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1 Inleiding

1.1

Inleiding

Dit rapport doet verslag van een namens Abvakabo FNV door het ITS uitgevoerd
project rond diversiteit in de zorg. Dit project is mogelijk gemaakt door een subsidie
vanuit het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het project bestond uit
drie fasen. In de eerste fase is een kwalitatief onderzoek binnen zorgsectoren uitgevoerd naar besluitvormingsprocessen bij autochtone mannen en allochtone mannen en
vrouwen om een zorgfunctie te gaan bekleden en naar de factoren die hun interne
doorstroom bepalen. Vervolgens is een instrument ontwikkeld waarmee organisaties
kunnen meten hoe zij ervoor staan als het gaat om het voeren van integraal diversiteitbeleid. Tot slot is in de derde en laatste fase begeleiding aan enkele zorginstellingen geboden bij de implementatie van uiteenlopende interventies op het gebied van
diversiteit.

1.2

Aanleiding

De aanleiding voor het project “diversiteit in de zorg’ is gelegen in de samenstelling
van de bevolking, die de komende jaren sterk zal veranderen. Dit als gevolg van (a)
vergrijzing, (b) ontgroening en (c) een toename van het aandeel niet-westerse allochtonen 1 in de bevolking. Daarbij komt dat de niet-westerse bevolkingsgroep nu weliswaar nog aanzienlijk jonger is dan de autochtone bevolking, maar in snel tempo aan
het vergrijzen is. Het aantal patiënten van niet-westerse afkomst met een zorgvraag
zal navenant stijgen.
Maar niet alleen aan de ‘cliënt’ kant speelt diversiteit. Het onderwerp is eveneens aan
de orde aan de kant van de medewerkers. Hoewel we momenteel in een periode van
bezuinigingen zitten, worstelen veel zorginstellingen met de vraag hoe je ervoor zorgt
dat je de beschikking hebt en houdt over voldoende gekwalificeerd personeel, ook in
de toekomst, als de arbeidsmarkt weer aantrekt? Elk arbeidspotentieel dient in de
toekomst benut te worden. Het huidige arbeidsmarktbeleid concentreert zich nu ech1 We gaan uit van niet-westerse allochtonen. Een niet-westerse allochtoon heeft tenminste één ouder
die geboren is in Afrika, Latijns-Amerika of Azië (incl. Turkije) met uitzondering van voormalig
Nederlands-Indië/Indonesië en Japan. Hieronder vallen ook de voormalige Nederlandse Antillen,
ongeacht de status in het Koninkrijk der Nederlanden en Suriname.

1

ter nog hoofdzakelijk op (een uitbreiding van) de participatie van vrouwen uit meerderheidsgroepen – vaak in deeltijd werkend naast een (mannelijke) kostwinner in het
voor Nederland klassieke anderhalfverdienersgezin. De zorg weet daarmee twee
belangrijke groepen op de arbeidsmarkt echter niet of onvoldoende goed te vinden:
mannen die tot de meerderheidsgroep behoren als ook vrouwen en mannen die tot een
minderheidsgroep behoren.
Door bewust diversiteitbeleid te voeren, kan hier verandering in worden aangebracht.
Niet enkel om tegenwicht te bieden aan de aankomende vergrijzing, ontgroening en
krapte op de arbeidsmarkt. Maar ook om aan de veranderende vraag van patiënten te
voldoen. Vormt het werknemersbestand een afspiegeling van de samenleving dan zal
dit op een positieve manier bijdragen aan de dienstverlening. Het werven en binden
van deze ‘nieuwe’ werknemers is gezien de gestelde problematiek zowel wenselijk
als noodzakelijk. Met dit rapport hopen we hieraan een bijdrage te leveren.

1.3

Leeswijzer

Het rapport is op te delen in drie delen. Als eerste stap (‘de opmaat’) hebben we nader
onderzocht hoe het zit met diversiteit in verschillende zorgsectoren. Wat trekt mannen
en/of medewerkers met een andere culturele achtergrond aan in het werken in de
zorg? Wat is het imago dat er bij deze groepen bestaat van de zorg? Zijn er knelpunten waar men tegenaan loopt? En in hoeverre zijn zorgorganisaties in staat om hierop
in te spelen? Hiermee wordt inzicht gekregen in de huidige situatie binnen de zorg en
de eventuele behoefte aan beleid en maatregelen op het gebied van diversiteit.
In het tweede deel van het rapport gaan we vervolgens in op de theorie. We staan stil
bij wat diversiteit is en hoe je diversiteitbeleid volgens de laatste inzichten kunt
vormgeven.
Tot slot gaan we in het derde en laatste deel (‘de praktijk’) in op de vraag hoe geconstateerde drempels op het gebied van diversiteit geslecht kunnen worden. Dit doen we
aan de hand van enkele concrete adviesprojecten die we in een zestal organisaties
uitgevoerd hebben.
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2 De opmaat – stand van zaken rond diversiteit in de zorg

2.1

Inleiding

De eerste stap in het project ‘Diversiteit in de Zorg’ bestond uit een kwalitatief onderzoek bij een zestal zorginstellingen 2 in verschillende zorgsectoren. In dit hoofdstuk
wordt verslag gedaan van deze eerste fase. Om feeling te krijgen bij de nut en noodzaak voor diversiteitbeleid en factoren die van invloed zijn op succesvol diversiteitbeleid, zijn autochtone mannelijke, allochtone vrouwelijke en mannelijke werknemers
geïnterviewd. Als controlegroep zijn ook interviews afgenomen met autochtone
vrouwelijke werknemers.
Meer specifiek stonden in deze eerste onderzoeksfase de volgende onderzoeksvragen
centraal:
• Kennen zorgorganisaties de doelgroepen autochtone mannen en allochtone vrouwen en mannen voldoende als het gaat om hun motivaties en verwachtingen ten
opzichte van hun werk en hun werkgever?
• Wat is het imago van de zorgsector bij potentiële mannelijke en allochtone medewerkers en komt dit beeld overeen met de identiteit die deze doelgroep heeft als ze
eenmaal werkzaam zijn in de zorg? Moet er sprake zijn van een alternatief wervingsbeleid?
• Weten zorgorganisaties welke knelpunten het binden en verbinden van werknemers
van allochtone afkomst kunnen bemoeilijken? Ervaren mannelijke en vrouwelijke
medewerkers dezelfde knelpunten? En weten zorginstellingen welk maatwerk in
arbeidsvoorwaarden en/of personeelsbeleid eventueel wenselijk is?
• Zo ja, zijn zorgorganisaties voldoende in staat om dit maatwerk te leveren?
• Heeft de zorg als sector voldoende inzicht in de ‘succesverhalen’ van allochtone en
autochtone mannelijke vakmensen die gezond, gemotiveerd en productief meedraaien het Nederlandse arbeidsproces en in de lering die hieruit valt te trekken
voor het werven van nieuwe instroom?

2 In eerste instantie was de bedoeling om in 8 zorginstellingen interviews af te nemen. In één instelling is afgezien van verdere deelname, omdat na enkele interviews bleek dat hier geen allochtone
werknemers werkzaam waren. Met een andere instelling is het uiteindelijk niet gelukt interviews te
organiseren.
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2.2

Onderzoeksopzet

Naast een literatuuronderzoek bestond deze onderzoeksfase vooral uit individuele
gesprekken met werknemers binnen de zorgsectoren ziekenhuizen, gehandicaptenzorg (GHZ), geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT). Op basis van de gehouden interviews, zijn we op zoek gegaan naar tijdlijnen 3 en de factoren die gender- en etnische verschillen in de in- en doorstroom van
verplegers en verzorgers bepalen.
Per interview zijn we ingegaan op de loopbaan van de respondenten tot aan de huidige baan, hun beeld van de zorg vooraf en op belangrijke keuzemomenten ten aanzien
van het werk en hun ervaringen met de zorg als werkgever. De gesprekken vonden in
een open en vertrouwelijke sfeer plaats.
De zes instellingen zijn:
• De Hartekamp Groep: een instelling voor mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking (werkgebied: Kennemerland, Duin- en Bollenstreek, Amstelland en Meerlanden).
• HVO-Querido: een instelling die mensen ondersteunt met een psychiatrische beperking of met sociaaleconomische problemen in hun streven om zelf de regie over
hun eigen leven te (her)krijgen (Amsterdam).
• Jeroen Bosch Ziekenhuis: ziekenhuisinstelling (Den Bosch).
• Medisch Centrum Alkmaar: ziekenhuisinstelling (Alkmaar)
• Esdégé-Reigersdaal: een dienstverleningsorganisatie voor mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking, of niet aangeboren hersenletsel (Noordkop,
West-Friesland en Noord-Kennemerland)
• Zorgbalans: een zorgaanbieder voor ouderen: thuis, in woonzorgcentra en verpleeghuizen (Kennemerland)

3 Onder een tijdlijn verstaan we een historische weergave van keuzemomenten in het werkzame leven
van werknemers. Wanneer en op welk moment wordt een keuze gemaakt om een opleiding te volgen, een andere functie te kiezen of te wisselen van branche. Van belang is hierbij om vast te stellen
hoe de keuzes tot stand kwamen en welke prikkels daarvoor de aanleiding waren. Daarbij kijken we
ook naar invloeden uit de directe leefomgeving van de betrokken medewerker.
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In onderstaand schema is aangegeven met welke instellingen is samengewerkt en hoe
de verschillende doelgroepen over de geïnterviewden zijn verdeeld:
Autochtone
man

Allochtone
man

Alllochtone
vrouw

Autochtone
vrouw

45-

45+

45-

45+

45-

45+

45-

45+

Hartekamp
HVO

2
1

2
1

0
1

0
1

1
2

1
1

0
0

1
1

Jeroen Bosch

1

1

1

0

0

1

1

1

0

6

MCA Alkmaar

1

0

0

0

1

0

1

1

24

6

Esdégé-Reigersdaal

1

2

0

1

1

1

1

1

15

9

Zorgbalans

2
8

2
8

0
2

0
2

1
6

1
5

1
4

1
6

0
3

8
44

2.3

Leidinggevende

0
0

Totaal

7
8

Belangrijkste resultaten

In bijlage 1 zijn de samenvattende tijdlijnen te vinden van de drie doelgroepen die wij
op basis van de onderzoeksdata konden onderscheiden (autochtone vrouwen, autochtone mannen en allochtonen). In onderstaande paragrafen lichten wij de opvallendste
bevindingen toe.
2.3.1

Opleidings- en beroepskeuze

Kijken we naar het moment, waarop de respondenten in de zes instellingen de keuze
maakten voor een opleiding/ beroep in de zorg, dan valt eigenlijk een tweedeling op.
Enerzijds geven respondenten, werkzaam in ziekenhuizen (Jeroen Bosch en MCA),
aan al in een vroeg stadium deze keuze voor de zorg te hebben gemaakt. De respondenten uit de andere sectoren zijn hierin veel minder eenduidig en maakten deze
keuze vaak pas in een veel later stadium van hun werkzame leven.
Mogelijk is dit opvallende onderscheid te verklaren door het dominante imago van de
zorg, dat nauw aansluit bij het bestaande beeld van ziekenhuiszorg. De andere sectoren, zo menen ook veel respondenten, zijn of waren hen veel minder bekend. Dit gold
zeker voor henzelf toen zij nog op de leeftijd waren van scholieren.

4 Het gaat hierbij om twee afdelingsverantwoordelijken.
5 Het gaat hierbij om het Hoofd P&O.
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Voor allochtonen – zeker voor hen die niet geboren zijn in Nederland en op latere
leeftijd naar Nederland kwamen - geldt daarnaast dat ook zij nauwelijks enige bekendheid hadden met de grote variatie binnen de Nederlandse zorgsector als geheel.
Verschillende zorgvormen, zoals ouderen- of gehandicaptenzorg, zijn niet of nauwelijks bestaand dan wel bekend in landen van herkomst. Daar zijn deze zorgtaken
vooral beperkt zijn tot ‘mantelzorg’.
Voor mannen geldt relatief vaker dan voor vrouwen, dat een carrière in de zorg, zich
voor hen pas in een veel later stadium van hun leven (en dus van hun werkcarrière)
bewust voordoet. Ook uit de literatuur is bekend dat qua loopbaan het werken in de
zorg voor mannen vaak een tweede carrière en geen eerste keus is. 6 Daarnaast valt op
dat relatief veel respondenten de keuze voor de zorg (mede) baseerden door ervaringen met mensen uit de zorg – veelal familieleden.
Sommige respondenten, bijvoorbeeld uit de ouderenzorg, geven aan dat voor hun
specifieke zorgsector zij-instroom makkelijker is te realiseren dan bij andere zorgsectoren. Deze makkelijker zij-instroom zou te maken hebben met geringer eisen qua
opleiding, e.d. Hierdoor wordt het beginnen van een tweede carrière in de betreffende
zorgsector makkelijker dan in sectoren waarvoor allerlei kwalificaties en registraties
noodzakelijk zijn.

