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Diversiteit, waarom dan? 

In politiek en samenleving zien we dat diversiteit vaak 

geassocieerd wordt met bedreigingen en polarisatie. 

Voor sommige organisaties is het iets is waarmee ze wat 

moeten: vanwege die publieke opinie, reputatie 

doeleinden, of quota voor man/vrouw verhoudingen. 

Wij kijken hier liever naar organisaties die diversiteit 

zien als kans of zelfs een randvoorwaarde voor 

innovatie en groei.  

 

Voor deze laatste insteek zijn namelijk steeds meer 

harde bewijzen:   

• Zo vond de Boston Consulting Group dat 

bedrijven met meer diverse management 

teams 19% hogere opbrengsten hebben uit 

innovatie (BCG Diversity and innovation survey 

2017).  

• McKinsey heeft vergelijkbaar bewijs voor 

winstgevendheid van bedrijven die vrouwen in 

de top hebben of etnisch en cultureel divers 

zijn: respectievelijk 21 en 35% hogere 

winstgevendheid (McKinsey 2017: Diversity 

Matters) .  

• De 2018 Deloitte Millennial Survey toont aan 

dat 74% van de Millenials geloven dat een 

organisatie innovatiever is als er een cultuur 

van inclusie is. Dus alleen al om deze groeiende 

groep aan te trekken en te behouden is het 

zinvol dat diversiteit een onderdeel is van een 

organisatiecultuur. Door de  toenemende 

schaarste op de arbeidsmarkt is dat ook geen 

overbodige luxe. Net als voor het behouden 

van je zeer ervaren oudere krachten trouwens.  

• Diversiteit in generaties is volgens dr. Aart 

Bontekoning (wetenschapper met focus op 

generatie onderzoek) in zijn sterke 

generatietheorie een essentiele manier om 

organisaties zich blijvend te laten ontwikkelen, 

en zo productieve patronen te behouden en 

niet productieve op te ruimen. Omdat je 

anders als organisatie stil staat. (Nieuwe 

Generaties in Vergrijzende organisaties. 2014)  

• En ten slotte is een afspiegeling van de 

samenleving in organisaties alleen al essentieel 

voor een sterke aansluiting met je klanten, 

burgers en andere stakeholders. En bedrijven 

beseffen zich dat niet alleen door toenemende 

druk vanuit klanten, aandeelhouders en 

potentiele medewerkers, maar ook door de 

intrinsieke meerwaarde van diversiteit. 

De praktijk weerspiegelt overigens de verschillende 

redenenen van organisaties om actiever te werken aan 

diversiteit. Een speciale uitgave van de Volkskrant in mei 

2019 citeert Esther Mollema, diversiteitsexpert. Zij ziet 

vier niveaus van motivatie:   

1. Druk van buiten (bijv. opgelegde streefcijfers).  

2. Goede reputatie bij bepaalde klantgroepen. 

3. Om te profiteren van bijvoorbeeld beter 

inleven in diverse stakeholders. 

4. Verschillen inzetten om tot betere beslissingen 

te komen.  
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En dan zijn er dus nog organisaties die een eerlijke 

afspiegeling van de samenleving willen zijn omdat ze 

geloven in maatschappelijke verantwoordelijkheid en 

sociale mobiliteit.  

 

Op motivatie niveau 1 en 2, waar werken aan diversiteit 

meer voor de vorm is, is de kans kleiner dat het ook in 

de haarvaten van de organisatie doordringt. Diversere 

groepen medewerkers zullen dan ook snel weer 

vertrekken als ze merken dat het niet intrinsiek 

gemotiveerd is.  

 

Naast de overduidelijke kansen zijn er ook mogelijke 

bedreigingen, zoals dat divers samengestelde 

organisaties en teams te maken krijgen met onbegrip, 

uitsluiting en andere improductieve situaties. Ook dan is 

expliciete aandacht voor diversiteit en inclusie een 

toenemende noodzaak. Neem een productieorganisatie 

waar 68 verschillende nationaliteiten aan één product 

werken. Met al deze verschillen werken is niet per se 

altijd even makkelijk.  

