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Geachte lezer, Ons traditionele jaarboekje heeft ditmaal een 
spannend thema: omgaan met verschillen 
tussen mensen en er tegelijkertijd voor 
zorgen dat ondanks al dat verschil, iedereen 
er volledig bij hoort. Een opgave voor iedere 
leidinggevende, ieder team, voor de gehele 
organisatie – zelfs op landelijk en wereld-
niveau. Hoe betrekken én benutten we 
iedereen en alle beschikbare kwaliteiten, 
hoe voorkomen we dat individuen en groepen 
mensen buitengesloten raken en er niet bij 
mogen horen? Organisaties die werk maken 
van diversiteit en streven naar ‘inclusie’ doen 
het beter, zo laat veel onderzoek zien. En 
teams met een diverse samenstelling komen 
tot betere en meer creatieve oplossingen, 
ook al is het samenwerken in een divers team 
niet per se gemakkelijker.

Er is nog een uitkomst uit onderzoek die ons 
tot nadenken stemt: medewerkers die er – 
naar hun eigen gevoel – niet echt bij mogen 
horen, zijn minder gelukkig op hun werk 
en gaan duidelijk minder presteren. Beter 
presterende organisaties en gelukkigere 
medewerkers – dat is de opgave waar 
diversiteit en inclusie aan bij kunnen dragen.

Diversiteit is inmiddels een bekende term 
geworden. In dit cahier gaan we ervan uit dat 
het bij diversiteit beslist niet alleen om de ge-
bruikelijke minderheidsgroepen gaat. Onder 
diversiteit verstaan we: ‘alle verschillen die bij 
medewerkers in onze organisaties bestaan’. 
Vanuit deze definitie gaat het over iedereen, 
omdat we allemaal van elkaar verschillen. 
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Inclusie is een nieuwe term die minder be-
kend is. Zelfs de correctie-modus van Word 
typt hardnekkig ‘exclusie’ wanneer je inclusie 
schrijft. Wat exclusief is, wordt ons dagelijks 
voorgesteld door allerlei commerciële aan-
biedingen: exclusief (‘uitsluitend’) voor u of 
een beperkte groep bedoeld. De term Inclusie 
betekent letterlijk: insluiten, erbij opnemen. 

Inclusie – of inclusief leiderschap – is het mana-
gen van de diversiteit in onze organisaties. 
Dat is geen eenvoudige opgave en zeker niet 
zo gemakkelijk als zeggen ‘dat iedereen erbij 
hoort en verschillen er niet toe doen’. Verschil-
len doen er juist wél toe, dat beschrijven we 
in het organisatieverhaal waarmee we dit 
boekje beginnen. De verschillen onder ogen 
zien vraagt om persoonlijk onderzoek en 
reflectie op je eigen waarden en normen. 
Dat is een fascinerend en soms confronterend 
proces, zo hebben we zelf tijdens het schrijven 
van dit cahier gemerkt. Hoewel we binnen 
Ardis een tolerante en inclusieve cultuur 
hebben, bleek na een aantal gesprekken dat 
er ook bij ons collega’s zijn die zich af en 
toe erbuiten voelen staan. Volledige inclusie 
is ook voor ons iets dat blijvend aandacht 
vraagt.

Iedereen wil uniek zijn en daarop gewaardeerd 
worden. En iedereen wil er – ondanks al die 
uniciteit – toch ook graag bij horen. Ziehier de 
schone en complexe taak voor iedere leiding-
gevende: mensen waarderen om hun unieke 
kenmerken en ze tegelijk het gevoel geven dat 
ze er helemaal bij horen en helemaal mogen 

zijn zoals ze zijn. Inclusief leiderschap is dan 
het streven naar een sfeer en cultuur waarin 
‘heelheid’ vooropstaat en mensen niet afge-
wezen worden omdat ze anders zijn, maar 
benut en gewaardeerd omdat ze – op de één 
of andere wijze – juist anders zijn.

Om tot een inclusieve organisatie te komen 
is lastig, temeer omdat veel van de mechanis-
men die ons aanzetten tot onderscheid maken 
en uitsluiten, zich onbewust en razendsnel af-
spelen. Maar als we niet oppassen, beperken 
diezelfde mechanismen ons in een tijdperk 
waarin we verschillen juist moeten omarmen, 
waarderen en benutten.

We starten dit boekje met een praktijkverhaal 
op organisatieniveau. Daarna gaan we dieper 
in op elementen van diversiteit en inclusie, en 
beschrijven we een aanpak op zowel persoon-
lijk, team- als organisatieniveau. In die aan-
pak speelt het persoonlijke verhaal altijd een 
grote rol, omdat juist de persoonlijke geschie-
denis begrip en verbinding teweegbrengt. 
Daarom voegen we er ook onze persoonlijke 
verhalen over diversiteit en ‘er niet bij horen’ 
aan toe.

“Je bent zo mooi, anders dan ik. Ik zou je 
nooit anders-dan-anders willen”, schrijft Hans 
Andreus in een befaamd gedicht. Het geeft in 
één prachtige zin de essentie weer van waar 
wij met dit boekje aan bij willen dragen.

We wensen u veel inspiratie, herkenning en 
vooral veel leesplezier!
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Deel 1

Anders	dan	anders,	
de	zoektocht	van	
een	leidinggevende
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Met	opzet	anders
Het begin was leuk, swingend zelfs. Iedereen 
had er zin in en dat maakte het zo inspire-
rend. Er zou een compleet nieuwe afdeling 
komen die zich ging richten op internet en 
veiligheid; het Cyber Security Center. Het 
komt in onze organisatie niet zo vaak voor 
dat we de kans krijgen om een compleet 
nieuwe afdeling op te zetten, met alle vrij-
heid om het in te richten zoals we het zelf 
willen. Ik ben gevraagd om daar leiding 
aan te geven en ik heb direct ‘ ja’ gezegd. Er 
moesten mensen van buiten komen, naast 
mensen vanuit onze eigen organisatie. Niet 
als afvoerputje voor mensen die elders niet 
functioneerden – zoals je wel vaker ziet als er 
ergens ruimte vrijkomt, maar juist talentvolle 
mensen met een zo verschillend mogelijke 
achtergrond. Want het moest een ‘divers’ 
team zijn – dat wilde de directie. Ze wilden 
deze nieuwe club ook als proeftuin voor 
diversiteit. Eigenlijk wilden ze dat ik aan zou 
tonen dat een zo divers mogelijk team tot 
betere resultaten kon komen dan een ‘klas-
siek’ team van witte, middelbare mannelijke 
experts zoals we die zoveel tegenkomen 
in onze organisatie. Ik heb die diversiteit 
letterlijk opgevat: geselecteerd op gender, 
etniciteit, lichamelijke beperking – kortom: 
alle groepen waar je aan denkt bij diversi-
teit. En dat lukte goed! Ik was – en ben nog 
steeds – trots op het team dat we bij elkaar 
gebracht hebben. En die trots zat ook in het 
team van om en nabij 25 mensen. We waren 
iets bijzonders, dat voelde je en van meet af 
aan was de sfeer echt uitstekend. Gezellig 

ook, want in die beginfase organiseerden 
mijn medewerkers zelf dingen om als team 
te groeien. Van een weekend fietsen tot aan 
barbecues bij collega’s thuis toe. We hebben 
zelfs een kookworkshop gehad waarin 
iedereen iets maakte uit zijn of haar eigen 
geboortestreek. Dat was ongelooflijk leuk en 
verrassend. Ik hoefde daar zelf heel weinig 
aan te doen, behalve enthousiast meedoen 
– wat me geen enkele moeite kostte.

Al die mensen met hun verschillende achter-
grond en ervaringen, het werkte! Omdat we 
alles zelf konden inrichten, ontsnapten we 
ook aan de structuren en rituelen van onze 
organisatie. Ik heb van meet af aan duidelijk 
gemaakt dat we alles zelf konden en moesten 
vormgeven. Ik heb iedereen gevraagd om 
daarover na te denken en met hun beste 
ervaringen te komen. Dat leverde enorm veel 
ideeën en energie op. Een nieuwe organisatie 
inrichten en opstarten is zoveel leuker dan 
een bestaande club reorganiseren. En zoveel 
makkelijker! Zal ik een paar voorbeelden noe-
men? Dat standaard vergaderen op maandag-
ochtend hebben we nooit gedaan. En die 
hele ‘stukjes-fabriek’ die aan een vergadering 
vooraf schijnt te moeten gaan, hebben we 
ook van meet af aan vermeden. We hebben 
veel digitale platforms ingericht waar ieder-
een reacties op een voorstel of verslag kan 
posten. Eén collega wil graag de vrijdag-
middag vrij om zijn geloof te kunnen 
belijden. In plaats daarvan werkt hij op 
zondagmiddag en zorgt ervoor dat iedereen 
‘s maandags op de hoogte is van wat we 
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allemaal moeten weten over de afgelopen 
week en wat er te gebeuren staat in de 
komende week. Het scheelt enorm veel over-
leg en hij is helemaal blij met deze taak en 
zijn weekindeling.
Als we een overleg met een grote groep 
hebben, doen dat we dat altijd staande en 
nooit langer dan een kwartier. We rouleren 
de leiding van elk overleg en we maken elke 
week een podcast waarin één persoon vertelt 
waar hij of zij mee bezig is. En nog veel meer 
van dat soort dingen. 

We hebben ook andere manieren om met 
onze ketenpartners in contact te blijven. 
Directer, informeler. Diversiteit in een team 
levert – als je die goed benut – écht veel meer 
creativiteit op, daar ben ik van overtuigd.
Het leuke is, dat een aantal van die ideeën 
nu overgenomen wordt door ‘Big Sister’, zoals 
we de rest van onze organisatie zijn gaan 
noemen.

Het was probleemloos, dat eerste half jaar. 
Eigenlijk tot het moment dat Nushra plotse-
ling haar baan opzegde. Voor mij volkomen 
onverwacht; ik had geen enkel teken gezien 
dat dit eraan zat te komen. Dan had ik er 
misschien nog wat aan kunnen doen. Want 
dat mijn diverse en swingende team toch 
niet voor iedereen zo veilig en fijn was, dat 
had ik echt niet in de gaten.

Na een half jaar al opzeggen, dat kon er bij 
mij niet in. Veel te snel. Maar ja, ze had al 
een andere baan geregeld en er was geen 

houden meer aan. Ze zette me gewoon voor 
het blok en ik heb echt m’n best moeten 
doen om niet boos te worden. En was ik 
nou boos op haar? Of op mijzelf, omdat ik 
het niet heb zien aankomen en duidelijk iets 
gemist had? En als het zo is dat ik dingen niet 
opmerk, wat zie ik dan nog meer over het 
hoofd? Wat gaat er dan straks nog meer mis? 
Het was een barst in de spiegel waarin ik 
tot dan toe alleen maar vrolijke beelden had 
gezien – of willen zien.

Natuurlijk heb ik uitgebreid met Nushra 
gesproken, meerdere keren. Toen ik de hoop 
opgegeven had dat ze misschien nog zou 
blijven, kon ik langzaam onder ogen gaan 
zien waarom ze zo plotseling wilde vertrek-
ken. Van haar kant ging er namelijk al een 
heel proces aan vooraf – een proces dat ik 
helemaal niet gezien heb.

“Ik wil niet op mijn etnische 
achtergrond beoordeeld 

worden; ik wil dat je 
naar mij luistert 

om mijn deskundigheid!”
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Nushra: 
“Ik was flabbergasted! Zo noemen ze dat toch? Het 
is dat ik al een mooie nieuwe baan heb, maar ik had 
bijna spijt dat ik dit gesprek niet eerder met Johan 
heb gehad. Hij wist het echt niet. Hij had echt niet 
in de gaten wat er in het team allemaal gebeurt. 
Hij denkt serieus dat je gewoon een groepje uit alle 
windstreken bij elkaar kunt zetten en dat het dan 
vanzelf goedkomt. Geen idee hoe het voor een vrouw 
met mijn achtergrond is.

Het begon écht leuk. Deze job bij de CSC was hele-
maal geknipt voor mij. En Johan zag ook meteen mijn 
deskundigheid op dit vakgebied. En ik héb natuurlijk 
ook een goed CV én precies de juiste opleiding en 
ervaring. Van de beveiligingswerkvloer opgeklommen 

naar de beleidstafels. En daar heb ik ook keihard voor 
geknokt. Dat is niet erg. Dat moet in dit land ook als 
jonge vrouw met een Marokkaanse achtergrond. Je 
kunt niet verwachten dat het vanzelf op je afkomt. 
Mijn oma was zo trots op me toen ze hoorde dat ik 
projectleider zou worden. Mijn oma is geboren Neder-
landse en toen ze met mijn opa trouwde in de jaren 
zestig was iedereen ertegen. Toen ze met hem naar 
Marokko ging helemaal! Uitgesloten worden is bij 
ons in de familie een bekend verschijnsel. Mijn vader 
had het als halve Nederlander in Marrakesh, mijn 
moeder had het als Berber in Roermond. Maar juist 
mijn Nederlandse oma kan zich daarover zo schuldig 
voelen. Alsof zij persoonlijk veroorzaakt heeft dat wij 
het moeilijk hebben hier in Nederland. Wat echt onzin 
is natuurlijk. Dat ligt écht niet aan haar. Misschien 
was ze juist daarom wel zo supertrots dat ik deze 
baan kreeg. 

En tegelijk: ik had het al snel in de gaten. Er was een 
soort van ‘plan’ om een gemixt team te krijgen. Zoveel 
mogelijk ‘kleurlingen’, of mensen met een andere 
achtergrond. Daar ben ik op zich niet tegen, begrijp 
me goed. Maar ik wil gewoon niet die ‘Marokkaanse’ 
zijn, want dat ben ik niet. Ik ben verdorie opgegroeid 
in Roermond, spreek met een zachte ‘g’. Mijn moeder 
is meer Limburgs dan Berbers. Ik ben niet praktise-
rend Islamitisch en ik heb nota bene een vader met 
een Nederlandse moeder. Waar hebben we het over! 
Op de eerste teamsessie werd me al duidelijk dat 
Johan een project had gemaakt van dit team. We 
moesten diversiteit uitstralen. En gebruik maken van 
onze verschillen. En wat me daar nu aan tegenstaat? 
Ik wil niet op mijn etnische achtergrond beoordeeld 
worden. Ik wil dat je naar me luistert vanwege mijn 
deskundigheid. 
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We deden al snel van die ‘typische’ diversiteitsdingen. 
Zoals die keer dat we allemaal iets moesten koken 
van de plek waar we vandaan kwamen. Dacht ieder-
een natuurlijk dat ik couscous mee zou nemen. Mooi 
niet. Ik kom uit Roermond. Dus ik nam ‘zoervleisch’ 
mee. Dacht iedereen dat ik een Marokkaans vlees-
gerecht had gemaakt. “Wat een bijzondere smaak!”, 
zei Sylvana. Ik weet het nog precies: “Zijn dat nou 
specifiek Berberse kruiden, of gewoon Marokkaanse?” 
Gewoon hacheekruiden van de Poolse supermarkt op 
de hoek ... 

Ik begon al snel te merken dat er collega’s waren die 
mij niet serieus namen. Als ik iets vertelde praatten 
sommigen er doorheen. Mijn ideeën moest ik ‘eerst 
eens goed uitwerken’, terwijl ideeën van anderen 
meteen overgenomen werden. Niet alleen over de 
inhoud van het werk, maar ook in de verdeling van 
de klussen ging het niet eerlijk. Ik had het gevoel 
dat ik vaak nét niet de leuke klussen kreeg. Juist de 
dingen die bij mijn expertise pasten, gingen aan mijn 
neus voorbij. En als ik daar wat van zei, reageerden 
mensen zo snel gepikeerd. Of met van die grapjes, 
die eigenlijk niet grappig zijn. En ik kan écht wel wat 
hebben, maar het was niet leuk. Ik werd er onzeker 
van. Dat is helemaal niks voor mij. Ik begon serieus 
aan mezelf te twijfelen. “Doe ik het wel goed? Snap 
ik het misschien niet?” Toen heb ik geprobeerd het 
er met Patricia over te hebben. Zij is ook heel goed 
in haar werk, snapt precies wat hier nodig is. Ik heb 
haar één keer geprobeerd uit te leggen, dat ik me 
wat buiten de groep vond staan. Maar dat herkende 
ze niet. En ze motiveerde dat door te zeggen dat ik 
het inhoudelijk zo goed deed. Dat vond ik dan weer 
ongemakkelijk. Ik heb namelijk precies het gevoel dat 
iedereen dat helemaal niet met haar eens is.

Uiteindelijk heb ik onze programmamanager Chris 
erop aangesproken. Ik heb gezegd dat ik het niet eer-
lijk vind dat ik de klussen krijg die niet écht belangrijk 
zijn. En dat ik me niet serieus genomen voel. Hij 
mompelde iets over dat ik zo direct ben en dat mijn 
stijl van aansturen niet goed zou vallen. Nou, toen 
heb ik hem gezegd dat ik vond dat Johan en hij moes-
ten ingrijpen. Dat zij wel eens wat directer mochten 
worden en strakker sturen. Maar ja, Chris is ook niet 
zo snel van begrip. Heel rustig en introvert. Dus hij 
zou erop terugkomen. Nou, dat moet vandaag nog 
steeds gebeuren ...

Er was één incident waardoor ik er klaar mee was. 
Ik weet wel dat ik wat dwingend kan zijn in hoe ik 
praat. Maar dit was gewoon discriminatie. Ik had 
net een kleine discussie gehad in één van die staande 
vergaderingen die we veel hebben. Die duren maar 
een kwartier, dus daar moet je snel en duidelijk zijn. 
Ik vertelde aan Jamie, van IT, dat hij zijn stukken niet 
geleverd had en dat hij wat sneller moest reageren op 
mijn mails. En toen ik de ruimte verliet hoorde ik 
Mavis net te hard fluisteren, gewoon om te zorgen 
dat ik het hoorde: “Marokkaanse Toekan.” Nou weet 
ik wel dat dat komt, omdat zij vindt dat ik een te 
grote mond heb. Maar voor mij was het over. 

Toen ik het thuis aan Mous vertelde, zei hij: “Je bent 
daar klaar. Je bent wel uitgenodigd voor het feestje, 
maar je wordt niet gevraagd om mee te dansen.” 
En dat was ook zo. Ik zou ze inhoudelijk zoveel 
kunnen brengen, dat team. Maar het is mij te 
ingewikkeld. Het was best fijn om met veel mensen 
met een bi-culturele achtergrond samen te werken. 
Het geeft ook een soort van onuitgesproken weder-
zijds begrip. Maar ik wil gewoon net zo serieus 
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genomen worden als de anderen, gewaardeerd 
worden om wat ik bijdraag.

Het gekke vind ik dus, in dat exitgesprek van vanmid-
dag, dat Johan daar helemaal niets van in de gaten 
lijkt te hebben gehad. Ik had misschien veel eerder 
met hem in gesprek moeten gaan. Maar ja, hij vindt 
dat het allemaal zó goed gaat. Ik hoop voor de ande-
ren maar dat hij er toch beter op gaat letten.”

Voor	de	ander	is	het	anders
Ik ben wel uitgenodigd voor het feestje, 
maar mag niet meedansen – die zin is bij mij 
enorm hard aangekomen. Nushra voelde zich 
kennelijk wel gevraagd om aan het team en 
de opdracht deel te nemen, maar heeft niet 
echt het gevoel gehad dat ze werkelijk mee 
mocht doen met het hele feest. En waarom 
dan niet? Ook na een gesprek met haar krijg 
ik daar nog steeds niet helemaal grip op. Ik 
hoor wel dat ze commentaar kreeg op haar 
stijl van opereren, dat ze het gevoel had dat 
ze zich in moest houden. En in die zin niet 
volledig zichzelf kon zijn. Zo’n opmerking 
komt bij mij wel aan, want natuurlijk wil je 
als leidinggevende dat iedereen in jouw team 
zichzelf mag zijn en kan zijn. En natuurlijk 
trek ik het me aan wanneer iemand dat 
gevoel niet heeft. Maar misschien gaat dit 
ook wel mijn invloed voorbij. Het heeft voor 
mij niets of heel weinig te maken met haar 
etnische, Marokkaanse afkomst. Nushra is 
een pittige vrouw, een vechter. Dat is haar 
kracht en haar stijl, en ik vind dat het los-
staat van haar afkomst. We hebben allemaal 
een bepaalde stijl van optreden, en iedere 

stijl heeft z’n kracht en z’n schaduw. Maar 
Nushra aanspreken op die schaduw – dat ze 
af en toe té hard een discussie ingaat en 
collega’s te direct tot de orde roept – is 
lastig. Ze ervaart het kennelijk niet als goed 
bedoelde feedback, maar als afkeuring. En 
zij koppelt die kritiek wél aan haar afkomst, 
zegt ze, want zo voelt zij dat. Die ‘Marok-
kaanse Toekan’, dat is wat ze hoort in de 
wandelgangen. 
Feedback geven is altijd lastig. Maar als het 
direct gekoppeld wordt aan iemands achter-
grond, is het nog veel lastiger. Ondanks alle 
goede intenties wordt het anders opgepakt 
dan jij bedoelt. Dan werken die feedback-
regeltjes opeens niet meer zo goed, lijkt het.

