonderzoek zou zich kunnen richten op de organisatiecultuur
en de mogelijke doorstroom van het andere wetenschappelijke personeel. Een voorbeeld zou een
onderzoek kunnen zijn naar hoe de universitair docenten en universitair hoofddocenten hun
mogelijkheden tot doorstroom zien en hoe dit samenhangt met de organisatiecultuur.
Kortom, vrouwen op topposities lijken meer op mannen dan andere vrouwen. Zij zijn vaker
kinderloos en hebben daardoor minder zorgtaken (Sanders et al, 2009). Ook prefereren deze
vrouwen een meer ‘mannelijke’ organisatiecultuur (Van Vianen en Fischer, 2002).
Dit onderzoek richt zich op de samenhang tussen de organisatiecultuur en het aantal vrouwen en is
niet op zoek naar een causaal verband tussen deze twee variabelen. Er moet wel worden opgemerkt
dat deze twee variabelen elkaar beïnvloeden. De organisatiecultuur heeft invloed op het aantal
vrouwen in een afdeling (bij een ‘feminiene’ organisatiecultuur voelen vrouwen zich meer thuis),
maar het aantal vrouwen bepaalt ook de sociale gedragnorm (in een afdeling met veel vrouwen
maakt een ‘feminiene’ organisatiecultuur waarin vrouwen zich thuis voelen). Dit zelfversterkende
effect (Bleijenbergh et al, 2010) wordt zichtbaar in de resultaten: in een afdeling met meer vrouwen
zijn de sociale gedragsnormen zo dat vrouwen zich er thuis voelen. Opvallend is echter dat een
‘vrouwvriendelijke’ top niet samenhangt met het aantal vrouwen in deze top. Toekomstig onderzoek
kan zich richten op de verhouding vrouwen in de hele afdeling en vrouwen in de top en de rol van de
organisatiecultuur hierop. Hiermee wordt de doorstroom binnen een afdeling beter zichtbaar.
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Er is een aantal beperkingen aan dit onderzoek. De manier waarop de organisatiecultuur is
geoperationaliseerd heeft de uitkomst van dit onderzoek sterk bepaald. Wanneer de
organisatiecultuur op een andere manier was gedefinieerd, was wellicht een andere uitkomst uit dit
onderzoek gekomen. Het onderzoek van Bajdo en Dickson (2001) heeft organisatiecultuur op een
andere wijze gedefinieerd en zij vonden wel samenhang tussen de ‘ongeschreven regels’ en het
percentage vrouwen in het management. Vervolgonderzoek zou mijn onderzoek nog een keer
kunnen uitvoeren, maar dan met een andere operationalisering van de organisatiecultuur. Hiervoor
kan bijvoorbeeld gebruik worden gemaakt van een bestaand model zoals de OCAI (Organizational
Cultural Assessment Instrument) vragenlijst (Cameron & Quinn, 1999), wanneer het onderzoek wordt
uitgevoerd bij een andere organisatie dan de universiteit. Voor mijn onderzoek was dit instrument
echter niet bruikbaar, omdat het niet toegespitst is op de universiteit.
De generaliseerbaarheid van dit onderzoek is beperkt gebleven omdat het slechts bij één universiteit
is uitgevoerd. Vervolgonderzoek kan zich richten op de organisatiecultuur van andere universiteiten.
Wanneer gebruik wordt gemaakt van het instrument uit mijn onderzoek, kunnen de resultaten
worden vergeleken met de resultaten uit mijn onderzoek. Daarnaast kan onderzoek zich richten op
de organisatiecultuur van universiteiten buiten Nederland. Met een longitudinale studie kan de
causale relatie tussen de organisatiecultuur en de aanwezigheid van vrouwen worden onderzocht.
Een andere beperking ligt in de keuze om de data te aggregeren naar afdelingen. De inhoudelijke
verantwoording is dat een organisatiecultuur iets gemeenschappelijks is. De individuele percepties
van de sociale gedragsnormen vormen samen de gemeenschappelijke perceptie van de sociale
gedragsnormen. Het aggregeren is wetenschappelijk verantwoord door de ANOVA toets in SPSS.
Deze toets laat zien dat er significante verschillen zitten tussen de percepties van de verschillende
afdelingen. Er zijn echter enkele variabelen waarop geen verschillen zichtbaar zijn. De data van deze
variabelen zijn toch geaggregeerd vanuit een pragmatische overweging. Zonder deze variabelen was
veel data onbruikbaar geworden.
Ten slotte bestaat nog een vrij fundamentele beperking. Is de keuze voor kwantitatief onderzoek de
juiste geweest. Uit het literatuuronderzoek blijkt namelijk dat er nog niet zo veel bekend is over de
organisatiecultuur van universiteiten. Er is veel kwalitatief onderzoek gedaan, maar een vragenlijst
specifiek om de ‘ongeschreven regels’ binnen de universiteit te meten, bestaat niet. Dit onderzoek is
begonnen aan het operationaliseren hiervan en hiermee is het een nieuwe benadering binnen een
groot onderzoeksveld.
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Hoofdstuk 8: Aanbevelingen
