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INLEIDING
‘Diversity’ refers to all the differences we bring to work

We zijn allemaal verschillend van elkaar. Sommige verschillen zijn zichtbaar, andere verschillen zijn minder
zichtbaar. Denk bij zichtbare verschillen aan bijvoorbeeld geslacht, leeftijd en etnische afkomst. Minder
zichtbare verschillen zijn bijvoorbeeld seksuele geaardheid, sociaaleconomische achtergrond, religie en
politieke overtuiging. Maar denk ook aan talenten en competenties.

Diversiteit (van Dale): verscheidenheid, variatie

Diversiteit heeft de kracht om mensen te verbinden én bij elkaar te brengen, maar ook om resultaten
te realiseren zoals het verhogen van de winst, meer innovatie door verschillende invalshoeken en het
productiever maken van een team.
Diversiteit gaat over de mensen in organisaties, inclusiviteit over de cultuur die het samenbrengt.
We hebben het hier niet alleen om de werknemers die er al werken, maar ook om de nieuwe talenten
die worden aangetrokken. Voor velen is het een uitdaging om diversiteit goed uit te leggen. Doen we het
omdat het moet? Of omdat we erkennen hoe het gaat helpen? En als je kiest om diversiteit in te gaan
zetten, wanneer weet je of je het goed doet?
In het bedrijfsleven wordt het belang van diversiteit en inclusiviteit steeds meer gezien én worden
concrete acties geïnitieerd. Het is goed om te zien dat steeds meer bedrijven en organisaties hier
actief mee aan de slag gaan. Dit doen ze onder andere met het geven van inzichten door
bijvoorbeeld workshops en het maken van uitvoeren van het diversiteitsbeleid en van - programma's.
Er zijn verschillende initiatieven die dit bevorderen, zoals de Diversiteitscharter en het quotum voor
meer vrouwen in het bestuur van beursgenoteerde bedrijven.
De noodzaak en intentie is aanwezig om (nog meer) diversiteit te creëren in het bedrijfsleven. De uitdaging
voor veel bedrijven, organisaties, managementteams, managers, HR-afdelingen en medewerkers ligt op het
gebied van kennis en de doorvertaling van de theorie naar de praktijk. Want hoe zet je ambitie om naar
concrete acties? Met dit BE(E)-book delen we onze kennis op het gebied van diversiteit.
Heb je aanvullingen, vragen of suggesties? Of wil je ons laten weten wat je van dit BE(E)-book vindt?
Leuk! Mail ons dan via info@beetopofmind.nl.
BE(E) the change you want to see!

Veel leesplezier!

Madhu

Shanti
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HET GESPREK
OVER DIVERSITEIT
Waarom hebben we het steeds meer over diversiteit?

Diversiteit helpt
Door de verschillende perspectieven die medewerkers hebben en inzichten en perspectieven die
nieuwe medewerkers met zich meebrengen, worden nieuwe kansen gecreëerd en ook nieuwe
mogelijkheden onderzocht. Door de concurrentie ligt de lat hoog om innovatief te zijn en te blijven.
Een belangrijk onderdeel voor diversiteit is het aannemen van professionals. Door het werven en
aannemen van professionals met een diverse achtergrond krijg je in de organisatie een variatie van
achtergronden op verschillende niveaus. Vrijwel elke manager die je het vraagt vindt een divers
personeelsbestand belangrijk.

Divers personeelsbestand
Een divers personeelsbestand is belangrijk om creatief en innovatief denken binnen de organisatie
aan te moedigen. Steeds meer organisaties staan voor uitdagingen bij het implementeren van
wervingsstrategieën die er voor zorgen dat het personeelsbestand diverser wordt.

