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Een kwestie van evenwicht, 
overtuiging én waarden

W h i t e p a p e r

DIVERSITEIT  
& INCLUSIE

“Diversiteit leidt tot niets  
als er geen inclusie is.”

sdcfcz

https://be.indeed.com
https://zigzaghr.be
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Samen met Indeed en #ZigZagHR gaan ervaren  
HR professionals op zoek naar even effectieve  

als efficiënte werkwijzen om diversiteit, inclusie  
en samenhorigheid op het werk vanzelfsprekend  

te maken. Sara Cauwenbergh, Recruitment 
Evangelist bij Indeed, leidt het debat in met enkele 

pittige bevindingen uit talloze onderzoeken. 
Tijdens de rondetafel vernemen we vervolgens  
hoe het er in de bedrijven aan toe gaat én hoe  

we daadwerkelijk vooruitgang kunnen boeken op 
dit essentiële gebied. Hoe bereiken we diversiteit, 

inclusie en samenhorigheid?
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Welk effect heeft diversiteit op prestaties en winst?
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“Diversity is being invited to the party, 

inclusion is being asked to dance and 

belonging is dancing like no one’s watching.” 

Die spraakmakende verheldering wordt 

toegeschreven aan Daniele Fiandaca, co- 

founder van Utopia, een Britse organisatie 

die zichzelf omschrijft als “change-makers 

focusing on building purposeful, inclusive  

and entrepreneurial cultures.”

Sara Cauwenbergh, Recruitment Evangelist 

bij Indeed, licht de metafoor als volg toe:

• Diversiteit: alle wereldwijde gemeen-

schappen kunnen vertegenwoordigd zijn  

in onze organisatie.

• Inclusie: alle acties en het gedrag dat leidt 

naar een cultuur waarin medewerkers zich 

gewaardeerd en vertrouwd voelen, waarin  

ze zichzelf kunnen zijn.

• Samenhorigheid: het gevoel erbij te horen 

en zich verbonden te voelen met de mensen 

in je werkomgeving.

Als Recruitment Evangelist heeft Sara 

Cauwenbergh zich ook toegespitst op het 

herkennen, ontmijnen en overwinnen van 

onbewuste vooroordelen – de beruchte 

unconscious bias – in het hele wervingsproces. 

De talloze onderzoeken die ze bestudeert, 

bevestigen keer op keer dat diversiteit op 

alle niveaus en in alle hoedanigheden beter is 

voor het bedrijf. Dat impliceert óók beter voor 

de creativiteit, innovativiteit, productiviteit 

en rendabiliteit: “Bedrijven met een divers 

personeelsbestand hebben beduidend meer 

kans op succes. Ze hebben ook meer kans 

op een véél beter dan gemiddeld financieel 

rendement. Er is 36% meer kans voor bedrij-

ven met een raciale en etnische diversiteit, 

en er is 25% meer kans voor bedrijven met 

gender diversiteit.”

D e  o n d e r z o e k e n

Welk effect heeft diversiteit  
op prestaties en winst?

sdcfcz
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En het omgekeerde geldt óók, vult ze meteen 

aan: “Bedrijven die de diversiteit negeren, 

maken 27% minder kans om een gemiddeld 

financieel rendement te halen. Ze blijven 

eronder steken.” 

Zeer problematisch is de diversiteit 

in leiderschapsteams, zeker wanneer het om 

gender en etniciteit gaat. De bevindingen 

komen op de eerste plaats uit onderzoeken 

die McKinsey in 2015, 2018 en 2020 

publiceerde – en die onderzoeken worden 

grootschalig en in steeds meer landen 

voortgezet. Dezelfde conclusies vinden we 

ook al in studies van onder andere Deloitte 

en Catalyst, we kunnen dus zeker niet stel-

len dat één onderzoek niet noodzakelijk 

het grote gelijk zou aantonen. Bovendien 

worden de evoluties en resultaten inmiddels 

systematisch onder de loep geschoven. Blame 

it on the researcher? Die vlieger gaat niet op.

