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INCLUSIE
 

SUPERDIVERSITEIT

 

IDENTITEIT

 

DIVERSITEIT

 

Diversiteit – Superdiversiteit - Inclusie

BELONGING
 

INTERSECTIONALITEIT
 



Master diploma

 

Man 30 jaar

 

Cis

 

EU afkomst

 

Werknemer + 

Aantrekkelijk

 Ervaring in VS

Geen beperking

 



Neurodivergent

 

58 jaar

 

Transgender

 

Migratieachtergrond

 

Werknemer + 

Overgewicht

Doof

 

Alleenstaande ouder

 



 

Diversity is the mix and inclusion is making the mix work



 

DIVERSITY IS BEING INVITED TO THE PARTY 

AND INCLUSION IS CHOOSING THE MUSIC TOGETHER



Bewustwording

• Beleid wordt gevormd o.b.v. onbewuste 
denkprocessen

• Impliciet

• Automatischsbelangrijk 



Onbewust denken

• Snel

• 95% oordeel

• Impulsief

• Instinctief

• Automatisch 



Bewust denken
• Trager

• 5% oordeel

• Onderbouwd 

• Gecontroleerd

• Flexibel

• Volgens regels of standaarden



• BEKENDHEID: bereik, status

• PERCEPTIE: vacature spreekt niet aan, voordelen van beroep of organisatie zijn niet 
duidelijk

• REPUTATIE: branding, uitstraling

• BIAS: kandidaten niet op de juiste manier selecteren

• NETWERK: gebrek ervan 

Blinde vlekken



• Checklist diversiteit kan nuttige tool zijn om welzijnsniveau te 

meten

• Vacature gericht verspreiden

• Up-to-date digitaal beeld van je organisatie

• Mensen binnen en buiten je organisatie begrijpen je visie en missie

• Zorg dat je protocollen hebt voor exit en onboarding!

• Welke branding heeft je organisatie?

 

Blinde vlekken vinden

https://verso-net.be/themas/hrwijs/hrwijs-detail/2019/08/14/Checklist-Diversiteit-met-online-rapport-op-maat


• Om mee te gaan met de tijd, moet je de nieuwe realiteit kennen 

maar ook jezelf en je eigen weerstanden

 

Anders en onbekend maakt ons 
ongemakkelijk



Ervaar je ongemak? 



Ervaar je ongemak? 



Ervaar je ongemak? 



Ervaar je ongemak? 



Ervaar je ongemak? 



Ervaar je ongemak? 



Ervaar je ongemak? 



 Hoe omgaan met verschil?





Perspectief van doelgroep
• Sociaal kapitaal: netwerk

• Informatie kapitaal: kennis

• Cultureel kapitaal: collectivisme VS individualisme

• Psychologisch kapitaal: zelfbeeld, motivatie, 
draagkracht

• Economisch kapitaal: diploma, inkomen, 



 
Verschillend en toch gelijk 



Verborgen uitsluitingsmechanismen





• Bias in selectieprocedure

• Hoogdrempelige functievereisten: diploma waar competenties volstaan

• Geen netwerk buiten groep die op je lijkt: vacature bereikt steeds zelfde 

groep

• Vooropstellen van culture fit

• Geen besef welke culturele additie nodig is

• Onbewust op pioneers skills testen: niet gevraagde skills testen

• Kennis van Nederlands als uitsluiting 

• Uitgaan van niet kunnen

• Angst voor verkeerde kandidaat

 

Verborgen uitsluitingsmechanismen



• Veranderen van basishouding: van weten naar 
verwonderen

• Nieuwe omgangsvormen: niks aannemen

• Verwonderen: “hoe komt het”

• Blijven doorvragen

• “Nou en” check

• Omgekeerde check 

Hoe omgaan met superdiversiteit



Doelgroep aanspreken

• Wie wil je bereiken?

• Waar zie je potentiële kandidaat buiten de werkuren?

• Heb je netwerk binnen gewenste doelgroep?

• Wat is je branding binnen de doelgroep?

• Zijn er weerstanden?

• Heb je een plan om draaideureffect te vermijden?



Bereik
• Werk aan je netwerk

• Wees authentiek – Moedig en Transparant

• Federaties en socio-culturele organisaties (Doof Vlaanderen, FMDO, IC vzw, AIF+, SANKAA vzw)

• Sociale media (maak het grappig, authentiek en actueel)

• Opleidingen met hoge graad van alumni uit affiniteitsgroepen (businessmanagement, 
gezinswetenschappen)

• Spreek VDAB actief aan! 

• Websites met groot bereik: levl.be, kifkif, socius, 11.11.11 (enkel bij naleven van punt 2)



Accountmanagers Zorg en onderwijs

West Vlaanderen
Magali Corion
magali.corion@vdab.be 0499 54 64 39

Oost Vlaanderen
Kris Coppens
kris.coppens@vdab.be  0497 51 89 93

Antwerpen
Evi Van Craen
evi.vancraen@vdab.be  0498 94 58 09

Vlaams Brabant
Tinne Wellens 
Tinne.wellens@vdab.be 0497 59 34 23

Limburg
Martine Thijs
martine.thijs@vdab.be  0498 40 94 91

mailto:magali.corion@vdab.be
mailto:kris.coppens@vdab.be
mailto:evi.vancraen@vdab.be
mailto:Tinne.wellens@vdab.be
mailto:martine.thijs@vdab.be


Anders aanwerven 

• Bestaande diversiteit door laten groeien

• Wild card tijdens selectie gebruiken

• Zo veel mogelijk op maat werken: sjabloon

• Positieve acties

• Stages

• Neem je tijd

• Standaard procedures voor selectie en aanwerving



Programma’s en maatregelen, van tijdelijke aard, om de feitelijke 
ongelijkheid van een achtergestelde groep weg te werken in één of 
meerdere aspecten van hun sociaal- economische leven. 

Wat zijn positieve acties?



Een strategie over meerdere domeinen

Cultuur

Sturende normen

Hoofden & 

harten

Bewustwording 

Processen

Design van 

uitvoering



“Diversiteit leidt niet tot inclusie,

maar inclusie leidt wel tot diversiteit”



Vragen? Contacteer ons! 

Contactinfo en aanbod
www.handsoninclusion.be 

Checklist diversiteit

https://verso-net.be/themas/hrwijs/hrwijs-detail/2019/08/14/Checklist-Diversitei
t-met-online-rapport-op-maat 

http://www.handsoninclusion.be/
https://verso-net.be/themas/hrwijs/hrwijs-detail/2019/08/14/Checklist-Diversiteit-met-online-rapport-op-maat
https://verso-net.be/themas/hrwijs/hrwijs-detail/2019/08/14/Checklist-Diversiteit-met-online-rapport-op-maat

