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1987





35 jaar later, bij ons…



Werkzaamheidsgraad naar 
geboorteland



Intersectie geboorteland, 
geslacht en opleidingsniveau



België en Vlaanderen in Europa

https://www.steunpuntwerk.be/vlaanderen-binnen-europa



Deeltijdse arbeid naar geslacht



Werkzaamheidsgraad in  
FTE naar geslacht



Evolutie 
werkzaamheidsgraad 55+



Evolutie werkzaamheidsgraad 
personen met hinder (handicap, 
langdurige aandoening of ziekte)



Verklaringen voor de 
achterstelling

Kenmerken van individu’s:
• Gebrek aan nodige skills
• Gebrek aan motivatie (o.a. 

vanwege welvaartstaat)
EN
• Discriminatie door meerderheid 



Traditionele 
diversiteitsmanagementpraktijken 

1. Training voor werknemers uit
achtergestelde groepen

2. Mentoring en netwerken voor werknemers 
uit achtergestelde groepen

3. Training en sensibilisering rond diversiteit 
en inclusie

4. Formaliseren van HRM processen 
5. Steun aan diversiteit en inclusie door 

topmanagement



Deze praktijken laten de organisatie van 
het werk grotendeels intact 🡪 focussen 
op het niveau van het individu.

Maar de oorzaken van
uitsluiting, segregatie en hiërarchie 
zijn niet louter individueel!  

Wat is het probleem met 
deze praktijken?





Werk is een glazen muiltje

.



Organisationele 
designprincipes 

ter bevordering van 
diversiteit en inclusie



Waarderen van meerdere vormen van kennis 
en skills (talen, organisatieskills/technische…).

• Gelijkwaardigheid

• Complementariteit

• Lerende houding van strategisch belang! 🡪 
creativiteit en wendbaarheid 

1. Verbreding van de 
organisatienormen ivm 

competenties



Organisatie via teams en waarderen van 
samenwerking.

• Competitie heeft grote organisationele kosten 
(bv. conflicten, absenteïsme, teleurstelling). 

• Competitie houdt leren tegen. 

• Competitie bevoordeelt vaak de historische 
meerderheid.

2. Niet competitieve  
organisatie



Normalisering van het ‘anders zijn’. 

Mensen die zichzelf kunnen zijn identificeren 
zich met de organisatie en presteren beter. 

Bv: antidiscriminatiebeleid, religieuze symbolen 
en prakijken, toegankelijke ruimtes, diverse 
sociale activiteiten, talenbeleid, enz. 

3. Verbreding van 
organisatienormen ivm 

identiteit/cultuur



Normalisering van het ‘anders zijn’. 

Mensen die zichzelf kunnen zijn identificeren 
zich met de organisatie en presteren beter. 

Bv: antidiscriminatiebeleid, religieuze symbolen 
en prakijken, toegankelijke ruimtes, diverse 
sociale activiteiten, talenbeleid, enz. 

4. Flexibele 
arbeidsarrangementen



Wat doen deze 
designprincipes? 

Kenmerken (bv. 
gender, taal, 

leeftijd…)

Competenties 
(bv. kennis, 

skills, motivatie)

Symbolische 
en 

economische 
waardering

Job (clusters 
van taken)



Een inclusief beleid anno 
2022



• Crisis van de collectieve voorzieningen 
om zorg en arbeid te combineren. 

• Digitale technologie laat toe om werk te 
herorganiseren. Verschuiving naar 
thuiswerken, flexibelere vormen van 
werk.

• Heronderhandeling van de scheiding werk en 
privé 🡪 wat gisteren ‘diversiteit’ was 
wordt de norm.

1. Grens tussen werk en 
leven



• Meer mogelijkheden om meer diversiteit te 
integreren in organisaties (bv. taal, 
thuiswerken, toepassingen voor slechtziende 
mensen…).

• Semi-automatisering houdt een risico op 
uitholling van werk 🡪 demotiverend. 

• Automatisering van HR processen via 
artificiële intelligentie houdt risico in 🡪 
reproductie van het verleden.

2. Digitale technologieën



• De economie, de overheid en het middenveld 
zijn vandaag netwerkorganisaties. 

• Klassiek wordt een inclusief beleid ontworpen 
voor één organisatie. 

• Hoe een inclusief beleid ontwerpen voor 
organisaties die met mekaar overlappen? 

3. Netwerkorganisaties



• Bedrijven worden steeds meer verwacht om 
een stelling in te nemen op politieke en 
maatschappelijke vraagstukken. 

• Bv. oorlog in Ukraine, 
discriminatievraagstukken, crisis van de 
kinderopvang.

• Afstemmen van intern inclusiebeleid met 
imago van de organisatie steeds 
belangrijker.

4. Een gespannen 
socio-politiek klimaat



Inclusie is 
organisatiedesign: 

Je hebt de schoen in 
eigen handen 

Patrizia Zanoni 
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