 

  

Hoe zit het met de 
overeenkomsten? 

Als je zo focust op verschillen zou je bijna vergeten dat 

mensen juist ook veel overeenkomsten hebben. We 

benoemen dat hier dan ook bewust, omdat daar juist 

ook de mogelijkheid zit in het overbruggen van 

verschillen, in elkaar vinden. Naast een krachtige 

overeenkomst door een gedeelde ambitie of purpose 

van de organisatie waar we werken, vinden we elkaar 

vaak ook in onze basisbehoeften, emoties en 

waarden. Of je nu Maslow volgt, de universele 

behoeften van Robbins of de basisemoties vanuit NLP, 

we zijn allemaal mens. De Deense Televisie maakte al 

eens deze indrukwekkende film over 

overeenkomsten: 

https://www.youtube.com/watch?v=jD8tjhVO1Tc (all 

that we share). Hieruit komt naar voren dat ondanks 

ogenschijnlijk enorme verschillen (beroepen, 

opleidingsniveaus etc.) er juist veel overeenkomsten 

tussen mensen zijn: wie was de clown in de klas, werd 

vroeger gepest, heeft stiefkinderen etc.   

 

https://www.youtube.com/watch?v=jD8tjhVO1Tc
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Diversiteit: wat is het eigenlijk? 

Diversiteit betekent letterlijk verscheidenheid. In het 

geval van diversiteit als thema in organisaties, gaat het 

over verschillen tussen mensen. En die zijn er per 

definitie. Ieder mens is immers uniek. Door onze genen, 

onze verschillende culturele achtergrond, onze leeftijd 

of loopbaanfase, onze opvoeding, opleiding, natuurlijke 

vaardigheden of bijvoorbeeld onze geaardheid. 

Diversiteit lijkt zich vaak te richten op de zichtbare 

verschillen, zoals geslacht, huidskleur of eventuele 

fysieke beperking. De onzichtbare verschillen zijn vele 

malen groter. Denk aan denkstijlen, perspectieven, 

vaardigheden, talenten enzovoorts.  

Al deze verschillen worden uiteindelijk zichtbaar in ons 

gedrag en dus in de aard en vormen van communiceren.  

 

Ook al zie je ze niet, deze verschillen zijn er gewoon. 

Eigenlijk kun je zeggen dat elke vorm van samenwerking 

is gebaseerd op het principe van diversiteit en de 

kansen die verschillen juist kunnen bieden: elkaar 

aanvullen.    

Verschillen kunnen dus krachtig zijn omdat 

verschillende perspectieven en kwaliteiten maken dat er 

meer ideeën of oplossingsrichtingen op tafel komen. 

 

Verschillen worden problematisch als we ze niet 

accepteren en ze discriminerend werken. In het ergste 

geval leidt dat er toe dat mensen of groepen mensen 

buitengesloten raken. Zo’n negatieve beoordeling is 

vaak gevoelsmatig van aard en ontstaat als de eigen 

positie of die van het team wordt bedreigd en 

bestaande verhoudingen, normen, waarden en rituelen 

onder druk lijken te staan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En dan is er nog een hele speciale - en venijnige-  

manier van omgaan met verschillen en dat is wat in het 

Engels zo mooi ‘Unconscious bias’ heet: de verschillen 

die je be/veroordeelt zonder dat je je ervan bewust 

bent. Sterker nog, we kunnen ons niet voorstellen dat 

we zelf zo zouden denken. Neem het voorbeeld van de 

die man die met zijn zoon een auto ongeluk krijgt, de 

man overlijdt ter plekke, de zoon wordt met spoed naar 

het ziekenhuis gebracht. Als de chirurg in de OK staat 

zegt deze: ik kan deze jongen niet opereren, het is mijn 

zoon. Hoe kan dat? Zie onderaan de volgende pagina 

voor de oplossing.  