Dit onderzoek is uitgevoerd bij één universiteit. De aanbevelingen zijn dus alleen van toepassing op
deze universiteit. Immers, bij andere universiteiten kan dit onderzoek andere resultaten opleveren.
Het proces van cultuurverandering begint met een beeld van de gewenste toekomstige
organisatiecultuur (Hofstede, 2010; Kotter & Cohen, 2005). Deze aanbevelingen geven een beeld van
deze gewenste organisatiecultuur: een afdeling met een cultuur waarin vrouwen zijn
vertegenwoordigd. HR instrumenten kunnen deze verandering in de praktijken van een
organisatiecultuur beïnvloeden (Bajdo & Dickson, 2001; Dreher, 2003). Dit onderzoek heeft zich
echter niet gericht op het effect van deze HR instrumenten. Daarom richten de aanbevelingen zich
dan ook niet op het HR beleid.
Wat betreft de relatie tussen de organisatiecultuur van een afdeling en het percentage vrouwen in
de top van deze afdeling, is er slechts bij een gedragsnorm samenhang gevonden. De aanbevelingen
richten zich dus alleen op deze gedragsnorm bij het schetsen van het beeld van de ideale
organisatiecultuur waarin vrouwen zijn vertegenwoordigd op topposities.
de gewenste toekomstige organisatiecultuur
In een afdeling waarin vrouwen zijn vertegenwoordigd, is volledige toewijding aan het werk geen
voorwaarde voor succes. Ook zonder volledige toewijding kan men in deze afdeling bijvoorbeeld
onderzoekstijd krijgen of goede onderwijsevaluaties halen.
Een vorm van deze toewijding is het hebben van buitenlandervaring. In een afdeling waarin
buitenlandervaring, dat wil zeggen onderzoek doen aan een buitenlandse universiteit of het
bijwonen van internationale congressen, een voorwaarde voor succes is, zijn vrouwen minder goed
vertegenwoordigd.
In een afdeling waarin vrouwen zijn vertegenwoordigd, is er een balans tussen het belang van
onderzoek en onderwijs. Uit het onderzoek blijkt dat er minder vrouwen zijn in een afdeling waarin
veel meer belang wordt gehecht aan onderzoek dan aan onderwijs. In een afdeling waarin het
gebruikelijk is dat onderwijs naast onderzoek ook belangrijk is, zullen meer vrouwen zijn
vertegenwoordigd.
Het is gecompliceerd om aanbevelingen te doen over de gedragsnormen omtrent samenwerken in
de ideale afdeling. Uit het onderzoek blijkt een negatieve relatie tussen deze gedragsnormen en de
vertegenwoordiging van vrouwen. Dat betekent dat er weinig wordt samengewerkt in een afdeling
waarin vrouwen vertegenwoordigd zijn, binnen de onderzoeksorganisatie. In een ideale situatie zou
dit het geval zijn, maar het lijkt vreemd om deze gedragsnorm te stimuleren.
In de organisatiecultuur waarbij vrouwen zijn vertegenwoordigd in de top, is fulltime werken geen
voorwaarde voor succes. Dat betekent dat iemand ook succes kan behalen wanneer diegene
parttime werkt.
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Bijlage 1 – vragenlijst en begeleidende email
Beste medewerker,
Zoals aangegeven is deze vragenlijst erop gericht uw ervaringen met de manier van werken binnen
uw afdeling te achterhalen.
De vragenlijst is opgezet voor het wetenschappelijk personeel (WP).
Er wordt vertrouwelijk met de informatie omgegaan. De resultaten worden zowel op persoonsniveau
als op organisatieniveau geanonimiseerd weergegeven.
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact met mij opnemen. Ik ben bereikbaar via
onderstaand e-mailadres.
Indien u mijn afstudeerscriptie te zijner tijd wilt ontvangen, dan kunt u dit aan het eind van de
vragenlijst aangeven.
Alvast heel hartelijk dank voor uw medewerking!
Hartelijke groet,
Lotte Edelkoort
Masterstudent Strategisch Human Resource Management, Universiteit Utrecht
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Om inzicht te krijgen in de organisatiecultuur van uw afdeling, is het van belang te weten bij welke
faculteit en bij welke afdeling u werkt.
Bij welke faculteit werkt u?
O Faculteit 1
O Faculteit 2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Afdelingen Faculteit 2
Bij welke afdeling werkt u?
U kunt een keuze maken uit onderstaande antwoordmogelijkheden.
Wanneer uw afdeling er niet bij staat, kunt u gebruik maken van het open veld.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Afdelingen Faculteit 1
Bij welke afdeling werkt u?
U kunt een keuze maken uit onderstaande antwoordmogelijkheden.
Wanneer uw afdeling er niet bij staat, kunt u gebruik maken van het open veld.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------samen publiceren (1 van 2)
De volgende vragen gaan over samenwerken bij het realiseren van publicaties.
Hoeveel van uw artikelen zijn in de afgelopen vijf jaar gepubliceerd in internationale
wetenschappelijke tijdschriften?
aantal in absoluut getal