De conclusie is glashelder: hoe diver ser 

het personeelsbestand, hoe beter het een 

afspiegeling vormt van de samenleving, 

hoe sterker de kansen stijgen op beter dan 

doorsnee prestaties. Daartegenover staat 

echter een opmerkelijk trage vooruitgang 

naar meer diversiteit en inclusie. De jongste 

5 jaar steeg de diversiteit in gender met 

amper 1 procentpunt (een vertegenwoordiging 

van vrouwen in het hoger management van 

14% naar 15%) en in etniciteit met nauwelijks 

2 procentpunt. En dat geldt voor alle sectoren 

en alle landen. Meer dan één op de drie 

bedrijven in het internationale onderzoek van 

McKinsey heeft zelfs geen enkele vrouw in de 

directie. Ook qua etnische diversiteit gaat het 

tergend traag: etnische minder heden maken 

slechts 14% uit van de executive niveaus.

Begin dit jaar bracht een studie van 

HR influencer Josh Bersin aan het licht dat 

bedrijven die zich echt inzetten hun diversiteit 

wel versneld aan het opkrikken zijn, maar 

dat de kloof met de andere daardoor almaar 

breder wordt. Uit dat onderzoek blijkt vooral 

dat we – algemeen gesteld – nog helemaal 

niet zo ver staan dan we wellicht denken op 

het gebied van diversiteit.

D e  o n d e r z o e k e n

“Bedrijven met een divers personeels bestand 
hebben beduidend meer kans op succes.  
Ze hebben ook meer kans op een véél beter 
dan gemiddeld financieel rendement.”

S A R A  C A U W E N B E R G H

Recruitment Evangelist bij Indeed
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We moeten de mouwen dus opstropen, er is 

werk aan de winkel. Emoties kunnen hierin 

meespelen, maar die gaan ons niet verder 

helpen. Sara Cauwenbergh overloopt enkele 

acties die ons wel vooruit kunnen stuwen op 

basis van onderzoek en ervaring. Daaruit haalt 

de Recruitment Evangelist van Indeed de 

volgende actiepunten:

STAP   Managers en leiders hebben zelfreflectie en studie nodig

“Misschien klinkt dit wat vreemd, omdat 

dit nog niet onmiddellijk overgaan tot 

actie betekent”, beseft Sara Cauwenbergh. 

“Maar het is wel een belangrijke eerste stap 

in het hele proces. Het gaat om leren en 

begrijpen wat er speelt in gemeenschappen 

buiten je eigen groep, het initiatief nemen 

om bepaalde informatie te vergaren, maar 

ook medewerkers de nodige tools geven 

om hetzelfde te doen. Je kan bijvoorbeeld 

informatiebronnen aanbieden, een biblio-

theek aanleggen, websites aanwijzen en zeker 

ook investeren in training ter zake. Vergeet 

zeker die training niet. We mogen het vooral 

niet alleen aan de minderheidsgroepen zelf 

overlaten om iedereen informatie te geven, 

het is belangrijk dat iedereen informatie 

doorgeeft, dat iedereen er ambassadeur van 

wordt, dat er algemene awareness ontstaat.”

Met voldoende bewustzijn over de proble-

matiek kan je ook vlugger een versnelling 

hoger schakelen, zeker als je dan gecon-

fronteerd wordt met zaken die je over het 

hoofd had gezien. Een voorbeeld? Toen 

online-modeshop Zalando klachten over 

racisme op de werkvloer kreeg, stelde de 

leiding prompt een protocol op om de 

diversiteit en inclusie te verbeteren, om 

paal en perk te stellen aan discriminatie 

en racisme. Inmiddels is antidiscriminatie-

training er verplicht en iedereen wordt 

aangemoedigd om vormen van discriminatie 

te melden. Meer en meer gaat het thema 

ook een rol spelen in campagnes. Zalando 

herziet tevens de banden met influencers en 

zorgt voor een diverser leveranciersbestand, 

bijvoorbeeld door niet alleen samen te werken 

met kledingmerken van blanke ondernemers.