2.3.2

Werkinhoudelijk

Uit de interviews met alle respondenten komt een rijk geschakeerd, flexibel en gevarieerd beeld van hun werk naar voren. In vrijwel alle gesprekken blijkt deze variatie
en diversiteit van werkzaamheden, activiteiten, clientèle, ‘eigen ruimte voor handelen’, verantwoordelijkheden, specialisaties, et cetera naar voren te komen en constateert men dat dit in schril contrast staat tot het dominante imago van de zorg.
Uit de interviews komt ook naar voren dat onder mannen over het algemeen meer
waardering bestaat voor de organisatorische en technische kanten alsmede de mogelijkheden voor ‘eigen handelingsruimte’ van het werk. Daarnaast zien mannen eerder
acute of problematische situaties als aantrekkelijke kant van het werk. Onder vrouwen
worden de persoonlijke contacten (met cliënten, maar ook zeker met collega’s) en de
verzorgende taken meer benadrukt. Alle respondenten merken daarnaast op (in de
woorden van de onderzoekers) dat het werken met mensen veel voldoening geeft, met
name als vorderingen in de situatie van de cliënt zichtbaar zijn – hoe klein ook.

6 M. Kat & M. Rovers (2009) Mannen in de zorg en kinderopvang, Tilburg: IVA
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Minder positief is men over de administratieve kant van het werk. Veel respondenten
geven aan dat zij de protocollen en/of het papierwerk in toenemende mate een negatieve kant van het werk vinden.

2.3.3

Doorstroom

Kijken we naar de doorstroom van de respondenten in verschillende groepen, dan valt
allereerst op dat vrouwen zich stabieler op één en dezelfde werkgever oriënteren overigens wel op verschillende afdelingen en in verschillende functieniveaus. Mannen wisselen vaker van organisatie en zorgsector, maar ook van taken (vooral van
verplegende naar leidinggevende functies). Mogelijk heeft dit te maken met het onderscheid in belang dat gehecht wordt aan de technisch-organisatorische kant van het
werk vs. persoonlijke contacten en verzorgende taken. In de groep allochtone medewerkers valt op, dat er geen doorstroom is naar leidinggevende functies. Enerzijds
benadrukt dit het feit dat deze groep pas vaak later in hun leven in de zorg terecht is
gekomen en dus vaak nog minder ervaring heeft. Anderzijds heeft dit mogelijk te
maken met bijvoorbeeld de ‘papierwerk’ taken, die in sommige gevallen voor ‘allochtone’ medewerkers problemen opleveren. Door hun taalachterstand 7 kan dit ‘papierwerk’ een belangrijk struikelblok zijn voor doorgroeimogelijkheden naar functies/functieniveaus waarvoor dit (bijvoorbeeld het zelfstandig opstellen van een
behandel- of ondersteuningsplan, het schrijven van rapportages, etc.) een vereiste is.

2.3.4

Diversiteit

Uit de gesprekken komt nadrukkelijk een beeld van de zorg als ‘vrouwenwerk’ naar
voren. De respondenten vinden dit ook niet alleen van het dominante imago van de
zorg buiten de zorg, maar geven zelf ook veelal aan dat het (deels) vooral ‘vrouwenwerk’ is. Soms worden daarbij dan wel verschillende aspecten genoemd, die minder
het label van ‘vrouwenwerk’ zouden kunnen dragen.
Iedereen is zich er ook van bewust dat er relatief weinig mannen werkzaam zijn binnen de zorg. En vrijwel alle respondenten wijzen daarbij juist op voordelen, die samen (kunnen) hangen met een genderdivers samengesteld team. Deze voordelen
richten zich zowel op de verschillende taken die het team heeft uit te voeren, maar
ook zeker op subjectieve aspecten als werksfeer, teamgeest, samenwerking.

7 Let wel een taalachterstand qua schrift is nog weer wat anders (en over het algemeen moeilijker aan
te leren) dan een taalachterstand qua gesproken woord.
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Het relatief geringe aantal mannelijke werknemers wordt over het algemeen geweten
aan het dominante imago van werken in de zorg als ‘vrouwenwerk’. In dit dominante
imago ligt de nadruk vrijwel uitsluitend bij de verzorgende taken in de zorg en veel
minder of niet op vele andere aspecten van het werk, die het juist aantrekkelijk(er)
zouden maken voor jongens/mannen. Onbekend maakt onbemind lijkt hier wel het
credo.
Daarbij wordt nogal eens opgemerkt dat mannen, die werkzaam (wensen te) zijn in de
zorg, worden gepercipieerd als homoseksuelen of ‘watjes’. Dit zou met name binnen
het basis- en middelbaar onderwijs sterk leven, waardoor een opleidings-/
beroepskeuze voor de zorg al snel als alternatief voor jongens wegvalt.
Een voorname reden voor de ondervertegenwoordiging van mannen in de zorg wordt
daarnaast vooral in samenhang gezien met het kostwinnerschap. Veel respondenten
wijzen er op, dat in hun ogen het kostwinnerschap moeilijk(er) is te combineren met
een baan in zorg – vanwege het salarisniveau, maar ook vanwege minder doorgroeimogelijkheden en de grote kans op ‘kleinere urencontracten’.
Ook zijn de meeste respondenten zich bewust van het relatief kleine aantal allochtone
medewerkers binnen de zorg. Soms wordt dit geweten aan de specifieke regio waarbinnen men werkzaam is en waar nu eenmaal relatief minder allochtonen wonen/
werken. Anderen wijten het (ook) aan mogelijke culturele verschillen in waardering
voor zorgtaken, in het omgaan met ziekten en zieken, maar ook in de status vanwege
met name de relatief lage betaling in de zorg.
In verschillende gesprekken is ook ingegaan op veronderstelde problemen in het werk
door mogelijke cultuurverschillen – vaak gespecificeerd met het voorbeeld van het
wassen van cliënten van een ander geslacht. Concrete voorbeelden van probleemsituaties hierbij komen nauwelijks uit de interviews naar voren. En zo zich dit voordoet,
blijkt er binnen de zorg breed de gewoonte te bestaan eventuele problemen binnen het
team op te vangen en op te lossen (door bijvoorbeeld van cliënt te wisselen). Sommige allochtone vrouwelijke respondenten geven (ook) in dit verband wel aan niet alles
van het werk te bespreken met familie en/of vrienden (om geen nadere vragen of
kwesties op te roepen).
Overigens wijzen enkele respondenten er ook op dat de ondervertegenwoordiging van
allochtone medewerkers in de zorg mogelijk zal afnemen naarmate het 2e, 3e en zeker
4e generatie allochtonen betreft.
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2.3.5

Aanbevelingen ten aanzien van werving en behoud

Alle respondenten menen dat er nadrukkelijk iets moet worden gedaan aan het dominante imago van de zorg om meer mannen en allochtonen voor de zorg te werven.
Hierbij wordt door sommigen gedacht aan grote campagnes, en zelfs via de media.
Maar eigenlijk stelt iedereen voor om vooral meer te doen aan het heersende imago
van de zorg onder jongeren op jonge leeftijd (middelbare school en zelfs groep 8 van
het basisonderwijs). Juist omdat dáár de eerste keuzes al worden gemaakt voor latere
opleidingen en beroepen.
Voorlichting en promotie zouden sterk verbeterd moeten worden, waarbij vele respondenten erop wijzen hier gebruik te maken van rolmodellen of mensen met een
voorbeeldfunctie, bijvoorbeeld mannen en/of allochtonen die al in de zorg werkzaam
zijn. De respondenten uit deze groepen geven over het algemeen ook aan hiertoe best
zelf bereid te zijn als ze zouden worden gevraagd.
Die voorlichting over en promotie van de zorg zou veel nadrukkelijker de diversiteit,
de variatie en de vele verschillende aspecten en soorten van het werk moeten presenteren. Hierbij met name ook aandacht voor alle aspecten, anders dan alleen de verzorgende aspecten van het werk.
Andere tips en adviezen vanuit de respondenten, om het aandeel mannen en allochtonen binnen de zorg te vergroten, zijn:
• Betere afstemming van openstellingtijden van de kinderopvang en de diensttijden
binnen de zorg.
• Creëer meer en duidelijker doorgroeimogelijkheden binnen de zorgsectoren.
• Benadruk ook binnen het werk en de instelling zelf meer de voordelen van gemengd samengestelde teams. Niet alleen voor de sfeer en omdat ‘het leuk is’, maar
juist ook dat het functioneel verschillende voordelen biedt en het werk kwalitatief
beter maakt.
• Kijk naar mogelijkheden om eventuele taalachterstand tijdens de opleidingen (extra) aan te pakken. Maar kijk ook naar teamsfeer in deze. Het maakt nogal uit of
iemand vanwege die taalachterstand bepaalde taken niet mag uitvoeren (en zo bijvoorbeeld doorgroei gestremd ziet) of dat men juist vanuit het team steun en feedback krijgt om die achterstand (verder) weg te werken.
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2.4

Conclusie

Duidelijk is geworden dat medewerkers in de zorg meer mannen en meer culturele
diversiteit in de zorg zouden verwelkomen. Soms alleen voor de sfeer, soms ook
omdat zij een meerwaarde hiervoor zien voor de cliënt en/of organisatie. Toch stokt
diversiteitbeleid bij veel organisaties na de bewustwordingsfase. Hoe geef je aan deze
wens nu concreet vorm in de praktijk? En hoe ga je daarbij om met geconstateerde
belemmeringen? Wat is er überhaupt allemaal mogelijk als het gaat om het voeren
van goed diversiteitbeleid? Deze vragen worden beantwoord in het tweede (‘de theorie’) en derde deel (‘de praktijk’) van deze rapportage.
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3 De theorie

3.1

Inleiding

In het vorige hoofdstuk werd duidelijk dat er verschillende factoren van invloed zijn
op de instroom en het behoud van mannen en medewerkers met verschillende culturele achtergronden in de zorg. Een belangrijke rode draad hierbij is (a) bewustzijn dat
niet iedereen dezelfde wensen en behoeften heeft; (b) een ervaren organisatiebelang
bij aandacht voor deze verschillen en (c) de capaciteit om flexibel op deze diversiteit
in te spelen.
De vraag is uiteraard in hoeverre zorgorganisaties hier nu toe in staat zijn. Hiervoor is
– op basis van de laatste inzichten uit wetenschap en praktijk - een meetinstrument
ontwikkeld dat inzicht geeft in de mate waarin organisaties hun diversiteitbeleid als
een integraal deel van hun organisatiebeleid en –processen hebben vormgegeven. In
dit hoofdstuk beschrijven we de theorie achter dit ontwikkelde meetinstrument.

3.2

Diversiteit: een definitie

Als eerste staan we stil bij de vraag wat het begrip diversiteit nu eigenlijk inhoudt.
Hoewel termen als diversiteit, diversiteitbeleid en diversiteitsmanagement steeds
meer ingeburgerd raken in Nederland, is namelijk niet altijd duidelijk wat we er precies mee bedoelen. Waar de één diversiteit gebruikt om te praten over meer mannelijke verpleegkundigen in de zorg, heeft een ander het bijvoorbeeld over de verschillen
in behoeften naar leeftijd.
Feitelijk verwijst diversiteit naar alle aspecten waarop mensen van elkaar verschillen
(Sociaal-Economische Raad, 2009). Oftewel - vrij naar George Orwell in Animal
Farm - alle mensen zijn anders, maar sommige mensen zijn meer anders dan anderen
(Van Dijk, 2010). Meest voorkomende dimensies in de internationale literatuur zijn
echter:
• Geslacht;
• Culturele achtergrond/etniciteit;
• Leeftijd;
• Seksuele voorkeur;
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•
•

Functionele beperking;
Levensbeschouwing (SER, 2009).