Hoe zorg je dat je een divers personeelsbestand krijgt?
We staan met diversiteit voor een uitdaging. Er is een verschuiving van moeten naar willen. Steeds
meer zijn organisaties overtuigd van de kracht van diversiteit, alleen staat het nog niet op de agenda.
Het zijn vaak losse projecten of initiatieven die opgepakt worden door mensen die er in geloven,
maar het lukt vaak genoeg niet om voldoende draagvlak bij de directie, het MT of de medewerkers te
creëren.
Waarom? Omdat het geen onderdeel van het werk is, of geen mindset van de organisatie. Vaak
"hangt" diversiteit erbij en is het iets op de werkvloer wat er bij komt naast alle andere
werkzaamheden én krijgt het geen of onvoldoende prioriteit. Hiernaast speelt ook mee dat iedereen
een mening heeft over diversiteit. Hoe een organisatie over diversiteit denkt en wilt handelen, is
belangrijk. Want dan weten medewerkers ook wat de visie is en hoe zij daar een invulling aan kunnen
geven. Is deze visie er niet of is deze niet duidelijk? Dan is er ruimte voor medewerkers om hier een
eigen invulling aan te geven.

De magische formule!

Er is geen “toverformule” of “one size fits all” oplossing voor
diversiteit, je werkt met verschillende middelen naar korte en
lange termijn doelstellingen. Het is niet een vast stappenplan of
een beleid wat je uitrolt en hierna afvinkt. Omdat je met
mensen, cultuur, processen en soms ook een legacy van een
organisatie te maken hebt is het belangrijk om te bepalen waar
je staat en waar je naar toe wilt werken.
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VAN DIVERSITEIT
NAAR INCLUSIE
Voordat je kan werken aan inclusie, zal er erkend moeten worden dat er verschillen zijn.
Door de verschillen te erkennen en zichtbaar te maken kan er gewerkt worden aan inclusie.
Inclusie kan pas wanneer diversiteit omarmt wordt.
“ Diversiteit is uitgenodigd worden voor een feestje, inclusie is dansen op het feestje” .
Diversiteit gaat over het in dienst nemen van mensen die verschillend zijn op verschillende
indicatoren, zoals leeftijd, geslacht, culturele identiteit, competenties & talenten.
Inclusiviteit gaat een stap verder. Het gaat om het waarderen van de verschillen die iedereen
meebrengt en het creëren van (werk)culturen die een gevoel van verbondenheid (en
psychologische veiligheid) mogelijk maken zodat medewerkers zich gewaardeerd en
gerespecteerd voelen.
Bij een inclusieve werkcultuur voel je je onderdeel van de organisaties. Je voelt je gewaardeerd
voor wie je bent en hebt het commitment van de organisatie om het beste uit je kunnen te halen
vanuit de diversiteit die je meebrengt.

Een diverse en inclusieve organisatie draagt bij aan een hogere medewerkerstevredenheid. Het is
een plek waar medewerkers zichzelf kunnen zijn. Diversiteit vraagt dan ook om een inclusieve
werkomgeving. Om diversiteit te laten slagen, is er een inclusieve cultuur nodig.
Wil je de stap maken van diversiteit naar inclusie? Dan is Equality een belangrijke schakel. Bij
equality gaat het erom dat iedereen gelijke kansen krijgt.
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UITDAGINGEN
Er zijn verschillende uitdagingen voor diversiteit op mindset, organisatie- en medewerkersniveau. Een aantal
uitdagingen die we in het praktijk zien op het gebied van diversiteit;

Wat vinden we er van?
Diversiteit staat voor veel bedrijven
en organisaties op de agenda, maar
wanneer iets op de agenda staat is
het vaak een check of to-do item.
Iedereen vindt diversiteit belangrijk,
maar wie is er verantwoordelijk
voor? En wat vinden we er als
organisatie van?

Open dialoog
De voordelen van diversiteit beginnen steeds zichtbaarder te
worden, waardoor er meer acceptatie is over dit onderwerp. Veel
bedrijven en organisaties worstelen er mee om een doorvertaling te
maken van een visie of beleid naar de werkvloer. Om een open
dialoog te hebben, om het onderwerp belangrijk te maken en om
concrete handvatten te creëren voor medewerkers. Ieder individu
heeft eigen ideeën, gevoelens, normen en waarden.