Tja, en wat kan ik als leidinggevende daar nu 
nog aan doen? Ik wou dat ik het eerder had 
gemerkt, dat we het eerder hadden kunnen 
aankaarten. Ik draai het niet meer terug en 
nu ik er langer over nagedacht heb, denk ik 
ook niet dat ik in staat ben om dit soort pro-
cessen bij al mijn medewerkers op te merken. 
Ik neem me voor om het als vraag standaard 
op te nemen in de voortgangsgesprekken die 
we ieder kwartaal hebben: ‘’Voel je je thuis in 
het team, hoor je er werkelijk bij?”

hoe	anders	mag	je	zijn?
Bij de samenstelling van mijn afdeling heb-
ben we gestreefd naar een zo divers mogelijk 
team. Dingen als etnische afkomst – zeg 
maar: het kleurtje – zijn daarin makkelijk vast 
te stellen. En we hebben bewust een werk-
plek gecreëerd voor iemand met een fysieke 



1�

handicap. War betreft sexuele voorkeur ligt 
dat toch anders. Ik bedoel maar, je zet geen 
advertentie waarin je nadrukkelijk zegt dat 
je een homo of een lesbienne zoekt omdat je 
zo graag een divers team wilt. Met een team 
van een bepaalde omvang zit er al gauw 
iemand bij die een andere voorkeur heeft dan 
hetero. En om eerlijk te zijn, denk ik dan ‘so 
what?’ Seksuele geaardheid heeft voor mij 
in principe niets met werk te maken, dat is 
een privé ding. Zo is het voor mij, maar ook 
hier bleek al snel dat het voor een ander heel 
anders kan zijn.

Henk-Jan is één van onze accountmanagers 
en heeft vanuit die positie veel contact met 
ketenpartners en marktpartijen. Hij is vaak 
op pad, geeft presentaties, spreekt veel 
mensen en zit vergaderingen voor. Het is een 
100% contactfunctie die Henk-Jan uitstekend 
vervult. Hij heeft een mooie combinatie van 
scherp-op-de-inhoud en buitengewoon ple-
zierig in het contact. Hij werkt vanuit rust, 
stevigheid en houdt toch de vaart erin. Ik 
ben heel blij met hem. En ja, hij is homo, dat 
was duidelijk vanaf de eerste borrel waarop 
we ook de partners uitgenodigd hadden. En 
natuurlijk is dat okay. Het maakt mij niet uit, 
dat heb ik Henk-Jan ook gezegd toen hij mij 
ernaar vroeg. Eigenlijk verbaasde ik me over 
deze vraag; ik bedoel, hetero-collega’s vragen 
dat toch ook niet? Maar ook dit had voor mij 
een signaal kunnen zijn dat duidelijk maakte 
hoe het voor de ander was. En ook dit signaal 
heb ik in eerste instantie niet opgepikt. Voor 
mij was het geen punt, voor Henk-Jan wel. 

Na een aantal maanden sprak hij me aan 
en vertelde over een incident tijdens een 
vergadering met een aantal marktpartijen. 
Henk-Jan had ‘en passant’ iets verteld over 
een weekeinde dat hij en zijn man ergens 
hadden doorgebracht. Direct daarop reageer-
den twee deelnemers aan de vergadering 
anders op hem, Henk-Jan ervoer een afstand 
en zelfs iets van afkeuring. Ook in het ver-
dere contact in de periode na die vergadering 
ervaart hij dat deze twee mannen zich naar 
hem toe anders gedragen. Henk-Jan heeft 
daar last van, ook al omdat hij er eigenlijk 
niks mee kan. Mijn opmerking dat het ‘voor 
mij helemaal niks uitmaakt’ hielp hem niet. 
Integendeel, denk ik nu. Als hij in zijn werk 
effecten ondervindt van zijn geaardheid, heb 
ik daar wel degelijk mee te maken. Door te 
zeggen dat het mij niet uitmaakt, creëer ik 
in feite alleen maar afstand, want Henk-Jan 
was zo eerlijk te zeggen dat ik met die zin 
ook iets aangaf in de trant van: ‘ik wil er ook 
niets mee te maken hebben’. Als het voor 
hém een issue is, zou het dat voor mij ook 
moeten zijn.

De afgelopen dagen heb ik nagedacht over 
wat hier nou gebeurde. En nagedacht over 
hoe ik mij – min of meer onbewust – verhoud 
tot homoseksualiteit. Ben ik nou werkelijk zo 
tolerant, of is het meer iets van ‘het is alle-
maal goed zolang je presteert en wij er geen 
last van hebben?’. Welke normen en stille 
overtuigingen liggen eigenlijk onder mijn 
houding ten opzichte van homoseksualiteit?
Wanneer ik er langer over nadenk en met 
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mijn vrouw over praat, moet ik eerlijk beken-
nen dat ik homoseksualiteit eigenlijk niet 
goed kan plaatsen. Het is een onbekende 
wereld voor mij waar ik op afstand naar kijk, 
zonder me er werkelijk in te verdiepen. Zo’n 
Gay Pride bijvoorbeeld, snap ik niet. Voor mij 
is het niet nodig om zo duidelijk en uitbun-
dig met je seksuele voorkeur naar buiten te 
treden. Maar is dat niet het privilege van 
de grote groep? Dat ik mij – als hetero en 
getrouwde man – nooit hoef te verantwoor-
den voor wie ik ben of wat mijn voorkeur is? 
Natuurlijk ken ik ook situaties waarin ik me 
afgewezen of op z’n minst ‘niet thuis’ voel. 
Maar ‘er niet bij horen’ relateer ik nooit aan 
mijn persoonlijke kenmerken. Wel aan onbe-
kend zijn. Overal waar ik mensen leer kennen 
en zij mij leren kennen, voel ik mij thuis. Is 
dat anders voor iemand die niet tot de grote 
groep behoort? 
Het zijn allemaal vragen die mij bezig-
houden door wat er met Nushra en Henk-Jan 
gebeurde. 

Henk-Jan: 
“Ik ben altijd weer verbaasd als ik aan hetero’s uit 
moet leggen dat uit de kast komen niet iets is dat 
je één keer doet en daarna nooit meer. Uit de kast 
komen doe ik bijna elke dag. Iedere keer als je niet 
zeker weet hoe iemand reageren gaat op de bood-
schap ‘dat ik gay ben’. 
In mijn werk heb ik dat helemaal. Als relatiemanager 
ontmoet ik bijna elke dag nieuwe mensen, die ik nog 
niet ken. Dan stel ik mij normaal gesproken altijd 
voor met mijn naam en functie. Wat ik niet vertel,
 is dat ik twee dochters heb. Want als ik dat doe 
zet ik ze op het verkeerde been. Die twee dochters 
hebben mijn man en ik namelijk samen met twee 
vriendinnen. En dat is weer zoveel uitleggen. Dat 
laat ik liever weg. 

“Ben ik nou werkelijk 
zo tolerant, of is het meer 
iets van ‘het is allemaal 
goed zolang wij er 
geen last van hebben’?”
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Mijn trouwring wekt regelmatig interesse op naar 
‘mijn vrouw’. Zo kreeg ik gisteren nog de vraag of 
“mijn vrouw ook fulltime werkt?” En toen ik aangaf 
geen vrouw, maar een man te hebben, was de conclu-
sie al snel: “Jullie hoeven voor de vakantie tenminste 
geen rekening met kinderen te houden.” In mijn geval 
wel dus ... Dat soort situaties komt vaker voor dan ik 
zou willen.

Het blijft altijd een spannend moment. Altijd die 
spanning op m’n borst, adem wat hoger, beetje 
nerveus. Dat komt omdat ik nooit kan voorspellen 
hoe mensen erop reageren. Dat is vaak positief, hoor. 
Maar beslist niet altijd. Of laat ik het zo zeggen, het 
gebeurt nog steeds ééns in de zoveel keren dat ik 
merk dat mensen er afwijzend op reageren. 

Toen ik vorige week aan Johan uit moest leggen dat ik 
Sydney vanaf volgende week de contacten met Cyber-
pact laat managen, viel hij bijna van zijn stoel. “Het 
kan toch niet zo zijn dat wij anderen laten bepalen 
of jij wel of niet onze relatiemanager bent!” Hij heeft 
zich écht nog nooit gerealiseerd dat er nu eenmaal 
relaties zijn, waarvoor mijn geaardheid wél iets uit-
maakt. De eigenaren van Cyberpact bijvoorbeeld. Ik 
merk iedere keer als ik met hen werk dat mijn geaard-
heid hun én ons in de weg staat. We bespreken het 
niet en ik wil ze ook niet in verlegenheid brengen door 
dat wel te doen. Maar ik merk aan hun houding dat 
het wel iets uitmaakt. En de makkelijkste oplossing 
is om gewoon dat account aan iemand anders over 
te doen. Zo werkt het toch? Sydney kan het makkelijk 
aan en het is voor mij een lastig dossier minder. Ik 
vind het wel jammer, maar ‘That’s the way the cookie 
crumbles’. 

Wat me steekt, is dat Johan zei, dat mijn homo-zijn 
hem ‘niks uitmaakt’. Dat vind ik zulke hetero-taal. 
Het maakt mij namelijk wél wat uit. Het maakt 
elke dag iets uit. Het maakt uit, omdat die lui van 
Cyberpact in het klein doen, wat een vriend van mij 
afgelopen najaar in het groot meemaakte: in elkaar 
geramd worden als je naar huis fietst van je avondje 
sporten, omdat je homo bent. En omdat ik dan denk: 
het zou zo fijn zijn als mensen het juist wél wisten te 
waarderen. 

En dan die eeuwige Gay Pride. Dat mensen niet 
begrijpen dat je je geaardheid ‘zo nodig moet vieren’. 
Dan denk ik: je snapt er helemaal niets van. Als je 
van jongs af aan eigenlijk moet verbergen wat je écht 
bent, als dat je tweede natuur is geworden: verbergen 
wat je bent, dan is het een zegen als je één dag in 
het jaar, ten overstaan van een wereld van ‘gewone’ 
mensen, kunt vieren dat je mag zijn wat je écht bent. 

Gelukkig kan ik er met Johan wel gewoon over praten. 
Hij is wel geïnteresseerd. Ten diepste wil ik natuur-
lijk gewoon gezien worden, geaccepteerd zoals ik 
werkelijk ben. 

En het is natuurlijk ook zo: veel mensen bedoelen het 
écht goed. Je kunt het ze natuurlijk ook niet kwalijk 
nemen. De overgrote meerderheid van de mensen is 
nu eenmaal wel ‘gewoon hetero’. Maar het zou wel 
fijn zijn als mensen niet zo vanzelfsprekend aanna-
men dat iedereen ‘gewoon’ is zoals zijzelf zijn.”
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had	het	anders	gekund?
Toen kwam het verzoek van de Directieraad 
om langs te komen. Ongetwijfeld ingegeven 
door de kwestie met Nushra, want als je 
multiculturele talent de tent verlaat, praat 
iedereen erover. De DR wilde horen hoe het 
met mijn diverse team ging. Nou, daar had ik 
inmiddels wel wat over te vertellen.

Ik ging het gesprek door beide incidenten 
zelfbewust aan en was van plan om duide-
lijk te maken dat je met het bewust samen-
stellen van een divers team nog geen soepel 
team of probleemloze groep had. Het is niet 
zo dat veel diversiteit vanzelf leidt tot een 
team dat elkaar in alles accepteert en respec-
teert. Diversiteit leidt ook niet automatisch 
tot een situatie waarin iedereen erbij hoort, 
tot inclusiviteit. Dat had ik al wel geleerd. 
Diversiteit in een team vraagt iets van het 
management, en beslist meer dan ik van 
tevoren had verwacht. Het is duidelijk dat ik 
als leidinggevende een grote invloed heb op 
het gevoel dat mijn mensen hebben, dat ze 
gewaardeerd worden. Maar mijn waardering 
lijkt meer een basis – niet voldoende voor 
het gevoel er echt bij te horen. Kijk maar 
naar Nushra en Henk-Jan, die ik beiden erg 
waardeer in hun functioneren en als collega. 
Kennelijk gebeurt er meer, is er meer nodig 
dan waardering voordat ze het gevoel heb-
ben dat ze er werkelijk bij horen. Je kunt een 
vis nog zoveel complimenten geven, als hij 
geen water heeft om in te zwemmen, gaat 
het niet goed. Deze ervaring wilde ik in ieder 
geval delen met de DR.

Natuurlijk vond ik het prima dat de DR diver-
siteit in de organisatie tot een thema maakte 
en verklaarde dat onze organisatie ‘open, 
divers en tolerant’ moest zijn. En dat ze zich 
positief uitspraken over alles wat met minder-
heden en maatschappelijke verantwoordelijk-
heid van onze organisatie te maken had. 
Maar voor de rest belegden ze het thema bij 
iemand van P&O, zodat het in de organisatie 
al gauw meer op het speeltje van P&O ging 
lijken, dan dat de DR er zelf nou zoveel mee 
bezig was. Want dat waren ze niet. Ook dat 
wilde ik vertellen aan deze club van witte, 
middelbare mannen; zo ziet onze directie er 
wel uit.

Als we het nu toch over ‘erbij horen’ hebben, 
dan is zo’n bezoekje aan de DR wel een mooi 
voorbeeld. Ze vergaderen op de bovenste 
verdieping van ons kolossale gebouw, aan 
een aparte gang met hoogpolig tapijt. Op die 
gang werken een paar secretaresses en ook 
een soort bode die je komt vertellen wanneer 
je naar binnen mag in de vergadering. Tot dat 
moment zit je braaf te wachten. 
Als je binnenkomt, zie je een kring van zeven 
mannen, waarvan de helft op z’n mobiel of 
iPad zit te kijken. De voorzitter heet je vrien-

“Diversiteit leidt niet 
automatisch tot inclusie”
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delijk welkom en maakt duidelijk wat ze van 
je verwachten. Nog steeds zitten minimaal 
drie directieleden op hun mobiel te kijken en 
berichten te schrijven. Het is een exclusieve 
club waar ik niet thuishoor, dat voel ik aan 
alle kanten. En voor dat kwartiertje is dat 
helemaal niet erg; ik heb een kort optreden 
in een vreemd circus en daarna mag ik weer 
naar mijn eigen wereld. Zou dit nou het 
gevoel zijn dat Nushra en Henk-Jan en al die 
anderen in mijn team meemaken? Dat het zo 
duidelijk is dat je er niet bij hoort?

Alleen mijn directeur kijkt me bemoedigend 
aan. Ik leg kort uit wat er met Nushra ge-
beurd is en vertel ook mijn dilemma’s. Ook 
dat houd ik kort, want ik weet dat de aan-
dachtscurve van deze DR de drie minuten zel-
den overschrijdt. En ik sluit af met te zeggen 
dat ze er als DR echt zelf méér aan moeten 
doen, als ze werkelijk een op diversiteit geba-
seerde organisatie willen worden. En ik vertel 
er meteen bij dat het nog wel lastig voor ze 
kan worden, want zelf zijn ze al helemaal 
niet divers, dus hoe denken zij dan dat ze de 
essentie van diversiteit gaan begrijpen?
Dat maakt indruk, want opeens worden de 
mobieltjes neergelegd en kijken alle DR-leden 
me aan. 
“Vertel,” zegt de voorzitter.

Nu ik de aandacht van de voltallige DR heb, 
weet ik dat ik kort en krachtig mijn punt 
moet maken. Geen lange inleiding, direct to-
the-point komen. “Het werkt niet als jullie er 
niet zelf meer achter gaan staan en het zelf 

uitdragen,” gooi ik er meteen in. En omdat 
iedereen me aan blijft kijken, ga ik verder.
Ik zou willen dat de DR, of ten minste één 
directielid, zich helemaal zou verbinden aan 
het thema Diversiteit. Er zelf achter gaat 
staan en er binnen de organisatie op aller-
lei plekken het gesprek over aangaat. Een 
persoonlijk commitment, in plaats van een 
logische, maar onpersoonlijke verklaring dat 
we als organisatie een afspiegeling van de 
maatschappij moeten zijn. En ik zou willen 
dat de DR als geheel een keer het gesprek 
zou voeren over de ongeschreven en ge-
schreven normen die we in onze organisatie 
hebben. Wanneer hoor je er bij ons nou echt 
bij? Over welke medewerkers zijn we echt 
heel tevreden? En wat accepteren we wel en 
wat – al dan niet openlijk – niet? Het liefst 
zou ik willen dat jullie als DR-leden individu-
eel met minderheden uit onze organisatie in 
gesprek zouden gaan, ze leren kennen, horen 
waar ze vandaan komen en horen hoe die 
mensen onze organisatie ervaren. Ik weet 
zeker dat zowel Nushra als Henk-Jan – om er 
maar twee te noemen – dat ontzettend op 
prijs zouden stellen. En ik weet ook zeker dat 
ieder DR-lid gefascineerd zou raken door die 
verhalen, want het zijn persoonlijke verhalen 
en ze gaan ergens over.
Ik zou willen dat jullie het project ‘Diversiteit’ 
weghaalden bij P&O en het naar jullie zelf toe 
trokken, of op z’n minst één ambassadeur uit 
de DR zouden benoemen. 
En ik zou – tot slot – willen dat we die work-
shops over diversiteit die P&O organiseert, 
zouden stoppen of in een totaal ander kader 
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kwamen. Jullie steunen als DR – in woorden –  
die workshops over diversiteit, natuurlijk. 
Maar die workshops hebben nauwelijks 
een blijvend effect, vind ik. Zelf vond ik het 
interessant en leuk, maar veel meer heb ik 
er niet aan gehad. En in zo’n workshop zie je 
vooral de managers die al iets hebben met 
het thema. Je ziet er ook veel niet van wie ik 
denk dat ze het juist nodig hebben. Kortom, 
die workshops zijn een kennismaking en dat 
kan helpen, maar er zijn andere zaken die je 
eerst en vooral moet doen – die jullie moeten 
doen.

Het was even stil in de DR. En ik had nog 
steeds de volle aandacht. 
“Dat is duidelijk,” zei de voorzitter. En hij keek 
de kring rond om te peilen hoe de anderen 
erover dachten. Wat er toen gebeurde verras-
te me. Er ontstond een boeiend gesprek en ik 
kreeg – tot mijn verrassing – veel vragen. 
Vragen waarop ik het antwoord ook niet 
direct wist, maar die zeker de moeite van het 
onderzoeken waard waren. En ik weet wie de 
antwoorden wel hebben: de mensen in onze 
organisatie.

Als	iemand	héél	anders	is	...
Het gesprek met de DR en mijn ervaringen 
met zowel Nushra als Henk-Jan hadden me 
duidelijk gemaakt dat ‘erbij horen’ een bijzon-
der thema is, voor iedere medewerker binnen 
de organisatie. Nushra had het gevoel dat ze 
niet werkelijk bij ons team hoorde en niet 
gewaardeerd werd in haar ‘zijn’. Henk-Jan 
voelde zich thuis in mijn team, maar voelde 

zich op plekken daarbuiten niet geaccepteerd 
zoals hij is. Binnen of buiten de organisatie, 
het verhaal is hetzelfde en de consequenties 
ook: wie het gevoel heeft er niet volledig te 
mogen zijn of er niet bij mag horen, voelt 
zich uitgesloten en is simpel gezegd niet 
gelukkig in het werk. 
Wat mij de hele tijd bezighoudt, is de vraag 
welke rol ík daar als leidinggevende in heb 
of zou kunnen hebben. Duidelijk was al wel, 
dat simpele uitspraken als ‘iedereen hoort 
erbij’ en ‘iedereen wordt geaccepteerd zoals 
hij of zij is’ niet volstaan. Er is veel waar ik 
wel invloed op uit kan oefenen, zonder dat 
ik als leidinggevende álles kan bepalen. Er 
is ook zoiets als cultuur, een set van al dan 
niet uitgesproken normen en waarden in 
een team en in een hele organisatie, die voor 
een groot deel bepaalt hoe we omgaan met 
collega’s die ‘anders zijn’ of ‘ander gedrag’ 
vertonen. Daar kan ik als leidinggevende wel 
iets op sturen, maar ik ben daarin zeker niet 
alles bepalend. Die cultuur, dat was iets waar 
we in het gesprek met de DR op uitkwamen. 
Je eigen cultuur onderzoeken vraagt lef en de 
blik naar binnen. Lef, omdat je ook dingen 
tegen gaat komen waar je minder gelukkig 
mee of trots op bent. Net zoals ik in mijn 
eigen blik naar binnen ook dingen tegen-
kwam, die me duidelijk maakten dat ik 
wellicht minder geïnteresseerd in de ander 
ben, dan ik op voorhand dacht.
En stel nu, dat ik dat zelfonderzoek wel rede-
lijk doe. Dat ik mijzelf onder ogen durf te zien 
met al mijn beperkingen en mijn onvermogen, 
die er beide beslist zijn. Dan nog heb ik als 
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leidinggevende niet alles voor het zeggen in 
mijn team. Ook daarin kom ik beperkingen 
tegen, zoals in het conflict tussen Mavis en 
Jamie.