Hoeveel van deze artikelen zijn geschreven in samenwerking met één of meerdere collega’s (binnen
en/of buiten uw universiteit)?
aantal in absoluut getal
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------samen publiceren (2 van 2)
De volgende stellingen gaan over samenwerken bij het realiseren van publicaties.
In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen?
Binnen mijn afdeling wordt het aangemoedigd om in samenwerking met anderen:




artikelen te schrijven.
onderzoek te doen.
subsidieaanvragen te doen.

1 = helemaal oneens
2 = oneens
3 = neutraal
4 = eens
5 = helemaal eens

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------toewijding
De volgende stellingen gaan over de toewijding die van u wordt verwacht binnen uw afdeling.
In hoeverre bent u het eens met deze stellingen?








Om goede onderwijsevaluaties te behalen, moet ik ook ’s avonds en in het weekend tijd
besteden aan onderwijs.
Om onderzoekstijd te krijgen, is fulltime werken een voorwaarde binnen mijn afdeling.
Binnen mijn afdeling wordt het gewaardeerd wanneer je een tijd aan een buitenlandse
universiteit onderzoek hebt gedaan.
Om publicaties te realiseren, moet ik ook ’s avonds en in het weekend aan artikelen werken.
Van mij wordt verwacht dat ik ook ’s avonds en in het weekend mijn email check.
Wanneer je binnen mijn afdeling parttime werkt, is het moeilijk om subsidies te verkrijgen.
Binnen mijn afdeling is het belangrijk om internationale symposia en congressen bij te
wonen.

1 = helemaal oneens
2 = oneens
3 = neutraal
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4 = eens
5 = helemaal eens
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------kennisdeling (1 van 2)
De volgende stellingen gaan over het delen van kennis en informatie met collega’s.
In hoeverre bent u het eens met deze stellingen?
Binnen mijn afdeling is het gebruikelijk om:





relevante informatie die te delen met collega’s
een collega te informeren over nieuw onderzoek of nieuwe publicaties die voor hem of haar
interessant kunnen zijn
kennis opgedaan tijdens een seminar of conferentie te delen met collega’s
collega’s met anderen in contact te brengen wanneer dit nuttig is voor hen

1 = helemaal oneens
2 = oneens
3 = neutraal
4 = eens
5 = helemaal eens
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------kennisdeling (2 van 2)
De volgende stellingen gaan over het delen van kennis en informatie met collega's.
In hoeverre bent u het eens met deze stellingen?
1.
2.
3.
4.

