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• Zet je microfoon uit en camera aan

• De slides zijn het beste zichtbaar indien je kiest 
voor schermvullende weergave

• Heb je vragen/ wil je reageren tussendoor?
→ gebruik eerst chat 
→ we pikken er dan z.s.m. op in

• Hou je aandacht erbij 
➔ sluit andere vensters op jouw computer 

Enkele afspraken



• Uwi Van Hauwermeiren – die/hun

• Philippe Degelin – hij/hem

Workshop diversiteit op de 
werkvloer: actief discriminatie, 
validisme & racisme aanpakken



WAT MAG JE VERWACHTEN?

• Wat is Hands-on inclusion?

• ABC van discriminatie

• Privilége en (onzichtbare) drempels herkennen

• Valkuilen en voordelen van inclusie

Workshop diversiteit op de 
werkvloer: actief discriminatie, 
validisme & racisme aanpakken



HANDS-ON INCLUSION

ESF project met als doel:

• Versterken van het inclusievermogen van 
ondernemingen

• Effectieve instroom realiseren én behouden

• Focus ligt op mensen
met migratieachtergrond en
een arbeidsbeperking

Workshop diversiteit op de 
werkvloer: actief discriminatie, 
validisme & racisme aanpakken



HANDS-ON INCLUSION

• Bootcamps, workshops & coaching

• Intervisies

• Aanwervingsacties: upgrades

• Vacaturescreening

Workshop diversiteit op de 
werkvloer: actief discriminatie, 
validisme & racisme aanpakken



ABC non-discriminatie



Inclusie – exclusie

minderheidsgroepen

integratie

segregatie

blinde vlekken

(micro)discriminatie

privilege

racisme

validisme

kruispuntdenken

identiteitskenmerken

superdiversiteit



Enkele misverstanden

• Veel mensen praten over inclusie als ze diversiteit bedoelen & visa versa

DIVERSITEIT & SUPERDIVERSITEIT: 

• Het besef en de vaststelling dat iedereen uniek is en dat er verschillen zijn tussen bepaalde 
groepen mensen

• Superdiversiteit betekent zowel een kwantitatieve toename van diversiteit als 
een kwalitatieve toename

• ≠ herkomst

• ≠ soorten handicap → zichtbaar, niet zichtbaar, neurodiversiteit, 
degeneratieve ziektes, chronische ziekte, … 

• ≠ soorten genderexpressies / genderidentiteiten

• meervoudige identiteitskenmerken



Enkele misverstanden

INCLUSIE → HET IS GEEN DOEL, HET IS EEN WERKWIJZE

HOE? 
Achtergestelde groepen opnemen in alle terreinen van het leven door te streven naar gelijkwaardige 
participatie door middel van (structurele) uitsluiting te achterhalen én weg te werken 

WAAR?
Alle levensdomeinen: huisvesting, onderwijs; gezondheid, welzijn, vrije tijd, tewerkstelling etc.

WIE?
Iedereen ongeacht herkomst, handicap, gender, seksuele geaardheid, leeftijd, geloof of 
levensbeschouwing

→ Inclusie is zich gezien, gehoord, gedragen gesteund voelen – “culturen” doen werken.



“Iedereen is welkom” volstaat niet

• Is jullie organisatie toegankelijk?

• Fysieke drempels

• Mentale drempels

• Perceptie top↔down

• Perceptie van de 
buitenwereld

• In hoeverre heeft de organisatie reeds tools in 
huis om de toegankelijkheid te 
verhogen/verbeteren?

• Is jullie bestaande diversiteit aanwezig op elke 
laag van de organisatie & verweven in de 
structuur van de organisatie?



Hoe kan het inclusiever?

• Er is een personeelsfeest en familie mag ook meekomen:

• We communiceren dat familie/gezin welkom is

• We communiceren dat +1 of meer mensen welkom zijn, ongeacht de 
relationele status

• De organisatie is Nederlandstalig, maar er werken heel wat mensen die een andere 
moedertaal hebben:

• Nederlands is de voertaal & andere talen worden geweerd

• Nederlands is de voertaal, maar onderling zijn ook andere talen toegelaten

• Nederlands is zoveel mogelijk de voertaal, maar de organisatie heeft een 
taalbeleid dat duidelijkheid schept over wat er gebeurt in andere situaties.