Als	je	de	ander	niet	aanvoelt
Jamie is één van onze Cyber Security specia-
listen. Hij weet alles van techniek, de metho-
den, de gevaren en wat je kunt doen om 
systemen in de organisatie veilig te houden. 
Geniaal, zo lijkt hij, met programmeren als 
hobby en een kort verleden als ethisch hacker 
kan hij uren – en als je hem laat zitten, dagen 
– achter een scherm doorbrengen, door aller-
lei voor anderen onleesbare programmatuur 
aan het scrollen.

Op zoek naar bepaalde regels waarin hij een 
zwakte in de programmering vermoedt. Met 
een clubje gelijkgestemden brengt hij week-
enden door waarin ze als hobby proberen 
bepaalde organisaties te hacken. Om dat 
vervolgens wel bij die organisaties te melden 
en een betere beveiliging aan te raden. Het 
leukste en uitdagendste wat je tegen hem 
kunt zeggen is: “dat lukt je toch niet.” 
Af en toe sturen we hem erop uit om even 
te gaan lunchen of te pauzeren, want anders 
blijft hij permanent naar zijn scherm kijken. 
Dit alles komt met een schaduw: Jamie heeft 
iets dat lijkt op autisme. Je moet niet door 
zijn ritme en structuur heen gaan, je moet 
hem ook niet onverwacht uit zijn werk trek-
ken voor overleg of zoiets. Eén keer per week 
een korte vergadering met hem erbij gaat 
goed, maar veel vaker moeten we dat niet 
doen, hebben we gemerkt. Jamie is ook niet 
van de prietpraat, hij laat jou beleefd praten, 
maar reageert verder nauwelijks op wat je 
vertelt. Alsof je een stukje in een vreemde 
taal spreekt – het verschil met Mavis kan niet 
groter zijn.

Mavis is projectcoördinator, onze duizend-
potige spin in het web die alle lijntjes over-
ziet en waar nodig aan elkaar knoopt. Mavis 
is een sociaal dier, houdt van een praatje en 
zal er altijd voor zorgen dat ze iedereen die 
ze tegenkomt ook even écht spreekt. Ook als 
jij daar misschien even minder zin in hebt. Ze 
is open en extravert, maar daarin soms wat 
dwingend. Zet Mavis en Jamie naast elkaar 
en je ziet de bui al hangen. 
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Jamie werkt op een vaste plek in een hoek 
van de werkruimte waarin alle overige plek-
ken ‘flex’ zijn. In zijn hoek is het altijd rustig 
en dat is wat hij nodig heeft. Twee grote 
schermen vormen zijn wereld en daarin is 
maar weinig ruimte voor collega’s. Dat maakt 
het ook moeilijk om met hem samen te 
werken, overleg moet je kort en heel to-
the-point houden. Grapjes snapt hij niet, hij 
neemt alles letterlijk. Mavis moet geregeld 
wel iets met hem afstemmen en dat gaat 
steeds slechter. Ze stoort zich aan zijn hou-
ding en heeft het gevoel dat Jamie haar niet 
serieus neemt, net zo min als de afspraken 
die ze met hem probeert te maken. Ik heb 
Mavis al een paar keer uitgelegd hoe Jamie 
volgens mij in elkaar zit en wat je wel en 
wat beslist niet van hem kunt verwachten, 
maar zij lijkt dat niet te willen accepteren. Ze 
stoort zich er ook aan dat hij – als één van de 
weinigen – een vaste werkplek heeft. 

Gisteren ging het goed mis, Mavis ontplofte 
tijdens een gesprek met Jamie, die zich op 
zijn beurt omdraaide en gewoon weer aan 
het werk ging. Jamie kan niks met zulke 
uitbarstingen, hij reageert er niet op en 
Mavis vat dat dan op als hautain gedrag. Ten 
onrechte, want zo bedoelt Jamie het echt 
niet; hij kan alleen niets met zulke emoties, 
hij ziet of voelt ze niet aankomen en hij be-
grijpt ze ook niet. Terug in de wereld van zijn 
beeldschermen stappen is voor hem de enige 
oplossing. 
Mavis kwam bij me en vertelde me, met het 
voor haar gebruikelijke drama, dat ze wei-

gert om verder met Jamie te werken. Wat 
natuurlijk niet kan, hij maakt deel uit van 
een aantal van onze belangrijkste projecten 
en wat hij inbrengt, is van grote waarde 
voor het functioneren van ons team. Hij 
kan niet anders met ons omgaan, dus wij 
moeten leren hoe we met hem omgaan, heb 
ik aan Mavis uitgelegd. Maar die is er klaar 
mee, zegt ze, en vindt dat iemand anders die 
afstemming met Jamie dan maar moet doen. 
Organisatorisch zou dat misschien nog wel 
kunnen, maar ik ben het er gewoon niet mee 
eens. Ik wil een team waarin mensen elkaar 
accepteren. En niet uitsluiten, hoe ‘anders’ 
die ander ook is. 

Natuurlijk heb ik het er ook nog met Jamie 
over gehad. Zoals ik al verwachtte, maakte 
het hem allemaal niet zoveel uit. Als Mavis 
niet met hem wil praten moet ze dat vooral 
laten, was zijn mening. Hij kon ook prima 
met Carolijn of Chao afstemmen. Hij vindt 
het allemaal prima. Ik heb hem uitgelegd dat 
ik dat liever niet heb. Ik wil niet dat overleg-
gen over zoveel schijven gaat én ik vind dat 
iedereen met elkaar moet kunnen werken. 
We gaan niet om elkaar heen werken, niet in 
dit team. 
Daar was hij het ook mee eens. Hij zou zijn 
best doen om het met Mavis bij te leggen. 
Aan het eind van het gesprek twijfelde hij bij 
het weggaan en nog geen minuut nadat hij 
bij me wegliep, was hij weer terug. 
”Ik denk dat ik je nog iets moet vertellen”, zei 
hij. “Ik ben gebeld door de Belastingdienst. 
Of ik daar wil komen werken.” 
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”Oké,” zei ik, “En wat ga je doen?”
Het bleef even stil. Zoals Jamie altijd even 
stil is voor hij antwoord geeft. Net alsof je 
een kwartje in een machine gooit en die dan 
eerst even wat tandwielen moet laten draai-
en voordat het presentje eruit komt vallen. 
”Ik weet het niet. Het maakt me eigenlijk niet 
zoveel uit. Het werk is hier leuker denk ik, 
spannender. Maar misschien is het ook wel 
goed. Daar hebben ze niet van die ingewik-
kelde teams ... denk ik ...”
”Ik hoop natuurlijk dat je hier wilt blijven. Ik 
zou niet weten hoe we jou moeten vervan-
gen. Niemand is onmisbaar, maar jij wel een 
beetje, vrees ik ...”
Het was niet mijn sterkste reactie. Maar ik 
was dan ook écht geschrokken. Als Jamie ver-
trekt, gaan er heel veel projecten vertragen. 
En hem vervangen gaat maanden duren, zo ik 
al iemand kan vinden. 

het	moet	anders	in	het	hele	team
Ik moet bekennen dat mijn opdracht om een 
zo divers mogelijk team optimaal te laten 
werken me af en toe niet meevalt. De start 
was vrolijk en energiek, maar langzaam aan 
zie ik steeds meer incidenten die me duidelijk 
maken dat het bij diversiteit niet om de mak-
kelijk herkenbare minderheid gaat, om die 
ene afwijkende, maar dat het erom gaat om 
werkelijk iedereen in het team op individuele, 
persoonlijke basis te zien en te waarderen, en 
het gevoel te geven dat zij of hij er helemaal 
bij hoort. Ik schatte mijzelf tot nu toe in als 
een tamelijk empathische leidinggevende die 
goed aanvoelt wat er in een ander omgaat. 

Maar mijn ervaringen met Nushra en Henk-
Jan doen me nu twijfelen aan dat invoelend 
vermogen. Invoelen alleen is niet genoeg; 
ik moet me veel meer in mijn mensen gaan 
verdiepen, wil ik een beetje begrijpen in 
welke wereld zij leven en wat ze meemaken. 
Onderzoeken, in plaats van denken dat ik het 
wel aanvoel. Misschien moet ik veel vaker 
gewoon de vraag stellen: “Hoe is dit of dat 
voor jou?”

Dat vraagt veel van mij als leidinggevende, 
maar het wordt me nu ook wel duidelijk dat 
ik er met het hele team mee aan de slag 
moet. Ik kan zelf proberen iedereen te accep-
teren zoals hij of zij is en om ze erbij te laten 
horen, maar als teamleden dat onderling niet 
doen, komt er van diversiteit en die inclusie 
nog niets terecht. De casus Jamie en Mavis 
maakt dat voor mij wel duidelijk. Na mijn 
eigen onderzoek naar hoe ik me werkelijk 
verhoud tot ‘de-ander-die-anders-is’, wordt 
het tijd om dat onderzoek met het gehele 
team te doen. Liefst snel, want als ik één 
ding wil voorkomen, is het wel dat na Nushra 
ook Jamie de club verlaat. 

‘”Misschien moet ik gewoon 
vaker de vraag stellen: 
hoe is dat voor jou?”
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En zo kwam het, dat we op drie niveaus bezig 
waren met het thema ‘diversiteit en erbij 
horen’: ikzelf, de Directieraad en mijn team. 
Op naar een sessie met het hele team dan 
maar. Hoe krijg ik ze aan de praat. En vooral: 
hoe krijg ik ze aan het luisteren naar elkaar?

impressies	van	een	teamdag

Mavis
“Ik zag er enorm tegen op. Zo’n dag de hei op met 
het hele team. Ik vind het normaal gesproken altijd 
leuk om iets gezelligs te gaan doen met elkaar. Maar 
dit keer was het glashelder dat Johan iets van mij 
wilde. Ik had nog steeds een conflict met hem over 
de samenwerking met Jamie. Hij houdt die jongen 
gewoon de hand boven het hoofd. En ik had daar 

genoeg van. Ik vind het prima hoor, zo’n team met 
veel verschillende mensen. Maar er zijn ook grenzen. 
Jamie veroorlooft zich dingen die verder niemand mag 
bij ons. Johan laat zich gewoon door hem piepelen. 
Hij doet alsof Jamie zo ‘anders’ is dat iedereen maar 
om hem heen moet werken. Daar was ik het écht niet 
mee eens. We hebben bij ons mensen werken met een 
échte beperking. Zoals Alex, die zit in een rolstoel. 
Dat je daar rekening mee moet houden, snap ik goed.
Maar ik zeg het je eerlijk: Jamie vind ik gewoon 
asociaal.

De dag begon met een soort toespraak van Johan. 
Hij vertelde over ons team, over de grote verschillen 
in onze groep. Hij vertelde dat hij zich verkeken had 
op hoe ingewikkeld het was om met zoveel verschillen 
in één team samen te werken. Hij wil dat we allemaal 
goed met elkaar samenwerken. En dat we leren om 
rekening te houden met de ander, door te begrijpen 
wat voor die ander belangrijk is.

Nog geen kwartier later voerden we in een kleiner 
groepje een gesprek over hoe we het vonden om 
samen te werken met zoveel verschillen. ‘’Wat we 
als voor- en nadelen zagen?” Aan twee kanten van 
de ruimte hing papier waar je dat op kon schrijven. 
Ik merkte wel dat ik alleen maar naar de kritische 
kant kon kijken. Ik was gewoon te kwaad. Op een 
gegeven moment heb ik dat ook gezegd. Dat ik boos 
was. Omdat Jamie nooit naar mij toe komt. Omdat 
ik altijd het initiatief moet nemen. Dat me dat het 
gevoel geeft dat hij nooit rekening met mij houdt. Ja, 
iedereen stil natuurlijk. 

De begeleider stelde voor dat Jamie en ik samen met 
elkaar gingen verkennen hoe de ander in de situatie 
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zat. Te proberen om je in het perspectief van de ander 
in te leven. Daar had hij een soort van oefening voor, 
een ‘gesprek op papier’. We moesten eerst opschrijven 
wat we zelf dachten en dan wat we dachten dat het 
perspectief van de ander was. Daarna wisselden we 
dat uit. Patricia en de begeleider waren dan observa-
toren en die mochten feedback geven. Ook de andere 
collega’s deden zo’n oefening. Ik vond het wel heel 
spannend. 

Achteraf was het goed. Ik besef nu pas dat Jamie zich 
er echt niks bij voor kan stellen dat ik pissig word van 
zijn manier van werken. Hij kijkt zo letterlijk naar de 
dingen. Hij vindt het niet eens vervelend als ik daar 
wél kwaad van word. Het maakt hem eigenlijk niks 
uit. Dat was voor mij wel een eyeopener. Ik denk 
altijd dat als ik emotioneel word, een ander dat wel 
voelt. Jamie kennelijk niet ... We spraken af dat hij 
en ik elke week even samen gaan zitten om door te 
nemen wat ik van hem nodig heb en wat hij van mij 
nodig heeft. Ik denk wel dat dat gaat werken.”

Eind	goed,	maar	nog	lang	niet	alles	goed
De teamdag heeft veel opgeleverd, dat zeker. 
Een onwennige start (‘waar gaat dit over?’), 
ondanks de uitnodiging waarin ik duidelijk 
vertelde wat we gingen doen en waarom. 
Het liet zien dat er bij een heleboel collega’s 
veel meer speelde dan we van elkaar wisten 
of vermoedden. En die tips of trucs om in 
elkaars schoenen te gaan staan, hielpen 
ook om beter te luisteren en vooral meer 
te begrijpen van wat een ander beweegt of 
wil. Het waren eyeopeners, simpel maar heel 
effectief. We passen een aantal van die 
dingen nu toe in ons overleg. Er is meer 

begrip, en het thema ‘erbij horen of niet’ is 
bespreekbaar. Dat is al heel wat. Maar of 
we nu al werkelijk inclusief werken en alle 
verschillende kwaliteiten optimaal benutten? 
Ik denk het nog niet. Daarvoor moeten we 
ons met z’n allen veel meer bewust zijn van 
wat ieders kwaliteiten zijn. Dat is dus niet 
alleen voor mij een schone taak, maar ook 
voor het gehele team. 

En dan hebben we het nog niet eens over 
inclusie binnen onze gehele organisatie 
gehad. De Directieraad heeft een heidag 
aan het thema besteed. Ze zijn er veel meer 
mee bezig, valt me op. Ieder DR-lid pakt een 
aspect van diversiteit en inclusief werken op 
– ze zijn allemaal ambassadeur geworden en 
dat merk je wel in de organisatie. Veel meer 
mensen praten erover. In die zin hebben 
we de onbewuste olifant in onszelf wakker 
gemaakt. We oordelen niet meer zo snel en 
onbewust over elkaar of over alles en ieder-
een die ‘anders’ is. We staan vaker open voor 
het andere geluid. Vaker, zeg ik er direct bij, 
maar nog lang niet altijd. Daarvoor zijn – ook 
bij mijzelf – die primaire reacties toch te 
sterk. Ik betrap me erop dat ik me permanent 
bewust moet blijven van de mechanismen die 
op gang komen als ik geconfronteerd word 
met een andere mening, een andere aan-
pak. Werkelijk openstaan en verkennen blijft 
lastig, zeker als de werkdruk hoog is, want 
we willen toch ook leveren. Ik voel me een 
koorddanser met dit thema van diversiteit en 
inclusie; in wankel evenwicht verder komen 
– stapje voor stapje.



Deel 2

Diversiteit	en	
inclusief	Werken
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“Diversiteit gaat over 

de uitnodiging voor het feestje. 

Inclusie betekent 

dat elke gast meedanst.”
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Diversiteit in organisaties gaat over de 
verschillen tussen mensen. Traditioneel gaat 
het dan om de zogenaamde doelgroepen van 
diversiteitsbeleid zoals gender, etnische her-
komst, fysieke of mentale beperking. Daar-
naast kunnen we diversiteit bezien in termen 
van bijvoorbeeld sociale klasse, beroeps- of 
opleidingsachtergrond, leeftijd, talenten, 
religie en persoonskenmerken.
Waar het bij diversiteit gaat over de mix 
van verschillen tussen mensen, gaat het er 
bij inclusiviteit om hoe je met die verschil-
len omgaat. Het managen van diversiteit 
binnen een organisatie kan tot succesvolle 
inclusie leiden. Een inclusieve cultuur is iets 
anders dan de getalsmatige representatie 
van bepaalde groepen of diversiteit, zoals het 
aantal vrouwen op leidinggevende posities 
of het aantal gehandicapten dat in de orga-
nisatie werkt. Het gaat bij inclusiviteit niet 
om de getallen, maar om de bedrijfsfilosofie 
en de gehanteerde waarden die ertoe leiden 
dat iedereen binnen de organisatie het gevoel 
heeft ‘erbij’ te horen en zich volledig geaccep-
teerd voelt.

Veel diversiteit in een team of organisatie 
leidt niet vanzelf tot inclusie. Er zijn voorbeel-
den genoeg waarin die vele verschillen tot in-
efficiëntie, strijd en tegenstelling leiden. Pas 
wanneer een team of groep de uiteenlopende 
kenmerken maximaal weet te benutten, ont-
staat er meerwaarde. Wanneer alle mensen 
in een organisatie het gevoel hebben dat ze 
erbij horen en gewaardeerd worden om hun 
eigen unieke kwaliteit, is er sprake van inclu-
sie. In feite is inclusie dus een manier om 
diversiteit te managen.

Om te ontdekken of een team of organisatie 
inclusief werkt, is het perspectief van het 
individu het meest veelzeggend. Beleven indi-
viduen in het team dat zij de ruimte hebben 
om zichzelf te zijn en hebben zij het gevoel 
dat ze erbij horen? Kunnen zij zoveel mogelijk 
van zichzelf laten zien en van daaruit bijdra-
gen in het werk? 

In de literatuur over inclusief werken valt op 
dat er vrij grote overeenstemming is over de 
kenmerken van een inclusieve werkomge-
ving. Het gaat altijd om drie kenmerken:

-  medewerkers hebben vrije toegang tot 
informatie; 

-  ze kunnen hun stem inbrengen bij het  
nemen van beslissingen;

-  ze staan in goed contact met hun leiding-
gevende en collega’s. 

“Inclusie is een manier om 
diversiteit te managen”

2.1	Diversiteit	en	inclusie	–	waar	praten	we	over?
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Anders mogen zijn én erbij horen
Diversiteit en inclusie tekenen ook de para-
doxale behoefte van bijna ieder mens: je 
wilt enerzijds volledig jezelf zijn en daarop 
gewaardeerd worden. En je wilt er ook bij 
horen en geaccepteerd worden. Iedereen 
ervaart dus een zekere spanning tussen eigen-
heid en zich aanpassen, alhoewel het per 
individu verschilt welke behoeften je daarin 
hebt en welke keuzes je daarin maakt. Wel is 
duidelijk dat het thema van ‘erbij horen’ voor 
mensen die op de één of andere wijze tot een 
minderheid in de organisatie behoren, altijd 
van groter belang is dan voor mensen die de 
meerderheid vormen.

De paradoxale behoefte tekent tegelijk de 
opgave voor leidinggevenden: waardeer jouw 
mensen om wie ze zijn en waardeer hun 
unieke kwaliteiten en kenmerken. En zorg 
ervoor dat ze het gevoel hebben er volledig 
bij te horen. Een dubbele, zij het niet onmo-
gelijke opgave. Vandaar dat de rol van de 
leidinggevende zo belangrijk is bij het creëren 
van een inclusieve cultuur.

Naast de rol van de leidinggevende bepaalt 
de ‘cultuur’ van de organisatie in sterke 
mate of een inclusieve cultuur gemakkelijk 
te realiseren is. Cultuurkenmerken van een 
organisatie laten zich niet gemakkelijk 
veranderen. In het laatste hoofdstuk over 
het realiseren van een inclusieve organisatie 
gaan we hier dieper op in.

• Ieders mening telt, ongeacht de 
 (hiërarchische) status en positie
• Verschillende meningen worden even 
 enthousiast ontvangen
• Leiders stimuleren de uitwisseling van 
 perspectieven en meningen en zijn zelf 
 zo open mogelijk
• Iedereen kan zijn mening geven zonder 
 angst voor de eigen positie
• Culturele en genderverschillen worden 
 omarmd, niet geminimaliseerd
• Mensen benaderen elkaar open en 
 geïnteresseerd; luisteren naar elkaar 
 i.p.v. elkaar te vertellen wat te doen

• Alles mag, alles kan
• De illusie dat iedereen-met-iedereen 
 vriendjes kan worden
• Doen alsof je het ermee eens bent, om 
 spanning en conflict te voorkomen
• Culturele of genderverschillen ontkennen 
 of bagatelliseren

inclusie:	wat	is	het	wel inclusie:	wat	is	het	niet
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Ze hadden al een tijdje staan smoezen, vijf dames en heren op leeftijd, op een feestje van mijn schoonouders. 
Ze gebaarden in mijn richting, giebelden wat. Een van de dames vatte moed en stapte op mij af. “Nou!” 
begon ze met een stevige uithaal van haar stem, “We komen er maar niet uit. Wáár kóm je nou vandáán? 
We dachten China. Of Vietnam. Of Indonesië.” Ze bleef verwachtingsvol naar me kijken. 
“Zeeland”, antwoordde ik ijzig. “Nee, dat bedoelen we niet. We bedoelen: waar kom je écht vandaan?” 
Om er vanaf te zijn, gaf ik antwoord: “Zuid-Korea”. “Ooo”, kirde ze naar haar gesprekspartners, “Ze komt 
uit Zuid-Korea!” ‘Ze’ stond erbij en keek ernaar en hoopte vurig dat dit voyeuristisch vragenuurtje voorbij 
mocht zijn. Een beetje samenzweerderig boog de vrouw zich naar me toe en zei: “Geadopteerd hè? Nou, 
wat fijn zeg, dat je ouders je hebben aangenomen. Je hebt geluk gehad!” Om er vervolgens breed lachend 
aan toe te voegen: “Welkom!” En weg was ze. Ik was beledigd, gekwetst, boos, verdrietig tegelijk. Over de 
ongevoeligheid, de hooghartigheid, de onwetendheid. 

