DE ROZE BOA VAN DELFLAND
OVER DIVERSITEIT EN INCLUSIE
BIJ HET HOOGHEEMRAADSCHAP VAN DELFLAND
– THEORIE EN PRAKTIJK
Jérôme van der Maes*

Het Hoogheemraadschap van Delfland gaat terug tot 12891 en
is daarmee de op twee na oudste, publiekrechtelijke organisatie
van Nederland.2 Eeuwenlang was Delfland een wit, regentesk
mannenbolwerk met veel protestanten en geen diversiteit. Maar tijden
veranderen. Delfland groeit naar een divers en inclusief waterschap.
Voortschrijdend inzicht gaf vrouwen gelijkwaardigheid aan de man.
LHBTI+ zijn niet langer strafbaar (sinds 1971) of geestelijk gestoord3
(sinds 1987) en worden o.a. beschermd in grondrechten. Mensen
met een beperking moeten gelijke kansen op de arbeidsmarkt krijgen
(Participatiewet c.a.). En mensen met een andere culturele achtergrond
zijn aanzienlijk toegenomen in de Nederlandse samenleving en
verdienen ook een gelijkwaardige plek in de samenleving.

Er is veel veranderd in ontwikkelings- en
ontplooiingsmogelijkheden van mensen, doordat
traditionele factoren die sterk bepaalden hoe je je kon
of behoorde te ontwikkelen zijn verlaten. Dat je man
of vrouw bent of afkomstig bent uit een bepaalde
sociale klasse of hoe vermogend je familie is, is
steeds minder bepalend om te kunnen doen wat je
wil met je leven. En vanwege de welvaartstaat na
de Tweede Wereldoorlog is het financieel mogelijk
dat aanzienlijk meer mensen een opleiding kunnen
volgen en een verdere loopbaan hebben. Dit alles
maakt dat mensen zich sinds enkele decennia veel
breder, anders en vrijer ontwikkelen dan voorheen,
waardoor diversiteit ook op dat vlak is verbreed in de
samenleving. Minder klonen van maatschappelijke
groepen en meer individuele verscheidenheid.
Allemaal goede, maatschappelijke ontwikkelingen.
Hoe vertaal je deze ontwikkelingen nu naar je
organisatie en waarom zou je dat doen? Hier zijn
diverse antwoorden op, want diversiteit en inclusie
is zowel een moral case, een business case als een
legal case.4

Om te beginnen de legal case. Die is aan de orde voor
organisaties die onder de Wet bestuur en toezicht
vallen. Deze wet streeft naar een evenwichtige man/
vrouw-verhouding in het bestuur en de raad van
commissarissen waarbij beide geslachten met minstens
30% vertegenwoordigd moeten zijn.4 De positie van de
vrouw is namelijk niet gelijkwaardig aan die van de man
in bestuur en (top)management. Omdat de ontwikkeling
om de positie van vrouwen gelijkwaardiger te maken ten
opzichte van de man niet vlug genoeg gaat heeft het
kabinet in 2020 het advies van de SER ‘Diversiteit in de
top. Tijd voor versnelling’5 overgenomen met als gevolg
dat er nu een nadere wettelijke regeling komt mét
sancties.6 Het facultatieve is er dus binnenkort vanaf.7
Daarnaast stimuleert de Participatiewet c.a. organisaties
om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te
nemen. Ook deze ontwikkeling ging onvoldoende vlug
waardoor het sinds 2019 mogelijk is om boetes uit te
delen voor iedere niet ingevulde arbeidsplaats voor een
persoon met een arbeidsbeperking.8 Het Rijk neemt
diversiteit serieus and the strings are tightened! There is
work to be done!


* 
Jérôme van der Maes, jurist en historicus, is oprichter en voorzitter van ‘Delfland Inclusief’
bij het Hoogheemraadschap van Delfland.
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Roze Borrel,
met roze prosecco
en roze vishapjes.