Binnen mijn afdeling wordt het delen van kennis en informatie als iets positiefs gezien
Binnen mijn afdeling wordt het delen van kennis en informatie aangemoedigd.
Binnen mijn afdeling wordt het delen van kennis en informatie als iets nuttigs gezien.
Binnen mijn afdeling wordt het delen van kennis en informatie gewaardeerd.

1 = helemaal oneens
2 = oneens
3 = neutraal
4 = eens
5 = helemaal eens

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ondersteuning
De volgende vragen gaan over ondersteuning binnen uw afdeling.
Hoe vaak heeft u de afgelopen vier weken aan collega’s gevraagd om:





feedback op een paper
een college over te nemen
hulp bij het maken van een presentatie
advies over onderzoek

1 = nooit
2 = soms
3 = regelmatig
4 = vaak
5 = heel vaak

Hoe vaak in de afgelopen vier weken hebben collega’s aan u gevraagd om:





feedback op een paper.
een college over te nemen.
hulp bij het maken van een presentatie.
advies over onderzoek.

1 = nooit
2 = soms
3 = regelmatig
4 = vaak
5 = heel vaak
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------onderwijs en onderzoek
De volgende stellingen gaan over het belang dat binnen uw afdeling aan onderwijs en onderzoek
wordt gehecht. In hoeverre bent u het eens met deze stellingen?
Binnen mijn afdeling wordt veel belang gehecht aan:





het doen van onderzoek
het geven van onderwijs
het schrijven van artikelen
het bezit van didactische vaardigheden
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het begeleiden van afstudeerders
het presenteren op congressen

1 = helemaal oneens
2 = oneens
3 = neutraal
4 = eens
5 = helemaal eens
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------zelfprofilering (1 van 2)
De volgende stellingen gaan over zelfprofilering binnen uw afdeling.
In hoeverre bent u het eens met deze stellingen?
Binnen mijn afdeling is het gebruikelijk:






een aanvraag voor subsidie bij NWO te doen
aan collega’s kenbaar maken dat ik hoogleraar wil worden
oraties van hoogleraren te bezoeken
voorstellen voor nieuwe projecten te doen
een congres of een symposium te organiseren

1 = helemaal oneens
2 = oneens
3 = neutraal
4 = eens
5 = helemaal eens
6 = niet van toepassing
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------zelfprofilering (2 van 2)
De volgende stellingen gaan over zelfprofilering binnen uw afdeling.
In hoeverre bent u het eens met deze stellingen?
Voor een succesvolle wetenschappelijke loopbaan, wordt van mij verwacht dat ik:





duidelijk aan anderen laat merken waar ik goed in ben in mijn werk
actief aan mijn omgeving laat zien wat ik leuk vind in mijn werk
actief aan mijn omgeving laat zien wat ik belangrijk vind in mijn werk
duidelijk maak wat ik wil bereiken in mijn wetenschappelijke loopbaan
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1 = helemaal oneens
2 = oneens
3 = neutraal
4 = eens
5 = helemaal eens
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ik ben een …



Man
Vrouw

Wat is uw leeftijd?
… jaar
Wat is uw functie?
 Hoogleraar
 Adjunct hoogleraar
 Universitair hoofddocent
 Universitair docent
 Docent
 Onderzoeker
 Postdoc
 Promovendus
 Anders, namelijk…
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Indien u nog opmerkingen heeft, kunt u deze hier noteren:

Ik ontvang graag te zijner tijd de afstudeerscriptie. Mijn e-mailadres is:

Hartelijk dank voor uw medewerking!
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Bijlage 2 – Paper Capita Selecta
De publieke dimensie van de ondervertegenwoordiging van vrouwelijke hoogleraren
Human resource management (HRM) betekent letterlijk het managen van menselijke bronnen. Deze
term impliceert dat het hier gaat om een grondstof zoals gas en olie. Strategisch HRM impliceert
hiermee dat de mens een object is waarmee door het juiste management meer winst wordt
gemaakt.
Dit is echter niet het enige aspect van HRM. Strategisch HRM leidt niet alleen tot economische
‘performance’. Naast het economische aspect gaat het bij HRM ook om de mensen die de organisatie
maken, mensen met een historie en gevoel. Morele waarden zoals eerlijkheid en legitimiteit spelen
dan een rol. De centrale stelling van het boek van Paauwe (2004) luidt dat “the creative and unique
blending of the two contribute to a sustained competitive advantage and viability of the organization
in the long run” (Paauwe, 2004: 5). In een organisatie waarin zowel de economische waarden als de
morele waarden samen een unieke combinatie vormen, kan HRM een strategische bijdrage leveren.
Met deze visie op HR schrijf ik deze paper waarin ik als doel heb mijn afstudeeronderzoek in een
publieke dimensie te plaatsen. Mijn afstudeeronderzoek richt zich op de organisatiecultuur van
universiteiten en de invloed hiervan op de ondervertegenwoordiging van vrouwelijke hoogleraren. In
dit onderzoek bevinden zich twee aspecten waarvan ik in deze paper de publieke dimensie beschrijf,
namelijk het HR vraagstuk rondom de doorstroom van vrouwen naar topposities en de organisatie
waar dit HR vraagstuk plaatsvindt: de universiteit.
Leeswijzer
Deze paper begint met de vraag wat de publieke dimensie nu eigenlijk is. Dit leg ik uit aan de hand
van het idee van de publieke en private identiteit van organisaties. Daarna beschrijf ik het HR
vraagstuk rondom de doorstroom van vrouwen naar topposities. Zowel economische als morele
belangen spelen hierbij een rol, waarmee de publieke dimensie van dit vraagstuk zichtbaar wordt.
Vervolgens richt ik mij op de universiteit als de organisatie die in mijn afstudeeronderzoek centraal
staat. Met name de dubbele identiteit van de universiteit komt aan bod. Daarbij richt ik mij ook op
de unieke organisatiecultuur van de universiteit. Ik rond deze paper af met een conclusie.
De publieke dimensie
Wat is de publieke dimensie? Kan een private organisatie ook een publieke dimensie hebben? Deze
vragen beginnen eigenlijk met de vraag wat het verschil is tussen private en publieke organisaties.
Deze op het eerste gezicht simpele vraag is zeer moeilijk te beantwoorden.
In hun artikel stellen Noordegraaf en Teeuw (2003) dat het formele onderscheid tussen private en
publieke organisaties niet gemakkelijk te maken is. Dit formele onderscheid kan worden aangevuld
“met het ‘levende’ onderscheid tussen publieke en private identiteit, waardoor een verfijnder analyse
kader ontstaat”. Met het begrip publieke en private identiteit is het doel niet meer om onderscheid
tussen de twee soorten organisaties te maken, maar is het doel juist te verbinden. Zij geven hier drie
functies voor:
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Een organisatie kan met het begrip identiteit zowel publiek én privaat zijn, omdat identiteit
empirie en normatiek verbindt. De identiteit van een organisatie staat los van zijn formele
kenmerken (de normatieve functie).



Identiteit verbindt het binnen en buiten, omdat het zich zowel richt op het interne
identiteitsbesef van medewerkers als op de relaties met de omgeving. Dit uit zich in private
organisaties die zich bezig houden met maatschappelijk verantwoord ondernemen, en
publieke organisaties die zich richten op publiek ondernemen (de maatschappelijke functie).



