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Wat is de meerwaarde van diversiteit?

DIVERSITEIT

Kunnen we kwaliteit herkennen?

Wat is de meerwaarde?

Welke verschillen zijn belangrijk?
Effectieve oplossingen voor de praktijk
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d&i: waarom zou u?

zo gemakkelijk is het niet…
Toezicht

Bestuur

Medezeggenschap

Gelijke kansen

Discriminatie uitbannen

Medezeggenschap?

Effectiever werken

Profiteren van verschillen

Bestuur?

Waarden uitdragen

Reputatie verbeteren

Toezicht?

“Ik ben in twijfel, volgens mij
houdt het soms ook wel op. Een
totaal vreemd pluimage die
worstelt met zichzelf en zijn of
haar identiteit houdt de boel
teveel op”

(talent, investeerders, publiek)
Dover, Kaiser, & Major, SIPR, 2019
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effecten zijn gemengd

diversiteit en inclusie
46 project teams, 8 weken
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Subjectieve indruk

Objectieve prestatie

Aanpassen:
zelfvertrouwen,
efficient, creatief

Externe beoordeling:
kwaliteit groepsproduct
diversiteit (Blau’s index)
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onderwaardering van competenties
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KWALITEIT
Kunnen we kwaliteit herkennen?
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AR B E I D S M AR K T

meer werkloosheid na elke studie

Ook op krappe arbeidsmarkt
zien recruitersvrouwniet staan
$ Vrouw en minder vaak voor
baan gevraagd dan mannen

$ Dat is bij vrijwel alle
beroepen het geval
$ Volgens Salesrecruiters is
vrouw juistinhet voordeel
Rik Winkel
Amsterdam

Recruiters hebben een blinde vlek voor
vrouwelijk talent. Dat valt af te leiden
uit een analyse van de zogenaamde
sourcingsdruk die Intelligence Group
heeft gemaakt op verzoek van het FD.
Vrouwen worden veel mindervaak voor
een baan gevraagddan mannen,zelfsnu
er op de krappe arbeidsmarkt van alle
kanten aan personeel wordt getrokken.
Die scheve verhouding bestaat in vrijwel alle beroepen,ookin brancheswaar
vrouwen van oudshersterk zijn vertegenwoordigd, zoals de zorg.
Het onderzoeksbureau houdt bij hoe
vaakwerknemers, afzwaaiende studenten en werklozen worden benaderdvoor
een (andere) baan. Recruiters blijken
daarbij bepaald niet sekseneutraal te
werk tegaan.Terwijl 43% vande mannen
meldtdatze minstenséén keerperkwartaal worden benaderd, geldt dit slechts
voor 31% van de vrouwen.
‘Waaromdatzo is,weten we niet’, zegt
Geert-Jan Waasdorp van Intelligence
Group. ‘Het kan met vindbaarheid en
proﬁlering te maken hebben, maar ik
vermoed dat er onbewust ook andere
zaken spelen.’ Veel recruiters beginnen
hun zoektochtin databases.Alsmannen
zichophun proﬁel beter presenteren of
hun vaardigheden, titels en prestaties
harder formuleren dan vrouwen, kan

Bij e lf beroepsgroe pen is e r volgens
Intelligence Group
een verschil in he t
voordeel van mannen

Seksediscriminatie is een hardnekkig euvel op de arbeidsmarkt.

dat betekenen dat ze hogerop de shortlist komen en dus ook sneller worden
benaderd.
‘In elkgeval wetenwe nuzekerdat dit
nietoptoeval berust.Vande 33beroepsgroepen die we onderscheiden, is er bij
elf een signiﬁcant verschil in het voordeel van mannen. Er is geen enkel vakgebied waar het omgekeerde gebeurt’,
zegt Waasdorp. Door naar alle beroepsgroepen te kijken, wordt ook duidelijk
dat het verschil niet voortkomt uit het
feit dat vrouwen vakerin beroepen werken waar weinig aan actieve werving of
sourcing wordtgedaan.
Volgens hr-specialist Bas van de Haterd gebruiken mannen en vrouwen andere woorden.‘Een mannelijke IT’er zal
zeggen dat hij in viermaanden 28 kriti-
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sche bugsheeft opgelost. Een vrouwbenadrukt dat ze deel uitmaakt van een
team dat het probleem heeft opgelost.
De man zal zijn eigen prestaties eerder
overdrijven, een vrouw benadrukt de
teamprestatie en daardoor kun je niet
zien of ze een locomotief of een wagonnetje isgeweest.’
De neiging eerder mannen dan vrouwen te polsen, verbaast Van de Haterd
totaal niet. ‘Het zit diepin ons systeem
datwe denken datmannen deskundiger
zijn. Kijk alleen maar naarde kopin De
Telegraafof een moederwel premierkan
zijn. Elke keerdat we zoiets zien, komt
er weereen lijntje in onze hersenen bij
dat die opvatting bevestigt.’
Seksediscriminatie is een hardnekkig euvel op de arbeidsmarkt. Vrouwen