Casus Delfland.
Voorbeeldfunctie overheid
Wat betreft diversiteit en inclusie is het
Hoogheemraadschap van Delfland momenteel (nog!)
geen afspiegeling van de maatschappij. Zoals veel andere
overheidsorganisaties in Nederland voelt ook Delfland
dat zij als overheid een voorbeeldfunctie heeft in de
Nederlandse samenleving.9 Ook wil Delfland graag een
aantrekkelijke werkgever zijn voor iedereen en iedereen
mag en kan zichzelf zijn bij Delfland. Alle talenten mogen
en kúnnen een kans krijgen! Delfland heeft daarom
verschillende diversiteits- en inclusieprogramma’s lopen.
Als overheid is Delfland in ieder geval verplicht om een
aantal arbeidsplaatsen voor mensen met een beperking
te realiseren, alsook een gelijkwaardigere man/vrouwverhouding in het directie-en managementteam. Er wordt
daarom hard gewerkt om mensen met een beperking
een plek te geven bij Delfland. Delfland werkt hierbij
samen met externe partijen als SWOM en Werkse. Ook bij
aanbestedingen wordt gekeken naar de mogelijkheden om
participanten via detachering voor Delfland te laten werken.
Ter bevordering van de man/vrouw-verhouding in het
management is Delfland aangesloten bij Talent naar de
Top.10 Talent naar de Top hanteert de norm van 35% vrouw,

wat 5% meer is dan de wettelijke norm van 30%.
Delfland is ambitieus en de wettelijke norm is gehaald.
De 35%-norm momenteel net niet in verband met een
wisseling van baan. Delfland monitort de 35%-norm
voortdurend en Delfland is ook actief in het netwerk
van Talent naar de Top voor kennisontwikkeling,
kennisoverdracht en coaching.
Een derde programma is de commissie Delfland Inclusief
voor LHBTI+ in de organisatie, waarover hierna meer.
En binnenkort start Delfland een pilot anoniem solliciteren
met het oog op werving van meer mensen met een andere
culturele achtergrond, het vierde programma.
Vanaf dit jaar worden verder de eerste stappen gezet om
alle programma’s met elkaar te verbinden en ook nader uit
te breiden, zoals bijvoorbeeld met Jong Delfland, teneinde
meer evenwicht te krijgen in de leeftijd op Delfland.

Legal, moral and business case
van diversiteit en inclusie
The legal case van diversiteit en inclusie geldt dus voor
een gelijkwaardige verdeling tussen man en vrouw aan de
top en gelijke(re) kansen voor mensen met een arbeids
beperking. Maar dan ben je er nog niet. Naast de legal

WATER GOVERNANCE – 02/2021 – 9

SOCIALE INCLUSIVITEIT
DE ROZE BOA VAN DELFLAND

Het College van Dijkgraaf en
Hoogheemraden/Verenigde Vergadering
in maart 1933 in de VV-zaal van
het Gemeenlandshuis te Delft.

case zijn er ook de moral case en de businesscase, zoals
hiervoor genoemd. De businesscase is belangrijk, omdat
het de sleutel kan zijn tot meer innovatie en creativiteit,
verhoogde flexibiliteit en uiteindelijk een verbeterde
financiële prestatie.4 De moral case van diversiteit is om
sociale ongelijkheid te bestrijden en vooroordelen en
stigma’s over bepaalde groepen te verminderen.4 Echter
voor zowel de moral als de businesscase is meer nodig
dan the legal case. Met alleen meer vrouwen en mensen
met een arbeidsbeperking krijg je de businesscase niet
rond en de moral case zeker niet. Daarmee komen we op
het verschil tussen diversiteit en inclusie. Laten we eens
inzoemen op wat deze begrippen nu betekenen.