 

Niet overtuigd? Kijk dan maar eens naar dit filmpje: 

https://www.youtube.com/watch?v=F-TyPfYMDK8   (6 

photographers, 1 man). 

  

https://www.youtube.com/watch?v=F-TyPfYMDK8
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Diversiteit: hoe dan? 

Als je organisatie of jijzelf denkt “wij/ik zou wat moeten 

of willen met diversiteit, hoe kun je daarmee dan aan de 

slag gaan? En wel op zo’n manier dat de goede topics 

naar boven komen, je samen daaraan betekenis geeft 

en tot actie komt om diversiteit productief te maken. 

Wij komen in de praktijk tot de volgende vier stappen:  

Stap 1.  Benoemen 

Stap 2.  Verdiepen 

Stap 3.  Actie nemen  

Stap 4. Vasthouden 

Per stap beschrijven we kort wat die inhoudt, geven tips 

en suggesties voor hoe het aan te pakken én koppelen 

er waar relevant een voorbeeld aan. In deze paper 

spitsen we voorbeelden toe op diversiteit in generaties. 

Stap 1. Benoemen 

Als diversiteit nog algemeen is, zonder bepaald 

ondewerp  – begin dan bij deze stap. Doet zich al een 

specifiek thema of issue voor? Dan kun je direct 

beginnen met stap 2: ‘verdiepen’.  

 

Soms heerst in organisaties wel het gevoel ‘we moeten 

‘iets’ met diversiteit, maar weten we niet precies hoe of 

wat.’ In die gevallen is het zinvol eerst te verkennen 

welke diversiteitsthema’s binnen de organisatie leven 

en om aandacht vragen. Welke kansen zien we voor 

betere samenwerking door verschillen te benutten? En 

welke thema’s kunnen nu of in de toekomst een 

bedreiging vormen?  

Dat vraagt vooral van het management van een 

organisatie om bewustzijn dat diversiteit een thema is 

waarvoor continue en expliciete aandacht nodig is. 

 

In zo’n open situatie is een verkennende bijeenkomst 

met een vertegenwoordiging van alle teams of een 

verkenning in een bestaande meeting met bijvoorbeeld 

alle teamleiders een goed begin.  

 

We hebben twee werkvormen die elk net een ander 

effect hebben in een eerste bijeenkomst setting: 

 

a. Een speelse werkvorm om teams zich bewust 

te laten worden van diversiteit in het eigen team is  

‘diversiteitsbingo’. Wij speelden dit met 

leidinggevenden bij een groot farmaceutisch bedrijf en 

het bleek een hit. Het laat mensen direct reflecteren op 

hoe divers je team eigenlijk is en daarmee hoe andere 

teams anders zijn. Vervolg is met elkaar praten over: 

hoe erg is dat eigenlijk, wat brengt het en wat zou het 

kunnen brengen als het team meer divers zou zijn? 

 

b.  Een andere, wat meer inhoudelijke werkvorm 

is om de diversiteitscirkel hieronder op tafel te leggen 
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en mensen te laten aangeven (door aan te kruisen of 

een fiche of pion te plaatsen),‘welke vorm van 

diversiteit herken je als relevant voor ons. En waarom 

vinden we die belangrijk? Hoe helpt het onze ambitie 

verwezenlijken?’ En daarnaast aan iedere teamleider te 

vragen welk(e) thema(s) hij of zij belangrijk genoeg vindt 

om uit te diepen, bijvoorbeeld omdat daar kansen 

liggen of mogelijk problemen mee kunnen zijn.  

Deelnemers kunnen ook thema’s inbrengen die niet in 

het schema staan, bijvoorbeeld op basis van 

waarnemingen en ervaringen in het dagelijks werk. Om 

iedereen de kans te geven zijn of haar stem te laten 

horen, is het essentieel om in de eerste ronde alleen 

naar elkaar te luisteren om echt te begrijpen waarom 

een collega een thema inbrengt. Daarna kunnen de 

deelnemers in dialoog thema’s verder verkennen. En 

samen bepalen welke thema’s prioriteit hebben om in 

een volgende stap te verdiepen. 