In Nederland gaat daarbij met name de aandacht uit naar leeftijd (jong en oud), geslacht (man en vrouw) en culturele diversiteit ( autochtoon en allochtoon). Internationaal kent diversiteitbeleid echter een veel breder scala aan doelgroepen. Denk aan o.a.
seksuele oriëntatie en (fysieke) beperking (Van Dijk, 2010).
Wat onder diversiteit wordt verstaan is geen onveranderlijk gegeven. Door de jaren
heen zien we belangrijke verschuivingen, die min of meer parallel aan elkaar lopen.
•

•

•

•

Verbreding begrip: allereerst zien we dat beleid voor verschillende, voorheen apart
van elkaar behandelde doelgroepen steeds meer met elkaar verenigd wordt onder
de noemer ‘diversiteitbeleid’. Waar voorheen sprake was van ‘emancipatiebeleid’,
‘ouderenbeleid’ of ‘minderhedenbeleid’ komt dit tegenwoordig allemaal samen in
diversiteitbeleid. Dit is een logische zet gedacht vanuit de tweede en derde verschuiving die wij waarnemen (Van Dijk, 2010);
Mate van maatwerk: als tweede ontwikkeling zien we een verschuiving naar steeds
meer maatwerk in diversiteitbeleid. Dit betekent een duidelijke breuk met het doelgroepenbeleid van voorheen. Uitgangspunt is steeds meer het individu in zijn verscheidenheid, niet groepen met specifieke kenmerken. Dit algemene aanpassingsvermogen past beter bij deze tijd, waarin ontwikkelingen elkaar steeds sneller
opvolgen en doelgroepen van het minderhedenbeleid van nu, morgen alweer achterhaald zijn; 8
Zichtbaarheid diversiteitskenmerken: verder zien we dat de focus verlegd wordt
van zichtbare (o.a. etniciteit, geslacht) naar steeds minder direct zichtbare (o.a. levensfase, seksuele voorkeur) aspecten van diversiteit (SER, 2009);
Waardering diversiteit: in het begin wordt veelal gesproken over diversiteit in
termen van ‘deficit’ (achterstand) en ‘discriminatie’. Dit wordt gevolgd door een
accent op het meer neutrale ‘difference’ (verschillen) en hoe hier in de praktijk
goed mee kan worden omgegaan (Cornelissen, 2002). De laatste tijd ligt het accent
echter vooral op diversiteit als ruwe ‘diamanten’: diversiteit staat voor een rijkdom
aan verschillen die potentieel waardevolle bronnen vormen om van te leren en als
organisatie sterker van te worden. Diversiteit is daarmee nadrukkelijk iets positiefs.

8 Zie de verwijzing naar het betoog van Marleen Barth in 2009 als voorzitter dan GGZ Nederland, dat
aangehaald wordt in Van Dijk, R. (2010). Diversiteit in de verpleegkunde. In: Kuckert, A. & Esterhuizen, P. (eds.). Basiswerken Verpleging en Verzorging Niveau 5. Houten: Bohn Stafleu van
Loghum.
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3.3
3.3.1

Diversiteitbeleid: waarom?
Ontwikkelingen aan de aanbodzijde van de arbeidsmarkt

De Nederlandse beroepsbevolking wordt steeds diverser als gevolg van demografische en sociaal-culturele ontwikkelingen:
• De afgelopen decennia zijn steeds meer vrouwen gaan participeren op de arbeidsmarkt. Ook in de zorg. Hoewel het aantal mannen in veel zorgsectoren stijgt, stijgt
het aantal vrouwen echter sterker (Van der Velde, Albers, & Hekkert, 2009);
• Het aantal en de verschillende herkomsten van mensen die zich in Nederland vestigen zijn toegenomen. Er kwamen de afgelopen jaren bijvoorbeeld vooral meer immigranten uit steeds verschillende nieuwe EU-landen (MOE-landen) (SER, 2009);
• De afgelopen tien jaar is het aantal werkende 50-plussers gestaag gestegen. Dit
komt deels door de vergrijzing en deels doordat ouderen vaker een baan hebben - al
dan niet ten gevolge van het afschaffen van prepensioen en VUT-regelingen (SER,
2009). Het aandeel werkende jongeren neemt juist af als gevolg van de ontgroening
in Nederland;
• Er wordt door medewerkers onder invloed van individualisering steeds meer aandacht gevraagd voor de eigen talenten, wensen en behoeften. Om aantrekkelijk te
blijven voor het arbeidsaanbod zullen organisaties moeten inspelen op de specifieke wensen en eisen van individuele werknemers.
Door de vergrijzing zal een behoorlijk aantal medewerkers op het moment van pensionering de arbeidsmarkt verlaten. Zelfs als de economie niet of nauwelijks aantrekt,
zal dit toch voor een krappe arbeidsmarkt zorgen op termijn. Effectief en efficiënt
gebruikmaken van de mensen die beschikbaar zijn op de arbeidsmarkt, is dan ook
belangrijk voor organisaties. Door ‘breder’ op de arbeidsmarkt te kijken, kan het
talent van nieuwe doelgroepen - anders dan de traditionele blanke mannelijke kostwinner die voltijds werkt - worden opgespoord en ingezet (SER, 2009).

3.3.2

Ontwikkelingen aan de vraagzijde van de economie

Ook hier zijn ontwikkelingen zichtbaar die vragen om een andere benadering door
organisaties:
• Het cliëntenbestand van organisaties is de afgelopen decennia diverser en pluriformer geworden. Klanten kunnen effectiever worden bediend wanneer het personeelsbestand een afspiegeling vormt van de hedendaagse samenleving (SER,
2009).
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•

•

•

Steeds meer organisaties hebben te maken met internationalisering van klanten,
markten en diensten. Aandacht voor de invloed van taal en cultuur op interacties
tussen individuen en organisaties neemt hierdoor toe (SER, 2009);
Er is een toenemende aandacht voor de maatschappelijke verantwoordelijkheid van
het beleid van organisaties in de media en bij klanten. Organisaties die met maatschappelijk verantwoord ondernemen bezig zijn, willen hiermee hun imago en
identiteit benutten voor het aantrekken van klanten en personeel. Een onderdeel
hiervan kan ook de maatschappelijke verantwoordelijkheid ten aanzien van ondervertegenwoordigde groepen in de organisatie zijn;
Doordat organisaties platter worden en er meer in teams en in groepsverband wordt
gewerkt, is effectieve interactie tussen medewerkers van steeds grotere waarde
voor de effectiviteit van de organisatie. Factoren die van invloed zijn op interactie,
zoals cultuur, taal en persoonlijkheid, worden daarbij belangrijker (SER, 2009).

Ook hier zien we gaandeweg de tijd verschuivingen optreden. Ditmaal in de motivaties om met diversiteit aan de slag te gaan.
•

•

•

In het begin werd er vooral aandacht gegeven aan de arbeidsmarktpositie van
vrouwen en allochtonen vanuit moreel-ethische overwegingen. Uit CBS-gegevens
uit 2010 blijkt bijvoorbeeld dat onder niet-westerse allochtonen de netto arbeidsparticipatie ligt op 53% en bij autochtonen op 69% (Bouma, Coenen, & Kerckhaert, 2011). Diversiteitbeleid wordt in dit verband vaak ingegeven om kansen van ondervertegenwoordigde groepen op de arbeidsmarkt te verbeteren en discriminatie
tegen te gaan;
Vervolgens kwam er aandacht voor diversiteit en diversiteitbeleid door ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in de samenstelling van de Nederlandse (beroeps)bevolking. Door toenemende krapte op de arbeidsmarkt en een steeds diverser
klantenbestand, werd het interessant om (a) onderbenutte doelgroepen in de beroepsbevolking aan te spreken en (b) medewerkers in huis te hebben/halen die
nieuwe doelgroepen klanten weten te trekken en op een juiste manier weten om te
gaan met verschillen. Dit om prestaties te kunnen (blijven) leveren;
Tot slot kwam er steeds meer aandacht voor diversiteit als motor van innovatie en
creativiteit. Het actief weten te benutten van verschillen en overeenkomsten tussen
medewerkers, levert organisaties concurrentievoordeel op en daar moet als organisatie als geheel proactief op worden ingespeeld (Van Dijk, 2010; Mavin & Girling,
2010).

Samen leveren deze perspectieven en motivaties voor diversiteitbeleid verschillende
strategieën op hoe met diversiteitbeleid in organisaties om te gaan. Deze worden
beschreven in de volgende paragraaf.
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3.4

Strategieën voor diversiteitbeleid

Er kunnen vijf verschillende strategieën worden onderscheiden voor diversiteitbeleid
(vrij naar SER, 2009). Het gaat om:
•

Wegwerken van achterstanden-strategie
Deze strategie gaat ervan uit dat ondervertegenwoordigde groepen in organisaties een
achterstand hebben in vergelijking met hun collega’s. Het beleid is daarbij gericht op
het wegnemen van gebreken en achterstanden bij deze groepen (SER, 2009). Denk
aan het bevorderen van meer diversiteit op managementniveau, taallessen of aangepaste wervings- en selectiemethoden.

Diversiteit wordt in deze benadering beperkt tot een probleem. Een probleem, waarbij
de verantwoordelijkheid voor de oplossing ook impliciet bij de ondervertegenwoordigde groepen zelf wordt neergelegd. Zij dienen zich zoveel mogelijk aan te passen
(assimileren) aan de heersende normen en waarden en gedragingen of worden tot die
tijd op bepaalde punten ontzien. De bestaande cultuur staat niet ter discussie (SER,
2009; Dass & Parker, 1999).
•

Gelijke behandeling en anti-discriminatie strategie
In deze strategie wordt het verwezenlijken van een divers personeelsbestand als
rechtvaardigheidsvraagstuk gezien. De inzet is (a) het bestrijden van discriminatie en
vooroordelen, en (b) een eerlijke en gelijke kans voor iedereen. Door machtsverschillen en discriminatie is het lastiger voor bepaalde groepen om een positie op de arbeidsmarkt te verwerven. Om te zorgen voor een eerlijk speelveld is diversiteitbeleid
nodig. Acties richten zich daarbij vooral op het streven naar erkenning van gelijkheid
in HR-beleid en -procedures, of veranderingen in houding en gedrag van dominante
groepen. Denk daarbij aan positieve actie, voorkeursbeleid, quota, antidiscriminatiecodes of bewustwordingstrainingen voor managers (Dass & Parker, 1999; SER, 2009;
Oerlemans, 2009; Van Dijk, 2010).
Ook in deze benadering wordt diversiteit nog bekeken als een oorzaak voor problemen in organisaties en/of de samenleving. Dit keer is het echter niet meer impliciet de
verantwoordelijkheid van ondervertegenwoordigde groepen om iets te doen, maar
wordt ook naar de organisatie zelf gekeken in termen van (a) vooroordelen en discriminatie bij dominante groepen en (b) ongelijkheid in HR-beleid en procedures (Van
Dijk, 2010; SER, 2009; Dass & Parker, 1999).
•

Leren omgaan met verschillen-strategie
In deze strategie draait het bij diversiteit om het kennis m.b.t. verschillen. Deze strategie richt zich op het voorkomen en oplossen van interactieproblemen om de produc15

tiviteit en kwaliteit van organisatieprestaties te vergroten. Dit door kennis van (culturele) achtergronden en gewoonten van ‘de ander’ aan te reiken. De nadruk ligt op het
begrijpen van andere groepen en het verbeteren van relaties tussen groepen.
In deze strategie ligt de nadruk sterk op het denken in termen van groepen. Dit heeft
als risico dat vooral stereotypes worden benadrukt en aangeleerd. Verder wordt diversiteit nog steeds min of meer als probleem gezien, hoewel nu zowel ondervertegenwoordigde groepen in organisaties zelf als dominante groepen in de organisatie een
verantwoordelijkheid heeft in de oplossing hiervan. Het accent ligt daarbij in vergelijking met de voorgaande strategie echter minder op administratieve, beheersmatige
oplossingen en meer op kennisoverdracht. Deze kennisoverdracht vindt daarbij niet
alleen plaats bij leidinggevenden, maar zeker ook op medewerkerniveau (Mavin &
Girling, 2010; SER, 2009).
•

Toegang en legitimiteitstrategie
In deze strategie gaat het om het bereiken van een divers samengesteld personeelsbestand teneinde toegang te krijgen tot nieuwe afzetmarkten, voldoende personeel en/of
ter legitimatie van organisatiebeleid. Er wordt bijvoorbeeld gericht geworven onder
bepaalde doelgroepen om meer klanten uit die doelgroepen te trekken. Daar wil men
zich als organisatie op een bepaalde dimensie van diversiteit profileren. Het gaat dan
veelal om functies waarbij veel klantcontact plaatsvindt (Dass & Parker, 1999; Oerlemans, 2009; SER, 2009; Van Dijk, 2010).
In deze strategie wordt diversiteit niet langer als een probleem gezien, maar als een
kans. Een kans om toegang te krijgen tot bepaalde klantgroepen of voldoende personeel in bepaalde functies. Diversiteit dringt daarmee echter niet noodzakelijkerwijs
door tot de diepere lagen van de organisatie.
•

Een integrale strategie
Alle voorgaande strategieën hebben zo hun voor- en nadelen ten opzichte van de
andere strategieën. Recent is er daarom een integrale strategie ontstaan, waarin elementen van eerder genoemde benaderingen samenkomen. Centraal in deze strategie
staat het identificeren, waarderen en benutten van overeenkomsten en verschillen
tussen individuen en het managen daarvan. Er wordt daarbij gekozen voor een strategische, integrale aanpak met een focus op verandering van de bestaande organisatiestructuur, -cultuur en -processen (SER, 2009). Het stimuleren van de dialoog met
elkaar over ideeën, normen en waarden, wensen en behoeften, etc. en het naar aanleiding hiervan het beste halen uit individuen en teams vormen daarbij de motor.
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Als organisatie probeert men in deze strategie optimaal gebruik te maken van verschillen tussen mensen. Verschillen worden gezien als potentieel waardevol. Niet
alleen om de kwaliteit en productiviteit van bestaande processen te vergroten, maar
ook door met het goed managen van verschillen zo veel mogelijk de creativiteit en het
innovatiepotentieel van de organisatie aan te boren en te komen tot duurzame successen. Men probeert het beste uit alle mensen in de organisatie te halen en van elkaar en
de manier waarop tegen het werk wordt aangekeken te leren.