Hoe kan het inclusiever?

• Indien de organisatie aandacht geeft aan belangrijke (feest)dagen:

• We geven enkel aandacht aan (feest)dagen in lijn met de Belgische 
cultuur:
Kerstmis, Pasen, Pinksteren, Sinterklaas, Wapenstilstand, Allerheiligen, ...

• We geven (evenwaardig) aandacht aan belangrijke (feest)dagen uit andere 
culturen en geloofsovertuigingen

• Binnen onze organisatie heeft iemand een handicap wanneer hij/zij/die 
(aantoonbare) moeilijkheden ondervindt:

• Lichamelijk

• Verstandelijk

• Mentale gezondheid

• (On)zichtbaar ziek

• Neurodiversiteit

• Al het bovengenoemde



Hoe kan het inclusiever?

• Inclusieve ruimtes op de plaats van tewerkstelling:

• Mijn organisatie voorziet in een gebedsruimte

• Mijn organisatie voorziet in een stille/prikkelarme ruimte

• Mijn organisatie voorziet in eenpersoonsruimtes waar

• Personen die borstvoeding gegeven kunnen afkolven

• Personen hun hoofddoek kunnen fatsoeneren en/of even afdoen.

• Nuance: één of enkele ruimtes die polyvalent zijn, kunnen ook dienen voor 
bovenstaande activiteiten → een prikkelarme ruimte waar personeel volgens wens van gebruik 
kan maken.



Conclusie inclusie

Inclusie is niet eenzelfde ondersteuning voor iedereen, 
maar streven naar gelijkwaardige participatie 

door alert te zijn voor uitsluitingsmechanismen, 
deze aan te pakken & weg te werken



Minderheidsgroep

• De term gaat niet over het aantal mensen maar hoe de mechanismen historisch niet voor deze 
groep mensen gemaakt zijn

• We denken aan personen met migratieachtergrond, een andere geloofsovertuiging of aan 
kleinere taalgroepen

• Ook personen uit de LGBTQ+ community, personen met een handicap, personen onder de 
armoedegrens, etc.



Meerderheidsgroep

• De dominante groep van een betreffende plaats
→Meestal gaat dit over de bevolkingsgroep die wordt gezien als “de norm”, voor die plaats (en 
die de meeste voordelen heeft van hoe systemen op die plaats werken)

• Nuance: in centrumsteden zie je dat minderheidsgroepen meerderheidsgroepen worden, maar 
het systeem werkt hier niet in hun voordeel

• Opgelet: zolang superdiversiteit niet de norm wordt, blijven we personen die (nu) niet tot “de 
norm” behoren omschrijven als minderheidsgroep



Wat is kruispuntdenken?



Wat is kruispuntdenken?

• Rechten voor witte vrouwen vs rechten voor 
zwarte vrouwen

• Identiteitskenmerken zijn niet altijd zichtbaar
& niet altijd statisch

• Kans op discriminatie stijgt bij meerdere 
“minderwaardige” identiteitskenmerken

• Hebben van privilége stijgt bij meerdere “luxe” 
identiteitskenmerken



Wat is discriminatie?

• Het nadelig behandelen van personen omdat 
zij behoren, of gerekend worden, 
tot een bepaalde groepering → niet de norm

• Uitsluiting van bepaalde mensen op basis van 
een of meerdere identiteitskenmerken

• Wettelijke vastgestelde discriminatie 
= 19 discriminatiegronden 
↑↓
Niet wettelijk vastgestelde discriminatie
= “micro”discriminatie



Wat is meervoudige discriminatie?



Wat is micro discriminatie?

• Niet-wettelijk strafbare agressies en/of kwetsingen naar een individu of groep mensen op basis 
van een of meerdere identiteitskenmerken waardoor een ongelijkheid, nadelige behandeling of 
uitsluiting wordt ervaren.