 

Als je dit breder wilt ophalen dan kan iedere teamleider 

hetzelfde in zijn/haar team voorbereiden vóór de sessie 

of juist daarna bespreken, bijvoorbeeld tijdens een 

regulier werkoverleg. Door alle opbrengsten van alle 

teams samen te bundelen ontstaat een overzicht uit de 

hele organisatie van thema’s waarop energie zit om aan 

te werken: op teamniveau of juist organisatiebreed.  

 

Tenslotte een voorbeeld van hoe je in elke soort 

bijeenkomst diversiteit kunt laten ervaren. Door via de 

‘all that we share’ methode (zie video bij blok over 

‘overeenkomsten’) mensen naar voren te laten stappen 

als ze aan een bepaald bijzonder (en wellicht schaars) 

criterium voldoen: een bepaalde leeftijd/ervaring 

hebben, een bepaalde opleiding of een bepaalde 

kwaliteit of achtergrond hebben. Zo vorm je zo groepen 

waar mensen met die bepaalde achtergronden zich 

evenredig over verdelen. Ze kunnen dan met elkaar 

welke opdracht dan ook doen en samen evalueren wat 

de samenstelling van de groep deed voor het resultaat 

van en het gevoel in het gesprek. 

 

 

  

Sociaal wenselijk gedrag 

Het is niet altijd makkelijk om verschillen tussen 

mensen openlijk te benoemen als kansrijk of 

bedreigend. Geen man zal buiten zijn eigen sociale 

kring willen toegeven dat hij eigenlijk vindt dat 

vrouwen niet geschikt zijn voor leidinggevende 

functies. Of, in ons generatievoorbeeld, dat jonge 

medewerkers eerst ervaring moeten opdoen 

voordat ze hun ideeën mogen inbrengen. Zoiets 

zeg je niet, al ben je het er in je hart nog zo mee 

eens. Projectietechnieken kunnen helpen om niet 

in deze sociaal gecamoufleerde valkuil terecht te 

komen.  

Een voorbeeld van zo’n projectietechniek is de 

foto-sort techniek: leg willekeurige foto’s van 

jongere en oudere mannen en vrouwen op tafel en 

laat de deelnemers daarmee teams samenstellen 

voor bepaalde taken of aandachtsgebieden, zoals 

financiën, marketing, zorg of bijvoorbeeld 

productie en verdeel binnen zo’n team dan 

functies als management, ondersteuning of beleid. 

De resultaten zijn vaak even verrassend als 

schokkend. Vaak maakt deze oefening duidelijk dat 

we onbewust vooroordelen over mensen en hun 

geschiktheid voor een bepaalde functie of taak 

hebben – de unconscious bias waarover we het 

eerder ook al hadden. 
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Stap 2. Verdiepen 

De thema’s die in de eerste stap zijn benoemd, worden 

in deze fase verder uitgediept. Dat kan  in ieder geval op 

de volgende twee manieren: 

 

a. Verzamelen van informatie die het belang van 

het onderwerp onderbouwt. Bijvoorbeeld aan de hand 

van surveys, gerichte polls, observaties of via 

benchmarks die inzicht geven of en in welke mate het 

vraagstuk ook in andere organisaties leeft en welke 

interventies effectief lijken te zijn. 

 

b. Onderzoek naar het belang van onderwerpen 

en definities van kansen en/of bedreigingen met behulp 

van bijvoorbeeld socratische gesprekstechnieken. De 

praktijk leert dat beweringen over diversiteitsthema’s 

nogal eens uit de heup geschoten zijn, zonder dat van 

enige onderbouwing sprake is. Daarom is het goed te 

onderzoeken of de aannames onder deze beweringen 

valide zijn. Waar komt het thema vandaan en welke 

redenen zijn er om aan een thema te werken (zie de 

niveaus van redenen uit de paragraaf: Diversiteit, 

waarom dan?). Of zijn de thema’s juist gebaseerd op 

vooroordelen? Waaruit blijkt dat er sprake is van een 

situatie die aandacht vraagt: loopt het dagelijks werk 

gevaar, is er een angstcultuur of lopen mensen weg?  