Diversiteit en inclusie
Diversiteit is eigenlijk vergelijkbaar te definiëren als een
ander belangrijk thema van deze tijd in de waterwereld
en daarbuiten: biodiversiteit! Zowel diversiteit als
biodiversiteit zijn gebaat bij een zo groot mogelijke
verscheidenheid, waarbij de vele verschillen er allemaal
mogen zijn en het geheel beter maken. Pars pro toto.
Maar met alleen een diverse organisatie is er nog geen
sprake van een inclusieve organisatie. Dat is een stap
verder. Het creëren van een inclusieve organisatie is de
transitie van een diverse organisatie naar een organisatie
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met een inclusief werkklimaat. Een inclusief werkklimaat
betekent dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn, gelijke
carrièrekansen krijgt, het gevoel heeft er echt bij te
horen en mee kan doen bij de besluitvorming, eerlijk
wordt behandeld en dat verschillen expliciet worden
gewaardeerd.11 En dat gaat dus veel verder dan de
verhouding man-vrouw en mensen met een beperking
een baan geven. Waar kom je dan bij uit? Dan kom je
uit bij in de samenleving nog steeds achtergestelde
minderheden: LHBTI+12 en mensen met een andere
culturele achtergrond. Maar ook dan ben je er niet.
Om écht divers te kunnen worden is er een tweeledige
uitleg van dit begrip nodig: enerzijds de interpersoonlijke
culturele diversiteit van mensen met een verschillende
(culturele) afkomst en anderzijds de intrapersoonlijke
culturele diversiteit waarbij mensen een diversiteit aan
culturele opvattingen hebben. Met dit laatste voorkom
je een homogene organisatie en ben je dus heterogeen
en dat bevordert ook weer meer de creativiteit en de
innovatiekracht van een organisatie.13 En dan zijn we
weer bij de businesscase.134 Bij Delfland is bijvoorbeeld
eerder sprake van een homogene organisatie dan van
een heterogene. Veel witte mannen, van middelbare
leeftijd, veelal ingenieur. Nu kan gezegd worden: en wat
is daar mis mee? Niets, maar het is niet heterogeen en
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het leidt minder vaak tot creativiteit
als dat zou kunnen, zoals uit
wetenschappelijk onderzoek blijkt.4
Daarmee doet een organisatie
zich dus tekort. Diversiteit leidt
tot verbetering van de resultaten
en de financiële positie van een
organisatie. Een aardig voorbeeld
kan ik zelf aanhalen. Bij sommige
casus merkte ik dat problemen veelal
achter het bureau werden beoordeeld
door collega’s en dat er vervolgens
diverse, technische variantenstudies
aan mij werden gegeven om
problemen op te lossen. Ik was als
jurist, maar ook als persoon, gewend
altijd op locatie te gaan kijken en
met de mensen zelf te gaan praten
over een oplossing en niet in mijn
eentje een technische oplossing te
bedenken op kantoor. Ik ben immers
geen ingenieur. Ik stond er dan ook
volledig openminded in. Dit leidde
ertoe dat ik in een aantal gevallen tot
hele andere oplossingen kwam die
soms ook nog eens goedkoper of makkelijker bleken
te zijn. Mensen met een verschillende achtergrond
naar een probleem laten kijken loont dus. Andersom
vulde een ingenieur mij in de aansprakelijkheidszaken
die ik voor Delfland heb vroeger behandelde goed aan,
waardoor ik als jurist weer beter mijn werk kon doen. En
dan praat ik niet over technisch advies, maar over de
blik van een niet-jurist over hoe de zaak te beslechten.
Een ingenieur bedacht soms dingen waardoor ik er een
juridisch, andere draai aan kon geven. Naast diversiteit is
een goede samenwerking essentieel om die verschillen
in mensen ook daadwerkelijke te kúnnen benutten!

LHBTI+ – Delfland Inclusief
Bij Delfland worden, naast de wettelijke opgaves
verhouding man-vrouw in de top en banen creëren voor
mensen met een arbeidsbeperking, ook gewerkt aan een
inclusievere organisatie voor LHBTI+ met de commissie
Delfland Inclusief, het formele netwerk voor LHBTI+

Roze Borrel.