3.5

Op weg naar integraal diversiteitbeleid

Met het door ons ontwikkelde meetinstrument kunnen zorgorganisaties voor zichzelf
vast stellen in hoeverre zij hun diversiteitbeleid integraal vormgeven op het moment.
Bij Integraal diversiteitbeleid gaat het om het systematisch managen van bedrijfsactiviteiten, met als doel diversiteit binnen de organisatie optimaal te benutten voor het
bereiken van de gestelde organisatiedoelstellingen. Hiertoe wordt in alle aspecten van
de bedrijfsvoering rekening gehouden met diversiteit.
Dat is uiteraard niet iets dat je zo maar voor elkaar hebt. Je kunt integraal diversiteitbeleid zien als een groeiproces, dat zich in de organisatie moet ontwikkelen. Als
ondergrens gelden de wettelijke minimumeisen (bijvoorbeeld wettelijke regelingen
tegen discriminatie, etc.). Maar diversiteitsmanagement kan meer integraal worden
ingestoken door aandacht voor het onderkennen, waarderen, benutten en managen
van verschillen en overeenkomsten in veel meer aspecten van de bedrijfsvoering te
integreren.
De huidige situatie in de organisatie is het vertrekpunt bij Integraal diversiteitbeleid.
Op basis van de situatie zoals die op dit moment is, kan gekeken worden naar waar
ruimte voor verdere ontwikkeling ligt. Deze ontwikkeling kan lopen langs vier verschillende ontwikkellijnen:
1.
2.
3.
4.

Ontwikkellijn ‘Strategisch thema’
Ontwikkellijn ‘Structurele inbedding’
Ontwikkellijn ‘Organisatiecultuur en leiderschap’
Ontwikkellijn ‘Flexibele organisatie-inrichting’

De vier ontwikkellijnen worden hieronder kort nader toegelicht.
Ontwikkellijn ‘strategisch thema’
Allereerst kunnen organisaties meer of minder strategisch aan de slag gaan met diversiteitbeleid. Dit heeft te maken met het meer of minder direct koppelen van activitei17

ten op dit gebied aan organisatieprestaties en –doelen, maar ook met het coördineren
van activiteiten tot een samenhangend beleid en de toepassing ervan bij het nemen
van besluiten.
•

•

•

Organisaties met een laag strategisch perspectief zijn van start gegaan of willen van
start gaan met diversiteitbeleid aan de hand van ad hoc activiteiten en zonder dat
een duidelijke link gelegd is/wordt tussen diversiteit, de organisatieprestaties en
strategische doelen. Diversiteit wordt bijvoorbeeld gezien als een plicht (bijvoorbeeld vanuit wetgeving) of iets dat hoort bij het nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid als organisatie, maar er is nog niet of weinig nagedacht over de
vraag of het de organisatie ook meer direct iets kan opleveren. Diversiteit staat
hierdoor als onderwerp min of meer los van de organisatiedoelen en processen,
maar ook van overige organisatiebesluiten.
Organisaties die middelmatig scoren op strategisch perspectief zijn van start gegaan of willen van start gaan met diversiteitbeleid om communicatieproblemen te
voorkomen en op te lossen, of om voldoende personeel aan te trekken. Diversiteitbeleid kent duidelijke doelen en uitgangspunten, die echter vooral gericht zijn op
het beter laten verlopen van processen ter ondersteuning aan het primaire proces.
Besluiten die betrekking hebben op andere processen kunnen diversiteitbeleid hierdoor gemakkelijk kruisen.
Organisaties die hoog scoren op strategisch perspectief willen diversiteit stimuleren
en optimaal benutten om nieuwe klanten te bereiken, of als bron voor creativiteit en
innovatie. Diversiteitbeleid is geïntegreerd in de strategische doelen van de organisatie met het oog op een duurzame ontwikkeling van de organisatie. Uitgangspunten m.b.t. diversiteit functioneren daarbij als leidraad voor organisatiebesluiten.

Om zich meer in de richting van een strategisch perspectief te ontwikkelen is het
verstandig als organisatie allereerst een visie op diversiteit te ontwikkelen: wat willen
wij als organisatie met diversiteit bereiken? Wat is de bijdrage van diversiteit aan
onze organisatiedoelen op de korte termijn, en de ontwikkeling van de organisatie op
lange termijn? Indien deze visie duidelijk is, is het belangrijk deze systematisch uit te
zetten in beleid, waarbij een duidelijke koppeling gelegd wordt met de strategische
doelen die de organisatie nastreeft, en dit beleid consequent door te voeren in organisatiebesluiten.
Ontwikkellijn ‘structurele inbedding’
Daarnaast kunnen organisaties de verantwoordelijkheid voor activiteiten op het gebied van diversiteit beleggen bij één of een beperkte groep personen of deze activiteiten verspreiden door de hele organisatie heen. Deze verantwoordelijkheid kunnen ze
verder ad hoc of meer structureel vormgegeven.
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•

•

•

In organisatie met een lage structurele inbedding van diversiteitbeleid wordt er ad
hoc en geïsoleerd gewerkt aan diversiteitbeleid. Er is bijvoorbeeld één persoon of
een kleine projectgroep die tijdelijk verantwoordelijk is voor het opzetten van diversiteitbeleid of losse activiteiten op dit gebied. Vaak zijn er ook niet structureel
middelen voor diversiteitbeleid vrijgemaakt en gebeurt het opmaken van de stand
van zaken niet planmatig. Het gevaar is dat diversiteitbeleid op deze manier te veel
los komt te staan van de rest van de organisatie en organisatieprocessen.
In organisaties met een middelmatige structurele inbedding van het diversiteitbeleid is de aandacht voor diversiteitbeleid al meer geformaliseerd door het onderwerp meer structureel te beleggen bij een stafafdeling (meestal HR). De staf dient
vervolgens activiteiten op het gebied van diversiteit voor of in de lijn aan te zwengelen en te ondersteunen. Ook dient zij aan de hand van aparte rapportages (los van
de planning & control cyclus) over de voortgang te rapporteren. Daarmee staat het
diversiteitbeleid nog steeds op een zekere afstand van de kernactiviteiten van de
organisatie.
In organisaties met een hoge structurele inbedding van het diversiteitbeleid is aandacht voor diversiteit geïntegreerd in de organisatieprocessen, de reguliere begroting en de bestaande planning & control cyclus. Het is hiermee een structurele verantwoordelijkheid van de lijn geworden.

Om diversiteit beter in te bedden kunnen organisaties proberen meer koppelingen te
leggen tussen personen/projectgroepen die zich bezighouden met diversiteit en andere
gremia (bijvoorbeeld diverse projecten door de hele organisatie heen, middelen geïntegreerd in de reguliere begroting, voortgang verankerd in de planning & control
cyclus).
Ontwikkellijn ‘Verankering in organisatiecultuur en leiderschap’
Verder kunnen organisaties de activiteiten op het gebied meer of minder sterk verankeren in de organisatiecultuur en stijl van leidinggeven.
•

•

Organisaties met een lage score op ‘verankering in organisatiecultuur en leiderschap’ hebben ervoor gekozen het diversiteitbeleid vooralsnog administratief vorm
te geven. Denk aan voorkeursbeleid, quota of gedragscodes ten aanzien van discriminatie. Deze eenzijdige focus op beheersmatige aspecten (regels, procedures en
gedragscodes/instructies die gebruikt dienen te worden) brengt een risico met zich
mee dat er een papieren werkelijkheid rond diversiteit ontstaat, die niet overeen
komt met de daadwerkelijke praktijk in de organisatie.
Organisaties met een middelmatige score op ‘verankering in organisatiecultuur en
leiderschap’ hebben vooral gekozen voor de ontwikkeling van individuele vaardigheden bij leidinggevenden en/of medewerkers. Denk aan trainingen aan medewerkers ter bevordering van hun kennis over andere culturen en hoe hier mee om te
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•

gaan. Een risico bij deze benadering is dat er te veel aandacht aan de rol van individuen wordt gegeven, terwijl er geen of te weinig aandacht wordt geschonken aan
de invloed van de organisatie als geheel (beleid, cultuur, structuur, processen) op
een goede invulling van deze rollen.
Organisaties met een hoge score op ‘verankering in organisatiecultuur en leiderschap’ hebben gekozen voor een organisatieveranderkundige benadering, waarbij
men zich richt op veranderingen in de organisatiecultuur. Denk aan het aansturen
op coachend leiderschap (waarbij leidinggevenden het beste uit iedere medewerker
helpen halen), het geven van ruimte aan verschillende meningen, het leren benutten
van verschillen als input voor vernieuwing, etc.

Ontwikkellijn ‘Flexibele organisatie-inrichting’
Tot slot kan ruimte voor diversiteit meer of minder verankerd zijn in de wijze waarop
de staande organisatie is ingericht. In hoeverre is er ruimte om gebruik te maken van
de verschillen in sterke punten van medewerkers bij de verdeling van taken en invulling van functies? In hoeverre laten werkwijzen het toe om maatwerk te leveren? En
in hoeverre kunnen de voorwaarden waaronder medewerkers hun werk uitvoeren
aangepast worden aan wat zij nodig hebben in hun specifieke situatie?

3.6

De Integraal Diversiteitbeleid – Meter

In de bijlage kunt u de Integraal Diversiteitbeleid - Meter vinden en meten hoe uw
organisatie ervoor staat. De uitkomsten van de meter zijn uiteraard echter pas het
begin. De vraag die vervolgens opkomt, is hoe nu concreet verder? Ook al is de richting bekend, hoe kom je daar dan? Wat voor activiteiten kun je nu concreet ontplooien om diversiteit in de praktijk te managen? Aan welke knoppen kun je draaien?
Daarvoor hebben we in het derde en laatste deel van deze rapportage een knoppenpaneel ontwikkeld. Het knoppenpaneel en hoe aan de verschillende knoppen gedraaid
kan worden, wordt toegelicht aan de hand van een zestal praktijkvoorbeelden.
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4 De praktijk: aan de slag met diversiteit

4.1

Inleiding

Hoe bied je nu uitdagingen op het gebied van diversiteit concreet het hoofd? Met
behulp van de theorie en het ontwikkelde meetinstrument uit het vorige hoofdstuk
wordt weliswaar inzicht verkregen in de mate waarin een organisatie nu al in staat is
diversiteit op te pakken en op welke punten er nog ontwikkeling mogelijk is, maar
hoe pak je een dergelijke ontwikkeling nu aan? Wat kunnen we op dit gebied leren
vanuit de wetenschap en de praktijk? Wat voor beleid en maatregelen bestaat er bijvoorbeeld al?
In dit hoofdstuk gaan we dieper in op aan welke knoppen we kunnen draaien om
diversiteit binnen de organisatie te managen. Dit doen we aan de hand van een door
ons ontwikkeld knoppenpaneel. Dit ziet er als volgt uit:
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De knoppen in het knoppenpaneel belichten we in de komende paragrafen. Dit doen
we aan de hand van (a) goede voorbeelden uit theorie en praktijk en (b) beschrijvingen van (delen) van adviestrajecten die in het kader van het project door ITS zijn
uitgevoerd. In het laatste geval gaat het om een zevental zorginstellingen waarin we
samen met medewerkers, management en de HR-afdeling aan de slag gegaan met
concrete cases op het gebied van diversiteit.
De zeven instellingen zijn:
• HVO-Querido: een instelling die mensen ondersteunt met een psychiatrische beperking of met sociaaleconomische problemen in hun streven om zelf de regie over
hun eigen leven te (her)krijgen (Amsterdam).
• Jeroen Bosch Ziekenhuis: ziekenhuisinstelling (Den Bosch).
• Medisch Centrum Alkmaar: ziekenhuisinstelling (Alkmaar)
• Esdégé-Reigersdaal: een dienstverleningsorganisatie voor mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking, of niet aangeboren hersenletsel (Noordkop,
West-Friesland, Noord-Kennemerland)
• Zorgbalans: een zorgaanbieder voor ouderen: thuis, in woonzorgcentra en verpleeghuizen (Kennemerland)
• Zuidzorg: een zorgaanbieder van: kraamzorg, jeugdgezondheidszorg, thuiszorg en
voedingsvoorlichting en dieetadvisering (Eindhoven en omliggende gemeenten)
• Driestroom: een dienstverleningsorganisatie die zorg en ondersteuning biedt aan
mensen met een handicap en/of gedragsproblemen (Regio Arnhem-Nijmegen).
In de hierna volgende paragrafen beschrijven we hoe aan de verschillende knoppen in
het gepresenteerde knoppenpaneel gedraaid kan worden. We beginnen daarbij in de
volgende paragraaf met de knop ‘draagvlak’.