• Het gaat om het gevoel dat je overbrengt → vaak onbewust, aangeleerd & systemisch

• Jij, persoon die anders is, hoort er niet bij

• Jouw anders zijn is zodanig dat je lager in rangorde staat

• Zie oefening “inclusie voor iedereen”

• Microagressies en microkwetsingen → Naima Charkaoui



Wat is racisme?

• (On)bewuste gedragingen, uitingen en ideeën van mensen en instituten waaruit superioriteit tot 
uitdrukking komt ten aanzien van andere mensen op basis van huidskleur, afkomst en religie

• Systemisch gedachtengoed = institutioneel

• Ontwikkeld bij het “ontdekken” en koloniseren van de wereld → “beschaving brengen”

BELANGRIJK!

• Het is een construct met doel witte mensen te bevoordelen

• Reverse racisme bestaat niet



Vormen van racisme

• Institutionele structuren

• Etnische profilering

• Onderrepresentatie op in de massamedia en kaderfuncties op de 
arbeidsmarkt

• Foutieve en stereotiepe beeldvorming

• Discriminatie op arbeidsmarkt, woonmarkt, …

• Microagressies en microkwetsingen

• “Jij spreekt goed Nederlands”

• “Ik ben geen racist, MAAR…”

• “Ik zie geen kleur”

• (tijdelijke) Culturele toe-eigening → blackface, indianenkostuum, …

• Dresscodes rond haar vanuit eurocentrisch standpunt



Wat is validisme?

• Discriminatie, marginalisering en stigmatisering van personen met een functiebeperking op 
grond van hun lichamelijke, verstandelijke en/of psychische functioneren waardoor 
minderwaardigheid tot uiting komt

• Uitspraken, gedragingen, infrastructuur, voorzieningen…

• Groepsuitstap naar niet toegankelijke plaatsen 

• Locatie toegankelijk → toiletten niet

• Film met veel flitsende beelden

• Digitaal materiaal zonder audio-ondersteuning / image description / 
ondertiteling

• Praten tegen begeleider van iemand met handicap 

• Bij voorbaat veronderstellen dat iemand iets niet gaat kunnen



Handicap of beperking?

• “Elk langdurig en belangrijk participatieprobleem van een persoon dat te wijten is aan het 
samenspel tussen functiestoornissen van mentale, psychische, lichamelijke of zintuiglijke aard, 
beperkingen bij het uitvoeren van activiteiten en persoonlijke en externe factoren” – VAPH

• Een handicap kan zichtbaar of niet zichtbaar zijn

• Een handicap ontstaat wanneer mensen met een beperking geconfronteerd worden met 
obstakels in de maatschappij

• Het woord handicap verwijst naar de maatschappelijke drempels

• Ontoegankelijkheid, discriminatie, vooroordelen
→Mijn spierziekte beperkt me van stappen zonder hulpmiddel

• Praat over ‘personen met’ → iemand is meer dan enkel hun handicap



Vormen van validisme

• Institutioneel: activiteiten en voorzieningen die als vanzelfsprekend worden ervaren, niet 
vanzelfsprekend zijn voor mensen met een functiebeperking

• Dansvloeren met veel flitsende lichten

• Ontoegankelijkheid van openbaar vervoer & gebouwen 

• Er van uitgaan dat iedereen kan deelnemen aan een sportdag op het werk 

• Cultureel: hoe er in een samenleving geoordeeld en gestigmatiseerd wordt over het hebben van 
een beperking

• Bemoedering van iemand met handicap 
→ ongevraagd helpen, overarticuleren

• Natuurlijk gevoel van “niet passen in de openbare ruimte”



Vormen van validisme

• Interactioneel: over hoe het hebben van een beperking de interactie tussen mensen beïnvloedt

• Praten tegen de begeleider ipv tegen de persoon met handicap / in rolstoel

• Bij fysieke beperking /medische aandoening: handicap en intellect niet los 
zien van elkaar 

• Bij motorische handicap: intellect bij voorbaat lager inschatten

• Geïnternaliseerd: wanneer personen (met een beperking) bij voorbaat geloven dat personen met 
een handicap minder waard zijn

• Door veelvuldig negatieve ervaringen 

• Door veelvuldige blootstellingen aan negatieve denkbeelden en 
stereotypen → belangrijk dat niet medeplichtig blijven aan deze praktijken



Privilege & blinde vlekken



Wat is privilege?