binnen de organisatie sinds 2019. Delfland Inclusief is
bottom up en informeel begonnen met het organiseren
van een gezellige roze borrel in 2017. Dat deed wel
wat stof opwaaien. Zowel positief als negatief. Positief,
omdat er niets bestond en LHBTI+ in de organisatie het
fijn vond elkaar te leren vinden. Verbinding dus. En het
was gezellig. Het werd gezien als een meerwaarde. De
roze borrel maakte ook dat collega’s die nog (deels) in
de kast zaten eruit durfde te komen. Dat ging evenwel
niet bij iedereen zonder slag of stoot. Hoewel een aantal
graag wilde komen was er ook onzekerheid en wat
angst om uit de kast te komen. Men bleef liever onder
de radar. Maar met diverse kopjes koffie en wat mailtjes
en goede gesprekken kwam men tóch en later was men
ook blij dat men gekomen was, omdat men zich nu vrijer
en veiliger voelde in de organisatie. Roze borrels dragen
dus bij aan een inclusief werkklimaat.
Een uitdaging bleek het verder om zowel de juiste
terminologie en aanspreekwijzen binnen de LHBTI+ op
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orde te krijgen. Toen er een ‘hardcore roze’ aankondiging
voor de roze borrel kwam mailden enkele biseksuele
collega’s dat ze niet meer wilden komen. Ze waren niet
‘hardcore roze’. Dat werden ook diverse kopjes koffie en
goede gesprekken! Maar toen de terminologie wat werd
aangepast aan de behoeften van de biseksuele collega’s
begonnen enkele gay collega’s te brommen dat dit weer
te heteronormatief was, te braaf. De communicatie werd
zo uiteindelijk een gulden middenweg. Verder bleken
er ook non-binaire15 collega’s te zijn die aangaven dat
man-vrouw voor hen niet vanzelfsprekend is, omdat ze
zich met geen van beide geslachten echt associeerden.
Ook daarop werd de communicatie aangepast: zoveel
mogelijk genderneutraal. Kortom, het is belangrijk om
de communicatie bewust toe te spitsen op alle varianten
binnen LHBTI+.

Roze borrels of een formeel LHBTI+-netwerk bestaan
bij de meeste andere waterschappen niet. Een
nieuwe medewerker gaf aan dat hij Delfland daarom
aantrekkelijker vindt als werkgever dan het waterschap
waar hij eerder werkte en niets werd gedaan aan inclusie
voor LHBTI+. Om als werkgever aantrekkelijk te zijn is
een vast LHBTI+-netwerk dus belangrijk.
Maar er was ook gebrom in de organisatie. Wat heeft
seksuele voorkeur nu met werk te maken? Waarom
krijgen de hetero’s geen eigen borrel? Moet dit nou?
We zijn toch al tolerant? Het is goed om hier even
goed bij stil te staan. Je zou inderdaad kunnen denken
dat wat in de slaapkamer gebeurt niets met werk te
maken heeft, maar waar je dan aan voorbij gaat is dat
seksuele oriëntatie verder reikt dan de slaapkamer en

ZIJN WIE JE WIL ZIJN
Hoe inclusief is Delfland eigenlijk?’. Dat is een vraag die mij
geregeld bezighoudt en waarop ik het antwoord nog niet zo
gemakkelijk kan geven. De vraag
‘Hoe inclusief wil Delfland zijn?’ is
veel gemakkelijker te beantwoorden. Daarop is steevast mijn antwoord: “Honderd procent!” Want
ik vind het ontzettend belangrijk
dat Delfland een sociaal veilige
plek is voor iedereen die er werkt
en voor iedereen die er graag wil
komen werken. Een plek waar
je je kunt ontplooienen waar je
je talenten samen met collega’s
in kunt zetten voor de doelen
van het waterbeheer. Omdat we
iedereen keihard nodig hebben
bij de uitvoering van ons werk.
En voorál omdat jezelf mogen en
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kunnen zijn voor mij persoonlijk
gewoon een cruciale menselijke
waarde is.
Mijn collega Jérôme van der
Maes vertelt in dit artikel heel
helder wat er allemaal gedaan
kan worden om een echt inclusieve organisatie mogelijk te maken.
Stuk voor stuk zaken waar ik en
mijn directieteam volledig achter
staan. Maatregelen en activiteiten
die het fundament hebben gelegd
voor een inclusief Delfland. Maar
daarbinnen komt het aan op ons
allemaal. Door ons ook inclusief
te gedragen en dus uitnodigend
te zijn naar elkaar in plaats van
afhoudend. Dat kan door open
vragen te stellen over ons werk
en over elkaar, en oprechte