Het is een voorbeeld zoals er vele van zijn. Natuurlijk geen kwaad in de zin. Het zijn alledaagse situaties 
als deze, waarin ik op onverwachte momenten geconfronteerd wordt met mijn anders-zijn (of beter: 
mijn anders-eruit-zien). Voorbeelden te over: “Wat spreek jij goed Nederlands zeg!” De meubelmaker die 
mijn eetkamertafel in elkaar komt zetten: “Ja, jullie eten natuurlijk altijd uit bakjes “ (Jullie? Ik ben alleen 
in de kamer ...). In het Engels worden aangesproken in winkels of restaurants – en daarmee doorgaan, 
zélfs als ik in het Nederlands antwoord geef. Toen ik mij ging laten inschrijven in het gemeenteregister 
van Rotterdam, waar ik ging studeren, kreeg ik de vraag van de gemeenteambtenaar hoe lang ik van plan 
was in Nederland te blijven (hij had mijn Nederlandse paspoort in de hand ...). 
Of de vaste trits vragen en opmerkingen die ik krijg, wanneer mensen horen dat ik geadopteerd ben: of ik 
mijn biologische familie heb gezocht, of ik wel eens terug ben geweest, dat het heel bijzonder is dat mijn 
ouders kinderen hebben geadopteerd, dat de ander ook een gezin kent met adoptiekinderen, nou, daar gaat 
het niet best hoor ...

In zulke situaties voel dat ik me schrap zet, om uitleg te geven, om te verduren, om te laten zien dat het 
écht, écht prima is dat ik hier ben, dat ik toevoeg, dat ik besta. Het punt voor mij is dat ik me in zulke 
gesprekken een object voel, een stereotype, waar niet echt een reactie of ander geluid van verwacht wordt. 
Ik voel me niet uitgenodigd tot een écht gesprek. De vanzelfsprekendheid en het gemak waarmee dat 
gebeurt, ontneemt me soms mijn stem. Ik weet niet hoe ik geluid moet geven aan het gevoel dat het oproept. 

Maar ... waar kom je écht vandaan?
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Ik vind het niet gemakkelijk om deze dynamiek te beschrijven. De vraag die bij het schrijven bij me opkomt, 
is of het echt zo erg is. Je kunt er toch gewoon om lachen? En ja, dat is vaak ook zo. Het ongemak komt mede 
voort uit mijn eigen referentiekader. Sinds ik ruim veertig jaar geleden naar Nederland kwam, is assimileren 
mijn tweede natuur geworden. Ik ben heel goed geworden in kijken naar anderen en inschatten ‘hoe het 
hoort’. Ik groeide op in een Zeeuws gezin, tot mijn twaalfde sprak ik plat Zeeuws. Of dat niet gek was? 
Helemaal niet. Iedereen in dat kleine dorp en de directe omgeving wist hoe het met ons gezin zat. 
Mijn referentiekader was ontzettend blank en eerlijk gezegd is het dat nog steeds. Ondanks voorbeelden 
zoals ik die hiervoor beschreef, ‘vergeet’ ik in het dagelijks leven voortdurend mijn Koreaanse uiterlijk, 
dat ik geadopteerd ben. Ik heb niet geleerd ‘anders-te-zijn’. Pas toen ik naar de grote stad verhuisde, kwam 
de ontmoeting met mensen uit andere culturen. Met Chinezen die mij in het Chinees aanspraken, Japanners, 
Koreanen, Indonesiërs. Pas daar was de confrontatie met het anders-zijn iets wat zich dagelijks voordeed. 
Pas daar leerde ik eigenlijk ook de bijzonderheid daarvan herkennen en waarderen: in de gesprekken met 
mensen uit andere culturen voelde ik tevens de rijkdom van het verschil, de nieuwsgierigheid naar de ander. 

Is het dan zo dat niemand vragen mag stellen over wie ik ben, waar ik vandaan kom, hoe het komt dat 
iemand met mijn uiterlijk zo’n Nederlandse naam heeft, zo vlekkeloos (en inmiddels ook accentloos) 
Nederlands spreekt? Helemaal niet, ik vertel er eigenlijk graag over. Deze kant is er ook: misschien wel 
omdát mijn eigen referentiekader zo ‘blank en bevoordeeld’ is en ik bovendien werk in een context waar 
‘blank en bevoordeeld’ de norm is, ontdek ik soms tot mijn verbazing dat anderen mij helemaal niet als 
anders zien. Letterlijk krijg ik dan soms te horen: “maar zo zíe ik jou helemaal niet” of “maar jij bent een 
van ons, je begrijpt ons, je spreekt onze taal.” Enerzijds vind ik dat prettig, anderzijds voel ik gelijk de drang 
om mijn eigenheid af te zetten tegen de groep. Ingewikkeld? Misschien. Maar eigenlijk vooral ook mooi, 
om verder te onderzoeken. En – eerlijk is eerlijk: ondanks soms pijnlijke confrontaties met anders-zijn 
(of als anders gezien worden), moet ook ik bewust moeite doen om mijn ‘olifant’ bij te sturen. Er valt nog 
veel te ontdekken. Welkom! 

Miriam Kristalijn
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Diversiteit en Inclusie zijn ’in’. We komen de 
termen tegen in allerlei artikelen en discus-
sies en ze staan in veel organisaties hoog 
op de agenda. Themadagen, conferenties en 
workshops gaan erover. Maar waarom eigen-
lijk? Wat levert het op? Wat is de urgentie 
van Diversiteit en Inclusief Werken in onze 
organisaties? 

Niet nieuw, wel actueel
Diversiteitsbeleid is niet nieuw. Al in de jaren 
’90 besteedde de politiek er aandacht aan, 
met in het tweede Paarse Kabinet zelfs een 
minister voor Integratie. Sindsdien is er wel 
iets veranderd. Waar de nadruk in het ver-
leden lag op de kwantitatieve representatie 
van mensen uit de doelgroepen en op gelijke 
behandeling, is die verschoven naar de vraag 
hoe we kunnen zorgen voor een effectief en 
optimaal gebruik van verschillen.

In de literatuur over diversiteit herkennen we 
die ontwikkeling het meest expliciet in de 
kritische manier waarop we nu kijken naar 
één van de belangrijkste waarden van het 
diversiteitsbeleid uit de jaren ’90: gelijke 
behandeling. Toen stond voorop dat een 
organisatie streefde naar maximale gelijk-
heid tussen verschillende categorieën werk-
nemers. We noemen dat nu ‘kleurenblind 
werken’: negeer verschillen in achtergrond 
en zorg ervoor dat die niet van invloed zijn 

op de manier waarop je iemands werk be-
oordeelt. Dat is in de loop van de afgelopen 
decennia veranderd, want het ‘gelijk behan-
delen’ van verschillende mensen voldoet niet. 
De nadruk ligt nu juist op het profileren van 
verschillen, omdat we daarmee aansluiten bij 
ieders unieke bijdrage en het includeren van 
verschillen: het maximale halen uit de ver-
schillen die we in een organisatie aantreffen. 
We noemen dat de regenboog-organisatie: 
met opzet veelkleurig en met aandacht voor 
individuele verschillen. En soms vraagt dat 
om een ongelijke behandeling. Want niets 
is zo ongelijk als het gelijk behandelen van 
mensen met heel verschillende behoeften en 
kenmerken!

Toch is het thema van gelijke behandeling 
niet helemaal verdwenen, waardoor we bij de 
thema’s Diversiteit en Inclusie nu in feite drie 
doelen hebben: gelijke kansen, vergroten van 
diversiteit in onze organisaties en het inclu-
deren en optimaal benutten van verschillen.

Polarisatie in samenleving en organisaties
De politieke polarisatie in de samenleving 
neemt zienderogen toe. Je kunt ook zeggen: 
de diversiteit in de politiek wordt groter. Dat 
maakt het thema ‘diversiteit en inclusie’ in 
organisaties des te belangrijker, want waar 
verschillen in de samenleving groter worden, 
worden ze dat binnen organisaties ook. 

2.2	 Diversiteit	en	inclusief	Werken	–	
	 	 	 waarom	zouden	we	het	doen?
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Inclusief werken is voor organisaties een 
antwoord op het omgaan met polarisatie in 
de samenleving. 
We merken dat vooral bij organisaties die als 
opdracht hebben om verschillende opvattin-
gen in de samenleving te vertalen naar een 
eenduidig geluid van de overheid. We zien 
het bijvoorbeeld bij ambassades in landen 
met scherpe politieke tegenstellingen, bij 
onderdelen van de Rijksoverheid die veilig-
heidsthema’s aanpakken of bij lokale 
overheden die burgers maximale invloed op 
publieke keuzes willen geven en daarbij met 
tegenstrijdige opinies te maken krijgen. 
Inclusief werken helpt organisaties om ver-
schillende invalshoeken rondom één thema 
bijeen te brengen, om verschillende opvat-
tingen en tegengestelde meningen juist te 
benutten. Het gaat erom op zoek te gaan 
naar de ‘wijsheid’ van iedere stem achter 
iedere mening, zodat je gebruik kunt maken 
van alles wat aanwezig is in een groep of 
team en tot beter gedragen besluiten kunt 
komen. Zoals we al eerder stelden: inclusief 
werken is het managen van diversiteit. Hoe 
diverser onze samenleving en onze organisa-
ties, hoe groter en belangrijker de opgave van 
inclusief werken.

Economische, sociale en legitimatie-motieven
Er vindt veel onderzoek plaats naar de nood-
zaak voor bedrijven en instellingen om 
diversiteit te bevorderen. Hieruit komen 
drie belangrijke motieven naar voren die 
de businesscase voor diversiteit en inclusie 
onderbouwen.

Het eerste motief is dat diversiteit economisch 
voordeel biedt. Teams waarin veel diversiteit 
zit, tonen meer creativiteit en meer innova-
tie. Diverse teams tonen meer divergentie 
in hun ideeënvorming.

De besluitvorming in een divers team – het 
convergeren – is in eerste instantie niet 
gemakkelijker, omdat je meerdere invals-
hoeken en meningen moet betrekken. Maar 
teams waarin de diversiteit goed gemanaged 
wordt en die inclusief werken, komen tot 
betere oplossingen en conclusies die veel 
beter gedragen worden door teamleden. Het 
is niet per se gemakkelijker, maar vaak wel 
beter. Diverse teams zijn flexibeler in hun 
taakopvatting en passen zich gemakkelijker 
aan bij veranderende omstandigheden. Ze 
sluiten bijvoorbeeld gemakkelijker aan bij 
een veranderende klantenkring. 
Ook de voordelen op de arbeidsmarkt 
behoren tot dit economische motief: een 
organisatie die diversiteit zoekt heeft een 
grotere vijver om naar talent te vissen én 
heeft over het algemeen een imagovoordeel. 
In een lastige arbeidsmarkt is dat voor veel 
branches een belangrijke overweging, want 
er zijn nogal wat beroepsgroepen waarvoor 
we de komende jaren forse tekorten verwach-
ten: onderwijs, zorg, IT, bouw en veiligheid. 

Een tweede categorie is het sociale motief. 
Diversiteit in combinatie met inclusie leidt 
tot een hogere medewerkerstevredenheid 
en meer betrokken en loyale werknemers. 
Verzuim neemt duidelijk af binnen teams 
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waarin mensen zich thuis én gewaardeerd 
voelen. Samenwerking wordt over het alge-
meen beter wanneer er meer diversiteit in 
een team zit, mits die verschillen goed benut 
worden. En medewerkers in divers samen-
gestelde organisaties zijn beter in conflict-
management. Logisch: waar meer verschillen 
zijn, moeten mensen vaker een verschil van 
mening oplossen. 

Een derde motief vinden we in de legitimatie. 
Een personeelsbestand dat net zo divers is 
als de samenleving zelf, levert besluiten en 
werkwijzen op die beter herkend worden in 
die diverse samenleving. Burgers (klanten) 
herkennen zich meer in het personeel – en 
dat verbetert de communicatie. Wie zich 
beter vertegenwoordigd voelt door een 
bepaalde organisatie, heeft minder weer-
stand tegen het beleid of de beslissingen 
van die organisatie.
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We hebben beschreven wat we onder diver-
siteit en inclusie verstaan en wat voor orga-
nisaties de redenen kunnen zijn om die 
hoog op hun agenda te zetten.

Toch komt werkelijk inclusief werken niet zo 
gemakkelijk van de grond. Tussen die wens 
om een ‘diverse en inclusieve’ organisatie te 
zijn en de praktijk waarin we het ook daad-
werkelijk realiseren, staan tegenkrachten. 
In dit hoofdstuk beschrijven we die tegen-
krachten en daarna – vanaf hoofdstuk 2.4 – 
wat je eraan kunt doen om een inclusieve 
cultuur te realiseren. We zetten de tegen-
krachten voorop, omdat ze sterk zijn en 
omdat ze veelal onbewust hun werking 
uitoefenen. 

Die onbewuste tegenkrachten zijn: 
• De werking van ons brein 
• Morele oordeelsvorming
• Groepsdynamiek 
• Organisatiecultuur

De eerste drie tegenkrachten beschrijven we 
in dit hoofdstuk. De cultuur komt uitgebreid 
aan de orde in hoofdstuk 2.6 over een aanpak 
op organisatieniveau.

2.3.1 De werking van ons brein
Bij inclusief werken willen we verschillen 
juist wel zien en ze vervolgens benutten. 
Het zou mooi zijn als we een houding hadden 
waardoor we verschillen tussen mensen 
correct kunnen waarnemen en er geen 
verkeerde ‘labels’ opplakken die onze waar-
neming verder beperken. Maar helaas, zo 
werkt ons brein niet. 

Ons brein is sterk gericht op het maken van 
onderscheid en het herkennen van verschil-
len. In een fractie van een seconde plaatsen 
we iemand in een bepaalde categorie en 
geven daar een betekenis aan. En aan wat 
afwijkt of wat we niet goed kennen, geven 
we bovendien eerder een negatieve betekenis. 
Een betekenis die al gauw leidt tot uitsluiting 
van de ‘andere’ ander. Al was het maar in de 
vorm van een grap.

De manier waarop ons brein werkt, is evolu-
tionair zo gegroeid. Ook al zijn we inmiddels 
wel in staat tot het nemen van rationele 
besluiten, toch toont recent onderzoek 
naar de werking van onze hersenen tijdens 
besluitvormingsprocessen onontkoombaar 
aan dat negentig procent van ons denken 
en beslissen nog altijd op de automatische 
piloot gebeurt, gestuurd door het onbewuste 
en tevens ‘oudste’ deel van ons brein.

2.3	 Tussen	wens	en	werkelijkheid:	de	tegenkrachten



“Een mens maakt keuzes in zijn leven, maar jouw keuzes zijn de mijne niet,” zegt een deelnemer tegen mij. 
Ik heb vanmorgen bij de kennismaking van dit langdurige leertraject aan de groep vertelt hoe de samen-
stelling van mijn gezin is. Ik ben vader van drie studerende kinderen uit mijn vorige huwelijk en sinds een 
half jaar is mijn partner bonusvader van een dochter bij twee vriendinnen van ons. Ik ben dus stiefvader 
geworden. Als ik dit vertel zeg ik er tegenwoordig wat vrolijk en luchthartig bij: ‘Wij zijn een regenboog-
familie ten top!’. 

Dat is een verdedigingsmechanisme. Een slotzin van een poging om in twee zinnen de abnormale samen-
stelling van mijn gezin en de complexe totstandkoming ervan aan de luisteraar uit te leggen. Een verzoek 
om die uitleg met compassie te bekijken – je oordelen erover niet te kritisch te laten zijn.
Wij voldoen niet aan de norm. In mijn eigen dagelijkse leven is dat helemaal geen vraagstuk, want het is 
nu eenmaal het leven dat ik leef. En voor zover ik merk, is het ook allang geen vraagstuk meer in de levens 
van mijn kinderen, vrienden, familie of collega’s. Maar in mijn werk moet ik mij vaak voorstellen aan 
mensen die ik nog niet ken. En dan vraag ik me altijd af: ga ik de moeite nemen om uit te leggen hoe het 
zit? Omdat ik weet dat als ik maar een deel van het verhaal vertel, mensen zich op het verkeerde been 
gezet kunnen voelen. En dat is vaak geen probleem. Maar wel als iemand een negatieve mening heeft 
over homo’s. Dat gebeurt me vaker dan ik zou willen.

Het is een uitzondering, zo’n reactie, maar ik heb veel voorbeelden. Bijna altijd lukt het me om in de loop 
van de vaak wat langer durende adviesrelaties met juist deze mensen wel een goede verhouding op te 
bouwen. Mijn devies is dat je van elke klant een beetje moet gaan houden. En juist zij die in het begin het 
lastigst lijken, worden vaak de pareltjes. Voor mij dan. Maar in dit soort situaties vraag ik me altijd weer 
af wat nu de juiste manier van handelen is. En na al die jaren weet ik het eigenlijk nog steeds niet.
Het zijn de situaties waarin je merkt dat mensen iets meer afstand van je nemen. Ineens met meer weer-
stand op je reageren. Geen hand geven, terwijl ze dat eerder wel deden. Vaker ter discussie gaan stellen 
wat je hebt gezegd. Het gebeurt niet zo vaak dat mensen uitdrukkelijk aangeven het een probleem te 
vinden dat ik homo ben. Zo nu en dan. En altijd weer schrik ik ervan. 

Het maakt een verwijt wakker dat ik mezelf ook jarenlang gemaakt heb: je kunt misschien niet kiezen voor 
homoseksuele gevoelens, maar je kunt wèl kiezen om als homo te leven. Als je dat doet en anderen hebben 
er last van, dan is dat verwijtbaar, dan is dat jouw schuld. De pijn die ik mijn ex-vrouw heb aangedaan in 

Jouw keuzes zijn de mijne niet
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ons huwelijk, door telkens weer de twijfels over mijn seksualiteit aan de orde te stellen. De pijn die ik 
mijn ouders heb aangedaan toen ik op mijn 36ste als laatste van hun drie kinderen óók uit de kast kwam 
(ik was tot dan toe de enige ‘normale’). De pijn die ik mijn kinderen heb aangedaan om met gescheiden 
ouders en een vader als homo te moeten leven. Die pijn is mijn schuld. Zulke gevoelens maken die reacties 
in mij wakker. 

Kennelijk veroorzaak ik voor deze mensen een dilemma. Moeten ze expliciet maken dat ze zoveel meningen 
hebben over mijn levensstijl, of mag dat niet? Ze vinden iets en zeggen dat vaak niet, maar laten het wel 
blijken. 

En deze deelnemer heeft er al weer veel conclusies aan verbonden. Ik doe nog een poging: ‘Welke keuzes 
meen je dan dat ik gemaakt heb?’. “Nou, dat lijkt me wel duidelijk. Ik vind gewoon dat kinderen door beide 
ouders – een man en een vrouw, opgevoed moeten worden. En dat een vader bij zijn kinderen moet zijn,” 
zegt hij. “Oh, je denkt dat dat bij ons niet is gebeurd?” Ik probeer nog vriendelijk uit te gaan leggen hoe 
de vork in de steel zit, dat mijn ex-vrouw en ik ruim 10 jaar naast elkaar hebben gewoond in een huis dat 
we doorgebroken hebben, zodat mijn kinderen een kamer hadden in haar huis óf in mijn huis. Dat het voor 
hen eigenlijk één huis was, maar wij allebei wel een eigen huis hadden. Maar voor ik adem gehaald heb 
om de volgende zin uit te spreken, draait mijn gesprekspartner zich omstandig om en gaat in gesprek 
met de persoon links van hem ... En ik besluit dat ik nog een half jaar verder moet met deze deelnemer. 
Mijn moment komt nog wel. Niet nu. 