Vorm en inhoud worden verbonden door de term identiteit, omdat bepaalde vormen (zoals
benchmarking) in een andere context een andere inhoud krijgen (de betekenende functie).
Een organisatie kan dus volgens Noordegraaf en Teeuw zowel een publieke als en private identiteit
hebben. Het is volgens de auteurs dus niet zozeer relevant een onderscheid te maken tussen privaat
en publiek. Veel relevanter is de vraag hoe de publieke dimensie van een organisatie eruit ziet. Op
welke vlakken neemt de organisatie naast de economische waarden ook de morele waarden in acht
en hoe ziet het HR vraagstuk eruit wanneer het vanuit een hoger doel wordt bezien.
In deze paper beschrijf ik de publieke dimensie van het HR vraagstuk dat centraal staat in mijn
afstudeeronderzoek, namelijk de doorstroom van vrouwen naar topposities. Daarna beschrijf ik de
organisatie waar dit HR vraagstuk plaatsvindt, namelijk universiteit. In dit tweede gedeelte keer ik
terug naar de publieke en private identiteit, zoals deze door Noordegraaf en Teeuw zijn beschreven.
Doorstroom van vrouwen naar topposities
De doorstroom van vrouwen naar topposities is een actueel onderwerp. Mede door de publicatie van
de Emancipatiemonitor 2010 is het onderwerp weer in het nieuws gekomen en staat er bijna
wekelijks een artikel in de krant over de slechte positie van de vrouw in de top van zowel de private
als publieke sector. Al jaren wordt onderzoek gedaan het al dan niet doorstromen van vrouwen naar
topposities. Maar wat is nu eigenlijk het belang van deze doorstroom?
Het belang van de doorstroom is te categoriseren in drie soorten motieven: een economisch motief,
een maatschappelijk motief en een ideologisch motief. Bij elk motief spelen andere belangen een rol.
Het economische motief houdt in dat door meer vrouwen op topposities de organisatie een
economisch voordeel behaald ten opzichte van andere organisaties. Onderzoek wijst namelijk uit dat
een gemengd team betere presentaties levert (Hoogendoorn et al, 2011). Belanghebbenden bij dit
motief zijn bijvoorbeeld aandeelhouders. Immers, door meer vrouwen op topposities te plaatsen,
leveren de diverse teams meer op, wat uiteindelijk meer winst voor de organisatie betekent.
Het maatschappelijke motief richt zich meer op de belangen van de samenleving. Op de huidige
arbeidsmarkt vinden op dit moment veel veranderingen plaats, zoals vergrijzing en ontgroening
(Bogaert & Vloeberghs, 2005). Met het verbeteren van de doorstroom van vrouwen wordt
ingespeeld op de toekomstige krapte op de arbeidsmarkt. Een belangrijke belanghebbende bij dit
motief is de overheid. Tenslotte is het ideologische motief gericht op de morele kant van dit HR
vraagstuk. In de Nederlandse grondwet is opgenomen dat mannen en vrouwen gelijk zijn, dus
zouden vrouwen in de praktijk gelijke kansen moeten krijgen. Belanghebbenden hierbij zijn de
vrouwen zelf, want met dit motief kunnen zij hun strijd om gelijke kansen verantwoorden.
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Concluderend kan ik hier stellen dat de doorstroom van vrouwen naar topposities niet alleen van
belang is voor het economische aspect van een organisatie. Met het maatschappelijke en het
ideologische motief worden de morele waarden van dit HR vraagstuk getoond. Ook laat dit overzicht
van motieven zien welke verschillende belanghebbenden een rol spelen in dit vraagstuk.
In zijn boek benadrukt Paauwe (2004) dat het belangrijk is de verschillende belanghebbenden uit de
verschillende contexten bij een HR vraagstuk te onderkennen. Dezen bepalen namelijk de
strategische bewegingsruimte om een HR strategie te bepalen. Paauwe legt in zijn model de nadruk
op de vorming van de HR strategie (op basis van de context en de rol van de verschillende
belanghebbenden) in plaats van op de HR strategie zelf. Het proces van vorming heeft namelijk een
effect op de soort uitkomsten die het afdwingt: “Outcomes aimed at achieving both economic
rationality (e.g. productivity, increasing shareholders’ value) and relational rationality (e.g. proper
work-life balance, which contributes to fairness or ecologically sound ways of producing in order to