4.2

Draagvlak

Het creëren van draagvlak is uiteraard een belangrijke voorwaarde voor succesvol
diversiteitsmanagement. De meeste organisaties zien het belang van diversiteit op
zich wel in, maar diversiteitbeleid kent lang niet altijd een hoge prioriteit. Hoe nu hier
verandering in te brengen?
Hiervoor zijn twee wegen: top-down of bottom-up. Voorbeelden van beide aanpakken zullen elk in een afzonderlijke subparagraaf worden toegelicht.
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4.2.1

Een top-down aanpak voor het creëren van draagvlak

Allereerst kan er vanuit het bestuur gezocht worden naar draagvlak binnen de organisatie voor ambities met betrekking tot diversiteitbeleid. In dit geval is het belangrijk
om expliciet te maken wat precies de business case voor diversiteit is en wat de motivatie voor het gaan voeren van dit beleid is (zie ook §3.3).
Daarvoor is het belangrijk te onderzoeken wat diversiteit kan betekenen voor de missie, visie en strategische doelen van de organisatie. Dit hebben we bijvoorbeeld onderzocht voor HVO-Querido, een instelling in Amsterdam die mensen ondersteunt
met een psychiatrische beperking of met sociaaleconomische problemen in hun streven om zelf de regie over hun eigen leven te (her)krijgen.
Praktijkvoorbeeld 1: Het bepalen van de strategische meerwaarde van
diversiteit bij HVO-Querido
HVO-Querido gaf nadrukkelijk aan diversiteitbeleid niet los te willen bezien, maar
aan te willen sluiten bij de bestaande missie, visie en strategische doelen van de
organisatie. Meer specifiek is ITS gevraagd een eerste verkenning te doen naar wat
diversiteitbeleid kan bijdragen aan de realisatie van organisatiedoelen en wat in
hoofdlijnen de invulling van diversiteitbeleid zou kunnen zijn. Hieronder beschrijven we de werkwijze, hoe wij tot de beantwoording van deze opdracht zijn gekomen.
Stap 1: Inventarisatie van documenten m.b.t. de missie, visie, kernwaarden en
strategie van de organisatie.
Op basis van relevante documentatie is achterhaald wat de visie van de organisatie
is op de ondersteuning van mensen met een psychiatrische beperking/met sociaaleconomische problemen. Meer specifiek is een dergelijke visie vaak uitgewerkt in
kernwaarden, die de gewenste beroepshouding (attitude) weergeven van medewerkers naar cliënten of externe partijen of tussen medewerkers/teams en leidinggevenden in de werkrelatie. De kwaliteit van deze werkrelatie is het fundament voor
de organisatieprestaties. Daarmee horen kernwaarden niet los te staan, maar gericht
te zijn op het concreet invullen van de visie. Daarnaast kan het bestuur natuurlijk
ook concrete plannen hebben, waar diversiteit een belangrijke meerwaarde voor
kan vervullen.
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Stap 2: Onderzoeken van mogelijkheden hoe diversiteit de visie, kernwaarden en
organisatiestrategie kan versterken
Het gaat hierbij om de vraag hoe een diversiteitbeleid binnen de organisatie kan
bijdragen aan de uitgangspunten van de organisatie, zoals verwoordt in de visie,
kernwaarden en organisatiestrategie. Hiermee wordt als het ware een organisatiespecifieke visie op diversiteitbeleid ontwikkeld. Meer specifiek zijn de volgende
vragen globaal uitgewerkt in denk- en oplossingsrichtingen:
• Hoe kan diversiteitbeleid bijdragen aan het beter uitdragen van onze visie?
• Hoe kan diversiteitbeleid bijdragen aan het realiseren van de kernwaarden van
onze organisatie, bij al onze cliënten (uit te werken per kernwaarde)?
• Hoe kan diversiteitbeleid bijdragen aan het (beter) realiseren van specifieke
organisatiedoelen?
• Wat betekent dit voor de gewenste invulling van de werkrelatie tussen professional en cliënt?
• Wat betekent dit voor de gewenste invulling van de werkrelatie tussen leidinggevende en medewerker?
• Wat betekent dit voor de gewenste invulling van de werkrelaties in teams?
• Wat betekent dit voor de gewenste invulling van werkrelaties in de interne organisatie?
• Wat betekent dit voor de gewenste werkrelaties met externe partijen?
De aangedragen oplossings- en denkrichtingen worden door de organisatie verder
uitgewerkt in een visie. Deze dient richting te geven aan verder beleid en de implementatie hiervan.

4.2.2

Een bottom-up aanpak voor het creëren van draagvlak

Niet altijd ziet het bestuur nut en noodzaak van diversiteitbeleid gelijk in. Soms is er
enige overtuigingskracht van onderaf nodig. Of is de tijd er niet naar om groots van
start te gaan met diversiteitsbeleid. Maar hoe pak je het dan aan? Voor één van de
deelnamende organisaties hebben we een laagdrempelige methode ontwikkeld om op
te halen wat er leeft in de organisatie en dit aan het bestuur te rapporteren. Bij deze
organisatie, ZuidZorg, stond het bestuur achter de nut en noodzaak van diversiteit,
maar werd nog gezocht werd naar een laagdrempelige manier om het onderwerp aan
te zwengelen.
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Praktijkvoorbeeld 2: Het aanzwengelen van diversiteitbeleid van onderop
De ontwikkelde aanpak bestaat uit twee bijeenkomsten, waarin de focus ligt op het
onderlinge gesprek van de deelnemers. Belangrijk is daarnaast dat de deelnemers
tussentijds voldoende gelegenheid hebben om bij hun collega’s het thema diversiteit te bespreken. Met behulp van PowerPoint en flip-overs zijn presentaties verzorgd en vragen gepresenteerd.
De eerste bijeenkomst
Allereerst werd de nut en noodzaak van diversiteitbeleid met de medewerkers verkend:
• Diversiteit als onderwerp
- Wat versta je zelf onder diversiteit?
- Is diversiteit een onderwerp bij ZuidZorg?
- Is het wel of niet belangrijk voor ZuidZorg?
- Wat zijn je eigen ervaringen met diversiteit?
• Met behulp van deze vragen zijn geformuleerd:
- aandachtspunten (knelpunten) en
- mogelijke oplossingen.
• De eerste bijeenkomst is afgesloten met de vraag aan de deelnemers om informatie te verzamelen:
- Wat zie/hoor je bij collega’s?
- Wat zie/hoor je bij de doelgroep/klanten?
De tweede bijeenkomst
De tweede bijeenkomst is gestart met de aandachtspunten (resultaten) van de eerste
bijeenkomst en de aanvullingen daarop. Daarna is gewerkt aan de verdere uitwerking van oplossingen:
• Reflectie: Gezamenlijk doorspreken
- Kloppen de aandachtspunten?
- Herken je de aandachtspunten van je collega’s?
- Hebben ze aanvullingen?
• Verdieping: Kies met je buurman/-vrouw een aandachtspunt. Bespreek en schrijf
op hoe je dit aandachtspunt zou kunnen oplossen of verbeteren. Denk daarbij
aan:
- Wat kun je zelf doen?
- Wat kan het team doen?
- Wat kan ZuidZorg doen?
- Wat kunnen anderen doen? (Geef aan wie de anderen zijn)
Afsluiting: gezamenlijk de belangrijkste aanbevelingen (oplossingen) voor ZuidZorg bespreken.
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4.3

Werving & selectie

Organisaties kunnen meer of minder sensitief in hun werving en selectie zijn als het
gaat om diversiteit. Door bepaalde wervingsmethoden en –kanalen kunnen bijvoorbeeld onbewust bepaalde doelgroepen worden uitgesloten of minder worden bereikt.
Ditzelfde geldt voor selectiemethoden.
Werving
Het ‘diverser’ maken van het personeelsbestand begint bij een werving die afgestemd
is op diverse groepen potentiële medewerkers:
• De competenties en kwalificaties die de organisatie nodig heeft, dienen zo objectief
mogelijk dienen te worden geformuleerd. Daarbij moet er dus op worden gelet dat
functieprofielen niet onnodig bepaalde doelgroepen uitsluiten doordat zij sterk zijn
geënt op competenties van een van oudsher dominante groep (SER, 2009);
• Ook de keuze van wervingskanalen is een punt van overweging. Het kan nodig zijn
bewust via andere wegen (bijvoorbeeld door specifieke netwerken in te schakelen)
te zoeken en bij andere doelgroepen dan de traditionele. Uiteraard zijn de – zo objectief mogelijk geformuleerde – functievereisten hierbij het uitgangspunt. Daarbij
kunnen organisaties nog niet voldoende gekwalificeerde kandidaten via scholing in
de gelegenheid stellen het gewenste kwalificatieniveau te bereiken (SER, 2009).
Selectie
Daarnaast zal ook de selectie ‘diversiteitsproof’ gemaakt dienen te worden:
• Zorg voor een sollicitatiecommissie die kennis en kunde heeft van diversiteitbeleid,
en meer in het bijzonder van de invloed van vooroordelen en uitsluitingmechanismen die een rol kunnen spelen bij de beoordeling van (potentiële) sollicitanten
(SER, 2009).
• Voorkom zelfselectie tijdens de introductie en inwerktijd. Dit treedt op als niet alle
kandidaten een gelijke kans hebben om door de introductie en inwerktijd te komen
en zich thuis te voelen in de organisatie. Dit leidt vervolgens tot een oververtegenwoordiging van medewerkers met bepaalde gedeelde kenmerken. Een goede inwerk- en introductieperiode voor nieuwe medewerkers (SER, 2009) - met bijvoorbeeld een begeleider of coach (eventueel met eenzelfde achtergrond) - is daarom
noodzakelijk, zodat nieuwe medewerkers – ongeacht hun achtergrond - zich snel
opgenomen voelen in de organisatie.
Om meer inzicht te krijgen in hoeverre de organisatie aandacht voor diversiteit heeft
in de werving en selectieprocessen, hebben we voor Zorgbalans een checklist ontwikkeld.
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Praktijkvoorbeeld 3: Checklist ‘diversiteitsproof’ werven en selecteren
•

In hoeverre is er een duidelijke visie op diversiteit wanneer gekeken wordt naar
de inhoud van de selectieprocedure, de inhoud van vacatureteksten, e.d.?
• In hoeverre straalt uw organisatie uit dat u personeel met diverse achtergronden
en kenmerken belangrijk vindt (o.a. website, voorlichtingsmateriaal, aankleding
gebouw, samenstelling sollicitatiecommissie, etc.)?
• In hoeverre hebben HRM medewerkers, leidinggevenden en/of overige leden
van de sollicitatiecommissie kennis van de culturele achtergronden en kenmerken van diverse doelgroepen?
• In hoeverre is er sprake van maatwerk bij werving en selectie voor diverse doelgroepen (vindkanalen, aansprekende vacatureteksten en wijze van selectie)?
• In hoeverre wordt gebruik gemaakt van ambassadeurs uit diverse doelgroepen
en/of diverse netwerken bij de werving van medewerkers?
In hoeverre worden de ervaringen van (vertrekkende) medewerkers benut om belemmeringen in de werving en selectie weg te nemen?