Op een ROC in Den Haag sta ik voor een groep. Ik geef een les over seksuele diversiteit aan jongeren die 
in leeftijd variëren van 16 tot 21 jaar. Alle kleuren en achtergronden door elkaar. Eén van de jongens roept 
op enig moment uit: “Ik vind het gewoon zo supergoor, als ik denk dat twee mannen het met elkaar doen!” 
“Dat vinden heel veel homo’s en lesbo’s ook als ze denken dat een man en een vrouw het met elkaar doen”, 
zeg ik, “met dat verschil dat je dat overal op tv, in de film, in muziek, voortdurend tegenkomt. Lastig hè?” 
Hij reageert: “Ja, misschien snap ik dat eigenlijk wel.” 
In stilte denk ik: dank je wel Kevin! Ik wou dat mijn volwassen deelnemers en ik het lef hadden om hardop 
te zeggen wat we goor vinden ...

��

Robert van der Riet
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Daniel Kahneman (pyscholoog en Nobelprijs-
winnaar) beschrijft in zijn boek Thinking, Fast 
and Slow de twee systemen die ons denken 
bepalen.

Systeem 1 is het snelle, automatische, emo-
tionele en irrationele deel, dat zich in het 
oudste deel van onze hersenen bevindt, ons 
‘reptielenbrein’. 

Systeem 2 is het langzame, gecontroleerde, 
reflectieve en rationele deel van ons denken 
dat zich in de neocortex bevindt – het nieuw-
ste deel van ons brein. Dit is het deel van ons 
brein dat ons in staat stelt tot zelfreflectie en 
zelfbewustzijn. 

Als negentig procent van ons denken gedomi-
neerd wordt door ons reptielenbrein en zich 
grotendeels reflexmatig en onbewust vol-
trekt, wordt ons gedrag ook grotendeels 
door die onbewuste processen bepaald. Kort 
gezegd komt het erop neer dat ons gedrag 
wordt gestuurd door twee oeroude drijf-
veren: gevaar minimaliseren en beloning 
maximaliseren. Zien we gevaar, dan zullen 
we de neiging hebben weg te gaan uit die 
situatie (away); zien we een kans op belo-
ning, dan zullen we er juist naartoe bewegen 
(towards). 

Op zich lijkt dit een vrij normale reactie op 
bedreiging en beloning. Ons brein werkt 
evenwel asymmetrisch als het gaat om de 
gerichtheid op positieve dan wel negatieve 
elementen. We zien eerder de bedreiging 

dan de kans en zolang we nog niet weten 
wat iets precies is, hebben onze hersenen de 
neiging om uit te gaan van gevaar. Vanuit 
deze werking is het niet verwonderlijk dat 
we geneigd zijn om een afwijking, welke dan 
ook, in eerste instantie af te wijzen. 

Deze onbewuste en automatische proces-
sen zijn deels handig; ze besparen ons tijd 
en energie, en stellen ons in staat om snel 
onderscheid te maken en snel te handelen. 
Ze helpen ons bovendien om betekenis te 
geven aan wat we waarnemen en ervaren. 
Anderzijds leiden juist deze automatische 
processen ook tot fouten en verkeerde in-
schattingen. We maken dan onderscheid op 
basis van onterechte kenmerken en geven 
een verkeerde betekenis aan iets of iemands 
handelen. Bewuster omgaan met alles wat 
anders is, vraagt dus om meer bewustzijn 
in ons denkproces en de bereidheid om de 
betekenis die je aan iets geeft, voor jezelf ter 
discussie te stellen. Veel van de methoden die 
we vanaf hoofdstuk 2.4 beschrijven gaan over 
dit vermogen.
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2.3.2 Acht denkfouten
In ons oordelen over anderen maken we 
fouten waarvan we ons meestal niet bewust 
zijn. Die fouten treden sterker op naarmate 

we iemand minder goed kennen. Hieronder 
zetten we deze fouten kort uiteen. 

1.	Anchoring	bias	
Dit is de neiging om te sterk te focussen 
op één eigenschap of een enkel stukje 
informatie. Je baseert je oordeel op één 
enkel ding en kijkt niet naar nuancerende 
overige informatie.
“Ik zag het direct, bij binnenkomst wist ik al 
genoeg.”

2. Confirmation bias
De neiging om te zoeken naar informatie 
die je vooroordelen bevestigt, in plaats van 
te zoeken naar informatie die je vooroor-
delen ontkracht.    
“Ik zei het al, wij zijn daar echt heel erg goed in.”

3.	Status	quo	bias	
De neiging om ervoor te zorgen dat za-
ken hetzelfde blijven. 
“Waarom wil hij het altijd anders doen; het gaat 
toch goed zo?”

4.	Stereotypering
De verwachting dat een lid van een bepaal-
de groep kenmerken heeft zonder feitelijke 
informatie over die persoon te hebben.
“Wat moeten wij nou met zo’n 60-plusser?”

5.	Actor-observer	vooringenomenheid.	
De neiging om gedrag van anderen te 
veel te verklaren op basis van hun per-
soonlijkheid en te weinig op basis van de 
invloed van hun situatie.
“Hij is daar gewoon niet goed in, het is hem nog 
nooit gelukt.”

6.	halo-effect
De neiging om één positief aspect van 
iemand bepalend te laten zijn voor allerlei 
andere aspecten.
“Hij presenteert zich zo goed, dit is een toptalent!”

7.	in-group	vooringenomenheid
De neiging om een voorkeursbehandeling 
te geven aan iemand die we zien als lid 
van onze eigen groep.
“Laat hem ’t maar doen, hij weet hoe we hier 
werken.”

Als u tijdens het lezen denkt: ‘daar heb ik 
geen last van’, dan is de kans vrij groot dat 
u last hebt van de laatste denkfout:

8.	Bias	blind	spot
De neiging om jezelf te zien als iemand die 
minder last heeft van denkfouten dan 
anderen ...
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2.3.3 Morele oordeelsvorming
Een minder bekend aspect dat ook een 
belangrijke rol speelt bij diversiteit en inclu-
sief werken, is morele oordeelsvorming. Ook 
hier gaat het over een proces dat zich veelal 
onbewust afspeelt en sterk van invloed is op 
hoe we anderen of afwijkende opvattingen 
beoordelen. Zeker wanneer het gaat over 
‘morele’ oordelen – dat wat we goed of fout 
vinden.
Op verjaardagsfeestjes over religie of poli-
tiek praten kan in veel families tot heftige 
discussies leiden. Er is maar weinig dat voor 
zoveel verdeeldheid zorgt tussen groepen 
met tegengestelde of verschillende menin-
gen als deze thema’s, en tegelijkertijd maar 
weinig dat voor zoveel verbondenheid zorgt 
binnen groepen. Dat komt omdat het bij deze 
thema’s over morele oordelen gaat: keur je 
iets goed of keur je het af, ben je het ermee 
eens of niet?

De Amerikaanse moreel-psycholoog Jonathan 
Haidt deed uitgebreid onderzoek naar morele 
oordelen als ‘terecht/onterecht’ of ‘waar/
onwaar’ en de onderbouwing daarvan. De 
(morele) waarden waar mensen naar leven, 
komen voort uit intuïties die voor hen diep-
geworteld, vanzelfsprekend en waar zijn. 
In zijn boek ‘The Righteous Mind – Why Good 
People are Divided by Politics and Religion’ laat 
Haidt zien hoe morele oordelen tot stand 
komen. Wanneer mensen de vraag krijgen 
waarom zij bepaalde situaties afkeuren, blijkt 
dat ze hun afkeuring zelden rationeel kun-
nen onderbouwen: “Ik kan het niet uitleggen, 

maar het is gewoon fout.” Luisterend naar 
een ander (van een andere politieke stroming 
of van een andere religie), met andere waar-
den en een ander moreel kompas, zijn men-
sen niet in staat om de rationele argumenten 
van die ander te horen en te waarderen. 

Haidt zegt daar over:
1.  We hebben een snel intuïtief moreel   

oordeel over situaties, over ‘anderen’. 

2.  We proberen dat oordeel vervolgens 
rationeel te onderbouwen – niet als een 
zoektocht naar ‘waarheid’, maar om onze 
eigen emotionele reactie te ondersteunen 
of te rechtvaardigen.

3.  De norm van de groep(en) waarvan we 
deel uitmaken, is in grote mate bepalend 
voor de rationele onderbouwing. 

Ook Haidt ziet de werking van het menselijk 
brein als belangrijke en bepalende factor. Het 
deel van de snelle, automatische, reflexma-
tige processen (inclusief emotie en intuïtie), 
noemt hij de ‘olifant’. Deze automatische pro-
cessen zijn zeer sterk ontwikkeld, ze zetelen 
in het oudste deel van het brein – dat we al 
eerder het ‘reptielenbrein’ noemden.
Het deel met de gecontroleerde, rationele 
processen (het argumenteren) noemt Haidt 
de ‘berijder’. En gezien de omvang en kracht 
van de olifant, is de neiging van de berijder 
vooral om de olifant te bedienen, door de 
keuzes van de olifant te onderbouwen en te 
verdedigen.
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Op basis van grootschalig internationaal 
onderzoek komen Haidt en zijn collega’s 
tot de volgende moral foundations of morele 
basiswaarden. Het zijn steeds twee termen, 
waarvan de eerste van grote waarde is en de 
tweede – tegenovergestelde – direct afkeer of 
weerzin oproept. 

1.	Zorgen	voor	/	beschadigen	
Deze waarde is gerelateerd aan onze evolu-
tie, waarin we ons als zoogdieren zijn gaan 
hechten aan anderen – waardoor we het 
vermogen ontwikkeld hebben om de pijn 
van anderen te voelen. Waarden als vriende-
lijkheid, zorgzaamheid en tederheid komen 
hieruit voort. Alles wat binnen ‘zorg’ past 
keuren we goed, alles wat ‘schade’ toebrengt 
keuren we af.

2.		Eerlijkheid	en	rechtvaardigheid	/		
bedriegen	en	onrecht	

Deze waarde is gerelateerd aan het evolu-
tionaire proces van wederkerigheid. Het gaat 
om ideeën van rechtvaardigheid en rechten. 

Wanneer we iets als oneerlijk of onrecht-
vaardig beoordelen, roept dat veelal heftige 
emoties op.

3.	Loyaliteit	/	verraad	
Deze waarde komt voort uit onze geschie-
denis als ‘tribal creatures’ – wezens die in 
staat zijn om wisselende coalities te smeden. 
Waarden zoals patriottisme, zelfopoffering 
ten gunste van de groep komen hieruit voort. 
‘One for all, all for one’.

4.	Autoriteit	/	subversie	(ondermijning)
Deze waarde is gevormd door onze lange 
primaten-geschiedenis van hiërarchische 
sociale interacties. Daaraan ontlenen we 
vervolgens de waarden van leiderschap en 
volgers, inclusief eerbied voor gelegitimeerde 
autoriteit en respect voor tradities.

5.	heiligheid	/	ontheiligen	
Deze waarde is gevormd door de psychologie 
van afkeer, walging en besmetting. Het ligt 
ten grondslag aan religieuze ideeën om te 
streven naar een verheven, nobel leven. 
De idee is dat het lichaam een tempel is die 
ontheiligd kan worden door immorele activi-
teiten.

6.	Vrijheid	/	onderdrukking	
Deze waarde betreft de gevoelens van 
weerstand en wrok die mensen voelen ten 
opzichte van degenen die hen domineren en 
hen beperken in hun vrijheid. Deze waarde 
staat vaak op gespannen voet met die van 
autoriteit. 
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Wanneer zich in een groep of discussie 
morele oordelen van goed of fout voordoen, 
is het raadzaam om naar deze zes morele 
waarden te kijken en uit te vinden welke 
daarvan een rol speelt. Waar gaat het ten 
diepste om, wat maakt dat mensen zo heftig 
en emotioneel reageren? – Waarschijnlijk is 
dan één (of meerdere) van de zes waarden in 
het geding. 

Waarom is dit zo belangrijk in het licht van 
diversiteit en inclusie? 

Morele waarden zijn vaak diep verankerd, 
geven (vaak) op impliciete wijze richting aan 
keuzes die mensen maken en kleuren hun 
perceptie van andere groepen. Juist omdát 
ze zo diep verankerd zijn en omdat ze daar-
mee de ‘identiteit’ van individuen en groepen 
mede bepalen, kan het zo ingewikkeld zijn 
om werkelijk nieuwsgierig te zijn naar en 
waardering te hebben voor de kijkwijzen van 
anderen. 
Haidt zegt daarover: moraliteit bindt en 
verblindt. 

Bronnen: The Righteous Mind – Why Good People are Divided by 

Politics and Religion (Jonathan Haidt, 2012); www.moralfounda-

tions.org; The Happiness Hypothesis (Jonathan Haidt, 2015)

Kijktip: Haidt over ‘Eerst intuïtie, dan pas argumentatie’ 

https://www.youtube.com/watch?v=aSjCBizn7eI

2.3.4 Groepsdynamiek
Net als bij ons brein leidt de dynamiek van 
groepen eerder tot uitsluiting dan tot inclu-
sie. We lichten dat hieronder toe.

Een belangrijk kenmerk van elke groep is dat 
ze naar evenwicht zoekt, naar homeostase. Een 
groep kun je zien als een psychologisch veld 
dat bestaat uit een aantal krachten dat van 
invloed is op het gedrag van de leden van de 
groep. Deze krachten kunnen zowel stimule-
rend als remmend zijn. Bij het verstoren van 
het evenwicht in de groep zal de groep dit 
als een spanning ervaren en zal iedereen een 
nieuw evenwicht proberen te vinden, dan wel 
de spanning weg te nemen. Een afwijkende 
mening wordt door de groep (hoewel de leden 
zich er niet direct van bewust zijn) ervaren 
als een verstoring in het veld en de leden 
zullen dan – veelal onbewust – proberen de 
spanning te verminderen. Vaak gebeurt dat 
door de persoon met de afwijkende mening 
subtiel of meer openlijk onder druk te zetten 
om zijn of haar mening los te laten. 
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Wie zich niet conformeert wordt snel minder 
sympathiek gevonden, genegeerd of minder 
gevraagd voor specifieke rollen. Met als 
ultieme straf de uitsluiting.
De groep reageert dus met druk op een af-
wijking – druk om je te conformeren aan de 
gedragsregels en waarden en normen van de 
groep. 
Niet willen afwijken – je eigenheid niet uit-
leven – kan belonend zijn, want je verstoort 
het evenwicht in de groep niet. Een fraai 
voorbeeld hiervan kennen we als de Abilene 

paradox. De paradox komt er in essentie op 
neer dat mensen meegaan in een besluit, 
zich conformeren aan ‘wat de groep wil’, 
terwijl dat tegengesteld is aan wat iedereen 
in die groep individueel wil of belangrijk vindt. 
De paradox ontstaat door een gebrekkige 
groepscommunicatie, waarbij alle betrok-
kenen ten onrechte denken dat de eigen 
voorkeur strijdig is met die van de groep, 
waardoor ze geen bezwaar maken of zich 
niet uitspreken. Dit gebeurt uit angst om 
wrijving te veroorzaken. 

Wanneer we tot een groep behoren, bepaalt 
dat ook hoe we tegen een andere, onbeken-
de of afwijkende groep aankijken. In haar 
boek ‘Succes in Veelvoud’ beschrijft Esther 
Mollema hoe ons brein naar de eigen groep 
kijkt: 
•  We zien de leden van onze eigen groep als 

individuen.
• We accepteren verschillen. 
• We herinneren ons vooral de positieve 
 feiten.
•  We zien en herinneren ons beter de 
 individuele bijdragen.
•  We werken hard voor elkaar en zijn bereid 

iets voor elkaar op te offeren.

In ons brein roept de ‘eigen groep’ gevoelens 
op van vertrouwen, waardevol zijn, zelf-
vertrouwen en veiligheid. 

Ons brein kijkt anders naar de ander groep:
•  We zien leden van de ander groep (of 

groepen) als een homogene groep die 
 we gemakkelijk stereotyperen.
•  We herinneren vooral de minder positieve 

feiten van die groep.
•  We verkleinen de verschillen in de ander 

groep en dichten alle leden dezelfde  
eigenschappen toe.

•  We vergeten gemakkelijker de bijdragen 
van individuen uit die groep.

•  We hebben minder energie om echt iets 
voor de individuen in deze groep te bete-
kenen, we zijn minder bereid ze te helpen. 

In ons brein roept de ander groep gevoelens 
op van onrust, wantrouwen en vijandig-
heid. 

De	dynamiek	van	de	eigen	groep	/	ander	groep
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We hebben als mensen de sterke behoefte om 
bij een groep te horen – dat zit in onze genen. 
We worden geboren in een familie (groep) en 
we zien dat kinderen er alles voor over hebben 
(tot ziek worden toe) om te voorkomen dat ze 
uit het nest vallen of worden uitgesloten van 
de groep waartoe ze behoren. Duizenden jaren 
lang hebben we de groep ook nodig gehad 
om te overleven. In je eentje was het immers 
praktisch onmogelijk jezelf te beschermen of 
te wapenen tegen gevaar. En in je eentje lukte 
het evenmin om succesvol te jagen en jezelf 
voortdurend van voedsel te voorzien. Bij een 
groep horen betekent dan letterlijk en figuur-
lijk: kunnen overleven. Logisch dus dat we 
er veel voor over hebben om bij een groep te 
(blijven) behoren en aldus geneigd zijn ons te 
voegen naar de mores van de groep.

Door mee te gaan met wat jij denkt dat de 
groep wil en vooral niet af te wijken, heb je 
meer kans om bij de groep te (blijven) horen 
– oftewel een grotere kans op inclusie. Maar 
door je niet uit te spreken verdwijnen tegen-
stellingen en verschillende opvattingen onder 
water. Meestal komen ze dan in een later 
stadium weer boven water en leiden tot 
conflicten en gedoe in de ‘onderstroom.’
Uniek zijn en er toch bij horen is een para-
doxaal verlangen van ieder individu. Vandaar 
dat je het werken aan inclusie vooral op 
groeps- en organisatieniveau moet realiseren.

Het is een hete zomerse dag. Jerry en zijn vrouw 
zijn op bezoek bij haar ouders in Coleman, Texas. 
Ze vermaken zich met domino. Op een gegeven 
moment doet de schoonvader het voorstel om 
naar Abilene te rijden (85 km ver), om daar in een 
cafetaria te gaan eten. 
Jerry denkt: “Wat? Naar Abilene, zo’n eind rijden, 
in deze hitte?” 
Maar zijn vrouw zegt: “Klinkt als een geweldig 
idee. Ik vind het leuk om te gaan. En jij, Jerry?” 
Jerry: “Klinkt goed voor mij. Ik hoop alleen dat 
je moeder ook wil gaan.” 
Waarop de schoonmoeder toevoegt: “Natuurlijk 
wil ik gaan. Ik ben al lang niet meer in Abilene 
geweest.” 
De familie gaat op pad, het eten is beroerd, de 
reis ook. Wanneer ze vier uur later weer thuis 
komen, zegt Jerry uit beleefdheid: 
“Dat was een geweldig uitstapje, toch?” 
Waarop de schoonmoeder antwoordt: “Eerlijk 
gezegd vond ik er niets aan. Ik was liever thuis 
gebleven, maar ik ging mee omdat jullie drieën 
zo enthousiast waren.” Jerry protesteert: “Ik was 
net zo lief thuis gebleven. Ik ging alleen maar 
mee om jullie ter wille te zijn!” 
Zijn vrouw: “Kijk niet zo naar mij. Jullie drieën 
wilden gaan! Ik ging alleen maar mee om aardig 
te zijn en om jullie blij te maken.” 
En tot slot de schoonvader: “Ik wilde helemaal 
niet naar Abilene. Ik dacht alleen dat jullie je 
misschien verveelden. Jullie zijn er zo weinig, 
ik wilde zeker weten dat jullie het naar je zin 
hadden.”



Vanochtend zei iemand het nog: wat ben jij bevoorrecht, je hebt alles: je bent gelukkig getrouwd, hebt 
drie ‘goed gelukte’ kinderen, je bent gezond en zakelijk succesvol. Én je ziet er ook nog eens goed uit 
(voor je leeftijd ...). Het perfecte plaatje dus en schier onmogelijk te bedenken dat daar iets van schroom 
of onzekerheid in zou kunnen zitten.

Dit cahier over diversiteit en inclusiviteit leidde de afgelopen maanden tot een aantal mooie gesprekken 
over dit onderwerp. Zoals we aanraden in dit boekje, ben ik zelf ook op onderzoek gegaan naar wat ik met 
het onderwerp heb. En dat is best veel, hoewel je dat op het eerste oog misschien niet zou verwachten. 
Het maakt ook dat ik me realiseer dat je zeker niet zichtbaar tot een minderheidsgroep hoeft te behoren 
om uitsluiting te kennen - om te weten, simpelweg omdat je het ervaren hebt, hoe het voelt om er niet 
bij te horen.

In mijn geval zat die ervaring vooral in mijn jeugd. In 1965 ben ik als derde dochter van ouders uit 
Amersfoort en Utrecht, geboren in een heel klein dorpje op het platteland in Salland. Mijn vader was er 
hoofd van de enige lagere school en daarmee één van de notabelen van het dorp. Verder was het dorp 
vooral bevolkt door boeren, een smid en een timmerbedrijf. Met midden in het dorp de katholieke kerk.
Ons gezin viel op vele manieren op, waarvan voor mij de belangrijkste was dat we geen Sallands spraken. 
Sterker nog, mijn ouders vonden het erg belangrijk dat we ABN spraken, het inslikken van de -en aan het 
eind van woorden werd consequent gecorrigeerd. Dat viel dus op, omdat buiten ons, iedereen in het dorp 
dialect sprak.