avoid depletion of natural resources, and thus contributes to legitimacy)” (Paauwe, 2004: 94). Voor
het slagen van HR beleid bij dit vraagstuk is het van groot belang dat de verschillende
belanghebbenden en daarmee ook hun belangen, emoties en percepties, worden onderkend.
In het tweede gedeelte van deze paper staat de organisatie waarin het HR vraagstuk plaatsvindt
centraal. Het is namelijk van groot belang dat een HR vraagstuk in de context van zijn organisatie
wordt bezien. Immers, de organisatie wordt continu beïnvloed door deze context, deels de
marktcontext en deels de institutionele context. “Human resource managers should be sensitive to
the institutional environment in which their organization is embedded” (Paauwe, 2004: 155)
Om de unieke context van de universiteit te ontrafelen, maak ik gebruik van het werk van Gawthrop
(1984) dat Noordegraaf en Teeuw (2003) in hun artikel aanhalen. Gawthrop maakt een onderscheid
tussen ‘publicness’ en ‘privateness’, en beargumenteert dat er vier dimensies zijn waarop de
publieke van de private identiteit wordt onderscheiden: de idee van doelgerichtheid, de idee van
oorzakelijkheid, de idee van tijd en de idee van orde (vertaling Noordegraaf en Teeuw, 2003).
Een organisatie kan een teleologisch of een a-teleologische doelgerichtheid hebben. Wanneer een
organisatie een teleologische doelgerichtheid heeft is zij gericht op het verwezenlijken van een hoger
doel. Naast het a-teleologische doel van de universiteit om bijvoorbeeld korte termijn doelstellingen
te bereiken door middel van prestatiegericht werken, streeft de universiteit een hoger doel na. Het
overdragen van kennis is gericht op een hoger doel. Wanneer de idee van oorzakelijkheid holistisch
is, gaat de organisatie er vanuit dat handelingen en beslissingen elkaar beïnvloeden en eveneens
effecten hebben van de tweede en derde orde. Het onderwijs leidt studenten op, maar geeft ze
daarmee ook een positie in de maatschappij en zorgt voor de zelfredzaamheid van mensen. Hiermee
gaat een universiteit dus uit van een holistische oorzakelijkheid. De derde dimensie is de idee van
tijd. Wanneer een organisatie een dynamisch idee van tijd heeft, hecht zij belang aan toekomstige
generaties. Door de opleiding van de toekomstige beroepsbevolking, is onderwijs een investering in
de toekomst. Ten slotte houdt de idee van orde in dat wanneer men deze horizontaal beschouwd,
dat er sprake is van wederzijdse afhankelijkheid. Binnen een universiteit is naast een verticaal idee
van orde (hiërarchische relaties) sprake van een horizontaal idee van orde. Immers, een toegang tot
bepaalde kennis en hulpbronnen maakt dat iemand binnen de universiteit een voorsprong heeft ten
opzichte van een ander.
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Deze vier dimensies bepalen waarop het continuüm van Gawthrop (1984) een organisatie zich
bevindt. Een universiteit heeft zowel kenmerken van een private als van een publieke organisatie.
Hiermee keer ik terug naar de drie eerder genoemde functies van identiteitsdenken om hiermee de
dubbele identiteit van de universiteit te laten zien. Wat betreft de normatieve functie heeft de
universiteit dus zowel een publieke als en private identiteit. De maatschappelijke functie komt tot
uiting in haar publieke identiteit, omdat zij in een continue interactie is (of zou moeten zijn) met de
samenleving. Ten slotte gaan private begrippen een steeds grotere rol spelen bij de universiteit,
waarbij de betekenende functie centraal staat.
Een universiteit heeft een private identiteit waarin door middel van bijvoorbeeld prestatiegericht
werken een economisch doel belangrijk is. Daarnaast heeft de universiteit een publieke identiteit
door haar hogere doel van kennisoverdracht. Een universiteit is een kennisinstituut waarmee zij het
individu ontwikkeld. De universiteit ook een belangrijke waarde in de maatschappij.
In een organisatie zoals de universiteit, waar kennisproductie en kennisoverdracht centraal staan,
zijn mensen van groot belang. Zij maken de organisatie, met hen wordt de bijzondere waarde