4.4

Identiteit & imago

Indien men streeft naar meer diversiteit in het personeels- of klantenbestand, is het
uiteraard wel nodig dat diverse groepen op de arbeidsmarkt en/of (potentiële) klantgroepen (a) bekend zijn met de organisatie en het werk aldaar en (b) daar zich ook toe
aangetrokken voelen. Het kan niet als vanzelfsprekend worden beschouwd dat er
voldoende van de gewenste diversiteit aanwezig is op de regionale arbeidsmarkt, of
dat klanten automatisch interesse hebben in op specifieke doelgroepen gerichte de
diensten en producten van de organisatie. Dit hangt af van de identiteit en het imago
van de organisatie.
In de identiteit van een organisatie (het ‘zelfbeeld’ van de organisatie volgens haar
medewerkers en managers) kan diversiteit in wisselende sterkten tot uitdrukking
komen. Belangrijke aspecten die hierop van invloed zijn, zijn:
• Communicatiemiddelen (website, voorlichtingsmateriaal, etc.);
• Facilitaire voorzieningen (eten, aankleding gebouwen tijdens bepaalde feestdagen,
gebedsruimte, etc.);
• Medewerkers, cliënten & producten/diensten.
Op basis van interviews bij Driestroom over de identiteit van de organisatie is een
korte checklist ontwikkeld om te zien hoe het staat met de culturele sensitiviteit van
een organisatie op deze punten.
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Praktijkvoorbeeld 4: Checklist culturele sensitiviteit in de identiteit van een
organisatie
Communicatiemiddelen
• In welke mate komt culturele diversiteit tot uiting in het gebruikte beeldmateriaal
op de website en in voorlichtingsmateriaal (ten behoeve van cliënten en/of arbeidsmarktcommunicatie)?
• In hoeverre is de gegeven informatie op de website en/of in voorlichtingsmateriaal voor meerdere culturele doelgroepen aansprekend?
• In welke mate is de website en/of het voorlichtingsmateriaal beschikbaar in
meerdere talen?
Facilitaire voorzieningen
• Is er een gebedsruimte of iets dergelijks waar medewerkers zich kunnen terugtrekken om te bidden?
• In welke mate wordt er rekening gehouden met speciale menuwensen uit religieuze oogpunten (zoals geen varkensvlees, halal vlees, etc.) in het bedrijfsrestaurant?
• In welke mate is het aanbod van gerechten in het bedrijfsrestaurant cultureel
divers?
• In welke mate wordt er in de organisatie aandacht besteed aan de viering van
cultureel diverse feest- en gedenkdagen (bijvoorbeeld in het bedrijfsrestaurant,
de aankleding van het gebouw, etc.)?
Medewerkers, cliënten & producten/diensten
• In welke mate komt het voor dat men de enige allochtone collega in een team of
op een afdeling is?
• In welke mate komt het voor dat men de enige allochtone vrijwilliger en/of
(maatschappelijk) stagiair binnen de organisatie is?
• In welke mate is het cliëntenbestand cultureel divers?
• In welke mate staat de culturele diversiteit onder het personeel (incl. vrijwilligers
en stagiaires) in verhouding tot de culturele diversiteit onder cliënten?
In welke mate zijn er speciale producten/diensten voor cultureel diverse cliënten
(denk bijvoorbeeld aan dagbesteding of woonvoorzieningen voor verschillende
culturele groepen)?

Naast de identiteit van de organisatie, zoals die door de organisatie zelf wordt ervaren, speelt uiteraard ook nog het imago van de organisatie, of breder het imago van de
sector of het werk in de organisatie, zoals dat leeft bij diverse publieksgroepen. Men28

sen met een andere culturele achtergrond zijn niet altijd goed bekend met de Nederlandse zorgsector in al haar facetten, en hebben soms ook een negatief of verkeerd
beeld van bepaalde zorgsectoren. Om te achterhalen welke beelden er leven ten aanzien van een sector of branche, beroep of organisatie, kan imago-onderzoek worden
gedaan.
In dergelijk onderzoek, dat wij hebben uitgevoerd voor Driestroom, worden de beelden die leven bij diverse partijen over elkaar gelegd, waarbij ook een onderscheid
gemaakt kan worden tussen verschillende onderscheiden doelgroepen. Daarbij wordt
bekeken waar overeenstemming is in de beeldvorming, maar zeker ook waar dit niet
is. Op basis van deze analyse wordt duidelijk of de beeldvorming gecorrigeerd dient
te worden om zodoende het cliëntenbestand diverser te krijgen, en of er aandacht
dient te worden besteed aan het diverser maken van het dienstenpakket van Driestroom.

Bij Esdégé-Reigersdaal hebben we vervolgens gekeken naar hoe organisaties die
meer diversiteit willen uitstralen in hun personeelsopbouw, dit momenteel kunnen
aanpakken. Immers, zoals veel organisaties heeft Esdégé-Reigersdaal te maken met
bezuinigingen en kunnen zij het personeelsbestand momenteel niet uitbreiden.
Esdégé-Reigersdaal is op het moment een afspiegeling van het werkgebied waarin het
zich bevindt, wanneer we kijken naar de medewerkers die er werken. Men staat echter open voor meer diversiteit. Dit is echter lastig te realiseren vanwege de bezuinigingen in de zorg. Nieuwe medewerkers aannemen ligt daarmee de komende tijd niet
voor de hand. Toch wil men nu al graag iets doen. Voor deze organisatie hebben we
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daarom een aanpak ontwikkeld die inzicht geeft in de mogelijkheden om te werken
aan meer culturele diversiteit in het vrijwilligersbestand.
Praktijkvoorbeeld 5: Kansen voor een meer kleurrijk vrijwilligersbestand
In overleg met Esdégé-Reigersdaal is een aanpak ontwikkeld om de kansen en
bedreigingen te onderzoeken voor een meer ‘kleurrijk’ vrijwilligersbeleid. In workshops met management, medewerkers en verantwoordelijken op het gebied van
vrijwilligersbeleid en diversiteit, wordt in drie delen ingegaan op een aantal belangrijke vragen hierbij. Door omstandigheden is het echter niet gelukt de uitvoering
van de workshops te realiseren binnen de looptijd van het onderzoek.
Deel 1: Bepalen strategische meerwaarde kleurrijke vrijwilligers
In dit deel gaan we in op relevante algemene ontwikkelingen en organisatiespecifieke ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de inzet van vrijwilligers en
op diversiteit. Vragen die centraal staan zijn:
• Hoe kan de inzet van meer kleurrijke vrijwilligers bijdragen aan relevante ontwikkelingen in de samenleving?
• Hoe kan de inzet van meer kleurrijke vrijwilligers bijdragen aan relevante ontwikkelingen in de (gehandicapten)zorg?
• Hoe kan de inzet van meer kleurrijke vrijwilligers bijdragen aan het beter uitdragen van de visie van de organisatie om … [vul visie in]?
• Hoe kan de inzet van meer kleurrijke vrijwilligers bijdragen aan het realiseren
van de kernwaarden van de organisatie, namelijk … [vul kernwaarden in].
• Hoe kan de inzet van meer kleurrijke vrijwilligers bijdragen aan meer specifieke
organisatiedoelen, namelijk …[vul relevante specifieke organisatiedoelen in].
Deel 2: Zicht op mogelijke taken vrijwilligers
Het is belangrijk om in deel twee de inzichten uit deel één in het achterhoofd te
houden. Vragen die in dit deel centraal staan zijn:
• Voor wat voor taken worden vrijwilligers momenteel ingezet?
• Welke taken/activiteiten zouden verricht kunnen worden door kleurrijke vrijwilligers om meerwaarde te bieden aan cliënten?
• Welke taken/activiteiten zouden verricht kunnen worden door kleurrijke vrijwilligers om meerwaarde te bieden aan familieleden/mantelzorgers?
• Welke taken/activiteiten zouden verricht kunnen worden door kleurrijke vrijwilligers om meerwaarde te bieden aan beroepskrachten?
• Welke taken/activiteiten zouden verricht kunnen worden door kleurrijke vrijwilligers om meerwaarde voor henzelf te bieden?
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•
•

Voor wat voor taken zouden de nieuw aan te trekken kleurrijke vrijwilligers het
beste kunnen worden ingezet (gelet op de voorafgaande discussie)?
Moeten er grenzen worden gesteld aan de inzet van kleurrijke vrijwilligers? Zo
ja, aan welke grenzen moeten we denken?

Deel 3: Vinden van vrijwilligers
In dit deel staan de volgende vragen centraal:
• Er zijn veel verschillende groepen waaronder vrijwilligers geworven kunnen
worden. Aan wat voor groepen vrijwilligers geven jullie de voorkeur?
• Waar worden meer kleurrijke vrijwilligers op geselecteerd? Aan welke eisen
moeten zij voldoen om de beoogde meerwaarde te realiseren?
• Wat betekent dit voor het huidige wervingsbeleid rondom vrijwilligers?
- In hoeverre zijn huidige gebruikte kanalen en netwerken divers genoeg om
kleurrijke vrijwilligers binnen te halen?
- Wat moet er veranderen en wie zouden dit kunnen doen/kunnen helpen?
- Wat is er voor nodig om dit te realiseren?
•

Wat betekent deze discussie voor het huidige vrijwilligersbeleid?
- Vraagt de inzet van kleurrijke vrijwilligers om andere ondersteuning van vrijwilligers, cliënten, teams, etc.?
- Wat moet er veranderen en wie zouden dit kunnen doen/kunnen helpen?
Wat is ervoor nodig om dit te realiseren?
Let op! Hoewel vrijwilligerswerk onmisbaar is in de zorg, is het belangrijk dat vrijwilligers niet zodanig ingezet worden dat zij de continuïteit in de zorgverlening dienen te waarborgen. Daarvoor is de inzet van vrijwilligers te kwetsbaar. Bij vrijwilligerswerk gaat het om:
• Aanvullende taken die niet leiden tot een verlies aan arbeidsplaatsen;
- Ofwel een niet eerder aanwezige functie;
- Ofwel een reeds aanwezige functie die betrokkenen als aanvullende capaciteit
enkel met de nodige begeleiding kunnen vervullen.
• Tijdelijke inzet in een beperkte omvang.
Verder is een onderscheid te maken in vormen van vrijwilligerswerk in zorgorganisaties:
• Individuele ondersteuning: bijvoorbeeld het bezoeken van bewoners, vervoer verzorgen, uitstapjes maken, financiën regelen, maatjes;
• Collectieve ondersteuning: bijvoorbeeld gastvrouw/gastheerschap op afdeling of
woongroep, meehelpen met recreatieve activiteiten, in restaurant, bij dagverzor-
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•

•

ging, koffie en thee rondbrengen, meegaan met uitstapjes, begeleiden van wandelof andere clubs;
Organisatorische ondersteuning: bijvoorbeeld beheer van winkel of bibliotheek,
receptie bemensen, administratie, onderhoud van materialen, helpen met werven, in
werken en begeleiden van vrijwilligers;
Collectieve belangenbehartiging en inspraak: bijvoorbeeld lid vrijwilligersraad, lid
cliëntenraad.
Beter benutten van vormen van vrijwilligerswerk ten behoeve van diversiteit:
voorbeeld Humanitas
Een locatie (met o.a. diverse dag- en gezondheidsvoorzieningen en een kleinschalige woonvoorziening voor dementerende ouderen) in een multiculturele wijk van
Rotterdam van Stichting Humanitas had te maken met hangjongeren in de omgeving. Daaruit ontstond het idee om deze jongeren iets te doen te geven binnen de
Stichting. Humanitas heeft vervolgens met subsidie van het ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid een traject opgezet. Doel van dit traject was om allochtone jongeren zonder werk of stageplek de mogelijkheid te geven diverse stages te
lopen (in een ‘carrousel’ van snuffelstages) op de betreffende locatie: niet alleen in
de verzorging, maar ook als nachtportier/bewaker, in het restaurant, de schoonmaak, onderhoud, etc. In plaats van buiten rond te hangen zijn diverse van deze
jongeren nu actief: ze hebben hun snuffelstage omgezet in een bijbaan bij Humanitas of zijn een BBL-traject ingegaan.