 

Met andere woorden, we gaan op zoek naar de context 

die tot agendering of oordeelsvorming heeft geleid.  

Vaak gaat het bij dit soort stellingen om gevoelens, 

maar soms zijn er harde bewijzen voorhanden. 

Socratische gesprekstechnieken kunnen helpen. We 

vragen een deelnemer zijn of haar stellingname te 

onderbouwen vanuit een hele concrete situatie. Dat kan 

een gesprek zijn, een beleidsplan of een gebeurtenis in 

het dagelijks werk. We onderzoeken samen met de 

deelnemers of de ingebrachte case een stellingname of 

bewering ondersteunt of juist niet. Is er sprake van 

vooronderstellingen die elke grond missen of kloppen 

de argumenten? De uitkomsten kunnen aanleiding zijn 

om de oorspronkelijke stellingname te herdefiniëren.  

 

Bijvoorbeeld: de bewering dat jonge mensen geen kans 

krijgen, blijkt gebaseerd op een enkel incident van een 

individuele medewerker die niet durft op te staan om 

zijn of haar ambities kenbaar te maken. Of het blijkt 

aantoonbaar waar te zijn dat de oude garde geen 

inmenging duldt van pas afgestudeerde jongeren die, 

naar hun zeggen, ‘nog nat achter de oren zijn’. Of vanuit 

een kansrijke invalshoek: dat het werkplezier en de 

kwaliteit van de organisatie toeneemt als er teams van 

senior medewerkers met talentvolle jongeren worden 

gevormd die samen bepaalde projecten gaan doen. 

Lange ervaring van bijvoorbeeld de jongerencultuur 

wordt zo optimaal gebundeld met lange ervaring van 

organisatiecultuur en -beleid. Zo benutten we de 

krachten optimaal.  

Andere technieken 

Naast de socratische gesprekstechnieken kunnen 

afhankelijk van het verloop van een gesprek andere 

technieken effectiever zijn: variërend van een open 

dialoog tot een opstelling die uitdaagt kleur te 

bekennen. Het stelt hoge eisen aan de 

gespreksbegeleider die de verschillende technieken 

moet beheersen. Voor literatuur zie ‘Tot slot en tips’. 



 
© Involve 2019 

Stap 3. Actie nemen 

De uitkomst van de vorige fase leidt tot een gedeelde en 

nauwkeurig onderbouwde situatie-, kans-, of 

probleemdefiniëring. De vraag is vervolgens: wat doen 

of moeten we hiermee? Soms is het verstandig en 

realistisch om niets te doen. Beetje vreemd wellicht in 

een stap die ‘actie nemen’ heet, maar bewust niets 

doen is ook een actie.  

 

Eerder schreven we al dat verschillen tussen mensen 

per definitie bestaan, dat ze vaak parallel door het 

dagelijks leven lopen zonder dat we daar aandacht aan 

besteden of er aanstoot aan nemen. Teveel aandacht 

leidt dan tot problematisering of een selffulfilling 

prophesy. Bijvoorbeeld: oudere werknemers in de 

laatste fase van hun loopbaan kunnen niet opnieuw 

beginnen en ambities van jonge generaties zijn niet in 

elk type organisatie te realiseren omdat het nou 

eenmaal niet past bij de aard en inhoud van de 

werkzaamheden. Creativiteit is niet gewenst want 

experimenteren in een sterk gestandaardiseerd 

productieproces is niet echt verstandig. Wel kun je 

gezamenlijk verkennen wat nodig is om onvermijdbare 

spanningen hanteerbaar te maken. Het stellen van 

verbindende vragen helpt. Zoals in ons voorbeeld van 

de jongere werknemers in een strak georganiseerd 

productieproces: ‘Hoe kunnen we ervoor zorgen dat 

jongeren de ruimte krijgen hun creativiteit te benutten 

en tegelijkertijd voorkomen dat de kwaliteit van het 

productieproces wordt aangetast?’ 