toegevoegd aan de organisatie. Zij vormen het unieke voordeel ten opzichte van andere instituten.
Daarom is het juist voor een universiteit van groot belang dat ieder individu de professionele ruimte
krijgt om optimaal te presteren. Wanneer de cultuur van deze organisatie deze ontwikkelingsruimte
tegenhoudt, is dit zowel vanuit een economisch perspectief als een moreel perspectief niet goed
voor de ontwikkeling en concurrentiepositie van deze organisatie.
Organisatiecultuur
Het HR vraagstuk rondom de doorstroom van vrouwen en de rol van de universiteit in de
samenleving spelen beide een belangrijke rol in de publieke dimensie van dit onderzoek. De rol van
universiteiten in de samenleving vereist een verantwoordelijkheid om vrouwen door te laten
stromen naar topposities vanuit drie motieven, namelijk het economische, het maatschappelijke en
het ideologische motief.
De organisatiecultuur is tot nu toe nog niet aan de orde geweest. Toch speelt juist deze een cruciale
rol bij dit HR vraagstuk. Om dit te onderbouwen, haal ik het onderzoek van Benschop en Brouns
(2003) aan. Zij stellen dat in de huidige cultuur van universiteiten de wetenschapper wordt gezien als
een onderzoeker in een ivoren toren. Met een verandering in de organisatiecultuur zou deze ivoren
toren neergehaald moeten worden, om een nieuwe vorm van kwaliteit te garanderen. In deze
nieuwe organisatiecultuur staat kennis in interactie met de buitenwereld centraal. Er is op die manier
meer ruimte voor contact met de samenleving. Dit is een cultuur waar vrouwen veel beter tot hun
recht komen, stellen Benschop en Brouns. De universiteit wordt op dat moment een instituut dat in
het midden van de samenleving staat, waar mannen én vrouwen de ruimte krijgen om door te
groeien.
Conclusie
Tot nu toe heb ik de publieke dimensie van het HR vraagstuk rondom het belang van de doorstroom
vrouwen naar topposities beschreven. Daarnaast heb ik de organisatie waarin dit HR vraagstuk
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plaatsvindt beschreven, waarbij de publieke dimensie zichtbaar werd in de dubbele identiteit van de
universiteit. De universiteit neemt een speciale rol in de samenleving in. Deze twee aspecten vormen
het terrein van mijn afstudeeronderzoek. Daarnaast speelt het aspect organisatiecultuur een
belangrijke rol in mijn onderzoek. Immers, door de organisatiecultuur krijgt niet ieder individu de
ruimte om door te stromen naar hogere posities, iets wat de context wel van de organisatie vraagt.
Een organisatie als de universiteit heeft een publieke identiteit en een speciale rol in de samenleving.
Daarom zou de universiteit, met het economische, het maatschappelijke en het ideologische motief
in gedachte, de doorstroom van vrouwen naar topposities moeten stimuleren. De universiteit als
kennisinstituut in het centrum van de maatschappij, is dit verplicht aan vele belanghebbenden.
Deze paper sluit ik af met een opmerking van Benschop en Brouns (2003). Zij stellen dat hoewel de
ideologische motieven belangrijk zijn, de noodzaak tot verandering helaas pas echt zichtbaar is door
economische factoren. “Labour market shortages due to demographic (ageing) and economic factors
have lent legitimacy and urgency to the issue of changing gender relations in university organizations.
It is striking to see the influence of economic incentives, where the moral and ethical considerations of
the equal opportunity programmes that have been around for more than 30 years have not had much
impact. But since it is becoming increasingly difficult to compete with other sectors for talented
people, to attract and to promote more women has become an official issue” (Benschop & Brouns,
2003: 206). Volgens de auteurs wordt dit HR vraagstuk binnen universiteiten pas echt een vraagstuk
als economische en het maatschappelijke motieven een rol gaan spleen. Alleen met ideologische
motieven wordt ook binnen een publieke organisatie als de universiteit geen noodzaak gezien in dit
HR vraagstuk.
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