belangstelling te hebben voor
de antwoorden. Onafhankelijk
van het perspectief, het gevoel
of de overtuiging van waaruit die
antwoorden gegeven worden.
Zodat een echte dialoog op gang
komt, in plaats van meningen
uit te wisselen of stellingen in
te nemen. Op die manier wordt
een inclusieve organisatie steeds
vanzelfsprekender en komt inclusiviteit uit onszelf. Zodat we op
enig moment in de toekomst de
quota, de afsprakenkaders en de
prestatie-indicatoren achter ons
kunnen laten en ik met trots kan
antwoorden: “Delfland is honderd
procent inclusief!”
Pieter Janssen
Secretaris-directeur Delfland
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dat genderidentiteit meer is dan zelfbeeld alleen.16Als
mensen zichzelf willen kunnen zijn op het werk, dan
moeten ze uit de kast kunnen zijn en dat beperkt zich
niet tot een eenmalige onthulling. En dan stuiten we
op de tolerantie die in werkelijkheid minder tolerant is
dat we vaak denken. Onze tolerantie is namelijk een
begrensde tolerantie.167 Als twee mannen bijvoorbeeld
zoenen en dat staat afgebeeld op een poster een in
bushokje dan wordt het glas van het hokje in heel
Nederland ingegooid en ontstaan er vileine discussies.18
Gay zijn mag, maar veel mensen willen het liever niet
zien of horen.17 Dit laatst gebeurt ook op het werk
als hetero’s praten over hun weekend op maandag
en als een LHBTI+ meepraat wordt die al snel subtiel
genegeerd, waarna hetero’s verder gaan met elkaar.
Of tijdens een roze borrel wordt een roze boa steeds
doorgegeven aan degene die speecht. Dan komt de
opmerking van een heterocollega: waarom moet die
roze boa nu? Dit soort voorbeelden tonen aan dat de
tolerantie is begrensd: LHBTI+ moet kunnen, maar graag
niet al te zichtbaar of hoorbaar. Zolang de tolerantie
is begrensd ontstaat geen inclusief werkklimaat. Een
LHBTI+ moet namelijk volledig open kunnen vertellen
over zijn persoonlijke leven.19 Zonder dat we erbij
stilstaan delen we op het werk veel over onszelf. Zo
managen we onze relaties. Door ons persoonlijke leven
met collega’s te delen dragen we bij aan het onderlinge
vertrouwen en dat leidt tot beter teamwerk en tot betere
samenwerking.19 De begrensde tolerantie komt voort
uit de heteronormativiteit die nog altijd sterk vigerend
is, vaak zonder dat de hetero’s én LHBTI+ dit in de
gaten hebben.20 Wat is die heteronormativiteit? Dit
begrip verwijst naar het idee dat mensen onderscheiden
worden in twee genders, mannelijk en vrouwelijk, met
bijbehorende natuurlijke rollen die in lijn zijn met het
toegewezen geslacht en dat heteroseksualiteit een
gegeven is in plaats van de vele mogelijke seksualiteiten.
Voor mensen die van deze norm afwijken is geen plaats
en is de lens waardoor de wereld wordt bekeken. En
dat heeft ook consequenties op het werk, waardoor er
veel is te verbeteren voor LHBTI+ op het werk.21 En dat
kan door een inclusief werkklimaat te creëren, waarin
iedereen erbij hoort en zichzelf kan zijn, ongeacht
seksuele oriëntatie of genderidentiteit. Veel LHBTI+ vindt
het namelijk nog steeds lastig open te zijn en op het

Een afscheidscadeau voor
de bestuurlijke beschermheer
van de Commissie Delfland
Inclusief, de heer Ries Smits.