hebben nog steeds een behoorlijke
salarisachterstand en stromen minder
gemakkelijkdoor naarhogere functies.
Dat hr-afdelingen en externe recruiters
zich hieraan al bezondigen bij het zoekennaarkandidaten isechteropmerkelijk. Ze hebben immersdirect belang bij
plaatsing van een kandidaat, of dat nu
een man of een vrouwis.
‘Ik herken dit totaal niet. Iedere
recruiter wil gewoon rollen invullen
en de klant blij maken.Het maakt echt
nietuit of dat een man of vrouwis. Ook
van de opdrachtgever hoor ik nooit een
voorkeur’, reageert Robert van Veggel,
directeurZuid- en Oost-Nederland voor
Steens&Partners,dat ﬁnanciële professionalswerft.
Aan de man-vrouwverhouding in de
branche kanhetin elkgeval nietliggen,
want volgens Van Veggel zijn er minstens net zoveel vrouwelijke als mannelijke recruiters.
Volgens EnricoOuwehand, directeur
van Salesrecruiters, is zeker 80% van de
proﬁelen voorverkopersman.Juistdaarom hebben vrouwelijke kandidaten een
streepje voor. ‘Dat is immersonderscheidender.’Behalve daternu eenmaal meer
mannen in de verkoopwerken,kan hij
niet goed bedenken waarom ze ook relatief vaker worden benaderd. Van de
mannen in verkoopfuncties wordt 34%
gepolst en van de vrouwenmaar21%.
De enige verklaring die Veggel kan
bedenken isdat vrouwen vakerin deeltijd willen werkenendaardoor vakerafvallen als recruiters kandidaten zoeken
voor voltijdse functies. Waasdorp stelt
daar tegenoverdat dit niet valt af te leiden uitde proﬁelen. Het kan dusgeen
reden zijn om een vrouw op voorhand
linkste laten liggen.
‘Dan is het toch een onbewust vooroordeel.Vooreen recruiterspeeltnatuurlijk ook het rationele argument dat het
tien uurmarge scheeltalseengeplaatste
kandidaatveertig in plaatsvan dertig uur
werkt.Daarkun je hetsalarisverschil nog
bij optellen.’
Volgens Eurostat verdienen mannen
in Nederland— uitgedruktin gemiddeld
bruto-uurloon en nietgecorrigeerdvoor
leeftijd, ervaring en beroepsniveau —
ruim15% meerdan vrouwen.
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Westerse allochtoon vs. autochtoon
Niet-Westerse allochtoon vs. autochtoon
Noot. De tabel geeft de odds ratio’s gecontroleerd voor onder andere opleidingsniveau (MBO), opleidingssector, afstudeercijfer,
geslacht, leeftijd, meetjaar, het opleidingsniveau van de vader en van de moeder (alleen voor MBO beschikbaar), de vraag of men
kinderen heeft (alleen voor MBO beschikbaar), eventuele problemen bij het vinden van stage- of beroepspraktijkvormingsplek
alsmede een set van opgedane ervaringen in het HBO / gegevens verstrekt door Dr. Christoph Meng (Research Centre for Education
and the Labour Market.
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impliciete bias als sleutelfactor
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waarnemer

INCLUSIE

Iedereen heeft gelijke
kansen
werknemer

Welke verschillen zijn belangrijk?
Verschillende uitkomsten
weerspiegelen individuele
verschillen

Twijfel aan eigen kunnen
Motivatieverlies

Impliciete Bias

Onderpresteren

Ellemers & Barreto, COBS, 2015
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aanpassen of vertrekken

welke verschillen zijn van belang?
Diversiteit
op het werk

Gezamenlijke
prestatie

Druk om je aan
te passen

Doen zoals de
meerderheid
Geen meerwaarde
van diversiteit

Bewustzijn van
verschillen

Demografische diversiteit:
Sekse, leeftijd, etniciteit

Organisatie
verlaten

Functionele verschillen:
aanpak, expertise, prioriteiten
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het belang van inclusie
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Werktevredenheid

Zichtbare
verschillen

OPLOSSINGEN

Werkstress

Wat is effectief in de praktijk?
Inclusief
Klimaat

Ervaren inclusie
Onzichtbare
verschillen

Werkgerelateerde
uitkomsten

Vertrekintentie

Loopbaan
betrokkenheid

Loopbaan
ambitie
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het kan ook tegenvallen

waar moet je op letten?
Diversiteit

Inclusie

aantallen
zichtbare verschillen
instroom

klimaat
verschillende inzichten
behandeling

Jezelf kunnen zijn en erbij horen
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wat zijn best practices?
NIM Beleidsscan
Inzicht in diversiteitsbeleid:
• Effectiviteit
• Samenhang
• Externe benchmark
• Adviesrapport
HR of D&I officers
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NIM Medewerkersscan
Inzicht in beleving beleid:
• Doelgroepen
• Interne vergelijkingen
• Externe benchmark
• Adviesrapport
Medewerkers
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Wat is de waarde van diversiteit?
Er zijn ook nadelen en knelpunten
Kunnen we kwaliteit herkennen?
Kwaliteit komt in verschillende vormen
Welke verschillen zijn belangrijk?
Jezelf zijn en erbij horen
Effectieve oplossingen voor de praktijk
Een doelgerichte strategie helpt
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