Beleid
Een bedrijf of organisatie is een groep mensen die een bepaalde richting op gaat. Iedereen binnen deze groep
mensen heeft zijn of haar aandeel in diversiteit en inclusie. Je bent er immers onderdeel van.
Je kan er een mening over hebben, maar wanneer er geen beleid is heeft het bedrijf er geen mening over. Het is
belangrijk om bij het maken van het beleid medewerkers te betrekken, zodat het echt van het bedrijf is en door
het bedrijf (de medewerkers) is gemaakt.
Van wie is diversiteit? Wij vinden diversiteit belangrijk, je hoort het vaker van een directie of een MT.
Maar wie is wij? En wat vinden we belangrijk en waarom? Diversiteit is een aandachtspunt van HR of de directie,
maar moet uiteindelijk uitgedragen en ervaren worden door de gehele organisatie. En dat maakt de uitdaging
ook groot. Wanneer het een doelstelling is voor de gehele organisatie, dan draagt iedereen een steentje bij. Net
als bij een resultaatafspraak wat een doelstelling is voor iedereen.

Wie is er verantwoordelijk?
De verantwoordelijkheid wordt vaak belegd bij HR. Bij het opstellen van beleid, het monitoren van de cijfers en
de sollicitatieprocedures wordt er vaak, indien er een HR-medewerker of afdeling beschikbaar is, gevraagd om
aan te sluiten. In de praktijk doen managers de eerste selectie van CV’s en voeren ze het eerste gesprek. Hierbij
gaan ze uit van hun gevoel en wie ze vinden dat het beste past bij het team. En wanneer iemand het team
verlaten heeft waar men wel positief over was, wordt vaak ook gezocht naar dezelfde type persoon. HR wordt
ingeschakeld bij de onderhandeling van de arbeidsvoorwaarden.
Als diversiteit een verantwoordelijkheid is van HR, zijn we in die fase van het sollicitatietraject niet te laat met
inschakelen? Of moeten we er voor zorgen dat je aannemende manager weet waar hij op moet letten in de
selectie en in het sollicitatiegesprek?

Diversiteit? Wat een onzin!
Diversiteit kan in de praktijk als een last ervaren worden of roept wantrouwen op. Denk dan bijvoorbeeld aan het
quotum voor vrouwen, de vraag die in dat geval het meest wordt gesteld; "Halen we dan wel de beste mensen
aan boord?" of "Wie zegt dat dat per se een vrouw is?"
Wanneer diversiteit en inclusie niet goed doorvertaald wordt naar de praktijk kan het zorgen voor weerstand.
Het is dus van belang hoe je medewerkers meeneemt in de strategie bij de majority van de groep. Het
ontwikkelen, implementeren en het promoten van een diversiteitsstrategie is een grote uitdaging van bedrijven
en de medewerkers.
Elk bedrijf of organisatie kent zijn eigen uitdagingen, maar weet ook welke kansen er zijn. Door in
gesprek te gaan over diversiteit en hoe hier een invulling aan gegeven kan worden die past bij de
waarden van het bedrijf, kan er een visie / beleid opgesteld worden.
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DIVERSITEIT OP DE WERKVLOER