1

D e  a a n p a k

Hoe kunnen we de barrières  
daadwerkelijk overwinnen?
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STAP   Analyseer de gegevens die je vandaag ter beschikking hebt

Uiteraard beschik je als werkgever over 

allerhande vrijwillig verstrekte gegevens van 

medewerkers, informatie waar we vaak nog 

niet bijster veel mee doen. Daarnaast heb 

je een pak gegevens die binnenkomen via 

rekrutering, respons, promoties,… Er zijn tal 

van manieren om informatie te analyseren. 

Sommigen onderzoeken de aantekeningen 

van exit-gesprekken en/of de memo’s bij 

wervingsinterviews. Zo kan je bijvoorbeeld 

nagaan of er in het taalgebruik geen nega-

tieve betekenissen opdoemen, dat er geen 

stereotypering sluimert.

“Uit al die verspreide informatie haal 

je interessante zaken, ook qua eventuele 

onbewuste vooroordelen of ongelijke kansen”, 

merkt Sara Cauwenbergh op. “Bij referrals, 

bijvoorbeeld: blanke mannen blijken veel 

meer voordelen te halen uit referrals  

dan vrouwen en mensen met een andere 

etnische achtergrond. Dat gebeurt niet 

bewust en juist daarom komt het erop aan 

ons bewust te worden van die onbewust 

meespelende vooroordelen.”

“Het is belangrijk die bevindingen 

ook intern en extern te delen, zelfs als er 

ruimte voor verbetering is. Geef dat toe. 

Dat doen we alvast bij Indeed”, vertrouwt 

Sara Cauwenbergh ons toe. “Door die 

transparantie verhoog je immers de druk. 

Bovendien kan je die bevindingen gebrui  ken 

bij het stellen van doelen.”

2

D e  a a n p a k
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STAP   Richt je eerst intern op inclusie en samenhorigheid  

     vooraleer je diversiteit nastreeft

“Veel werkgevers moeten zich evenwel  

eerst nog op inclusie richten vooraleer ze  

de diversiteit kunnen verbeteren. Als er geen 

cultuur van inclusie en samenhorigheid is, dan 

is het sowieso moeilijk om divers personeel 

aan te trekken. Of je kan hen weliswaar 

aantrekken, maar moeilijk houden”, zo vat 

Sara Cauwenbergh de volgende stap samen. 

“Bij Indeed weten we dat het niet baat om 

heel veel geld te gaan uitgeven om diverser 

te rekruteren als je je vooraf niet hebt gericht 

op het ontwikkelen van een omgeving waarin 

iedereen zich verbonden voelt.”

Ook dat is geen loze bewering, de 

conclusie wordt onderbouwd door onderzoek 

van Indeed. De essentiële bevinding ervan: in 

België geeft 52% van de werknemers aan dat 

ze het heel belangrijk vinden om te werken 

bij een bedrijf dat diversiteit en inclusie zeer 

belangrijk vindt. En, ook al heel interessant: 

een sterke samenhorigheid onder werknemers 

leidt tot betere werkprestaties en minder 

personeelsverloop.

“Luisteren naar je werknemers 

is daarbij cruciaal”, commentarieert 

Cauwenbergh. “Je kan zelf een duidelijke 

visie hebben, maar het komt er toch maar op 

aan je oor te luisteren te leggen. Wat leeft 

er echt? Waar duiken verbeterpunten op? 

Neemt de organisatie wel de nodige tijd om 

feedback van medewerkers te vragen en 

daarmee daadwerkelijk iets te doen? Meer 

nog, biedt de organisatie een platform waar 

iedereen zijn verhaal kan delen? Zo werk je 

transparant, wordt iedereen echt gehoord,  

en krijg je de juiste inzichten in de sterktes  

en de zwaktes binnen de heersende cultuur.”

3

D e  a a n p a k
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STAP   De implementatie (een waaier van doorgedreven aandacht  

   en maatregelen)

“Als je je doelen wil bereiken, moeten diver-

siteit, inclusie en samenhorigheid vandaag 

behandeld worden zoals om het even welk 

ander bedrijfsdoel”, maant Sara Cauwenbergh 

aan. “Dat betekent dat leiding gevenden de 

toon moeten zetten. Meer en meer organi-

saties hebben trouwens een Chief Diversity 

Officer (CDO) die meteen ondergeschikt is 

aan de CEO. Je hebt tijd en middelen nodig 

om de nodige initiatieven te nemen. Iedereen 

is mee verantwoordelijk voor dat topic, al 

helpt het ook wel dat bepaalde teams samen-

gesteld worden die mee verantwoordelijk zijn 

om het topic te laten léven en die waarden 

echt uit te dragen.”