QUIZ

→ Zet een streepje als je er aan beantwoordt
→ Zet geen streepje als je er niet aan beantwoordt

• Mensen die hoger scoren, voelen dit als 
‘normaal’ aan

• Mensen die lager scoren, voelen dit meestal 
scherper aan

• Je voelt het als je minder bevoorrecht bent
M.a.w. je ziet dat je minder privilége hebt



Wat is privilége?

• Een privilége of voorrecht is een reeks voordelen waar je je niet altijd van bewust bent.

• Wit privilege – op basis van huidskleur

• Health privilege – op basis van fysieke, psychische en neurologische 
gezondheid

• Cis en hetero passing – privilege op basis van je blenden in onze cis- en 
heteronormatieve samenleving

→ Dit betekent niet dat witte, valide cis- en/of heteronormatieve mensen het nooit moeilijk hebben.

→ Het toont wel dat deze mensen het niet moeilijk hebben omwille van deze identiteitskenmerken. 



Wat zijn blinde vlekken?

• Inzichten en ervaringen die je als individu niet hebt omdat je door jouw eigen set aan 
identiteitskenmerken andere ervaringen hebt dan iemand met andere identiteitskenmerken

• Man vs vrouw 

• Witte vrouw vs vrouw van kleur

• POC met kennis van herkomst vs POC met (onduidelijk) adoptiedossier

• Cisgender persoon vs transgender persoon

• Jongere op de arbeidsmarkt vs 55+ op de arbeidsmarkt

• Valide persoon vs persoon met handicap

• Comfortabel inkomen vs krap inkomen



Privilege en blinde vlekken herkennen

LEEFTIJDSGEBONDEN UITSLUITINGSMECHANISMEN OP DE ARBEIDSMARKT

• We verwachten vaak reeds ervaring als iemand net instroomt op de arbeidsmarkt 
omdat iemand meer ervaren is uitgestoomd
→ Dit resulteert in steeds hogere eisen bij instapfuncties 
→ Jongeren / starters krijgen minder kansen om zich te bewijzen 

• Oudere werkzoekenden raken niet meer geactiveerd wegens 
“niet meer kneedbaar genoeg zijn”

• Organisaties nemen liever iemand aan die minder (verlof) kost

• Geïnternaliseerd: “ik zal toch afgewezen worden omwille gebrek/teveel aan ervaring”



Privilege en blinde vlekken herkennen

GEZONDHEID ALS UITSLUITINGSMECHANISME OP DE ARBEIDSMARKT

• Werkvloeren die “niet aanpasbaar zijn”

• Toegankelijkheid werkplaats: toegang locatie, vervoersopties

• Gebruiksvriendelijke werkplaats: ergonomie, alternatieve hulpmiddelen, begrip van 
collega’s en leidinggevenden

• Bureauruimte / werkvloer zonder mogelijkheid om eens af te zonderen (prikkelarm)

• Functieprofielen die “niet aanpasbaar zijn”

• Flexibiliteit in werkstelsel / verlof / vrijaf / klein verlet / registratie van gewerkte uren 

• Mogelijkheid tot job in duo doen / mentorsysteem

• Functieprofielen zijn kopieën van werknemer die weg ging

• Aversie/stigma tegenover progressief werken

• Vooroordelen naar wat werkbaar is



Privilege en blinde vlekken herkennen

MIGRATIEACHTERGROND ALS UITSLUITINGSMECHANISME OP DE ARBEIDSMARKT

• Onnodig hoge eisen van taalniveau: 

• spreken ≠ schrijven ≠ begrijpen

• formele communicatie ≠ informele communicatie

• Interne communicatie ≠ externe communicatie

• Vooroordeel dat wie (zichtbaar) migratieachtergrond heeft niet kwalitatief zal presteren

• Minder doorstroom/instroom naar complexe jobs

• Vrijwilliger → vaste stafmedewerker

• Productiemedewerker/affiniteitsjobs → teamleider / management/directie 

• Geïnternaliseerd: “ik zal toch afgewezen worden omwille van familienaam/accent/gebrek aan 
ervaring in België/…”



Wat kunnen we doen op de werkvloer?