Het succes van diversiteit op de werkvloer zit vooral in de acceptatie van deze verschillen, de dynamiek die
ontstaat door deze verscheidenheid en het op de juiste manier benutten hiervan. De verschillende visies
van medewerkers kunnen leiden tot efficiëntere besluitvorming, hogere productiviteit, meer creativiteit,
betere oplossingen voor problemen en innovatie. Het resultaat? Tevredener klanten/gebruikers. Het loont
dus om mensen met verschillende kwaliteiten, talenten, ervaringen, competenties en achtergronden samen
te laten werken.
Het aannemen van personeel met verschillende achtergronden verbetert niet alleen de innovatie, maar
verhoogt ook de productiviteit en kan ook nieuwe (markt)inzichten creëren. Door nieuwe strategieën en
tools te gebruiken, kunnen talentenpools gecreëerd worden die bijdragen aan een voorsprong op
concurrenten.
Diverse teams
Diverse teams kunnen ook productiever zijn en betere beslissingen nemen. Hoe zien we dat terug in de
praktijk? Wanneer teamleden taken anders benaderen, komen taakgerelateerde
conflicten/meningsverschillen vaker voor. Door op een effectieve manier om te gaan met deze
conflicten/meningsverschillen leidt dit tot een betere afweging van alle aspecten van de taak en vervolgens
tot betere oplossingen. Uit onderzoek komt naar voren dat etnische diversiteit in teams leiden tot een
verbetering van de controle en uiteindelijk tot betere besluitvorming en prestaties (Levine et al., 2014).
Diversiteit in de werving & selectie
We hebben allemaal een unconscious bias. Dit zijn onbewuste vooroordelen die we hebben, iedereen heeft
ze. Deze vooroordelen kleuren het beeld wat je hebt van anderen. Het is belangrijk om bewust te zijn van
jouw bias, ze te herkennen en uit te sluiten in jouw kijk op nieuwe medewerkers, maar ook bestaande
medewerkers die je wilt ontwikkelen. Een vaak gehoorde bias is dat we mensen aannemen die op ons lijken,
als persoon of in de talenten en competenties die iemand heeft. Deze herkenning geeft meer vertrouwen
dan mensen die niet op ons lijken of in ons netwerk zitten.
Het is belangrijk om onbewuste vooroordelen aan te gaan. Niet alleen bij het management, maar ook bij
medewerkers. De meeste managers zijn zich bewust van de mogelijke impact die onbewuste vooroordelen
kunnen hebben op hun beslissingen.
De unconscious bias kan je op verschillende manieren tegengaan, zowel bij mensen als in de processen. Bij
mensen is het vooral inzicht geven in de bias die mensen hebben en helpen te herkennen en hierop
acteren. Een middel wat hier onder andere voor gebruikt wordt is anoniem solliciteren.
Er zijn verschillende nieuwe en effectieve technologieën die hiermee kunnen helpen. Onderzoek naar
nieuwe benaderingen zoals gamification, bias taalproefprogramma's en webcrawler-software kunnen hierbij
ondersteunen. Wanneer je weet welke tool past bij de uitdaging die je als organisatie hebt, dan kan je de
tool onderdeel maken van het werving & selectieproces.

Uitdagingen van diversiteit in de praktijk
Wanneer we het hebben over diversiteit,
wordt er vaak gedacht aan de man vrouw verhouding binnen een bedrijf.
Diversiteit gaat veel verder dan dat.
Er zijn verschillende soorten diversiteit :
Gender
Leeftijd
Cultuur
Seksuele geaardheid
Nationaliteit
Etniciteit
Religie
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AAN DE SLAG!
Om aan de slag te gaan met de uitdagingen is het belangrijk om te starten met waarom we een diverse(re)
organisatie willen. En wat is het resultaat hiervan?
Wat hebben we hiervoor nodig? Om te starten; een mindset van waaruit we kijken naar competenties,
kwaliteiten en waar we als organisatie naar toe willen om hierna te bepalen wat we nodig hebben.
Er zijn denkers nodig die de status-quo kunnen uitdagen door nieuwe oplossingen te bieden voor oude
problemen, nieuwe technologieën te benutten en kwaliteitsresultaten te leveren.

We kunnen mensen niet veranderen,
maar wel inzichten geven om te veranderen
-Madhu

Inclusief leiderschap
De directie en het management moeten comfortabel zijn in het zoeken naar en navigeren in meerdere
perspectieven, dit kan verschillen van hun eigen perspectief. Dit wordt inclusief leiderschap genoemd.
Inclusieve leiders maken en borgen een omgeving van ‘psychologische' veiligheid. Een omgeving waarin
mensen met verschillende achtergronden zich geaccepteerd en gerespecteerd voelen, waar ze zichzelf
volledig kunnen geven op de werkvloer zonder angst voor negatieve gevolgen. In diverse en inclusieve
omgevingen voelen werknemers zich meer betrokken.