Deze maatregelen kunnen alvast helpen, 

vindt Sara Cauwenbergh: “Pas zeker je 

beleidsregels aan door een zerotolerance 

tegenover discriminatie, racisme, pesten en 

intimidatie. Schaf strikte kledingvoorschriften 

en het beleid van een bepaalde haardracht 

af. Steek je kop niet in het zand wanneer 

er dramatische gebeurtenissen in de media 

komen. Een voorbeeld van aanpak? Naar 

aanleiding van het drama dat tot Black 

Lives Matter geleid heeft, hebben we bij 

Indeed medewerkers een extra dag verlof 

aangeboden, zodat ze dat konden verwerken. 

Bovendien hebben we steungroepen 

opgericht. Psychologen en therapeuten zijn 

er om dat in goede banen te leiden. Bied 

beslist ook informatie en trainingen aan. 

En stel iedereen verantwoordelijk. Het gaat 

uiteindelijk om systematische verandering op 

langere termijn.”

4

STAP   Ga na wat er werkt  

   en wat er niet baat

“Ga na welke acties de diverse groepen  

echt helpen”, dringt Sara Cauwenbergh aan.  

“Goede bedoelingen alleen volstaan niet, je 

moet ook permanent opvolgen wat werkt  

en waar bijsturing nodig is.”

5

D e  a a n p a k
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SPANN INGSVELD 1

Focus op doelgroep(en) versus vooral niet focussen

“Gender en afkomst zijn bijzonder belangrijk 

om op te focussen, maar er is beslist nog veel 

meer diversiteit die niet aan de aandacht mag 

ontsnappen”, poneert Ilse Antonissen. “Denk 

bijvoorbeeld aan leeftijd, persoonlijkheid, 

neurologische problemen, beperkingen, 

sociale achtergrond,… Er zijn evenveel 

dimensies als er kenmerken van mensen zijn. 

Je kan evenwel niet de aandacht richten op 

elke groep, je zal dus keuzes moeten maken 

wie je eerst wil aanspreken. Op welke groep 

zal je eerst focussen om ervoor te zorgen dat 

je op dat gebied al zeker inclusief bent?”

Daar is Tom Jonkers het niet mee eens: 

“Voor mij is inclusie juist minder focussen op 

bepaalde doelgroepen. Het was klassiek om 

een campagne te richten op een bepaalde 

doelgroep, bijvoorbeeld een rekruteringsactie 

om starters aan te trekken. Je moet echter 

durven op zoek gaan naar parameters die 

misschien niets te maken hebben met 

persoonlijke kenmerken, maar louter met 

competenties en vaardigheden die nodig 

zijn om de job te doen. Dat kom je tot de 

bevinding dat dit bijvoorbeeld evengoed een 

50-plusser uit om het even waar kan zijn, als 

een starter van achter de kerktoren. Kortom, 

filter vooral niet op voorhand.”

D e  s p a n n i n g s v e l d e n

Welke barrières, twijfels en  
tegenstellingen belemmeren  
de vooruitgang?

1
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“Door te focussen, merk je zaken op die 

je anders over het hoofd dreigt te zien”, 

repliceert Ilse Antonissen. “Neem nu mensen 

met een moeilijke persoonlijke achtergrond. 

Die gaan al niet zo vlug overwegen om bij 

Deloitte te solliciteren, gewoonweg omdat 

hun netwerk heel anders is. Het is dus aan ons 

om toch een toegangspoort te creëren. Dat 

kunnen we verwezenlijken door een beroep 

te doen op organisaties die wel contact 

hebben met hen. Daarom zoeken we onze 

jobstudenten, bijvoorbeeld, met hulp van de 

vzw Be.Face, een netwerk van ondernemingen 

die hun middelen bundelen om concrete 

lokaal verankerde acties op te zetten voor 

de sociale en professionele integratie van 

kwetsbare groepen. Op die manier leren 

ze ons kennen en zitten we wel in elkaars 

netwerk.”