werk in de kast zitten maakt dat zij minder vaak goed
functioneren,21 iets dat met name voor biseksuelen22 en
transgenders het geval is.23
Over heteronormativiteit kan veel gezegd worden, maar
dit artikel zou te lang worden, maar wat belangrijk
is om nog te vermelden is dat bewust en onbewust
hetero’s maar ook deels onbewust door LHBTI+ zelf
de heteronorm in stand wordt gehouden en zelfs
gerechtvaardigd, dit laatste vaak door religie. Dit wordt
dan niet meer openlijk gedaan, maar subtiel via microagressies, openlijk geweld of ‘tegenwerken’, zelfs door
degenen die zeggen dat diversiteit en inclusie helemaal
prima is. Voor meer over deze ambivalentie en de
heteronormativiteit verwijs ik graag naar de oratie van
Van der Toorn (zie noot 13).
Vanwege voornoemde aspecten wordt LHBTI+ helaas
nog steeds gediscrimineerd en is er voor LHBTI+, net
als voor vrouwen, een glazen plafond dat verhindert
om gelijkwaardig door te kunnen stromen naar het
management of hoger. Ook wordt LHBTI+ minder vaak
aangenomen voor een baan dan hetero’s. Er is dus nog
werk te verzetten om voor LHBTI+ een gelijkwaardige
plek te creëren op de werkvloer en de toegang hiertoe.24
Terug naar de roze borrel bij Delfland. Dit initiatief
groeide langzaam uit tot een informeel netwerkje
waarna formalisering volgde in een beleidsmemo,
samen met Talent naar de Top en Particibanen. De
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LHBTI+ commissie ‘Delfland Inclusief’ werd toen
formeel opgericht, beleidsspeerpunten geformuleerd,
een vertrouwenspersoon voor diversiteit en inclusie
benoemd, een regionaal LHBTI+-netwerk opgericht,
interne communicatie voor bewustwording op
LHBTI+-dagen zoals Coming Out Day en vlaggen
bij belangrijke gebeurtenissen, zoals bijvoorbeeld
gebeurde op last van de CEO van Delfland toen
de zeer LHBTI+-onvriendelijke Nashville-verklaring
werd gelanceerd in de media.25 En Delfland werd
vertegenwoordigd op activiteiten van Workplace
Pride (hierna WPP), een stichting waar Delfland
als enige waterschap donateur van is. WPP
helpt organisaties, kort samengevat, om inclusief
te worden voor LHBTI+.26 Maar om binnen een
organisatie écht de transitie te kunnen zetten naar
een inclusief werkklimaat is veel meer nodig. De door
WPP ontwikkelde benchmark, wetenschappelijk
onderbouwd door hoogleraar workplace inclusion
Van der Toorn, is een belangrijke graadmeter om het
(ideale) niveau van inclusie te kunnen meten. Delfland
werkt thans naar dit niveau toe. De benchmark is
zo ontwikkeld dat deze ook kan worden ingezet
voor andere diversiteits- en inclusiepijlers, zoals
bijvoorbeeld mensen met een andere culturele
achtergrond. Als wordt geworsteld in een organisatie
hoe nu concreet zaken te regelen kan deze benchmark
een goede leidraad zijn!

Slot
Diversiteit en inclusie maakt organisaties voor hun
medewerkers eerlijker en gelijkwaardiger en creëert
meer en betere kansen om het talent van iedereen te
benutten. Organisaties worden zo niet alleen meer
fair en een betere afspiegeling van de maatschappij,
maar organisaties worden ook innovatiever,
productiever en veiliger. Tot slot verbetert door dit
alles ook de financiële prestatie van organisaties.
Diversiteit en inclusie loont. Het is een moral case,
een legal case en een businesscase. Vaak behoeft
diversiteit en inclusie veel uitleg, zodat organisaties
de meerwaarde ervan kunnen inzien. Met dit artikel
draag ik graag een steentje bij aan deze uitleg voor
de waterwereld in Nederland.
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Kenmerken van
een inclusieve organisatie26
Inclusieve organisaties kijken anders naar
werkzaamheden en mensen die deze moeten of
kunnen uitvoeren. Ze creëren functies die aansluiten
op het arbeidsvermogen van alle werknemers, dus
ook van die met een beperking.

Inclusieve organisaties:
 bieden passende ontwikkelingsmogelijkheden
die werknemers helpen om bij te dragen aan
producten of diensten;
 nemen belemmeringen weg zodat verschillende
typen werknemers zijn in te zetten;
 zijn flexibel: dat wil zeggen dat de
arbeidsverdeling past bij de diverse talenten van
de werknemers. Hierbij houdt een inclusieve
werkgever rekening met de aard van de
beperking die een werknemer kan hebben.
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 laten werknemers met een arbeidsbeperking
‘naar vermogen’ presteren vanuit een economisch
of sociaal oogpunt. Dit in tegenstelling tot een
sociale onderneming. Die heeft primair als doel
arbeidsbeperkten betaald te laten werken.
 richten zich niet alleen op mensen met een
arbeidsbeperking. In de Verenigde Staten zijn
bijvoorbeeld de inzet en carrièremogelijkheden van
etnische groepen speerpunten.

