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Iedere werknemer welkom en gewaardeerd,
ongeacht leeftijd, geslacht, afkomst of seksualiteit



DIVERSITEIT EN INCLUSIVITEITDIVERSITEIT EN INCLUSIVITEIT
Als we spreken over diversiteit dan hebben we het over de mix van
verschillen tussen mensen. De lijst met verschillen is groot en kan
op basis zijn van veel aspecten, zoals leeftijd, religie, gender,
etniciteit, seksuele geaardheid of handicap - maar het gaat verder
dan dat. Naast diversiteit moet je ook rekening houden met
inclusie; dit is dat iedereen zich welkom, gerespecteerd en
gewaardeerd voelt.

"Als recruiter hebben wij een groot
aandeel in het bevorderen van diversiteit
en inclusiviteit op de werkvloer bij onze
klanten. Ik hoop dat bedrijven de
verschillen tussen elkaar niet meer zien als
struikelblok, maar juist als aanvulling op
elkaar. Iedereen verdient gelijke kansen!"
- Tieuco Nguyen, Teamleider Recruitment
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Bedrijven met raciale en etnische diversiteit
hebben 36% meer kans om beter te presteren dan
hun concurrenten.01

Bedrijven met genderdiversiteit hebben 25% meer
kans op een bovengemiddeld financieel
rendement.

83% van de leidinggevenden is het ermee eens dat een
divers personeelsbestand hun organisaties beter in staat
stelt om klanten aan zich te binden.03

VOORDELEN VAN EEN DIVERSVOORDELEN VAN EEN DIVERS
PERSONEELSBESTANDPERSONEELSBESTAND

Investeren in diversiteit en inclusiviteit op de werkvloer
betekent dat je investeert in jouw organisatie. Het
creëren van een diverse en inclusieve werkplek brengt
veel voordelen met zich mee:

"Mensen uit andere culturen, van andere leeftijden en uit andere
milieus kunnen punten aankaarten waar ik in eerste instantie nog
nooit over nagedacht heb. 
Zo leer ik als young professional, maar vooral als mens elke dag."
- Dani Leeflang, Junior Recruiter
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Organisaties met een divers bestuur hebben
een 95% hoger rendement op eigen vermogen
dan hun minder diverse concurrenten.

67% van de werkzoekenden vindt een divers
personeelsbestand een belangrijke factor bij het
evalueren van bedrijven en een werkaanbod.

De samenwerking tussen teams is 57% beter in
organisaties die hoog scoren op D&I.
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Bedrijven die hoog scoren op D&I hebben 19%
meer retentie.



DIVERSITEIT EN INCLUSIE ZIJNDIVERSITEIT EN INCLUSIE ZIJN
COMPLEXER DAN HET LIJKTCOMPLEXER DAN HET LIJKT

Nog te vaak komt het voor dat diversiteit wordt beperkt tot
zichtbare kenmerken zoals geloof, geslacht en leeftijd. Maar het
omvat veel meer dan alleen dat. Mensen zijn verschillend in tal van
aspecten. Leeftijd, geslacht, etniciteit, cultuur, taal, handicap,
persoonlijkheid, sociale status en seksuele geaardheid zijn allemaal
verschillende voorbeelden van diversiteit op de werkvloer - en veel
van deze kenmerken zijn niet eens zichtbaar.



Bedrijven staan voor de uitdaging om elk van deze groepen te
herkennen en een werkplek te creëren die zowel divers als
inclusief is. Daarin schuilt het probleem: diversiteit is enorm
belangrijk en tegelijkertijd moeilijk om volledig te begrijpen.

Zo kunnen  mensen veel jonger of ouder lijken dan dat ze
werkelijk zijn en zijn iemands religieuze overtuigingen meestal
niet duidelijk zonder een inhoudelijk gesprek over een bepaald
onderwerp. Diversiteit is complex! 

"Bijna 90% van de handicaps
onzichtbaar."