Chris Beenders ziet er een en-en-verhaal 

in: “De kern is dat je rekrutering en selectie 

voor iedereen gelijk maakt. Alle potentiële 

oneffenheden moeten eruit. Hiernaast kan 

je best ook acties naar bepaalde groepen 

doen. Daarom vind ik dat voorbeeld van de 

jobstudenten zeer inspirerend. Veel bedrijven 

geven de studentenjobs vaak aan zonen en 

dochters van medewerkers. Dat lijkt billijk 

en mooi, maar zo bereik je inderdaad geen 

mensen van buiten je netwerk.”

D e  s p a n n i n g s v e l d e n

“De kern is dat je rekrutering en  
selectie voor iedereen gelijk maakt.  
Alle potentiële oneffenheden moeten 
eruit. Maar je kan ook acties naar 
bepaalde groepen doen.”

C H R I S  B E E N D E R S

HR Manager Talent Acquisition & Total Rewards bij Imec
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SPANN INGSVELD 2  

Diversiteit versus inclusie

“Een bedrijf kan heel divers rekruteren, maar 

is daarom nog niet inclusief”, waarschuwt 

Lindsay Van Geersom. “Het hangt niet af 

van het aantal nationaliteiten of mannen 

of vrouwen of leeftijden of wie dan ook 

in je personeelsbestand, het gaat erom of 

iedereen zich aangesproken voelt door elke 

beslissing en elk proces. En dat impliceert 

dat je ook voldoende diversiteit nodig hebt 

op het niveau waar de beslissingen genomen 

worden. Daar worden wel eens beslissingen 

genomen die de multiculturaliteit, de man-

vrouw-verhouding, de jongeren en ouderen 

en dergelijke meer niet vertegenwoordigen. 

Iedereen moet zich thuis voelen in de orga-

nisatie, zich gewaardeerd, gerespecteerd, 

veilig voelen. Inclusief rekruteren betekent 

voor mij overigens: open voor iedereen. Dat 

begint al met heel goed op te letten welk 

beeldmateriaal en welke woorden je gebruikt 

in je vacature. Voor je het goed en wel beseft, 

bouw je al meteen hoge drempels.”

“In het alloceren van de jobs en  

de evolutie in de loopbaan is het ook heel 

belangrijk inclusief te werken”, haakt 

Sara Wouters daarop in. “Wie neemt de 

beslissingen tijdens de promotierondes? 

Volgen we wie het luidst roept? Wie het 

dichtst bij ons staat? Daarom hebben wij nu 

een third party observer ingezet: een andere 

partner van een andere business unit volgt  

de evaluatiegesprekken, omdat hij of zij allicht 

vlugger opmerkt dat de promoties steeds naar 

eenzelfde type medewerker zouden gaan. 

Dergelijke acties zijn cruciaal om je divers 

rekruteren niet te smoren door een onbewust 

niet-inclusief beleid tijdens de carrière.  

Het klopt dus echt wel: diversity is being 

invited to the party, inclusion is being asked to 

dance and belonging is dancing like no one’s 

watching. Diversiteit leidt tot niets als er geen 

inclusie is.”

D e  s p a n n i n g s v e l d e n

“Je hebt ook voldoende diversiteit nodig op  
het niveau waar de beslissingen genomen worden.”

L I N D S A Y  V A N  G E E R S O M

Development Manager Flanders bij Decathlon

“Zet een third party observer 
in: een andere partner van  
een andere business unit 

volgt de evaluatie  gesprek ken, 
omdat hij of zij vlugger 

opmerkt dat de promoties 
steeds naar eenzelfde type 
mede    werker zouden gaan.”