Inclusieve organisatiecultuur
Inclusieve werkgevers hebben een bijpassende
organisatiecultuur. Zaken als leiderschapsstijl, de
omgang met collega’s, het ontwikkelen van procedures
en de manier van communiceren vallen hieronder.
Een inclusieve organisatiecultuur bepaalt voor een
groot deel het succes wanneer leden van ‘kwetsbare
groepen’ in de organisatie komen en willen blijven.
Leidinggevenden en collega’s kunnen vooroordelen
hebben of zich ongemakkelijk voelen.

Een inclusieve bedrijfscultuur houdt rekening met de verschillende behoeften en mogelijkheden van werknemers en
vindt passend werk dat hierop aansluit. Ook hebben alle
werknemers toegang tot kennis en maximale ontwikkelkansen. Mensen met een arbeidsbeperking werken op alle
niveaus en in alle type functies, zowel uitvoerende als leidinggevende. Ze werken niet alleen bij facilitaire diensten.
Een visie vanuit het management en draagvlak op
de werkvloer zijn belangrijke voorwaardes voor een
duurzame arbeidsrelatie. U kunt uw bedrijfscultuur zelf
inclusiever maken. Zet hiervoor de volgende stappen
om in concrete doelen:
1  maak inclusiviteit onderdeel van de bedrijfsvisie en

zorg voor duidelijkheid vanuit de top: wij staan voor
het werven, in dienst nemen en gelijke behandeling
(van mensen met een beperking);
2  zorg voor beleid dat een zo groot mogelijk

draagvlak heeft en betrek daarom altijd de
werknemers bij beleidsontwikkeling;
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3  
meet hoe het staat met de inclusiviteit van het bedrijf

 erkent de verschillen: inclusief denken gaat uit van
diversiteit en verschillen. Bevorder vanuit diversiteit
samenwerking en toon flexibiliteit;

en formuleer verbeterpunten waar nodig;
4  maak ‘het inclusief zijn’ onderdeel van de kritische

prestatie indicatoren (KPI’s) op bedrijfsniveau en
bij managers;

 vertrouwt op eigen inschattingen en handelt als
een werknemer niet juist wordt behandeld of als
collega’s ‘onschuldige grapjes’ maken. Niet reageren
is eigenlijk instemmen met en toestaan van het
onwenselijke gedrag.

5  laat zien dat bedrijfsbrede en specifieke aanpassingen

voor vrijwel alle medewerkers voordelig uitpakken;
6  regel de financiering van aanpassingen en andere

‘extra’ kosten bij voorkeur de eerste jaren centraal. Zo
is dit niet de verantwoordelijkheid van een afdeling;

Een leidinggevende zorgt voor een duidelijke
visie op inclusief werkgeverschap die past bij
de organisatie. Deze visie is op te nemen in de
bedrijfsvoering, bijvoorbeeld in het jaarplan,
maandelijkse managementrapportages en
eindverslagleggingen. Ook kan het (top)
management de visie meenemen in bijvoorbeeld
toespraken, reorganisatie- en inrichtingsplannen
en organisatie- en personeelsbeleid. Zo wordt en
blijft het onderwerp inclusiviteit van belang. Ook
is duidelijk dat het een opdracht is van het (top)
management dat hierop kan sturen.

7  ondersteun belangengroepen op een manier die bij

uw bedrijf past;
8  laat alle leidinggevenden en medewerkers een

training ‘inclusief management’ volgen. Onderdeel
daarvan is leidinggeven aan medewerkers met
een beperking;
9  blijf actief informatie verzamelen over werk en

beperkingen van de eigen organisatie om toezicht te
houden op vooruitgang.


Rol leidinggevende
De leidinggevende heeft een belangrijke rol
in het vormgeven van een inclusieve cultuur.
Een leidinggevende:
 vertoont voorbeeldgedrag en weet dat dit
doorslaat op het functioneren van werknemers
uit diversiteitgroepen;
 organiseert het werk ‘naar vermogen’;
 draagt strikt uit dat inclusiviteit een toegevoegde
waarde heeft en maak dat ook zichtbaar in de
keuzes. Dat vermindert de kans op conflicten
vanwege de verschillen;
 regelt met de werknemer noodzakelijke aanpassingen
om iedereen de kans te geven zich zo goed mogelijk
in te zetten.
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