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Diversiteit – Superdiversiteit - Inclusie

SUPERDIVERSITEIT

 

INTERSECTIONALITEIT

 



 

Identiteiten



Wat is het eerste dat je opvalt?



• Huidskleur, handicap, genderidentiteit,…: roept gevoelens op

• Racisme, validisme, heteronormativiteit,…: is geen gebeurtenis maar 
een sociale constructie

Welke 
gevoelens?

Internalisatie



Identiteiten en rangorde



Identiteiten en rangorde



Diversiteit is een feit. Inclusie is een handelswijze. 



• Vooroordelen en veronderstellingen (bias) 

• Enkel gevoelig zijn voor de informatie die onze bias bevestigen

• Blinde vlekken

• Netwerk met mensen die op ons lijken

• Vooropstellen van culture fit 

• Kennis van Nederlands als uitsluiting 

• Uitgaan van niet kunnen

• Redelijke aanpassingen als privilege beschouwen

 

Verborgen uitsluitingsmechanismen



Waarom inclusief handelen?



1

Ethisch

“the right thing 
to do”

4

Cruciale skills & 
perspectieven

“Attitude van blijvend 

leren, kan enkel door 

diverse perspectieven”

2

Wettelijk

“omdat het 
moet”

3

Business

“toegang 
tot en voeling 
met klanten”

Drijfveren voor inclusief handelen



Diversiteit leidt niet tot inclusie,
maar inclusie leidt wel tot diversiteit





 Bewustwording

• Oordeel wordt gevormd op basis van 
onbewuste denkprocessen

• Impliciet

• Automatisch belangrijk 



Onbewust denken

• Snel

• 95% oordeel

• Impulsief

• Instinctief

• Automatisch 



Bewust denken
• Trager

• 5% oordeel

• Onderbouwd 

• Gecontroleerd

• Flexibel

• Volgens regels of standaarden



Confirmation bias

• Zoeken naar bewijzen om je 
bestaande opinies te bevestigen

• Tegenargumenten negeren



Affinity bias

• Preferentie geven aan bekende

• Zoeken naar herkenning

• Verschillen negatief interpreteren



Belonging





Strategie en acties in organisaties

Diversiteit en inclusie



Cultuur

Sturende normen

Bewustwordin
g

De hoofden en harten 

Processen

Instrumenten en 
handelingskaders

Strategie

én én



Bewustwordin
g

De hoofden en harten 

Concrete voorbeelden:

• Training over onbewuste vooroordelen (niet 
voldoende!)

• Training voor wie zich als 'wit' of 'blank' 
identificeert: over construct racisme, witte 
gevoeligheid, houdingen

• Overbruggen van vooroordelen door 
kennismaking: mentorschap, samenwerkingen 
volgens contacttheorie,…

• Mindfulness: bewuster nadenken onder stress



Concrete voorbeelden:

• Non-discriminatiecharter als leidraad

• Permanente interne en externe communicatie 
over de sturende normen (mensen moeten het 
voelen!)

• Correcte beeldvorming, representatie, 
decategoriseren

Cultuur

Sturende normen



Concrete voorbeelden:

- Jaarplannen met doelen, streefcijfers (equality 
data), monitoring

- Permanente informatiebron, bijv. Intranet, met de 
normen, do's & don'ts

- Redelijke aanpassingen

- Psychologische veiligheid
• Meldpunt en handhavingsprocedure
• Vertrouwenspersoon met expertise

- Werving en selectie (don't start here!)
• Job redesign
• Positieve actie
• Objectivering: de-identificatie CV's, 

gestructureerde gesprekken, verantwoording

Processen

Instrumenten en 
handelingskaders



Zet doelen

Start met iets haalbaars

Betrek iedereen

Stop niet bij een tegenslag, 

maar leer en begin opnieuw



Vragen? Contacteer ons! 
www.handsoninclusion.be


