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CALL FOR PAPERS 

Call for papers voor het G&O-themanummer 
2018: ‘Trends rondom diversiteit‘

Onder redactie van Astrid Homan, Edwin van Hooft en Sjir Uitdewilligen   

Toenemende globalisering, internationalisering en demografische veranderingen 
creëren steeds meer diversiteit op het werk en in de samenleving. Verschillen tus-
sen mensen kunnen van grote invloed zijn op de effectiviteit en kwaliteit van 
interacties tussen mensen. Deze effecten kunnen zichtbaar zijn op verschillende 
niveaus: voor individuen die ‘anders’ zijn, in interpersoonlijke relaties, in groepen, 
en, meer op macroniveau, voor buurten, organisaties en de samenleving (bijv. 
Brief, 2010; Rickard, 1994; Van Knippenberg & Schippers, 2007). Gedreven door 
het belang van het onderwerp en de alomtegenwoordigheid van diversiteit in de 
huidige samenleving heeft het onderzoek naar diversiteit sinds een aantal decen-
nia een flinke vlucht genomen.
In het onderzoek naar diversiteit zijn verschillende thema’s aan te wijzen. Op het 
individuele niveau wordt bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar de manier waarop 
mensen die ‘anders’ zijn zich gedragen in groepen en organisaties (Tsui, Egan & 
O’Reilly, 1992). Hierbij wordt onder andere antwoord gegeven op de vraag hoe de 
verschillen van een individu ten opzichte van de groep het gedrag van dit individu 
in het team en de organisatie beïnvloeden. Op individueel niveau wordt er ook 
gekeken hoe verschillende mensen reageren op diversiteitsinitiatieven vanuit de 
organisatie (bijv. Galinsky et al., 2015). Hierbij staat de vraag centraal hoe we 
gevoelens van inclusie en waardering voor iedereen kunnen creëren. Gerelateerd 
aan dit onderzoek naar de effecten van diversiteitsideologieën op gedrag van 
medewerkers is de vraag hoe werving en selectie van invloed is op het aannemen 
en/of de sollicitaties van diverse medewerkers (bijv. Hough & Oswald, 2000). Het 
onderzoek naar niet-prototypisch leiderschap valt ook onder dit meer individuele 
thema. Binnen dit onderzoek wordt gekeken of en hoe mensen met minder typi-
sche leiderschapskenmerken leidinggevende posities willen en kunnen bereiken, 
en onder welke voorwaarden zij daarbinnen effectief zijn. Hierbij kan gedacht 
worden aan de problemen die vrouwen ervaren bij het doorbreken van het ‘glazen 
plafond’, maar ook aan andere niet-typische leiders, zoals leden van etnische min-
derheidsgroepen, die vergelijkbare problemen ervaren (Rosette, Leonardelli & 
Phillips, 2008).
Het onderzoek naar diversiteit in teams heeft zich sinds het begin van deze eeuw 
met name gericht op het vinden van moderatoren van de effecten van diversiteit 
op de effectiviteit en uitkomsten van deze teams (Van Knippenberg, De Dreu & 
Homan, 2004), aangezien de effecten van verschillende vormen van diversiteit 
(bijv. gender, ras, persoonlijkheid, educatie) op een variëteit aan uitkomsten 
inconsistent bleken. In deze stroming wordt over het algemeen aangenomen dat 
diversiteit in teams zowel positieve als negatieve effecten kan hebben op de uit-
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komsten van die teams. Factoren in de omgeving of andere eigenschappen van 
teams of hun leden (bijv. leiderschap, training, organisatiecultuur, psychologische 
veiligheid, reflexiviteit, attituden ten aanzien van diversiteit) blijken vervolgens 
te bepalen of diversiteit vooral leidt tot negatieve of positieve uitkomsten. 
Zowel vanuit het individuele als het groepsniveau is echter nog steeds een groot 
aantal zaken onduidelijk. Allereerst heeft het onderzoek naar diversiteit vaak een 
relatief nauwe focus op een aantal specifieke diversiteitskenmerken. Met name 
de rol van sekse, ras, cultuur, nationaliteit, persoonlijkheid, educatie en leeftijd 
wordt onderzocht. De vraag is echter of deze bevindingen ook generaliseerbaar 
zijn naar andere vormen van diversiteit die in onze huidige samenleving een 
belangrijke rol spelen; denk hierbij bijvoorbeeld aan religie, seksuele geaardheid, 
lichamelijke en geestelijke beperkingen. Zo brengt bijvoorbeeld de nieuwe Wet 
werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) uitdagingen met zich mee voor 
bedrijven om meer mensen met een beperking te integreren binnen de groep van 
huidige werknemers. Daarnaast is de effectiviteit van verschillende vormen van 
diversiteitsmanagement voor organisaties en medewerkers onduidelijk (Anand & 
Winters, 2008; Dobbin, Kim & Kalev, 2011; Roberson, Kulik & Pepper, 2001). Het 
blijkt moeilijk om inclusie voor iedereen te bewerkstelligen. Dit leidt tot heftige 
discussie over de effectiviteit van diversiteitsideologieën als multiculturalisme, 
instrumenten ter bevordering van bepaalde groepen, en het gebruik van diversi-
teitstraining.
Met deze ‘call for papers’ nodigen we auteurs van harte uit een bijdrage te leveren 
aan dit themanummer. Artikelen kunnen rapportages van empirische studies 
betreffen, maar kunnen ook meer theoretisch, methodologisch of beschouwend 
van aard zijn. Ook proefschriftpapers zijn van harte welkom. De focus van het 
onderzoek kan dus liggen op de reacties van individuen, groepen/teams en orga-
nisaties op verschillende vormen van diversiteit. Het onderzoek kan zich richten 
op de meerderheidsgroep, minderheidsgroepen, of een combinatie van beide. 
Mogelijke vraagstellingen zijn:
• Onder welke voorwaarden zijn diversiteitsinitiatieven effectief?
• Op welke manier spelen stigma’s of demografische kenmerken een rol bij het 