Daarnaast leidden we een net iets ander leven dan de anderen. Wij aten op zondag geen soep met 
pudding om twaalf uur, maar juist heel uitgebreid - nadat we eerst lekker hadden zitten borrelen samen. 
Doordeweeks aten wij ‘pas’ om zes uur, terwijl al mijn lagere schoolgenootjes dat om vijf uur al deden. 
Dus het laatste uur van de middag zat ik alleen en als ik na het eten eindelijk weer buiten kwam, zat 
iedereen al bijna weer binnen.

Mijn ouders hielden van reizen, dus zo lang ik mij kan herinneren gingen wij elke zomer minstens vier weken 
op vakantie. Een boerenbedrijf met vee gaat 24/7 door, dus geen buitenlandse vakantie voor de kinderen 
uit het dorp. Op zichzelf geen grote verschillen, maar bij elkaar opgeteld maakte het ons gezin – en dus mij – 
anders.

Van allochtoon in je eigen land tot niet apart genoeg
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Voor zover ik mij de eerste jaren niet zo bewust was van dit anders-zijn, werd het me later wel duidelijk 
gemaakt. ‘Stadse’ was de gangbare benaming die kinderen en volwassenen gebruikten om mij te duiden. 
Voor mij was het een scheldwoord: je bent niet van hier, je draagt andere kleren, je verstaat ons maar 
ten dele, je bent een studiebol dus we moeten je niet. Tijdens mijn tijd op de middelbare school ben ik 
dat ‘er niet bij horen’ juist gaan cultiveren. Samen met mijn zussen trok ik op zaterdagavond de meest 
buitenissige kleren aan die ik kon vinden in mijn kast, om daarmee in vol ornaat richting de kerk te 
wandelen. Het dorp sprak er schande van. Heel leuk vond ik dat. En zodra de kans zich voordeed om 
te vertrekken deed ik dat, direct na de middelbare school. 

En natuurlijk werkte het door in mijn verdere leven; ik voel me nog steeds vaak wat ongemakkelijk in 
groepen en heb een sterke antenne ontwikkeld voor wat anderen van mij verwachten. 

Niet anders genoeg?
Het onderzoek naar hoe uitsluiting bij mij werkt, naar wat ik eigenlijk belangrijk vind en hoe ik kijk, 
welke waarden daarin meedoen, bracht mij tot nog een andere realisatie. Ik ken mijzelf als aanpassend, 
dat wat zich aandient volgend. Dat is wat jarenlang je onbewust aanpassen aan wat jij denkt dat anderen 
van je willen zien, je oplevert. Maar ik ken mijzelf ook als iemand die wel degelijk een beetje anders wil zijn, 
noem het uniek. Ik behoor niet graag tot een groep waar anderen me in zetten. Na mijn scheiding hoorde 
ik ineens bij de groep alleenstaande en verlaten moeders. Ik heb me er flink tegen verzet. En tijdens het 
schrijfproces van dit cahier werd ik mij ervan bewust dat juist dat ánders-zijn, heel subtiel en geleidelijk, 
de norm begon te worden. Wie van ons heeft het meest aangrijpende verhaal, het meest recht van 
spreken, wie verdient het predicaat: meest divers? Het brengt me terug bij het besef dat elk mens en dus 
ook ik, beiden willen: er helemaal bij horen, hetzelfde zijn en tégelijkertijd uniek, anders dan de anderen. 
Als het zwaartepunt aan de ene kant zit, komt onherroepelijk het verlangen naar de andere kant. Ik voel 
me dus juist niet uniek genoeg, val niet op, spring er niet uit. Wat voeg ik dan toe, waarom zou je mij 
erbij willen hebben? Ik ga naarstig op zoek naar ‘mijn verhaal’, wil ook raken en geraaktheid voelen. 

Dit is het dus: we willen niet anders zijn, maar we koesteren het tegelijkertijd. We poetsen het weg én 
staan ons erop voor. Hier kan ik alleen maar met compassie naar kijken, met oprechte interesse onderzoeken. 
Alle (voor-)oordelen die ik heb, voor zichzelf laten zorgen, er niet naar handelen, ze gewoon laten zijn. 
En intussen proberen om de ander én mijzelf zo goed mogelijk te zien – als mens, als ander, precies zoals ik. 

Yvonne Gerritsen
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We hebben beschreven wat Diversiteit en 
Inclusie is, en wat het zo lastig maakt. Dat 
wil evenwel niet zeggen, dat je er weinig of 
niets aan kunt doen. Integendeel, maar het 
vraagt wel om een proces waarin bewust-
wording en zelfonderzoek een grote rol 
spelen. We beschrijven de stappen die je kunt 
zetten op weg naar een cultuur van inclusie 
en het benutten van diversiteit. 
Die stappen kun je zetten op zowel persoon-
lijk als team- en organisatieniveau. 
We beschrijven eerst het persoonlijke niveau. 
De stappen op team- en organisatieniveau 
zien er vergelijkbaar uit, maar vragen om 
andere interventies. 

1.	 onderzoek	wat	er	bij	anderen	speelt
Je bewust worden van wat diversiteit en in-
clusie (erbij horen) inhoudt en hoe het speelt 
op de werkvloer of in jouw organisatie, doe 
je in eerste instantie vooral door om je heen 
te kijken en te vragen hoe anderen het thema 
‘diversiteit en inclusie’ ervaren. De essentie 
is, dat je je bewust wordt van de manier 
waarop anderen – die op de een of andere 
manier deel uitmaken van een minderheid of 
afwijken binnen een groep of organisatie – 
het ervaren. 
Hoe persoonlijker dat gesprek met een ander, 
hoe meer impact het thema op jou zal heb-
ben. Zoek dus dat persoonlijke gesprek op, 
luister en verwonder je. We hebben allemaal 
twee ogen, twee oren en maar één mond. 
Dat is niet voor niets: kijken en luisteren zijn 
belangrijker dan spreken.
In hoofdstuk 2.3 beschreven we de onbewus-
te en krachtige mechanismen die ons ertoe 
aanzetten om het ‘andere’ af te wijzen of te 
vermijden. Laten we de werking van al die 
processen vooral niet onderschatten. Maar 
er is één prachtige vraag die al die mechanis-
men ontkracht en teniet kan doen: “Hoe is dit 
voor jou?”
In deze eerste fase van bewustwording gaat 
het erom dat we leren beseffen dat een ander 
een andere betekenis kan geven aan dezelfde 
handelingen of gebeurtenissen. Daarbij ga je 
ook ontdekken dat je doorgaans beperkt bent 
in de betekenis die jij aan iets geeft. 

2.4	 Naar	een	inclusieve	organisatiecultuur	

De	3	stappen	op	weg	naar	
een	cultuur	van	inclusie	

en	het	benutten	van	diversiteit		

1.	Kijk	om	je	heen

2.	Kijk	naar	binnen

3.	Formuleer	wat	jij	belangrijk	vindt
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Het vraagt moed om die beperking te aan-
vaarden en je te realiseren dat er naast jouw 
betekenis, nog heel andere betekenissen 
mogelijk zijn.
Openstaan voor de beleving van de ander, 
nieuwsgierig zijn en je oordeel zoveel mo-
gelijk uitstellen of ‘parkeren’, is wat je nodig 
hebt voor de eerste stap van het je bewust 
worden.

2.  Reflecteer: onderzoek wat er bij jezelf 
speelt	

Het proces van ‘inclusie’ begint met om je 
heen te kijken – naar buiten, naar anderen – 
en vragen te stellen. 
Daarna volgt de tweede stap: naar binnen 
kijken, een dieper onderzoek naar waar jij 
vandaan komt, van welke meerderheid 
en minderheid jij deel uitmaakt en welke 
normen jij – bewust of minder bewust – 
hanteert in het contact met anderen. 

Normen zijn de gedragsregels waar we ons 
bewust of onbewust aan houden. Normen 
zijn de meetlat waaraan we het gedrag van 
anderen spiegelen, zeker als die ander afwijkt 
of in een bepaald opzicht ‘vreemd’ voor ons 
is. Geen hoofddoek mogen dragen op het 
werk is een norm. Elkaar in de ogen kijken 
tijdens een gesprek ook. Dat de voorzitter de 
vergadering opent en bepaalt wie het woord 
voert, eveneens. Dit zijn voorbeelden van 
wat we ‘openlijke normen’ noemen. Ze staan 
weliswaar niet opgetekend in een of ander 
handboek, maar ze zijn er in de organisatie 
en iedereen kent ze. Die verzameling van 

normen vormt een onderdeel van wat we 
organisatiecultuur noemen: “zo doen we dat 
hier, en daar moet jij je aan houden ...” 
Wie afwijkt, krijgt dat te horen of – erger 
nog – hoort er niet meer echt bij, wordt 
uitgesloten.

Naast de openlijke normen, hebben we alle-
maal ‘impliciete’ normen: de regels en de 
meetlat waar we ons veel minder van bewust 
zijn, maar die we voortdurend toepassen in 
ons contact met anderen. Het zijn juist die 
impliciete, veelal minder bewuste normen die 
continu om reflectie vragen: “Hoe oordeel ik, 
en op basis waarvan? Wat vind ik ‘normaal’?”

In het verhaal van Johan zie je verschillende 
normen een rol spelen. Zo is de manier 
waarop je een ander aanspreekt als die iets 
niet op tijd aanlevert, een norm binnen het 
team. En Nushra wijkt af van die norm; ze 
reageert té direct, vindt Johan. Ze brengt 
daarmee schade toe aan de onderlinge ver-
houdingen. Ook al onderzoekt Johan waarom 
Nushra willens en wetens zo direct reageert 

“Kun je die twee normen 
naast elkaar laten bestaan, 
zonder er een oordeel 
over te vellen?”
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en kan hij er begrip voor opbrengen, dan nog 
houdt hij vast aan wat hij ‘normaal’ vindt in 
het aanspreken van anderen en keurt haar 
gedrag niet goed.

Als Johan bij Henk-Jan onderzoekt wat deel-
name aan de Pride-optocht voor hem bete-
kent, ontdekt Johan dat die ene dag op een 
boot symbool staat voor seksuele vrijheid en 
‘er mogen zijn zoals je bent’. Zonder dat je 
daar steeds verantwoording over af hoeft te 
leggen. 

Dat zal er waarschijnlijk toe leiden dat Johan 
de boottocht door Amsterdam en de deel-
name door Henk-Jan veel beter begrijpt. Maar 
in het verhaal schemert wel door dat Johan 
blijft vinden dat je niet zo te koop hoeft te 
lopen met je seksuele voorkeur. Dat vindt 
Johan niet ‘normaal’. Het onderzoeken leidt 
niet direct tot een andere norm, maar je be-
wust worden van je eigen norm is wel de 

eerste stap die je moet zetten, omdat die 
norm bepaalt wat je wel en wat je niet 
normaal vindt en waarom. Daarna komt het 
onderzoek – de reflectie – van de vraag of je 
bereid bent de norm van de ander te accep-
teren. Je hoeft het er niet direct mee eens 
te zijn of je eigen norm te veranderen, maar 
mag het zo zijn dat de ander er een andere 
norm op na houdt dan de jouwe? Kun je die 
twee normen naast elkaar laten bestaan, 
zonder er een oordeel over te vellen?
Dat is de centrale vraag in de reflectie op je 
eigen normen.

De essentie van deze tweede stap wordt ook 
weer bepaald door krachtige en verdiepende 
vragen: 
“Welke norm hanteren wij – of ik – eigenlijk 
voor dit of dat ...?”
 “Waar komt die norm vandaan?”
“En welke norm hanteert de ander?”
“Kan ik die andere norm begrijpen, mag die er 
wat mij betreft ook zijn?”

Met dat onderzoek ben je niet in één keer 
klaar, het is een proces dat je op verschil-
lende momenten weer aan moet gaan. Voor 
jezelf, of in gesprek met een ander. Het 
vraagt om moed, eerlijkheid en het uitstellen 
of nuanceren van een oordeel over jezelf en 
over anderen.
Herkennen en erkennen van verschillen die er 
bestaan tussen jou en de ander is één belang-
rijke stap. Onder ogen zien en praten over 
dat waar we het anders nooit over hebben, 
een belangrijke tweede.

“Al het onderzoek naar 
processen van uitsluiting 
laat hetzelfde zien: wie er 
niet bij hoort, gaat minder 
presteren”
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2A.	 	onderzoek	je	eigen	ervaring	met		
uitsluiting	en	er	niet	bij	horen

Moed heb je ook nodig bij een andere vraag 
in het zelfonderzoek: “Wat is mijn eigen erva-
ring met uitsluiting of ‘er niet bij horen’?”
Iedereen maakt wel eens mee dat je nieuw 
bent in een groep en er niet direct bij hoort, 
dat is niets bijzonders. Maar heb je ook mee-
gemaakt dat je buiten een bepaalde groep 
bleef, dat je het gevoel kreeg dat je er niet 
bij hoorde of bij mocht horen? Hoe ben je in 
die situatie met dat gevoel omgegaan? Heb 
je het opgelost door de keuze bij jezelf te 
houden: ‘ik wil helemaal niet bij deze groep 
horen?’ Of heb je je er niets van aangetrok-
ken en je heil gezocht in groepen waar jij 
wél deel van uitmaakt? Of heb je heel erg je 
best gedaan om er toch bij te mogen horen? 
En hoe was het voor jou, als dat desondanks 
toch niet echt lukte?

De keuze van hoe je zelf omgaat met uitslui-
ting of er-niet-bij-horen hangt in hoge mate 
af van de alternatieven die je hebt. Als ik 
me in veel situaties en groepen ‘thuis’ voel, 
vind ik het niet zo erg als dat een keer niet 
zo is. Als ik duidelijk niet bij een groep hoor 
en de mogelijkheid heb om uit die groep te 
vertrekken, ervaar ik die situatie ook niet 
als vervelend. Maar als ik dat alternatief niet 
heb, omdat ik bijvoorbeeld op mijn werk niet 
de keuze heb om een groep te verlaten – en 
ook niet veel keus heb in het soort werk dat 
ik doe of bij welke organisatie – dan wordt 
‘er-niet-bij-horen’ wel vervelend. En al het 
onderzoek naar processen van uitsluiting 

laten hetzelfde zien: wie er niet bij hoort, 
gaat minder presteren. Dat laatste is zicht-
baar voor anderen en op z’n minst voelbaar 
voor jou zelf. Er niet bij horen is altijd een 
vervelende ervaring die knaagt aan de men-
selijke basisbehoefte om deel uit te maken 
van een groep.

Onder ogen zien waar jij zelf geen deel uit-
maakte – of mocht maken – van een groep, 
doet dat vervelende gevoel waarschijnlijk 
terugkeren. Dat is geen plezierig onderzoek, 
want het herinnert je mogelijk aan je eigen 
kwetsbaarheid en gevoelens van alleen-zijn. 
Dat toch opzoeken vraagt moed om je eigen 
kwetsbaarheid (weer) onder ogen te zien. 
Maar hoe beter je dat doet, hoe meer begrip 
je op kunt brengen voor de ander die zich op 
de één of andere manier niet volledig thuis 
voelt op het werk.

2B.	 	Wat	ik	afwijs	in	de	ander,	zegt	veel	
over	mijzelf

Moed heb je ook nodig om bij jezelf te onder-
zoeken hoe jij zelf omgaat met het afwijzen 
van anderen. Het is heel gemakkelijk om te 
zeggen dat wat jou betreft ‘iedereen er mag 
zijn zoals hij of zij is’, maar is dat werkelijk 
zo?
Wat zijn mensen die je liever ontwijkt of 
waar je het gesprek liever niet mee aangaat? 
Wat maakt dat sommige mensen je snel 
kunnen irriteren? 
Zowel je eigen normen als je eigen waarden 
spelen een rol in het oordelen over en af-
wijzen van anderen. 
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Naast mijn persoonlijke normen en waar-
den speelt er bij afwijzing nog iets mee: dat 
wat ik in de ander afwijs, zegt ook iets over 
mijzelf. 

Dit is wellicht het moeilijkste deel van het 
zelfonderzoek, omdat er in het afwijzen van 
een kenmerk of het gedrag van de ander 
altijd iets zit dat ik zelf ook heb. Ook al wil 
ik dat liever niet onder ogen zien of erken-
nen. Ik geef een persoonlijk voorbeeld om dit 
proces te illustreren.

Als leidinggevende stoor ik me aan mede-
werkers en collega’s die geen initiatief tonen. 
Of zeggen dat ze dat wel willen doen, maar 
het niet durven. Ik heb moeite met mensen 
die zich passief opstellen en altijd excuses 
hebben waarom ze een bepaalde situatie of 
keuze niet aangaan. En ik kan al helemaal 
niet tegen mensen die zich als slachtoffer 
opstellen. Dat roept bij mij direct irritatie op 
en een reactie in de trant van ‘zeur niet en 
ga wat doen’ – wat voor mensen die zich zo 
opstellen zelden of nooit een helpende sug-
gestie is. Mijn reactie is de verwoording van 
mijn afwijzing.

Het is boeiend om te onderzoeken waar die 
reactie bij mij vandaan komt. Wat heb ik met 
‘zwak’ zijn, waarom reageer ik zo direct en 
afwijzend op passiviteit? Is dat mijn eigen 
angst voor passief of onmachtig zijn? 
Waar komt dat vandaan, waar heb ik dat ge-
leerd of ontwikkeld? Wat waren (waarschijn-
lijk als kind) voor mij situaties waarin ik 

onmachtig was en hoe heb ik geleerd om 
daarmee om te gaan? Wat maakt dat ik in 
onplezierige of afhankelijke situaties (wat 
voor mij hetzelfde is) altijd voor de actie en 
het initiatief kies? Waarom schiet ‘zwakte’ 
gelijk in mijn allergie? En uiteindelijk: wat 
maakt mij zo bang om mijn eigen zwakte 
onder ogen te zien of te voelen?

In dit deel van het zelfonderzoek gebruik je 
het negatieve oordeel over de ander als start-
punt voor het onderzoek naar jezelf. Daarbij 
geldt – natuurlijk – dat je echt niet alles van 
iedereen hoeft te accepteren of als positief 
te waarderen. Maar wanneer bepaald gedrag 
bij jezelf heftige reacties oproept, is dat altijd 
een aanwijzing dat je zelf ook iets hebt met 
dat gedrag – of het thema dat erachter ligt. 
Je projecteert je eigen schaduw op de ander.
Dat onder ogen zien vraagt ook moed, want 
je komt waarschijnlijk uit bij de thema’s die 
je zelf liever vermijdt.

3.	Formuleer	wat	jij	belangrijk	vindt
De derde stap op weg naar inclusie is het 
formuleren van wat jij belangrijk vindt in de 
omgang met die ‘andere ander’. 

“Wat ik afwijs in de ander, 
zegt veel over mijzelf ”
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Bij het zelfonderzoek in stap 2 gaat het 
vooral over expliciete en impliciete normen. 
Bij deze derde stap gaat het over waarden: 
wat zijn de principes die ik belangrijk vind 
in de omgang met anderen? Waar hecht ik 
belang aan, wat is voor mij van betekenis en 
van waarde in de omgang met de ‘andere 
ander’. Door jezelf meer bewust te maken 
van deze waarden, helpen ze je om jouw 
houding en jouw gedrag tegenover het 
‘andere’ te bepalen.
Waarden en normen worden in het dagelijkse 
gebruik nogal eens in één adem genoemd, 
alsof ze hetzelfde zijn. Het is goed om daar 
even scherp op te zijn, want ze zijn wel 
degelijk van heel verschillende aard en 
hebben ook een verschillende functie. 

Normen zijn de gedragsregels; ze geven de 
meetlat en de grens aan van wat wel of niet 
mag, van hoe we de dingen wel of niet doen. 
Waarden zijn van een andere orde: ze maken 
duidelijk wat voor ons van ‘waarde’ is, het 
zijn de betekenis-gevers aan ons gedrag en 
tekenen wat we graag willen realiseren of 
willen tonen in ons gedrag.
Respect voor de ander is zo’n waarde, die 
aangeeft dat ik er belang aan hecht om de 
ander – met zijn andere gedrag of andere 
normen, serieus te nemen en zorgvuldig 
behandel.

Gelijkwaardigheid is ook een goed voorbeeld 
van een waarde die richting geeft aan ons 
gedrag. Ondanks alle verschillen tussen 
mensen willen we er juist van uitgaan dat 
ieders bijdrage van even grote waarde is.
Waar de norm zegt ‘ je moet je zo gedragen’, 
zegt de waarde ‘ik wil me zo gedragen’.

Op team- en organisatieniveau gaan deze 
waarden een nog grotere rol spelen, maar 
ook op individueel niveau helpt het om je uit 
te spreken over de waarden die jij nastreeft. 
Ze geven een kompas voor je handelen en 
maken ook naar anderen toe duidelijk van 
‘waaruit’ je handelt. Het maakt het voor de 
ander makkelijker om te begrijpen waarom jij 
de dingen op een bepaalde manier doet.