 

Naast ‘niets doen’, zien we op hoofdlijnen twee 

interventierichtingen: 

 

a. Communicatieve uitwisselingen  

- gericht op het vergroten van begrip en respect voor 

verschillen. Bijvoorbeeld door het organiseren van 

storytelling sessies waarin oudere of jongere 

werknemers hun behoeften en ambities toelichten aan 

de hand van hun ‘story-of-my-life’. Die verhalen geven 

inzicht waarom ze zich gedragen zoals ze zich gedragen. 

Ze richten zich op het verbinden en benutten van 

verschillen: 1+1=3. Verder kun je jongere en senior 

werknemers ervaringen laten uitwisselen en in een 

intervisie-achtige setting samen laten onderzoeken hoe 

ze elkaar kunnen ondersteunen of versterken. 

 

b. Systeemgerichte interventies  

- gericht op aanpassingen in het organisatie- en 

sturingsconcept, als randvoorwaarde voor betere 

samenwerking. Voorbeelden zijn aanpassingen in 

carrièrebeleid voor jongeren, vaststellen van KPI’s en/of 

quota’s (denk aan vrouwen in topfuncties), beleid 

gericht op benutting van ervaring en kennis van senior 

medewerkers of de ontwikkeling van leiderschapsstijlen 

gericht op het verbinden en versterken van talenten. 
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Stap 4. Vasthouden 

Diversiteit is er altijd en overal en in talloze 

verschijningsvormen. De stappen 1 t/m 3 hebben 

aangegeven welke thema’s binnen jouw organisatie 

permanent aandacht vragen. En ook met welke intentie 

acties nodig zijn. Zo gaan er in de literatuur stemmen op 

om verschillen tussen generaties voortdurend en 

structureel op kansen en bedreigingen te onderzoeken. 

Verbinding tussen generaties is een voorwaarde om een 

organisatiecultuur blijvend te ontwikkelen en te 

vernieuwen in lijn met ontwikkelingen binnen de 

samenleving waarvan de organisatie deel uit maakt.  

Ook als er geen directe aanleiding bestaat om energie te 

steken in diversiteitsthema’s, kan het nuttig zijn om 

eens in de zoveel tijd daarover de thermometer in de 

organisatie te stoppen. Het tijdig signaleren van 

verschillen die zowel kansen als bedreigingen bieden 

vergroot de mogelijkheden om via gerichte interventies 

productieve resultaten te bereiken. 

Naast deze structurele vinger aan de pols zijn er allerlei 

mogelijkheden om welk diversiteitsthema dan ook op te 

nemen in leiderschapstrajecten, voortgangsgesprekken, 

introductieprogramma etc. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tot slot en tips… 

In deze whitepaper hebben we gekozen voor een 

procesmatige benadering van diversiteitsvraagstukken. 

Vanuit onze expertise op het gebied van interactie- en 

changevraagstukken reikten we een aantal technieken 

aan die je bij deze zoektocht kunnen helpen. 

Wil je meer lezen, dan zijn dit onze tips: 

• Nieuwe generaties in vergrijzende organisaties, 

Aart Bontekoning 

• The business case for diversity in the workplace 

is now overwhelming (World Economic Forum, 

april 2019), Vijay Eswaran: 

• Time to think, Nancy Kline 

• Deep Democracy, Jitske Kramer 

• De Gespreksfluisteraar, Ilse van Ravenstein, 

Ameike van der Ven en Mark van Vuuren 

• Subconscious Impact, Genieke Hertoghs en 

Harrie van den Berg 

• En een goude ouwe: de whitepaper 

‘Communiceren binnen een intercultureel  

team’ uit 2012: zie 

www.involve.eu/kennis/interculturele-interne-

communicatie/ 

Wil je meer weten of heb je suggesties?  

Laat het ons weten: ilse.vanravenstein@involve.eu of 

guuskok52@gmail.com.  
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