verkrijgen en accepteren van leiderschapsposities?
• Hoe spelen verschillende vormen van diversiteit een rol binnen organisaties en 

teams?
• Hoe werken ideeën over diversiteit door in gebeurtenissen in de samenleving 

(bijv. polarisatie, stemgedrag)?
• Welke rol speelt diversiteit bij werving, selectie en de loopbaanperspectieven 

van medewerkers?
• Hoe gaan bedrijven om met de uitdaging om meer mensen met een beperking 

aan te nemen binnen hun reguliere groep van werknemers?

Voorstellen voor bijdragen kunnen per e-mail worden gericht aan Astrid Homan 
(a.c.homan@uva.nl). Het voorstel (maximaal 750 woorden) dient minimaal te 
bevatten: titel, auteur(s), samenvatting en beoogde nieuwswaarde van het artikel; 
het voorstel dient vooral te gaan over de manier waarop het artikel inzichten biedt 
in trends rondom diversiteit. Voorstellen worden beoordeeld door de redactie van 
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het themanummer en na goedkeuring worden de auteurs uitgenodigd een volledig 
artikel te schrijven. Bijdragen bevatten maximaal 8000 woorden en zullen de 
normale, externe beoordelingsprocedure van G&O ondergaan. De artikelen dienen 
te worden geschreven volgens de aanwijzingen voor auteurs, zoals die in elk G&O-
nummer en op de website van G&O (onder het kopje ‘Auteurs’) te vinden zijn (zie 
www.gedragenorganisatie.nl). Het volgende schema van deadlines wordt aange-
houden (wijzingen voorbehouden aan de gastredactie):
• 15-06-2017: voorstel voor bijdrage dient bij gastredactie te zijn (max. 750 woor-

den); 
• 01-12-2017: eerste versie van volledig artikel dient bij de gastredactie te zijn 

(max. 8000 woorden);
• 15-02-2018: eerste review naar de auteur(s);
• 15-05-2018: herziene versie gereed;
• 01-07-2018: definitieve tekst gereed.
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