Waar de norm zegt: 
‘ je moet je zo gedragen’, 
zegt de waarde: 
‘ik wil me zo gedragen’



In vergelijking met mensen die – op welke wijze dan ook – tot een minderheid behoren, ben ik oppervlakkig 
gezien de ‘norm’ in onze samenleving waaraan zij zich spiegelen of – zo je wilt – zich tegen afzetten. 
Tel maar op: man, wit, academische opleiding, nu 60+. Net geen babyboomer, maar wel met heel veel 
kenmerken van juist die generatie. Zonder een stuiver begonnen, maar ook zonder één cent schuld en nu 
zoals het heet: maatschappelijk, sociaal en financieel veel gelukt. 

Dertig jaar lang gewerkt en gebouwd aan een eigen bedrijf. Gelukkig getrouwd met mijn eerste grote liefde 
en nu meer dan veertig jaar samen. Drie gezonde dochters die allen een academische opleiding afmaken. 
Weliswaar een chronische ziekte (reuma), maar zelfs dat levert mij nauwelijks beperkingen op zolang ik 
maar blijf sporten en bewegen. Een ‘lucky guy’, dat mag je zeggen.

Hard gewerkt, dat zeker. Maar verder vooral het tij ongelooflijk mee gehad en geen stomme dingen gedaan. 
Geen wilde avonturen, geen scheiding. Vooral gelukkig zijn met wat er is en altijd leven met het gevoel dat 
ik de vrijheid en het vermogen heb om te gaan doen wat ik bedenk. Het leven is mij tot nu toe goedgezind 
geweest, ondanks het verlies van mijn moeder toen ik zeven was.

Ik hoef mijzelf nooit te verklaren of te verantwoorden. Ik ben de normale ‘norm’ aan wie niemand vragen 
stelt. En ik moet mijn best doen om te begrijpen wat het is als je er niet bij hoort, of je wél moet verant-
woorden voor wie je bent, waar je vandaan komt of hoe je leeft. Ik sta nooit ter discussie. Ik ben er, 
ik mag er zijn, ik hoor erbij. 

“Weet je het dan niet?” vroeg mijn oudere broer. Ik was net achttien en er was gedoe bij ons thuis, 
omdat mijn vader bezwaar maakte tegen de beoogde huwelijkspartner van mijn veel oudere zus. 
En waarom was mijn vader nou zo kwaad? 
“Wij zijn Joods”, zei mijn broer, “wist je dat dan niet? We hebben ook een Joodse naam: Witjas. 
Nooit iemand ontmoet die daar wat van zei?”
Neen, dat wist ik niet. En wat het betekende of wat ik er mee moest ook niet. Ik maak een lang verhaal 
kort: mijn vader was voor de oorlog getrouwd met Jeannette van Praag, Ze hadden een dochtertje van 
acht maanden en woonden in Amsterdam in de Lepelstraat 84, driehoog. Vlak achter Carré, in het hart 
van de joodse wijk. Arm. Bij één van de laatste razzia’s in juni 1943 werden zijn vrouw, dochtertje, moeder 
en broer opgepakt en afgevoerd. Vier dagen later omgebracht in Sobibor. Zijn vader en andere broer waren 

Hoe ik mijn kwetsbaarheid ontmoette
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in februari al opgepakt, en naar later bleek in Auschwitz vermoord. Van de gehele familie van mijn vader 
– ruim 50 mensen – overleefde er maar één: mijn vader. 
Mijn vader was niet thuis toen het gebeurde. Via het verzet – waar hij als Jood deel van uitmaakte – 
hoorde hij wat er gebeurd was en kreeg de boodschap niet naar Amsterdam te gaan. Hij dook onder en 
overleefde de oorlog. Zijn tweede vrouw, mijn moeder, Evelina Ensel, was ook Joods; van haar familie 
kwam ook bijna niemand terug. 

En dit is waar mijn vader voor gezorgd heeft: dat wij nooit en te nimmer als Joods te boek zouden staan. 
Niet bij een gemeente, niet in een paspoort, nergens. Omdat je niet kon weten wanneer dat weer gevaarlijk 
zou worden. En zo ben ik ‘ongelovig’ opgevoed. Christelijke scholen, zonder thuis iets met een kerk te 
hebben. Opgegroeid alsof onze Joodse geschiedenis uitgegumd was. Er viel met mijn vader niet te praten 
over de oorlog of wat er met de familie gebeurd was. De namen van zijn eerste vrouw en dochtertje zijn 
bij ons thuis nooit genoemd.

Door een aantal ervaringen met familie-opstellingen kwam ik op het spoor van wat er gebeurd moet zijn 
in juni 1943. Het zette mij ertoe aan om het onderzoek naar de geschiedenis van mijn familie te doen, 
tot en met de treinreis naar Sobibor. Daar, pal voor de heuvel met de as van 200.000 mensen die er niet 
meer mochten zijn, heb ik een ongekend diep, diep verdriet gevoeld en begrepen waarom mijn vader het 
veiliger vond dat we niet meer als Jood te boek zouden staan.

Mijn Joodse afkomst is voor mij nog altijd ‘voortgaand onderzoek’: wat betekent het om Joods te zijn, 
ben ik Joods (ja), voel ik me Joods (neen), moet ik er wat mee? En wil ik mij naar de wereld toe als Joods 
laten kennen? Of, net als de opdracht van mijn vader: toch maar liever niet?
Wat ik wel weet, sinds die heuvel in Sobibor, is wat het betekent om tot een groep te behoren die er niet 
mag zijn. En waar dat toe kan leiden. Erbij mogen horen, bestaansrecht en kansen voor ieder mens zijn 
steeds meer thema’s die me diep raken. Net zoals de vraag hoe dit alles in godsnaam heeft kunnen 
gebeuren. 

Ik heb er veel, heel veel over gelezen maar vooral Abram de Swaan’s boek ‘Compartimenten van 
Vernietiging’ heeft me waakzaam gemaakt. De tekst van Primo Levi in het Holocaust Museum in 
Berlijn zegt het heel duidelijk: ‘het is gebeurd, dus het kan weer gebeuren’.
Ik ben niet bang, maar ik ben er ook niet gerust op. Het maakt me waakzaam.

Ronald Witjas
��
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Binnen een team inclusief werken vraagt 
– net als op het persoonlijke niveau – om 
reflectie en bewustwording, met daaraan 
gekoppeld een duidelijke visie op de manier 
van omgaan met elkaar en met onderlinge 
verschillen.
Vooropgesteld dat je als leidinggevende dat 
proces eerst zelf door moet maken (je kunt 
je team niet laten reflecteren op iets wat 
je zelf nog niet hebt verkend), gaat het er 
vervolgens om dat je in een team mensen 
met elkaar aan de praat krijgt over hoe ieder 
teamlid het vraagstuk van ‘uniek zijn en er toch 
bij horen’ ervaart. 
Een mooie manier om dit in een team aan 
te kaarten is de volgende vraag: 

“Voel je je binnen dit team als een vis in het water, 
of voel je je een vreemde eend in de bijt?” 

In al zijn eenvoud een prachtige vraag die 
uitnodigt tot persoonlijke reflectie en uitwis-
seling. Het is zeer waarschijnlijk dat ieder 
teamlid wel iets van de vreemde eend zal 
ervaren, waar hij of zij op andere momenten 
juist wel het gevoel heeft ‘er helemaal bij te 
horen’. Die nuance stuurt het gesprek naar 
de situaties die ertoe doen en wat er dan 
gebeurt. Het werkt goed wanneer de leiding-
gevende deze vraag als eerste beantwoordt. 
Zeker wanneer de leidinggevende open is 
over de situaties waarin hij of zij meemaakt 
dat erbij horen ook voor hem/haar niet van-

zelfsprekend is. Het is voor medewerkers 
geruststellend dat zelfs de leidinggevende dat 
soort gevoelens kent of ten minste een keer 
heeft meegemaakt. Al zal het voor de meeste 
leidinggevenden minder heftig zijn dan voor 
medewerkers die op de één of andere manier 
tot een minderheidsgroep behoren. De ver-
rassing in het gesprek zal vooral zitten in het 
gegeven dat iedereen momenten meemaakt 
waarop je er niet bij hoort of buiten de groep 
staat. De intensiteit van dat gevoel en de 
aanleiding ertoe zal verschillen en dat moet 
je als team per persoon verkennen.

Wanneer er een gedeeld beeld is over wat er 
voor ieder teamlid speelt, waar het gaat om 
anders mogen zijn en er toch bij horen, komt 
er een belangrijk moment waarop de leiding-
gevende zich uitspreekt over ‘wat en hoe’ die 
wil omgaan met verschillen en welke ‘cultuur’ 
hij of zij vooropstelt om ervoor te zorgen dat 
iedereen erbij mag horen. Dat gaat verder 
dan de simpele uitspraak dat jij – als leiding-
gevende – vindt dat iedereen er mag zijn en 
iedereen erbij hoort. Ook hier gaat het om 
het onder ogen zien van wat er werkelijk 
speelt voor verschillende teamleden en de 
procedures en processen in het team zoda-
nig aanpassen, dat de kans op inclusie groter 
wordt. 

2.5	 Een	aanpak	op	teamniveau:	Vis	of	Eend?
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Alle geluiden op tafel
Een bekend voorbeeld is de manier 
waarop overleg ingericht wordt en hoe 
we stimuleren – dan wel verhinderen – 
dat iedereen een inbreng heeft én geeft. 
Vraag je als leidinggevende in een grote 
kring van medewerkers om suggesties, 
dan is het zeer waarschijnlijk dat altijd 
dezelfde mensen reageren. 
En het veelal ook dezelfde mensen zijn 
die hun mond niet opendoen. Door 
iedereen te vragen even na te denken 
over suggesties en die voor zichzelf even 
op te schrijven, stimuleer je dat ieder-
een iets bedenkt. Daarna kun je per 
persoon vragen wat ze bedacht hebben. 
In een ‘open’ brainstormsessie speelt 
groepsdynamiek en hiërarchie of status 
een veel grotere rol dan bij de ‘nomi-
nale’ brainstorm zoals we die hierboven 
beschrijven. Wanneer je wilt dat ieder-
een zich laat horen, moet je dat regelen, 
bijvoorbeeld in je overlegvormen en pro-
cedures. In het kader hiernaast geven 
we acht eenvoudig toepasbare werk-
vormen die ervoor zorgen dat iedereen 
kan bijdragen aan een overleg. 

1.	onderbreek	de	onderbreking
Creëer interruptievrije ruimte in een teamoverleg: 
geef de persoon die aan het woord is bijvoorbeeld 
twee minuten om haar of zijn punt te maken. 
Wanneer iemand interrumpeert terwijl een andere 
collega nog aan het woord is, mag ieder ander lid 
van het team daarop wijzen (bijvoorbeeld door een 
bel, of door op de tafel te tikken). Degene die aan 
het woord was, vervolgt haar/zijn verhaal.

2.	Deel	perspectieven	in	stilte	
Om te voorkomen dat teamleden zich al te snel 
conformeren aan het standpunt van de meerder-
 heid, werkt het goed om iedereen in stilte al hun 
opvattingen, meningen (ook de meest kritische) 
op te laten schrijven. Hiermee ontsluit je een 
grotere rijkdom aan perspectieven. 

3.	overwin	‘group-think’
Een manier om tunnelvisie en group-think te voor-
komen, is door je team in veel kleine en verschil-
lende soorten groepen – onafhankelijk van elkaar – 
te laten werken aan dezelfde opdracht. Vergelijk de 
uitkomsten van de verschillende groepen.

4.	Wissel	van	perspectief	[frame]
Frame de informatie die de verschillende groepen 
krijgen op verschillende manieren. De ene groep 
krijgt – bijvoorbeeld – te horen dat een bepaald 
project zo goedkoop mogelijk uitgevoerd moet 
worden. De andere krijgt geen budgetbeperking. 
Vergelijk hun uitkomsten.

BRON: www.inclusion-nudges.org
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Om alle geluiden – en ideeën! 
– in een groep te kunnen 
horen, maken wij graag 
gebruik van de principes 
van Deep Democracy en 
Co-resolve. Hieronder 
beschrijven we kort hoe 
deze krachtige methoden 
werken.

Deep Democracy & Co-resolve
Deep Democracy is de filoso-
fie die erop gericht is om alle 
stemmen te horen en gebruik 
te maken van de wijsheid die 
verstopt zit in het standpunt 
van de minderheid. 
Bij deze filosofie hoort een 
aantal tools die leidinggeven-
den of gespreksleiders kun-
nen hanteren om de verschil-
lende geluiden in hun groep 
te horen. Juist het oppikken 
van het tegengeluid of het 
alternatieve geluid is hierin 
belangrijk. Het helpt om dat 
direct in het begin van een 
gesprek te doen. Wanneer 
het gesprek een kant opgaat 
waar de meerderheid in 
gelooft of een kant die door 
de mensen met een snelle 
reactie bepaald wordt, is het 
voor mensen die een minder-
heidsstandpunt vertegen-
woordigen, steeds moeilijker 

5.	Managers	en	experts:	kom	met	je	
	 	mening	en	stel	je	open	op!
Wanneer managers of experts als eerste het woord nemen, 
heb je grote kans dat anderen zich conformeren of zichzelf 
censureren. Duidelijk zijn over wat jij vindt helpt wel, want 
anders gaat iedereen daar op wachten. Geef dus wel als eerste 
je mening of ideeën, maar nodig de anderen dan nadrukkelijk 
uit om hun mening of idee te geven of – in ieder geval - kritische 
vragen te stellen over jouw inbreng. “Wie heeft er nog een heel 
ander idee?” is zo’n open en uitnodigende vraag.

6. Reframe ‘conflict’
Conflict wordt vaak als iets negatiefs gezien, iets wat je bij voor-
keur vermijdt. Frame conflict als een constructieve discussie, 
een positief debat, of een manier om blinde vlekken op het 
spoor te komen. Benadruk dat deze manier van gesprek bedoeld 
is om alle ideeën en invalshoeken op te halen, om zo tot een 
beter besluit te komen. Het helpt het brein ook om voor dit type 
gesprek te benadrukken dat er ‘kritisch nadenken’ voor nodig is. 

7.	Advocaat	van	de	duivel
Laat (ten minste) twee teamleden de rol van advocaat van de 
duivel op zich nemen, die als rol hebben om besluiten en plannen 
kritisch te bevragen. Vergelijkbaar is de optie om een ander 
team uit te nodigen om plannen, besluiten, ideeën van het 
eigen team te bekritiseren (red hatting).

8.	Stap	in	de	schoenen	van	iemand	anders
Om alternatieven of blinde vlekken op het spoor te komen, stel 
jezelf de vraag: Wat zouden anderen doen? 
Of: Wat zou xx (persoon, functie, organisatieonderdeel) doen 
om met deze uitdaging om te gaan? 
Of: als dit team nieuwe managers zouden krijgen, wat zouden 
zij doen?
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hun stem te laten horen. Vaak durven ze niet 
meer, denken ze dat ze de enigen zijn die iets 
vinden of denken, en voelen ze niet de ruimte 
om iets in te brengen. Juist in het begin is er 
ruimte om te vragen naar heel andere invals-
hoeken, ideeën of meningen. 
De simpele vraag: ‘Wie heeft er een heel 
ander idee?’ is hierbij heel effectief. Door de 
alternatieve geluiden, het andere idee, vervol-
gens te ‘spreiden’ in de groep, kun je ervoor 
zorgen dat een ander geluid of een tegen-
geluid niet aan één persoon blijft hangen, 
maar onderdeel wordt van het gesprek in de 
hele groep. 

De vraag: ‘Wie herkent hier iets van?’ heeft 
als effect dat meerdere mensen hun herken-
ning zichtbaar maken. Door dit soort technie-
ken op te nemen in de dagelijkse manier van 
overleg voeren en vergaderen, is het mogelijk 
om op een lichte manier diversiteit zichtbaar 
en voelbaar te maken en daarmee de kwali-
teit van het gesprek te verhogen. 
Doordat je als gespreksleider stuurt op 
betrokkenheid van alle aanwezigen en stuurt 
op het horen van ieders stem, includeer je 
alle meningen en geluiden en geef je op een 
concrete manier vorm aan inclusief leiding-
geven. 
Het vraagt wel van de gespreksleider dat hij 
of zij bereid is om daadwerkelijk alle geluiden 
te horen en ook meningen die niet overeen-
komen met zijn/haar eigen mening ruimte 
te geven. Deze technieken zijn voor gespreks-
leiders en leidinggevenden in een korte 
training goed aan te leren.

Gezamenlijk waarden formuleren
Een tweede manier om jouw visie op diversi-
teit in het team en de gewenste inclusie met 
jouw team te ontwikkelen, is gezamenlijk 
een discussie voeren over de waarden die 
jullie als team van belang vinden en willen 
naleven. Wat vinden we allemaal belangrijk 
in de manier van omgaan met elkaar, welke 
waarden beschrijven dat en kunnen ons 
richting geven in ons onderlinge verkeer?
Sommige mensen kunnen die waarden – 
zoals gelijkwaardigheid, respect of uniciteit 
– gemakkelijk zelf bedenken. Anderen, die 
waarden als abstracter ervaren en ze niet 
gemakkelijk zelf verzinnen, help je om een 
kort lijstje met voorbeelden van waarden te 
gebruiken en daaruit een keuze te maken. 
Kiezen van die belangrijke waarden voor het 
team is doorgaans niet zo moeilijk, daar kom 
je wel uit. Maar de slag die daarop moet vol-
gen, is vaak lastiger: met elkaar onderzoeken 
en beschrijven hoe het gedrag, dat we met 
een bepaalde waarde bedoelen, er uitziet. 
Misschien even zoeken en wat lastiger te 
formuleren, maar wel noodzakelijk!
Het is ook geen proces dat je éénmalig uit-
voert; diversiteit en inclusie moeten een vast 
onderdeel van de agenda worden en regelma-
tig terugkomen als thema voor een overleg 
of teamsessie. Alleen dan houd je het proces 
levend en zichtbaar voor iedereen. De vis en 
de eend zijn gasten die regelmatig aan tafel 
terug moeten komen.
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We hebben de aanpak om een inclusieve 
cultuur te realiseren beschreven vanuit twee 
niveaus: wat je als individu en leidinggevende 
kunt doen en de weg die je als team kunt 
gaan. Als derde niveau beschrijven we de rol 
van de top van de organisatie. Die rol is van 
groot belang, want dit is het niveau in de 
organisatie dat we nodig hebben om de 
cultuur van de organisatie te beïnvloeden. 

Laten we beginnen met die organisatie-
cultuur. De befaamde organisatiekundige 
Peter Drucker formuleerde eens de volgende 
waarschuwing: ‘Culture eats strategy for break-
fast’. Daarmee bedoelt hij dat je je heel druk 
kunt maken over het bedenken en uitvoeren 
van een bepaalde strategie voor jouw organi-
satie, maar dat het slagen ervan grotendeels 
afhangt van de cultuur in de organisatie. Met 
andere woorden: cultuur is sterker dan welke 
strategie of welk plan ook. 
Wat voor strategie geldt, geldt ook voor alles 
wat je bedenkt om tot een inclusieve organi-
satie te komen. We zouden aan de uitspraak 

van Drucker toe willen voegen: ‘Culture eats 
diversity and inclusion for lunch!’

Om als organisatie werkelijk divers en inclu-
sief te werken, moet je behalve oog voor de 
bestaande cultuur, een plan of idee hebben 
voor naar welke gewenste cultuur je wilt en 
hoe je daar komt. 
Wat organisatiecultuur precies is, kunnen 
we op vele wijzen beschrijven. We houden 
het beknopt en benutten drie niveaus die u 
ongetwijfeld wel herkent binnen uw eigen 
organisatie.

1. Cultuur als zichtbaar fenomeen: wat je kunt 
herkennen in de structuren, processen en 
omgangsvormen in een organisatie. Zijn we 
een platte of hiërarchische organisatie, heb-
ben we korte of lange beslislijnen, tutoyeren 
we iedereen, werkt iedereen op zijn eigen 
manier of hebben we veel vaste routines 
waar iedereen zich aan houdt? Mag je fouten 
maken en ervan leren, of worden fouten 
direct afgestraft?

2. Cultuur als uiting van basiswaarden: duide-
lijk geformuleerde waarden zoals klant- of 
servicegerichtheid die in alle handelingen 
en op alle niveaus van de organisatie tot 
uiting komen. Een goed voorbeeld hiervan is 
een organisatie als Coolblue, dat ongekend 
succesvol is als internetshop. Gemak in het 
uitkiezen en bestellen, advies en desgewenst 

2.6	 Naar	in	een	inclusieve	cultuur:	de	rol	van	de	top

“Culture eats diversity 
for lunch”



��

persoonlijk contact met een glimlach (en hu-
mor) en de snelheid van de aflevering maken 
het kopen van een apparaat tot een feestje. 
Bij elke stap in het koopproces merk je als 
klant dat ze er alles aan doen om het je zo 
gemakkelijk mogelijk te maken en je zo snel 
mogelijk te helpen. Het is knap dat Coolblue 
die basiswaarden zo sterk in hun werkwijze 
én in het gedrag van iedere medewerker naar 
voren weet te brengen. En het commerciële 
succes maakt ook duidelijk wat het effect van 
goed toegepaste basiswaarden kan zijn!