• Meer inclusie is de tegenhanger van structurele uitsluiting.



Maar we moeten opletten voor valkuilen

• Integratie in plaats van inclusie

• Iemand met handicap kan enkel participeren als die “voldoende” mobiel is 
van zichzelf 

• Draaideureffect

• Iemand aannemen die nog niet het gewenste taalniveau heeft
→ onvoldoende ondersteuning / opvolging geven
→ persoon raakt achterop 
→ persoon raakt ontmoedigt en stroomt wee uit (door ontslag)

• Iemand aannemen met handicap 
→ geen aanpassing voorzien 
→ persoon haakt af wegens te zwaar 
→ organisatie zegt: “zie je wel, dat werkt hier niet”
→medewerkers raken ontmoedigd van de werkload die er bij hen bijkomt 
tot er weer een vervanging is gevonden 
→ uitstroom loyale medewerkers



Maar we moeten opletten voor valkuilen

• Windowdressing

• Organisatie gebruikt inclusieve communicatie & daar is op de werkvloer 
niets van te merken: meertalige context, toegang tot redelijke 
aanpassingen,…

• Tokenism, tijdelijke acties zonder structurele implementaties

• Saviourism ≠ bondgenoot zijn

• Witte redders, armoede-porn, victim porn

• Handelen vanuit normatief oogpunt zonder doelgroep te bevragen

• “Nothing about us, without us”

• Eigen blinde vlekken: “bij ons komt discriminatie niet voor.”



Een inclusie arbeidsmarkt: hoe dan wel?

HOE?

• Door uitsluitingsmechanismen te detecteren, 
deze weg te werken en expliciet te kiezen om 
kwetsbare groepen in te sluiten.

WAAROM? 

• Om een representatieve afspiegeling van de 
bevolking op beroepsactieve leeftijd na te 
streven

DOELSTELLING?

• Evenredige en evenwaardige 
arbeidsparticipatie



Een inclusieve(re) werkvloer: voordelen

• Verandering bevolking 
→ Afspiegeling op de werkvloer

• Meer inclusie 
→ productievere werkomgeving

• Productievere werkomgeving 
→meer tevredenheid bij de afzetmarkt

• Hogere afzetmarkt 
→ groei bedrijf

• Opgelet! Authenticiteit en draagvlak in de 
organisatie



Inclusie: voordelen voor iedereen

• Ondersteunen personen met noden komt ook ten goede van personen met minder of geen extra 
noden

• Inclusief werkende bedrijven en organisaties: meer tevreden werknemers + hogere ervaring van 
welbevinden op het werk

• Onderzoek McKinsey 2018 (VS): minder personeelsverloop + hogere financiële return dan het 
gemiddelde in hun sector



BEDANKT



Bootcamptraject
4 halve dagen (online)

• Bootcamp diversiteit op de werkvloer: actief 
discriminatie, validisme & racisme aanpakken

• GRATIS

• Start 26 september 2022

• Actieplan, opdrachten, leren van elkaar 

• Optioneel: 2 coaching sessies



Welke thema’s raken we aan?

• Welke soorten discriminatie zijn er en hoe pak 
ik dat aan in mijn organisatie?

• Hoe ga ik om met heterogene groepen?

• Positieve discriminatie vs positieve acties 



Heb je nog vragen? 
Kreeg je interesse om ons 
bootcamp te volgen?

• Uwi Van Hauwermeiren

uwi.vanhauwermeiren@levl.be

• Anne Vandebergh

Anne.vandebergh@verso-net.be

• Volledig overzicht Hands-on Inclusion

www.handsoninclusion.be

mailto:uwi.vanhauwermeiren@levl.be
mailto:Anne.vandebergh@verso-net.be
http://www.handsoninclusion.be/