Uit bovenstaande voorbeeld wordt duidelijk dat zorginstellingen creatiever kunnen
omgaan met de vormen van vrijwilligerswerk waarvoor zij vrijwilligers inzetten,
maar ook in de groepen vrijwilligers waar zij gebruik van maken (zie figuur voor een
uitgebreid overzicht van groepen vrijwilligers), o.a. ten behoeve van een kleurrijker
vrijwilligersbestand.
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Overzicht van groepen vrijwilligers

4.5

Instroom

Om te kunnen putten uit voldoende en gekwalificeerde diversiteit op de arbeidsmarkt,
moet er instroom van mensen uit diverse doelgroepen in de sector zijn: via opleidingen en/of via zij-instroom. Daarbij is het lastig dat de zorgsector niet altijd een positief imago heeft onder jongeren, vooral niet onder jongens en jongeren met een nietwesterse culturele achtergrond.
De gehandicaptensector wordt bijvoorbeeld ofwel geassocieerd met negatieve stereotypes (kwijlende mensen, agressief gedrag) of met eenzijdig positieve stereotypes
(‘het Josti-band-beeld’ van één-en-al vrolijkheid en gezelligheid). De laatste stereotypering kan leiden tot teleurstelling, wanneer dit later in de praktijk niet blijkt te kloppen, maar kan ook instroom beperken doordat men van het werk een beeld krijgt dat
weliswaar vrolijk is, maar weinig uitdagend (Sectorfondsen Zorg en Welzijn, 2003).
Voor het Jeroen Bosch Ziekenhuis hebben we enkele interviews gehouden om meer
inzicht te krijgen op instroom van mannen in de verpleging. Op basis van interviews
met verpleegkundigen van het Jeroen Bosch Ziekenhuis, zien we hier drie verschillende oorzaken voor:
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Geen accuraat beeld
• We zien traditionele rolverdelingen tussen mannen en vrouwen sterk terug in de
genoemde associaties die jongeren (en hun omgeving!) hebben bij verpleegkunde.
Op jonge leeftijd is men bevattelijker voor wat anderen zullen denken over je beroepskeuze volgens de geïnterviewden. Voor meisjes is het zorgen voor anderen
geaccepteerder dan voor jongens;
• Tot voor kort stond de zorgsector bekend als een sector die een goede werkzekerheid bood. Dit is echter sinds kort aan het veranderen. Daarnaast wijzen geïnterviewden op verpleegafdelingen (waar leerlingen als eerste stage gaan lopen) erop
dat het kiezen voor verpleegkunde op basis van werkzekerheid niet noodzakelijkerwijs gemotiveerde verplegers oplevert, die geschikt zijn voor het verpleegkundige vak. Zo ontbreekt het soms aan communicatievaardigheden en inlevingsvermogen.
Een te eenzijdig beeld
• Verpleging wordt veelal geassocieerd met ‘billen wassen’, een activiteit die niet
populair is onder jongeren. Ook wanneer men weet dat dit slechts een onderdeel
van het werk is en het werk daarnaast ook nog uit veel andere taken bestaat, blijkt
dit voor sommigen toch een onoverkomelijk obstakel te zijn. Zij zien daarom in het
geheel van verpleegkunde af of proberen zo snel mogelijk door te groeien naar andere afdelingen, waar zorgtaken minder aan de orde zijn;
• Indien jongeren wel een onderscheid weten te maken tussen verschillende werkzaamheden in de verpleging, valt op dat een aantal specialistische afdelingen een
duidelijk onderscheidend beeld (dat van actie en spanning) heeft ten opzichte van
verpleegafdelingen (die worden gezien als saai);
• Maar ook op verpleegafdelingen bestaat het werk uit meer dan alleen zorgen. Diverse verpleegkundigen wijzen op de integrale benadering van ziektebeelden en de
complexiteit van gevallen en dat er veel (technische en inhoudelijke) ontwikkelingen zijn die het werk aantrekkelijk houden.
• De aantrekkingskracht van de actie en spanning op specialistische afdelingen is
niet alleen voorbehouden aan jongens. Ook diverse vrouwen vinden dit een aantrekkelijk aspect van het werk.
Geen beeld
• Tot slot valt op dat de verpleging bij sommigen een soort blinde vlek is op het
moment dat de beroepskeuze gemaakt wordt. We zien bij de gesproken verpleegkundigen meerdere malen dat men min of meer toevallig in de zorg terecht is gekomen doordat:
(a) het uit een beroepskeuzetest naar voren kwam of geadviseerd werd door iemand in de omgeving;
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(b) verpleegkunde eigenlijk bedoeld was als een tussenstap (om door te groeien
naar bijvoorbeeld de psychiatrie of de militaire geneeskundige dienst);
(c) doordat men rond het moment dat deze keuze gemaakt moest worden in direct
contact kwam met het verpleegkundige vak (via een stage, of doordat familie in
het ziekenhuis lag, etc.) en er zo een beeld bij kreeg;
Het valt verder op dat medewerkers relatief vaak iemand in hun omgeving of familie
hebben die werkt of werkte in de verpleging. Hun voorbeeld geeft een beeld van het
vak dat kennelijk doet volgen.
Associaties van jongeren met verpleegkunde
Volgens geïnterviewde verpleegkundigen in het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den
Bosch

Opvallend in de interviews is dat verschillen tussen mannen en vrouwen in het beeld
dat zij hebben van de verpleging en in hoeverre hen dit aanspreekt minder zwart-wit
zijn dan wel wordt aangenomen. Eerder zijn er duidelijk verschillen tussen wat mensen drijft in hun werk, met daarbij bepaalde typen drijfveren die bijvoorbeeld vaker
voorkomen bij mannen of juist bij vrouwen.
Voor voldoende instroom is het belangrijk voldoende in te springen op deze diversiteit in mensen én deze diversiteit in verpleegkundige werkzaamheden. Om hieraan
meer tegemoet te komen hebben we voor het Jeroen Bosch Ziekenhuis, op basis van
de in de interviews genoemde drijfveren, vier typen verpleegkundigen met vier typen
profielen, onderscheiden.
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Praktijkvoorbeeld 6: Instroombevordering aan de hand van diverse profielen
Verpleegkunde is veel diverser dan het standaardbeeld van ‘billen wassen’. Verpleegkundigen geven aan dat zij dit graag beter terug willen zien in het beeld van
de zorg zoals dat nu wordt uitgestraald naar buiten, in o.a. voorlichtingsmateriaal
en tijdens (snuffel-)stages. Op basis van een kort onderzoek naar wat verpleegkundigen beweegt in hun werk, welke werkzaamheden hen aanspreken en welke niet,
zijn vier profielen voor vier typen verpleegkundigen ontwikkeld. Het gaat om:
De ‘mensen-mens’
Dit type verpleegkundige haalt motivatie uit patiëntencontact en het iets kunnen
betekenen voor de patiënt en/of zijn familie. Dit laatste kan een fysieke vorm aannemen (het uitvoeren van belangrijke zorgtaken die iemand niet zelf kan doen) of
een meer psychosociale vorm (waarbij het gaat om het weten te leggen van contact
met de patiënt: iemand gerust stellen, weten door te dringen, etc.). Dit type verpleegkundige vervult werkzaamheden die traditioneel meer passen binnen het
vrouwelijke rolpatroon en is veel te vinden op de verpleegafdelingen van ziekenhuizen.
De techneut
Dit type verpleegkundige haalt motivatie uit het uitvoeren van verpleegtechnische
handelingen en het gebruik van complexe technische apparatuur. Op basis van de
gehouden interviews zien we hierbij geen duidelijk onderscheid in de mate waarin
dit een drijfveer is voor medewerkers op verpleegafdelingen en specialistische
afdelingen. Echter, vanuit de interviews wordt wel duidelijk dat medewerkers op
specialistische afdelingen vaker en meer verpleegtechnische handelingen uitvoeren
en de apparatuur hier ook complexer is. Ook zijn dit soort verpleegkundige werkzaamheden meer geaccepteerd voor mannen.
De specialist
Dit type verpleegkundige haalt motivatie uit het verdiepen van zijn/haar medische
kennis op een specifiek terrein. Hij of zij zoekt naar complexiteit, diepgang en/of
multidisciplinariteit om ziektebeelden en de aanpak hiervan beter te begrijpen.
Deze motivatie wordt iets vaker op verpleegkundige afdelingen en door mannen
geuit, maar de verschillen zijn gering. Uit de interviews komt echter wel een beeld
naar voren dat verpleegafdelingen, maar ook bepaalde specialistische afdelingen
(denk aan IC), meer mogelijkheden bieden voor inhoudelijke verdieping dan bijvoorbeeld de SEH of ambulance.
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De actiezoeker
Dit type verpleegkundige haalt motivatie uit actie en afwisseling. Acute zorg, zware gevallen en steeds weer nieuwe situaties (ziektebeelden, aandoeningen, verwondingen), zijn aspecten die hem of haar aantrekken. Het is dan ook niet verwonderlijk dat we dit type verpleegkundige vooral aantreffen op specialistische afdelingen
die zich richten op acute zorg, in het bijzonder de spoedeisende hulp. Hoewel het
beeld van dit type verpleegkundige traditioneel gezien meer past binnen het mannelijke rolpatroon, zien we dit type even vaak terug bij geïnterviewde mannelijke als
vrouwelijke verpleegkundigen.
In voorlichtingsmateriaal en de eerste ervaringen met het vak is het belangrijk om
(potentiële) nieuwe instroom een kans te geven zich op al deze vier profielen te
oriënteren. Bijvoorbeeld door:
• Kennismakingstour voor stagiaires of mogelijk ook aanpassingen in de inhoud
van stages (o.a. gericht meelopen bij diverse werkzaamheden);
• Aanpassingen in voorlichtingsmateriaal (teksten en foto’s).

Een meer diverse instroom in de zorgsector is uiteraard niet alleen de verantwoordelijkheid van zorginstellingen; ook zorgopleidingen en organisaties zoals Calibris
hebben hier een rol in. Eigenlijk zelfs op twee manieren. Allereerst bij het werven van
diverse leerlingen, maar daarnaast ook bij het voorbereiden van leerlingen op het
werken in diverse organisaties.
Op het eerste punt zit men momenteel in een impasse, blijkt uit een korte inventarisatie die is uitgevoerd voor Zorgbalans. Door de verminderde vraag naar personeel,
zorgen over het beschikbare aantal stageplaatsen en de aangepaste opleidingseisen
van werkgevers, hebben ROC’s en opleidingsinstituten in de regio geen specifiek
wervingsbeleid (meer) gericht op diversiteit in de instroom van leerlingen. Wel lijkt
het de laatste jaren gelukt te zijn om zorgopleidingen beter in beeld te krijgen bij
allochtone meisjes, hoewel de verschillende scholen/opleidingsinstituten en specialisaties binnen opleidingen een uiteenlopend beeld laten zien. Organisaties die met de
instroom van meer diverse doelgroepen leerlingen aan de slag willen, zullen hiervoor
voor de kortere termijn dus een eigen strategie moeten ontwikkelen.
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Goed voorbeeld: een eigen strategie voor nieuwe instroom
Ten tijde van de afronding van de casus werd duidelijk dat Zorgbalans in september in samenwerking met ROC Nova College een nieuw uniek onderwijsconcept
start: Verzorgende In de Praktijk (VIP). Leerlingen voor deze opleiding Verzorgende 3IG worden specifiek voor Zorgbalans geworven. Zij lopen in het eerste en
tweede jaar bij Zorgbalans stage en krijgen zoveel mogelijk les binnen de organisatie. Het laatste jaar kunnen ze werken en leren binnen Zorgbalans combineren. Het
leerplan wordt in nauwe samenwerking met de praktijk ontwikkeld en is toegesneden op Zorgbalans. De leerlingen krijgen les van docenten van het ROC NOVA
College en van docenten/vakspecialisten van Zorgbalans.
Diversiteit krijgt in het onderwijs op verschillende manieren aandacht: In de ontwikkelde kwalificatiestructuur en de ondersteunende servicedocumenten van Calibris, in het onderwijs zelf bij loopbaan, burgerschap en bij allerlei elementen in het
curriculum waarin de zorgvrager in beeld komt. Het ontwikkelde competentieprofiel biedt aandacht aan diversiteit van zorgvragers aan zorgaanbieders.

