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1. Een publieke organisatie wordt door de staat 
beheerd en betaald uit publieke gelden. Een 
private organisatie is geen overheidsinstantie.

WAT HEBBEN WE ONDERZOCHT?WAAROM DIT ONDERZOEK?

Het gebruik van zakelijke en maatschappelijke redenen 
voor diversiteit en inclusie in beleidscommunicatie

Veel grote organisaties 
communiceren op hun website 
over het belang dat zij hechten 
aan diversiteit en inclusie op 
de werkvloer. 

Sommige organisaties benadrukken 
hierbij zakelijke redenen, terwijl andere 
organisaties de nadruk leggen op 
maatschappelijke redenen. 

We zochten uit of publieke en private 
organisaties1 verschillen in de redenen die 
zij communiceren. Daarnaast brachten 
we in kaart wat hiervan de impact is op 
potentiële nieuwe medewerkers.
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Welke redenen voor diversiteit 
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393 

Wat is de impact van het 
communiceren van zakelijke, 

maatschappelijke, of een 
combinatie van beide redenen 
op potentiële medewerkers?

Potentiële  
werknemers

Zakelijke redenen:

“Diversiteit verhoogt 
innovatie”

Maatschappelijke redenen:

“Diversiteit vermindert  
sociale ongelijkheid”

OMDAT HET EERLIJK IS OF OMDAT HET SLIM IS?
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Publieke organisaties 
communiceren het vaakst een 
combinatie van zakelijke en 
maatschappelijke redenen. 
Ook valt op dat 29% van de 
publieke organisaties geen 
maatschappelijke of zakelijke 
redenen communiceert.

Private organisaties 
communiceren communiceren 

het vaakst zakelijke redenen. 
Ook communiceert 20% van 
de private organisaties geen 

maatschappelijke of zakelijke 
redenen.
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Slechts de helft van de Nederlandse publieke  
organisaties communiceert maatschappelijke redenen 
voor diversiteit en inclusie op het werk. Ook geeft 
29% van de publieke organisaties helemaal geen 
redenen op voor hun diversiteits- en inclusiebeleid. 
Hier liggen kansen, omdat vooral de maatschappelijke 
redenen ertoe leiden dat publieke organisaties als 

moreler en daardoor aantrekkelijker worden bevonden 
door potentiële werknemers. Private organisaties 
communiceren overwegend zakelijke redenen. De 
redenen die zij op hun website vermelden hebben echter 
geen aantoonbare impact op de aantrekkelijkheid van de 
organisatie voor potentiële werknemers.

WAT HEBBEN WE GEVONDEN? 

Publieke organisaties worden 
als minder moreel beschouwd 
wanneer zij alleen zakelijke 
redenen communiceren.  
Voor private organisaties is  
er geen verschil.

De waargenomen moraliteit 
van de organisatie bepaalt 
vervolgens hoe aantrekkelijk 
de organisatie is. Dit betekent 
dat publieke organisaties 
het minst aantrekkelijk zijn 
wanneer zij alleen zakelijke 
redenen communiceren. 
Private organisaties zijn even 
aantrekkelijk ongeacht de 
redenen die zij communiceren.

WAT BETEKENT DIT  
VOOR DE PRAKTIJK? 