Echt impactvolle D&I-

inspanningen zijn erop

gericht om de problemen

op te lossen die het

gevolg zijn van een

gebrek aan diversiteit en

een cultuur te creëren die

echt inclusief is.

Organisaties over de hele wereld
beloven het beter te willen doen op
het gebied van diversiteit en inclusie.
Maar het is niet genoeg om alleen te
zeggen dat D&I een prioriteit is - er
moet actie ondernomen worden om
het werkelijkheid te laten worden. 

Een uitdaging die komt kijken bij D&I
op de werkvloer is het gebrek aan
begrip van wat het eigenlijk inhoudt.
Veel mensen zien D&I als simpelweg
het aannemen van iemand met kleur
of met een andere achtergrond. 

DE UITDAGINGEN VAN DIVERSITEITDE UITDAGINGEN VAN DIVERSITEIT
EN INCLUSIE OP DE WERKVLOEREN INCLUSIE OP DE WERKVLOER



De meest voorkomende obstakels voor meer
diversiteit in het personeelsbestand

0% 10% 20% 30% 40%

Gevoel dat het personeelsbestand voldoende divers is 

Een onverschillige houding 

Onvoldoende begeleiding voor niet-traditionele werknemers 

Gebrek aan een ‘duwtje in de rugʼ (geen wettelijke vereisten) 

Weerstand bij het middenmanagement 

Waargenomen tijdsinvestering van management 

Gebrek aan betrokkenheid van leiders 

Waargenomen financiële kosten van diversiteitsprogramma's 

Anders 

Weet het niet/niet van toepassing 
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Leiders: take the lead

Intern en extern bewustzijn01
03

HOE PAK JE DE UITDAGINGEN AAN?HOE PAK JE DE UITDAGINGEN AAN?

Vooroordelen tackelen en voorkomen



Intern en extern bewustzijn01

Het opbouwen van bewustzijn
rond diversiteit, zowel intern als
extern, kan helpen een meer
diverse en inclusieve omgeving
binnen je organisatie te
creëren.

Als het gaat om het opbouwen
van bewustzijn rond diversiteit,
begin dan bij jezelf. Onderzoek
je eigen persoonlijke
vooroordelen en hoe die je werk
kunnen beïnvloeden. 

Wees je bewust van de taal die
je gebruikt en zorg ervoor dat
deze voor iedereen toegankelijk
is. Richt je blik vervolgens naar
buiten. Hoe wordt jouw
organisatie voorgesteld aan het
publiek? En bevorder je een
divers personeelsbestand in je
marketinguitingen?



Door het bewustzijn rond diversiteit te vergroten, kun je beginnen met
het creëren van blijvende verandering binnen de organisatie. En dat
heeft veel voordelen:

Maak diversiteit en inclusie daarnaast onderdeel van je bedrijfsvoering en
voer het door in iedere laag van je organisatie. Zo schept je duidelijkheid
en kun je ervoor zorgen dat alle werknemers er ook naar handelen.

Een meer divers personeelsbestand leidt tot
nieuwe perspectieven en frisse ideeën.

Het helpt een sterker gemeenschapsgevoel
binnen je organisatie te creëren

Wanneer werknemers het gevoel hebben dat ze
erbij horen, is de kans groter dat ze betrokken én
meer loyaal zijn.

"Diversiteit & inclusiviteit op de werkvloer zijn voor mij belangrijk
omdat ik houd van een level playing field. Iedereen moet inspraak
kunnen hebben over hoe het reilt en zeilt binnen een organisatie,
ongeacht milieu."
- Dani Leeflang, Junior Recruiter



Als het gaat om diversiteit en inclusie op de werkvloer, moeten
organisaties zich niet alleen richten op het aannemen van een divers
personeelsbestand. 

De werkplek moet ook vrij zijn van vooroordelen. Als werkgever denk
je nu misschien: ík, discrimineren? No way! Maar sta je hier wel echt
bij stil? Het is namelijk zo dat bijna iedereen last heeft van
vooroordelen. Dan wel bewust of onbewust.