Werken aan een inclusieve cultuur
Er zijn verschillende manieren om te investeren in een inclusieve cultuur en deze positief te beïnvloeden.
Cultuur wordt door mensen gemaakt en in stand gehouden, wil je de cultuur veranderen? Betrek de
mensen hier dan ook bij en maak ze er onderdeel van.
Het resultaat van een inclusieve cultuur:
Verandering van de mindset van de organisatie.
Het opent deuren voor (nieuwe) talenten.
Het challengen van vooroordelen.
Gevoel van verbondenheid & inclusie.
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IN 3 STAPPEN WERKEN AAN DIVERSITEIT

1

De why van de diversiteit
Het is belangrijk om de waarde van diversiteit erkennen en te herkennen. De voordelen van diversiteit
worden steeds zichtbaarder en dit maakt ook dat bedrijven bezig zijn met een divers
personeelsbestand. Niet alleen in het vinden, maar ook in het binden en boeien. Diversiteit moet geen
agendapunt zijn van de directie of HR. Mensen ervaren het dan ook niet als iets wat uit henzelf komt.

Bepaal waarom je een diverse organisatie wilt.

2

Neem een standpunt in over diversiteit: Samen aan de slag voor meer diversiteit
Wanneer duidelijk is waarom je een diverse organisatie wil, bepaal dan hoe je dit doorvertaald tot een
gedragen visie en strategie. Diversiteit is niet iets wat alleen de directie en managers moeten
uitdragen, ook de mensen op de werkvloer. Betrek dus je mensen van de werkvloer bij het bepalen
van de visie/strategie.
Wanneer ben je tevreden?
Bepaal samen naar welk resultaat je werkt of welke doelen er voor de organisatie zijn. Wanneer je kan
sturen op resultaten, kan je ook bepalen wat goed gaat en wat beter kan.

Stel een diversiteitsbeleid op die de organisatie gaat helpen om de
diversiteitsdoelstellingen te behalen

3

Van de theorie naar de praktijk
Het beleid is een start om een doorvertaling te maken naar de werkvloer.
Bepaal wie welke verantwoordelijkheid heeft binnen de organisatie op het gebied van diversiteit.
Zo heeft de directie/MT naast een voorbeeldrol ook de actieve rol om het beleid te volgen. Per team
of afdeling kan de behoefte verschillen.
HR kan hierbij de directie/MT ondersteunen, de resultaten bijhouden en advies geven over bijsturen.
In de praktijk kan dit doorvertaald worden in een programma of project. Wanneer diversiteit onderdeel
is geworden van de organisatie, kan het meegenomen worden in de strategie, jaarlijkse doelen,
beoordelingen en KPI’s.
Een diversiteitsprogramma kan helpen om sturing te geven aan de korte en lange termijn
doelstellingen.
Neem in het programma ook de volgende punten mee;
Bewustwording van diversiteit.
Unconscious bias.
Vinden, binden & boeien van medewerkers.
Zichtbaar maken van diversiteit in de organisatie.
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SAMENWERKEN AAN DIVERSITEIT

Met dit BE(E) Book willen wij jou inzichten geven die je kan doorvertalen naar de werkvloer.
Inzichten die helpen om diversiteit Top of mind te maken én te blijven.
Wil jij samen met ons werken aan diversiteit? Wij denken graag met je mee.
BE(E) Top of mind geeft jouw merk een gezicht en focus. Wij helpen je om jouw merk-DNA
door te vertalen naar een sterke interne & externe branding.
Wij delen graag al onze kennis, ervaring en inzichten met jou, zodat jij het niet allemaal zelf
hoeft uit te zoeken. Het enige wat we samen bepalen is wanneer we starten!
BE(E) helpt ondernemers te doen waar ze goed in zijn, door te ondersteunen in de interne
& externe branding, marketing en communicatie. Dit doen we onder andere door
programma's, traningen, business coaching en het organseren van events.
Are you ready to BE(E) Top of mind?
Madhu & Shanti

Nieuwsgierig geworden?
Neem dan een kijkje op beetopofmind.nl
Heb je vragen of wil je kennismaken?
Dan kan je ons bereiken op 06 11 05 80 43.

BE(E) THE CHANGE YOU WANT TO SEE
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