S A R A  W O U T E R S

Diversity & Inclusion & Wellbeing  
Senior Manager bij PwC

2
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SPANN INGSVELD 3   Rolmodellen versus ambassadeurs

“Als je enkel focust op rolmodellen in je 

employer branding of op social media, dan 

ben je niet goed bezig, want dat dreigt niet 

authentiek over te komen”, vreest Louise De 

Wulf. “Het moet zich allemaal daadwerkelijk 

in de organisatie afspelen. Alles staat of 

valt met authenticiteit. Hoe ga je anders 

geloofwaardigheid opbouwen?”

Ook Tamara Eelsing legt de nadruk 

op authenticiteit, al sluit ze het belang van 

rolmodellen niet uit: “Als je bijvoorbeeld een 

dame in de directieraad hebt die uitgespeeld 

wordt als rolmodel voor vrouwen, maar die 

een heel masculien gedrag tentoonspreidt, 

is dat misschien toch niet zo’n uitstekend 

rolmodel… Het is niet omdat iemand een 

vrouw of man is, een andere huidskleur 

heeft of niet, dat die ook daadwerkelijk 

een geschikt rolmodel is. Toch kunnen 

rolmodellen een deel van de oplossing zijn. 

Bij het aantrekken van vrouwelijke chauffeurs 

bij de MIVB, bijvoorbeeld, ontstaat het effect 

bij andere vrouwen: misschien kan ik dat ook. 

Dan merk je wel degelijk een positief effect. 

Je moet rolmodellen wel op alle niveaus 

zoeken en ze moeten representatief zijn voor 

de organisatie waarin je werkt. Je mag dat 

wel een klein beetje aandikken, maar niet 

overdrijven ermee. In onze communicatie 

ga je bijvoorbeeld vaak drie mannen en 

twee vrouwen zien op de foto, terwijl we in 

werkelijkheid nog geen 20% vrouwen in de 

rangen tellen. Een beetje overdrijven…”

D e  s p a n n i n g s v e l d e n

“Als je enkel focust op rolmodellen  
in je employer branding of op social media, 
dan ben je niet goed bezig, want dat dreigt  

niet authentiek over te komen.”

L O U I S E  D E  W U L F  Talent Acquisition Lead bij Arvesta

3
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“Rolmodellen inzetten mag ook geen strijd 

worden”, waarschuwt Lindsay Van Geersom. 

“Het gaat niet om de nieuwe Jeanne d’Arc 

op de barricaden. Ik geloof veel meer in een 

netwerk van ambassadeurs, mensen die er 

echt in geloven, die wel gewoon zichzelf zijn, 

die feedback geven, die zelf voor verandering 

zorgen, die lokale acties op het getouw zetten 

die daarna gekopieerd kunnen worden in de 

hele organisatie. Dan heb je meteen ook een 

veel groter draagvlak.”

“Het ligt gevoelig”, weet Tom Jonkers. 

“Je wil niet gekozen worden omdat er quota 

zijn, je wil carrière om wat je doet, niet om 

de ene of andere toevallige achtergrond of 

kenmerk. Wij proberen om al onze mede-

werkers in te zetten als ambassadeurs van 

onze cultuur. Als we iemand zoeken, zoeken 

we bij iedereen, we willen ook dat iedereen 

zich aangesproken voelt. We gaan nooit 

iemand aanspreken om te zeggen: je hebt je 

niet kandidaat gesteld, maar we zouden je wel 

graag hebben. Dan is het niet authentiek of 

omwille van de juiste motivatie. We vragen 

bij alles wat we doen ambassadeurs en wie 

erop af komt, komt erop af. We gaan niet 

bewust op zoek naar specifieke rolmodellen. 

“Soms moet je wel mensen aanspreken 

omdat ze zichzelf buitenspel zetten”, meent 

Tamara Eelsing. “Ik denk aan een vrouwelijke 

leidinggevende met Marokkaanse roots. 

Haar manager zei haar dat ze zich kandidaat 

moest stellen omdat ze daar gewoonweg heel 

geschikt voor is. Het ging er dus niet om dat 

ze vrouw is en van Marokkaanse afkomst, het 

ging alleen om haar competenties. Alleen 

diende iemand op te merken dat ze die 

ambitie beslist mocht hebben omdat ze het 

niet uit zichzelf deed, ze zag zich niet in die 

wereld.”