02Vooroordelen tackelen en voorkomen

 Ze zijn namelijk aangeleerd. Van onze familie, vrienden, op school of
wat dacht je van social media? Maar dat betekent niet dat je
vooroordelen niet kunt afleren. Het overwinnen van vooroordelen kan
moeilijk zijn, maar het is belangrijk voor organisaties om dit te wel doen.

"Er zijn veel verschillende
soorten vooroordelen die op de
werkplek kunnen bestaan, zoals
vooroordelen op grond van ras,
geslacht en leeftijd.
Vooroordelen zijn niet op feiten
gebaseerd, maar wel menselijk."



 Dit kan helpen om barrières te doorbreken en werknemers in staat te
stellen elkaar te zien als individuen. Ook kunnen trainingen over
diversiteit en inclusie medewerkers helpen zich meer bewust te zijn
van hun eigen vooroordelen en hoe ze deze kunnen vermijden.

"Een manier om vooroordelen op de
werkplek te overwinnen is door de
communicatie en samenwerking tussen
werknemers te verbeteren."



03 Leiders: take the lead

"Uit onderzoek
blijkt dat 65% van
de werkgevers
zegt divers te
werven, maar
slechts de helft
daarvan geeft aan
dat het ook een
bewuste strategie
is."

Leiderschap speelt een cruciale rol bij het bevorderen van diversiteit
en inclusie op de werkvloer. Door de toon te zetten voor de
organisatie en een voorbeeld te geven van inclusief gedrag, kunnen
leiders een toegankelijke en prettige werkplek creëren voor alle
werknemers.

Wanneer leiders zich inzetten voor diversiteit en inclusie, geeft dit een
sterk signaal af aan de rest van de organisatie dat deze waarden
belangrijk zijn. Dit kan werknemers aanmoedigen om zich op hun
gemak te voelen als ze over hun eigen ervaringen en perspectieven
praten.



Luisteren naar anderen, ongeacht hun positie en afkomst. En ook als
leider mag je je best kwetsbaar opstellen. Wees bereid om vragen te
stellen en je mening bij te stellen.

Ouderwetse procedures en regels? Verander ze als ze inclusie in de
weg staan. 

Tegenstellingen en conflicten zijn normaal. En het is niet de taak van
leiders om deze op te lossen. Wel zorg je voor een safe space waar
belangrijke gesprekken gevoerd kunnen worden. Met ruimte voor
verschillen en overeenkomsten. 

Stel jezelf open

Neem het systeem onder de loep en creëer
nieuwe routines

Creëer een safe space voor dialoog en
debat. 

Hoe word je een inclusief leider? 
Hier kun je mee beginnen:

Het creëren van een inclusieve omgeving begint bij het leiderschap,
maar iedereen in de organisatie moet een bijdrage leveren. Leiders
kunnen de toon zetten voor de organisatie, maar iedereen moet
samenwerken om blijvende verandering teweeg te brengen.



Laten we praten! Samen zoeken
we naar de kandidaten die

passen bij jouw organisatie.

Meer diversiteit en inclusie op de werkvloer kosten
tijd, en de resultaten zullen niet van de ene dag op de
andere zichtbaar zijn. Vooral zonder een duidelijke
strategie en doordachte initiatieven. Houd dus in je
achterhoofd dat het niet iets is wat je 'even' doorvoert
in het bedrijf, maar dat het  toegepast moet worden in
alle lagen van de organisatie.

Denk jij nu nog steeds: wat
is inclusief en divers werven
nou precies? En ook niet
onbelangrijk: hoe krijg ik
mijn vacatures gevuld met
verschillende mensen?
Geen zorgen, daar weet
JobBoost alles van. 

HULP NODIG BIJ HET VULLEN VAN JOUWHULP NODIG BIJ HET VULLEN VAN JOUW
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088 090 09 00
WhatsApp ons

mail@jobboost.nl

John M. Keynesplein 12-46
1066 EP Amsterdam
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