3. Cultuur als minder bewuste basis voor de hou-
ding en het gedrag van mensen in de organisa-
tie. Naast de bovenstroom van wat zichtbaar 
is in de organisatie, heeft iedere organisatie 
ook een onderstroom die minder zichtbaar, 

maar wel van grote invloed is op de houding 
en het gedrag van alle medewerkers. Het zijn 
de ongeschreven regels, de stille en onbewus-
te veronderstellingen, normen en mogelijk 
vooroordelen die – hoewel minder zichtbaar – 
wel degelijk hun invloed op de organisatie 
uitoefenen. Een voorbeeld hiervan kun je 
opsporen wanneer je vraagt wat de ‘ideale’ 
medewerker voor deze organisatie is. Of dat 
je de vraag stelt naar datgene, waar we het 
in deze organisatie liever niet over hebben. 
Of datgene, waarvan we zeggen dat we het 
okay vinden, maar in feite niet werkelijk 
accepteren.

De vraag naar de ‘ideale’ medewerker heb-

ben we zelf ook binnen Ardis onderzocht. 

We dichten onszelf een open, egalitaire en 

collegiale cultuur toe met veel ruimte voor 

het persoonlijke leven van collega’s, maar 

daaronder zit ook een andere kant. Een 

ideale medewerker werkt zonder proble-

men te maken, pakt alles aan zonder 

zeuren en zet zich extra in als dat nodig 

is. Niet zeuren, niet moeilijk doen, is zo’n 

onuitgesproken norm die er binnen ons 

bureau wel degelijk is. Ruimte voor twijfel 

of onzekerheid is er, maar liever niet te 

vaak en niet te veel. Dat is niet de tekst die 

we bij werving en selectie hanteren, maar 

toch speelt het een rol wanneer je binnen 

ons bureau succesvol wilt zijn. 

Een andere gedachte die we in ons zelf-

onderzoek tegenkwamen, herkent u 

wellicht ook: ‘ je mag best anders zijn of 

afwijken, als we er maar geen last van 

hebben ...’. 

Dat is beslist niet tolerant, laat staan werke-

lijk inclusief denken. En zo hebben de vragen 

ons ook bewust gemaakt van wat er onder 

de oppervlakte bij ons in het bureau speelt.

ARDIS?



��

In de literatuur over organisatiecultuur tref-
fen we verschillende indelingen en dimensies 
aan die het mogelijk maken om een cultuur 
te beschrijven of in te delen. In het kader 
hieronder geven we een voorbeeld van vijf 

dimensies. Ze helpen om de cultuur van een 
organisatie te onderzoeken en die beter te 
begrijpen. Spiegel deze dimensies eens aan 
uw eigen organisatie. Maken ze de kans op 
inclusief werken groter of kleiner?

1.	Machtsafstand	binnen	de	organisatie
Hoe belangrijk is hiërarchie en hoe groot is de maatschappelijke afstand tussen mensen en 
lagen in de organisatie? In een organisatie met een grote machtsafstand en grote sociale 
verschillen tussen mensen is inclusie lastiger te realiseren.

2.	individualisme
De mate waarin er binnen de organisatie ruimte is voor de belangen en kenmerken van 
het individu. In een cultuur met weinig ruimte voor het individu en een sterke nadruk op 
groepsbelang, zullen groepsnorm en groepsdruk een grotere rol spelen en de druk om je 
vooral aan te passen doen toenemen. De ruimte voor ‘verschillend of anders’ zijn en doen
is dan klein.

3.	Masculiniteit	versus	femininiteit
Staan mannelijke of vrouwelijke waarden meer voorop in de organisatie? Over het 
algemeen geven vrouwelijke waarden meer ruimte voor individualiteit en gelijkwaardig-
heid. Mannelijke waarden gaan eerder over macht, kracht en competitie.

4.	omgaan	met	onzekerheid
Een sterke nadruk op formele regels en procedures tekent doorgaans een organisatie die 
onzekerheid vermijdt en keuzevrijheid beperkt. Hoe bureaucratischer en formeler de 
organisatie, hoe minder ruimte er is voor het afwijkende of authentiek handelende individu.

5.	Tijdsperspectief	van	de	organisatie
Korte of langere termijn. Dit perspectief komt tot uiting in de waarden die een organisatie 
hanteert. Over het algemeen legt een kortetermijnperspectief meer nadruk op resultaat en 
prestaties, zonder veel ruimte voor uniek-zijn of afwijken. Bij een langetermijnperspectief 
staan persoonlijke groei en ruimte voor het individu meer voorop.
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Een organisatiecultuur bepaalt in hoge mate 
hoe we bepaald gedrag kaderen of ‘framen’ 
en hoe we op afwijkend gedrag reageren. 
Cultuur is één van de belangrijkste bronnen 
van stereotypering of categorisering in iedere 
organisatie – grotendeels onbewust. De pro-
cessen op organisatieniveau lijken in die zin 
op het proces dat zich binnen één individu 
afspeelt. Analoog aan het beeld van de (on-
bewuste) olifant en zijn berijder, kunnen we 
het ook als volgt zeggen: cultuur is wat alle 
olifanten in de organisatie denken. Je hebt 
veel wijsheid en kracht nodig om die olifant 
een andere kant op te krijgen; een cultuur 
aanpassen of veranderen is niet eenvoudig. 
Het zijn daarom vooral de leidinggevenden 
én de top van de organisatie die hierin een 
belangrijke rol kunnen en moeten spelen, 
want zij vormen met elkaar de belangrijkste 
dragers van de cultuur, ook al zijn ze zich dat 
lang niet altijd zo bewust. Vandaar dat de 
interventies om te komen tot een inclusieve 
organisatiecultuur qua stappen nagenoeg 
dezelfde zijn als die op individueel en team-
niveau.

1.	 Bewust	worden	van	wat	er	op	het	
	 terrein	van	diversiteit	en	inclusie/
	 exclusie	speelt	in	de	organisatie
Dat vraagt om onderzoek door de belang-
rijkste cultuurdragers in de organisatie: 
de top van leidinggevenden. Eén probleem 
hierbij is dat de leden van de top van de 
organisatie doorgaans zelf niet tot een 
minderheidsgroep behoren en uit niet eigen 
ervaring – juist door hun kwaliteiten en hun 

verworven positie – kunnen begrijpen wat 
er voor anderen in de organisatie allemaal 
speelt als het gaat om ‘erbij horen of niet’. 
De oplossing hiervoor ligt in de stap om met 
allerlei mensen uit de organisatie het gesprek 
aan te gaan en uit de persoonlijke verhalen 
van medewerkers te horen wat er speelt 
en hoe dat ervaren wordt. Het zijn altijd de 
persoonlijke verhalen van mensen die indruk 
maken, ook op leiders.

Een topman die beweert dat het probleem 
in zijn eigen organisatie niet speelt omdat 
‘bij ons iedereen erbij hoort en iedereen 
van gelijke waarde is’, uit zich weliswaar 
goedbedoeld en sympathiek, maar ontkent 
tegelijkertijd dat uitsluiting of discriminatie 
in zijn organisatie een probleem kan zijn. Zijn 
uitspraak maakt het voor medewerkers die 
zich wel buitengesloten of niet-gewaardeerd 
voelen juist lastiger om ermee naar voren 
te komen. Want je weet dan dat de top het 
eigenlijk niet wil horen …

Voor de top van de leidinggevenden geldt 
dezelfde opdracht als voor het individuele 
niveau, maar nu tweevoudig: zoek naar hoe 
het in de organisatie speelt en onderzoek 

“Cultuur is wat alle olifanten 
in de organisatie denken”
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naar hoe het voor jou als topmanager zelf 
speelt. Het vraagt van de top om zowel het 
persoonlijke als het organisatieonderzoek te 
doen. Daar komt al heel gauw bij, dat de top 
bepaalde aspecten van de organisatiecultuur 
zelf niet ervaart en dat het lastig voor ze is 
om die – vanuit hun positie en perspectief 
– waar te nemen. Want wat je niet wilt dat 
bestaat, zie je ook niet …
Onder ogen zien van wat er werkelijk speelt 
aan cultuur van oordelen, categorisering en 
andere uitsluitingsmechanismen vraagt moed 
van topmanagers. Al was het maar om te er-
kennen dat er zaken spelen waar ze niks van 
weten en waar ze weinig invloed op hebben.

2. Stimuleer reflectie in de organisatie
Ga als top van de organisatie en liefst ieder 
voor zich, staan voor het belang van het 
thema ‘diversiteit en inclusie’ en moedig 
iedereen in de organisatie aan om te onder-
zoeken hoe het bij hem/haar of in het team 
speelt. Laat zien dat je er zelf mee bezig bent 
en stimuleer dat alle leidinggevenden ermee 
aan de slag gaan en zowel het zelfonderzoek 
als het onderzoek binnen hun team aangaan.

3.	 ontwerp	een	visie,	een	verhaal	over	
	 	inclusief	werken	en	inclusief	leider-

schap,	en	stem	interne	procedures	en	
systemen	daarop	af

Laten we beginnen met wat niet werkt: een 
top van een organisatie die het thema ‘diver-
siteit en inclusie’ wel belangrijk vindt, maar 
het verder als project aan P&O overlaat. Die 
afdeling organiseert workshops waarin voor-
namelijk leidinggevenden met het onderwerp 
geconfronteerd worden en enkele tips mee-
krijgen. Na verloop van tijd dooft het uit: er 
gebeurt verder niets of nauwelijks iets in de 
organisatie. En de managers die van tevoren 
al riepen “bij mij loopt alles goed, we zijn een 
fijn team en we leveren ons resultaat, waar 
is dit nou voor nodig?”, krijgen alsnog hun 
gelijk. Waarvoor was dit nou nodig?

In dit verkeerde voorbeeld schuilt precies de 
essentie van wat een top wel moet doen: dui-
delijk maken waarvoor diversiteit en inclusie 
(D&I) nodig zijn in de organisatie. Duidelijk 
maken waarom zij dat urgent vinden en wat 
ze er zelf mee hebben, en wat de verbinding 
met de organisatiedoelen is.
Dat laat je niet aan P&O over, daar moet je 
als top zelf voor gaan staan. Maak duidelijk 
hoe D&I linkt aan de missie en visie van de 
organisatie, maak duidelijk wat jouw orga-
nisatie te winnen heeft met D&I en maak 
duidelijk volgens welke waarden je graag wilt 
dat er gewerkt wordt in jouw organisatie. 
Leef die waarden voor: laat ze zelf zien en ga 
er het gesprek over aan met de mensen in 
jouw organisatie.

“Het zijn altijd de 
persoonlijke verhalen van 
mensen die indruk maken”
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De rol en het belang van waarden in het 
D&I-proces kunnen we niet genoeg benadruk-
ken. Ze geven richting en betekenis aan ons 
handelen en ze bieden een kader waaraan 
iedereen in de organisatie zijn of haar eigen 
handelen kan spiegelen. Waarden stellen 
mensen in staat om zelf na te denken en te 
bepalen wat passend gedrag is, want wie 
vanuit waarden werkt heeft weinig regels 
nodig. Dat is een groot voordeel, want regels 
vragen om controle. Waarden bevorderen het 
zelfstandig denken en handelen van mensen.
Waarden moet je kiezen én verduidelijken: 
uitleggen en voorbeelden geven van wat je 
ermee bedoelt. Wie een waarde als ‘open-
heid’ kiest, moet natuurlijk zelf een open 
houding laten zien – als top openheid aan-
brengen in bijvoorbeeld benoemingen en de 
procedures er omheen. Wie inclusief leiderschap 
propageert, moet zelf het geduld en de moed 
tonen om ‘andere’ geluiden in de organisatie 
op te roepen en ieder individu serieus nemen. 
Het gaat erom dat de leidinggevende voor-
beeldgedrag laat zien dat past bij een inclu-
sieve cultuur. Dat betekent bijvoorbeeld dat 
de leidinggevende uitgaat van heterogeniteit 
en verschillen in het team en deze weet te 
benutten. Diverse teams hebben vaak meer 
creativiteit en divergeren makkelijker, en dat 
is winst. Het convergeren daarentegen, het 
eens worden en komen tot een eenduidig 
gedragen besluit, wordt in divers samenge-
stelde teams vaak lastiger en we zien dan 
ook dat diverse teams meer tijd kwijt zijn 
aan conflicten. Hierin speelt de leidinggeven-
de dus een belangrijke rol. 

Tot slot: wie diversiteit voorstaat en waar-
deert, moet dat in allerlei werkwijzen en 
systemen terug laten komen. Cijfermatige 
doelen helpen daarbij; ze concretiseren wat 
je met diversiteit bedoelt en wilt bereiken.

Het is bij uitstek de rol van de top van een 
organisatie om – tezamen met alle leidingge-
venden – de gewenste cultuur te formuleren 
en gewenste waarden te bepalen en die uit 
te dragen in hun eigen gedrag. Dat uitdra-
gen bepaalt de geloofwaardigheid, maar het 
heeft nog een ander mooi effect: het gedrag 
van leidinggevenden wordt overgenomen 
door medewerkers. Dat luistert nauw, want 
meelachen met een grapje dat een collega 
‘apart’ zet van de rest, moet je als leiding-
gevende dus niet doen. Iedere keer wanneer 
je als leidinggevende merkt dat er iets van 
categorisering of stereotypering plaatsvindt 
tijdens gesprekken, moet je dat benoemen en 
tegengaan. 

“Wie vanuit waarden werkt, 
heeft weinig regels nodig”
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ToT 	SLoT: 	pRAKT iSCh

Bewust maken, reflecteren, waarden formu-
leren, een visie op het thema D&I uitdragen: 
het zijn beslist geen simpele activiteiten die 
we beschreven hebben. Maar naast deze 
activiteiten zijn er ook veel praktische zaken 
die je op organisatieniveau gemakkelijk 
kunt regelen. We noemen ze tot slot van dit 
boekje als suggesties die helpen om aan de 
slag te gaan. 

•  Maak inclusiviteit onderdeel van de bedrijfs-
visie; zorg voor duidelijkheid vanuit de top: 
wij staan voor het werven, in dienst nemen 
en zodanig behandelen van een diverse 
groep medewerkers, dat eenieder in onze 
organisatie zijn of haar kwaliteiten ten 
volle kan leven.

•  Laat zien dat inclusief werken voor ieder-
een voordeel heeft.

•  Formuleer doelen om bepaalde groepen 
medewerkers/minderheden zichtbaar in  
de organisatie op te nemen. Stel daar  
meetpunten voor op: ‘what gets measured, 
gets done’.

•  Neem D&I-activiteiten op als KPI’s (kritische 
prestatie indicatoren) van managers.

•  Beoordeel managers op intercultureel   
managen en inclusief leiderschap.

•  Sta ‘ job-crafting’ toe en stimuleer dit; pas 
werk aan bij de mogelijkheden en talenten 
van mensen.

•  Organiseer activiteiten die diversiteit van 
de organisatie tonen.

•  Betrek mensen met een bi-culturele achter-
grond bij alle projecten en initiatieven rond 
D&I.
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•  Maak D&I onderdeel van leiderschaps-
programma’s.

•  Breng managers die aarzelen in contact 
met managers die enthousiast zijn over 
D&I.

•  Toon zerotolerance ten opzichte van  
discriminatie en pesten op het werk.

•  Stel een vertrouwenspersoon aan die 
kwesties rond discriminatie, uitsluiting en 
intimidatie onderzoekt.

•  Geef informatie over specifieke gebruiken 
en feestdagen binnen verschillende   
religieuze groepen.

•  Houd in een bedrijfsrestaurant rekening 
met wensen en gebruiken van mede-
werkers met een andere (religieuze) achter-
grond.

•  Wees als organisatie flexibel bij het op-
nemen van vakantiedagen voor religieuze 
feesten of vastenperiodes (ramadan).

•  Verzamel cijfers over in-, door- en uit-
stroom van medewerkers uit etnische   
minderheden. Uit die analyse kun je   
oorzaken van en mogelijke oplossingen 
voor vroegtijdig vertrek halen.

•  Stel voor mensen uit minderheden men-
toren aan die hen specifiek begeleiden  
(coachen) op het thema Inclusie.

•  Neem in medewerkers-tevredenheids-
onderzoeken vragen op die over diversiteit 
en inclusie gaan; neem het ook op als vast 
thema in functionerings- of ontwikkel-
gesprekken.

•  Zorg dat leidinggevenden de techniek om in 
groepen alle stemmen te horen, onder de 
knie krijgen (Co-resolve training).

•  Gebruik humor – en zelfspot – om het   
eeuwige huwelijk tussen onvermogen en 
goede intenties te relativeren.

  “ je bent zo mooi
  anders dan ik.
  Ik zou je nooit
  anders dan anders willen.”
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WAT	oNS 	 iNSp iREERDE

Boeken:
•	Daniel Kahnemann: Thinking, Fast and Slow
• Marte Kaan: Onderbuik – Nieuw licht op redelijkheid 
• Jonathan Haidt: The Righteous Mind – Why Good People are Divided by Politics and Religion
• Jonathan Haidt: The Happiness Hypothesis – Finding Modern Truth in Ancient Wisdom
• Ap Oosterhuis: Het slimme onbewuste
• Alan Downs: The Velvet Rage
• Babah Tarawally: Gevangen in zwart wit denken (en hoe we kunnen ontsnappen)
• Jitske Kramer en Daniëlle Braun: Building Tribes
•  Esther Mollema: Succes in veelvoud – Diversiteit doe-het-zelf voor leiders die High Performance 

Teams willen bouwen
• Jitske Kramer: Deep Democracy – de wijsheid van de minderheid
•  Erin Meyer: The Culture Map – Decoding how people think, lead, and get things done across 

cultures
• Geert Hofstede: Allemaal andersdenkenden – omgaan met cultuurverschillen

Sites:
•	www.inclusion-nudges.org
•	www.moralfoundations.org
•	www.movetheelephant.org

Youtube:
•	Tinna Nielsen: Nudge behaviour for a more 
 inclusive world – TedTalk
•	Documentaire Ilja Kok: Framing the other

Met	dank	aan	de	volgende	gesprekspartners:
•	Pravini Baboeram
•	Marjolein Moonen
•	Desiree Leemans 
•	Bouchra Talidi
•	Jacqueline Suurd
•	Stijn Ruyters
•	Siebette Wester
•	Carin Vijfhuizen
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Artikelen:	
• Thesis Marjolein Moonen: Perspectieven op inclusief leiderschap – Niets is wat het lijkt
• Wereldburgerschap als maatschappelijke opdracht voor het HBO – Marjolein Moonen 
• Inclusion and diversity in work groups: a review and model for future research – Lynn Shore
• Social Identity theory and the organization – Blake Ashforth
• A tool to expand organizational understanding of workforce diversity – Michal Mor-Barak
•  Outside of the corporate mainstream and excluded from the work community: a study of 

diversity, job satisfaction and well-being – Michal Mor-Barak
• Stereotype Threat at work – Loriann Roberson
• Taming diversity: an exploratory study on the travel of a management fashion – Leonie Heres
•  Unraveling the effects of cultural diversity in teams: a meta-analysis of research on multicul-

tural work groups – Cunter Stahl 
•  Juggling difference and sameness: Rethinking strategies for diversity in organizations –  

Halleh Ghorashi & Ida Sabelis
•  Managing diversity through human resource management: an international perspective and 

conceptual framework – Jie Shen
•  Why does transformational leadership matter for employee turnover? A multi-foci social  

exchange perspective – Herman Tse
•  Unpacking diversity, grasping inequality: rethinking difference through critical perspectives – 
 Patrizia Zanoni 
• Jerry B. Harvey: The Abilene Paradox – The Management of Agreement (1973)
•  McKinsey – Why Diversity Matters: https://www.mckinsey.com/business-functions/  

organization/our-insights/why-diversity-matters
•  Deloitte – The Diversity and Inclusion revolution: Eight powerful truths: https://www2.

deloitte.com/insights/us/en/deloitte-review/issue-22/diversity-and-inclusion-at-work-eight-
powerful-truths.html

•  Harvard Business Review – Diversity as strategy: https://hbr.org/2004/09/diversity-as-  
strategy 

•  Google Insights – What we’ve learned about Diversity and Inclusion: https://diversity.google/
insights/ 
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In de Ardis-cahiers presenteren wij onze visie op thema’s 
uit het vakgebied van organisatieontwikkeling.

Een overzicht van eerder uitgegeven Ardis-cahiers vindt u 
op www.ardis.nl. Ze zijn daar ook te bestellen.



“The perfect way is only difficult

for those who pick and choose;

Do not like, do not dislike;

all will then be clear.

Make a hairbreath difference,

And Heaven and Earth are set apart;

If you want the truth to stand clear before you,

never be for or against.

The struggle between ‘for and against’

is the mind’s worst disease.” 

The Mind of Absolute Trust

Uit: Sen-ts’an, The Mind of Absolute Trust.
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