D e  s p a n n i n g s v e l d e n
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De krapte op de arbeidsmarkt lost het diversiteitsprobleem op 
of diversiteit lost de krapte op de arbeidsmarkt op?

“De krapte helpt allicht”, denkt Yannick 

Van Aelst. “Bij Besix gaan we daarom heel 

extreem op zoek. We stappen zelfs al naar 

de lagere school om te vertellen over werken 

in de bouw, om duidelijk te maken dat daar 

ook heel interessant werk ligt te achten als je 

ingenieur bent bijvoorbeeld. Je vertelt en je 

spreekt iedereen aan, zo bereik je automatisch 

alle groepen in de samenleving.”

“In IT zitten we al lang met een 

ontzettende krapte. Je kan dan medewerkers 

uit India inschakelen, maar an sich heeft dat 

niets met diversiteit te maken”, vindt Louise 

De Wulf. “Je lost dan wel de krapte deels op, 

maar niet de diversiteit hier. Diversiteit gaat 

immers over het inzetten van de sterkte van al 

die verschillende achtergronden. Ik vind het 

dan interessanter dat die Indïer bijvoorbeeld 

op HR gaat werken en mee projecten over 

wellbeing gaat doen. Dan benut je pas 

diversiteit, niet omdat je bepaalde profielen 

niet vindt, wel omdat je mensen gaat inzetten 

om hun sterkte.”

“De krapte op de arbeidsmarkt is er al 

zo lang en het probleem van de diversiteit is 

nog lang niet opgelost”, stelt Chris Beenders 

vast. “Het is wel belangrijk om iedereen aan 

te spreken en dan ook te zorgen voor inclusie, 

zodat ook iedereen zich goed voelt in de 

organisatie en er graag blijft. Je ziet nog 

veel bedrijven die toch barrières opwerpen, 

bijvoorbeeld door eisen op het gebied van taal 

of diploma. Mensen denken nog onvoldoende 

inclusief. Ze hebben nog een beeld van een 

ideale kandidaat voor zich, vaak iemand die op 

hen lijkt. Hen leren om anders te gaan denken, 

zal wel helpen om een bepaalde krapte op de 

arbeidsmarkt op te vangen.”

“Het moet allereerst een mindset 

worden om divers en inclusief te zijn”, 

beklem toont Tom Jonkers. “En dat geldt 

óók als je het talent maar voor het uitkiezen 

hebt, ook dan moet je kiezen voor diversiteit 

en inclusie. Zoiets kan toch niet afhangen 

van de conjunctuur? Maar blijkbaar worden 

we geconfronteerd met een grote groep 

bedrijven die geen medewerkers vinden 

versus een grote groep mensen die zich niet 

uitgenodigd voelen…”

D e  s p a n n i n g s v e l d e n

“Wij trekken naar scholen en 
spreken iedereen aan over 
werken in de bouw op alle 

niveaus. Zo bereik je ook alle 
groepen in de samenleving.”

Y A N N I C K  V A N  A E L S T

Senior Sourcing en Recruitment 
Partner bij Besix
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Ilse Antonissen bekijkt het optimistisch: “Eén 

van de vele redenen waarom mensen niet naar 

profielen gaan die ze minder kennen in hun 

groep, is angst voor het onbekende. We weten 

niet wat te verwachten, we vrezen dat het 

niet zal lukken, we zijn vooringenomen. Het 

feit dat krapte ons noopt om toch ook andere 

profielen te zoeken, doet ons inzien dat het 

wel goed loopt met die andere profielen en 

verlost ons van de angst. Het onbekende 

behoort dan tot het bekende.”

“Zo loopt het nu ook met telewerk”, vergelijkt 

Tom Jonkers. “Vroeger zeiden velen: bij ons 

kan dat niet, dat werkt niet. Nu, na anderhalf 

jaar van moeten, ziet iedereen dat het wel lukt 

en dat we het kunnen integreren in het beleid. 

Het pushen heeft ervoor gezorgd dat het 

allicht structureel wordt.”

D e  s p a n n i n g s v e l d e n

“De krapte op de arbeidsmarkt? Blijkbaar worden 
we geconfronteerd met een grote groep bedrijven 

die geen medewerkers vinden versus een grote 
groep mensen die zich niet uitgenodigd voelen…”

T O M  J O N K E R S

Manager Talent Management bij Argenta
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Thuiswerkers versus kantoortijgers

“Ook telewerk of thuiswerk zal een grote 

impact hebben op inclusie”, stipt Ilse 

Antonissen aan. “We staan voor de creatie 

van een nieuwe in- en out-groep: mensen 

die wel op het bureau zijn versus mensen die 

thuis of vanuit een andere plaats werken. Dat 

dreigt een nieuwe tweespalt te veroorzaken: 

mensen die de nabijheid, de informatie, de 

samenwerking en de connectie hebben versus 

mensen die dat slechts occasioneel hebben, 

die niet zo gemakkelijk in een meeting 

kunnen communiceren, die niet in de gang bij 

hun schouder gepakt kunnen worden om iets 

over een interessante vrijgekomen functie 

te vernemen,… Daar gaan we echt heel sterk 

moeten op letten nu het hybride werken 

structureel kan worden.”

“Bovendien kunnen bepaalde groepen 

daardoor harder geraakt worden dan andere”, 

vreest Tamara Eelsing. “Als je al nauwelijks 

een netwerk hebt, kan je het ook moeilijker 

opbouwen van thuis uit. Want wie blijft 

thuis? Meestal de vrouwen, zeker moeders…” 

“Ook voor mensen die al niet zo’n speak-

up persoonlijkheid hebben, wordt het een 

enorme challenge om nog aan bod te komen”, 

voegt Lindsay Van Geersom eraan toe.

D e  s p a n n i n g s v e l d e n

“Je hebt ook voldoende diversiteit nodig op  
het niveau waar de beslissingen genomen worden.”

“Thuiswerk zal een grote 
impact hebben op inclusie. 

Het dreigt een nieuwe 
tweespalt te veroorzaken: 
mensen die de nabijheid,  

de informatie en de connectie 
hebben versus mensen die dat 
slechts occasioneel hebben.”

I L S E  A N T O N I S S E N

Director Development & Inclusion bij Deloitte
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Ilse Antonissen besluit dat het streven naar diversiteit, inclusie en samen-

horigheid een verzoening van al die spanningsvelden is, het gaat om een 

evenwichtsoefening. “Ja, het gaat om een balans en de weg er naartoe 

doet er misschien niet zo erg toe. Het essentiële is: we gaan een bepaalde 

richting uit”, bevestigt Tom Jonkers.

“Je hebt mensen die overtuigd zijn, die nog niet overtuigd zijn en 

die nooit overtuigd zullen worden, tenzij je er KPI’s aan koppelt, als je hen 

er met andere woorden financieel op afrekent, zeg maar sanctioneert”, 

meent Tamara Eelsing. “Er zit echter een heel grote groep in het midden. 

Als je die mensen kan bereiken, heb je de echte hefboom in handen. Hoe? 

Je kan mensen rationeel aanspreken, maar in deze helpt het meer om hun 

buikgevoel te raken. Zoek bijvoorbeeld oefeningen om in de schoenen te 

staan van iemand anders, dat ráákt je.”

Sara Cauwenbergh besluit: “Gelukkig doen al heel veel bedrijven heel 

veel in de richting naar diversiteit en inclusie, maar het mag niet bij acties 

en woorden blijven, het moet echt een waarde zijn die in de hele organisatie 

leeft en die deel uitmaakt van de identiteit van de organisatie.”

“Je hebt mensen die overtuigd zijn, die nog 
niet overtuigd zijn en die nooit overtuigd zullen 

worden, tenzij je er KPI’s aan koppelt, als je hen er 
met andere woorden financieel op afrekent.”

T A M A R A  E E L S I N G  Diversity Manager bij MIVB
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Een kwestie van evenwicht, 
overtuiging én waarden

W h i t e p a p e r

DIVERSITEIT  
& INCLUSIE
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https://be.indeed.com
https://zigzaghr.be