4.6

Maatwerk

Het kunnen leveren van maatwerk is essentieel om te kunnen voorzien in de enorme
diversiteit in individuele wensen en behoeften van medewerkers en cliënten. Echter,
in de zorg zal het steeds meer gaan draaien om maatwerkarrangementen, waarbij
zoveel mogelijk wordt opgevangen door de cliënt zelf (afhankelijk van wat hij/zij kan
en belangrijk vindt) en het netwerk van familie/kennissen/andere zorgverleners om de
cliënt heen. Elke situatie is daarmee anders. En ook de behoeften aan arbeidsvoorwaarden van medewerkers worden steeds diverser. Niet alle organisaties zijn even
goed in staat om met deze diversiteit aan zorgvragen en zorgpartners flexibel om te
gaan.
Daarbij is allereerst de manier waarop de organisatie is ingericht of taken onderling
worden verdeeld van invloed op diversiteit, of beter hoe op diversiteit kan worden
ingespeeld als organisatie.
• De bedrijfsvoering dient niet zozeer gericht te zijn op diversiteit, maar zou van
diversiteit moeten uitgaan in beleid.
• Daarnaast moet voldoende professionele ruimte gegeven worden om buiten vaste
kaders (denk aan protocollen, standaarden of administratieve vereisten zoals dat er
eerst een indicatie gesteld moet zijn voordat een cliënt geholpen kan worden) een
oplossing te kunnen vinden, in het belang van de individuele wensen of situatie van
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•

•

een cliënt. Medewerkers moeten dan uiteraard ook de vaardigheden hebben of
kunnen ontwikkelen om deze professionele ruimte goed in te kunnen vullen.
Signalen over kansen in de markt dienen snel doorvertaald kunnen worden naar
nieuwe producten en diensten (bijvoorbeeld omdat blijkt dat er behoefte is aan speciale begeleiding aan niet-westerse jongens met gedragsproblemen die zeer moeilijk hulpverlening accepteren).
Er dient flexibel te kunnen worden omgegaan met de taakverdeling binnen teams
om zo de sterke kanten van iedere medewerker optimaal te benutten. Mensen zijn
meer of minder goed in bepaalde taken en daar kan gebruik gemaakt van worden in
plaats van dat iedereen in alles goed moet zijn (“het schaap-met-de-vijf-potensyndroom”). Er kan hierbij meer naar win-win situaties worden gezocht (uiteraard
met oog voor een bepaald minimumniveau om de vereiste kwaliteit te kunnen leveren). Zo bleek uit een interview in één van de deelnemende organisaties dat recent
een interessante jonge kleurrijke kandidaat was afgewezen. Deze vrijwilliger miste
nog bepaalde competenties en bepaalde kennis van de doelgroep, maar bezat aan de
andere kant wel bepaalde gewilde interculturele competenties en was nog jong genoeg om gevormd te worden. Door creatiever om te gaan met de taakverdeling in
teams had dit volgens de geïnterviewden voorkomen kunnen worden: de competenties die zij niet bezat waren voldoende aanwezig bij anderen in het team en daar
ontbrak het nu juist aan interculturele competenties die alleen maar belangrijker
gaan worden. Door een juiste koppeling van medewerkers, had er een win-win situatie kunnen worden gecreëerd.

Maar ook een flexibel pakket aan arbeidsvoorwaarden dat tegemoet komt aan individuele wensen en behoeften van medewerkers draagt bij aan de instroom en het behoud van diverse groepen medewerkers. Maatwerkafspraken waarvan zowel de organisatie als de medewerker profijt hebben, is hierbij het toverwoord. Dit wordt ook wel
i-deals genoemd. I-deals, of voluit idiosyncratische deals, zijn op maat gemaakte,
vrijwillige, persoonlijke afspraken tussen een individuele werknemer en zijn of haar
werkgever, waar beide partijen profijt van hebben.
I-deals kennen drie belangrijke onderscheidende aspecten (Kroon & Freese, 2012;
Rousseau, 2005):
• Ze zijn het resultaat van een onderhandeling tussen een individuele medewerker en
een vertegenwoordiger van de organisatie (leidinggevende, HR);
• Ze wijken (deels) af van wat andere medewerkers hebben die hetzelfde werk doen
en dezelfde ervaring hebben.
• Ze zijn zowel voordelig voor de organisatie als de medewerker.
I-deals kennen verschillende verschijningsvormen (een op zichzelf staand element als
afwijkende werktijden of veel verdergaand maatwerk zoals een uniek takenpak39

ket/vrije rol) en kunnen gemaakt worden over verschillende onderwerpen (zoals het
onderhandelen over een lange periode vrij kunnen nemen voor een buitenlandse reis,
het volgen van een opleiding onder werktijd, afspraken over thuiswerken, etc.). Verder kunnen i-deals op schrift worden gesteld (bijvoorbeeld in een individuele arbeidsovereenkomst of aanstellingsbrief), maar kunnen zij ook informeel blijven en niet
worden vastgelegd. Alle i-deals hebben echter met elkaar gemeen dat zij werknemers,
maar ook werkgevers, meer individuele regelruimte bieden.
Bij Medisch Centrum Alkmaar (onderdeel van MCA Gemini groep bestaande uit
twee ziekenhuizen in de kop van Noord-Holland) hebben we onderzocht of medewerkers behoefte hebben aan maatwerk in afspraken, in hoeverre ze er nu al in slagen
om dit te bereiken en op welke punten men vooral behoefte heeft aan maatwerkafspraken. Veel van deze uitkomsten zijn uiteraard bedrijfsgevoelig en kunnen we
daarom hier niet rapporteren. Wel kunnen we uit de bevindingen een aantal algemene
lessen trekken met betrekking tot i-deals en diversiteit.
Praktijkvoorbeeld 7: Lessons Learned rond i-deals en diversiteit bij Medisch
Centrum Alkmaar
•
•

•

•
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I-deals kunnen ingedeeld worden op (a) inhoud en (b) het motief waarmee de ideal wordt afgesloten.
Inhoud:
- Individuele maatwerkafspraken m.b.t. werkuren/werkschema/opname verlofuren
- Individuele maatwerkafspraken m.b.t. locatie (werkplaats)
- Individuele maatwerkafspraken m.b.t. inhoud van het werk (taken en verantwoordelijkheden)
- Individuele maatwerkafspraken m.b.t. beloning/vergoedingen/middelen (financiële bonus, reiskosten, telefoons/tablets, etc.)
Motief:
- Heeft de i-deal betrekking op het bewerkstelligen van een goede werkprivébalans?
- Heeft de i-deal betrekking op het creëren van mogelijkheden voor het volgen
van een passie buiten het werk?
- Heeft de i-deal betrekking op blijken van waardering/beloning?
- Heeft de i-deal betrekking op het (tijdelijk) ontzien van een medewerker?
- Heeft de i-deal betrekking op het creëren van ontplooiingsmogelijkheden?
We zien i-deals al in verschillende vormen terugkomen in de praktijk, ondanks
het feit dat er bij MCA nog geen beleid op i-deals wordt gevoerd. Ook in organisaties waar men officieel geen i-deals kent, spelen i-deals in de praktijk dus al
wel.

•

•

•

•

•

4.7

Het gaat meestal om individuele maatwerkafspraken op het gebied van werkuren/werkschema/verlof. Hier bestaat ook de meeste behoefte om i-deals over af
te gaan sluiten. Belangrijkste reden achter het afsluiten van i-deals op dit gebied
is om een betere balans werk/privé te bewerkstelligen.
We hebben met te weinig mannen en allochtone medewerkers gesproken om een
goede vergelijking te maken van eventuele verschillen in wensen en behoeften
die in deze groepen leven.
Veelal is men goed in staat om tegemoet te komen aan wensen en behoeften op
het gebied van maatwerk in werkuren/werkschema/verlof (binnen bepaalde
randvoorwaarden), zeker wanneer er decentraal roosters opgesteld worden en
collega’s makkelijk onderling kunnen ruilen van diensten. Zo houdt men in de
praktijk rekening met de thuissituatie bij het inplannen. Echter, we zien een ontwikkeling dat men probeert dit minder als een verworven recht te laten ervaren,
en meer als een extra service, waarbij ook – indien de nood hoog is – een zekere
flexibiliteit van medewerkers wordt verwacht. Met het oog op inzetbaarheid zijn
verder grenzen gesteld ten aanzien van een minimumomvang van de aanstelling.
De gedachte is dat onder dit minimum het niet goed mogelijk is om bij te blijven
in het vak.
Minder makkelijk lijkt het om tegemoet te komen aan de wens van medewerkers
aan maatwerk in opleidings- en ontwikkelingswensen. Dit zien we vooral daar
waar strakke kaders vanuit centraal beleid worden ervaren, bijvoorbeeld ten aanzien van de vergoeding van alleen functiegerelateerde opleidingen.
In het opleidings- en ontwikkelingsbeleid van zorginstellingen zou men meer
oog kunnen hebben voor de wensen en behoeften van medewerkers op diverse
niveaus. Nu lijkt er vooral veel geregeld te zijn voor de hogere en middelbare
functieniveaus, maar ook het lagere, assisterende personeel heeft soms een duidelijke ontwikkelbehoefte of een wens om door te groeien.

Doorstroom

Om mensen te behouden voor de organisatie, is het belangrijk dat zij zich verder
kunnen ontwikkelen in de organisatie en kunnen doorstromen naar nieuwe uitdagingen en hogere functies (met bijbehorend salaris). Soms is dit echter niet goed mogelijk. Dit kan algemeen gelden in de organisatie, of voor specifieke doelgroepen. Zo
blijkt uit interviews bij één van de deelnemende organisaties dat beheersing van de
Nederlandse taal hierbij vaak een issue is. Dit kan spelen op twee manieren.
• Een probleem kan zijn dat men de Nederlandse taal in woord en geschrift onvoldoende beheerst om een opleiding te kunnen volgen (hiervoor gelden vaak minimum taaleisen), of naar een andere functie door te stromen. Aandacht voor cursus41

•

sen Nederlands (of andere basisvaardigheden zoals rekenen, lezen en schrijven
en/of digitale vaardigheden) kan de positie van medewerkers versterken.
Daarnaast kan het zijn dat medewerkers die niet perfect Nederlands spreken minder
als volwaardig professional worden gezien. Er kan hierdoor onzekerheid bestaan
bij leidinggevenden of opleiders over wat zij wel en niet aankunnen qua denk- en
werkniveau. Belangrijk is dat ‘standaard’ opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden voor iedereen toegankelijk zijn en niet dat er onbewust groepen worden uitgesloten.

Op het gebied van opleiden & ontwikkelen en mobiliteit is het daarom ook belangrijk
aandacht te hebben voor diversiteit. Dit kan op verschillende manieren. Meer traditioneel kun je denken aan activiteiten gericht op specifieke doelgroepen in de organisatie om hierbij aanwezige achterstanden (zoals de eerder genoemde problemen met
taal, maar bijvoorbeeld ook kennis van en training op onderhandelingstactieken die
vrouwen in het algemeen minder goed toepassen dan mannen) weg te werken. Maar
het kan ook gaan om het opleiden van leidinggevenden en medewerkers in de omgang met andere culturen. Of het trainen van leidinggevenden op het leren benutten
van verschillen in teams.
Meer specifiek speelt ook de aanwezigheid van voldoende doorstroommogelijkheden
een rol. Dit is vaak een probleem in organisaties die aan de slag zijn gegaan met
diversiteit vanuit een toegang en legitimiteitstrategie, waarbij diversiteit in de organisatie gericht wordt gestimuleerd om toegang te krijgen tot bepaalde klantgroepen.
Vaak gaat het hierbij om specifieke functies met veel klantencontact met diverse
cliëntgroepen. Diversiteit dringt daarmee echter niet noodzakelijkerwijs door tot de
diepere lagen van de organisatie. Echter, zelfs als doorstroommogelijkheden beperkt
zijn voor iedereen binnen de organisatie, kan dit in de praktijk het behoud van specifieke groepen medewerkers tegenwerken. Bijvoorbeeld omdat zij zwaarder hechten
aan doorgroeien en/of een hoger salaris. Dit zien wij bijvoorbeeld terug in genoemde
demotivatiefactoren onder mannelijke verpleegkundigen in het Jeroen Bosch Ziekenhuis.
Uit de interviews onder het verpleegkundig personeel op een viertal afdelingen van
het Jeroen Bosch Ziekenhuis, blijkt dat voldoende uitdaging en loon belangrijk zijn
voor het behoud van medewerkers, en met name mannen. Lastig is echter dat er in de
verpleging weinig doorgroeimogelijkheden zijn. Een overstap naar andere afdelingen
wordt met de jaren ook steeds moeilijker omdat men gespecialiseerd raakt in een
bepaald vakgebied. Zo wordt het beroep van verpleegkundige een fuikfunctie: zo
gespecialiseerd dat veranderingen in de loopbaan bijna onmogelijk zijn.
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Op diverse plekken is men bezig om meer uitdaging en doorgroeimogelijkheden te
bieden aan zittende verpleegkundigen om deze (langer) te behouden. Deze kennen
hoofdzakelijk twee invalshoeken:
• Er worden nieuwe doorstroommogelijkheden gecreëerd door het instellen van
functies als nurse practitioner of physician assistant. Door taken te herschikken van
arts naar verpleegkundige kan zorg goedkoper gemaakt worden en meer uitdaging
en doorgroei geboden worden. Het is echter onduidelijk in hoeverre hier ook positieve beloningseffecten aan zitten. Functies als physician assistant worden bijvoorbeeld veelal in dagdienst op de polikliniek uitgevoerd, waardoor de onregelmatigheidstoeslag komt te vervallen. Dit kan dus wel meer uitdaging betekenen, maar
ook een financiële achteruitgang. Voor het behoud van mannen in de zorg kan dit
laatste punt negatief uitwerken.
• Er wordt gewerkt aan bredere inzetbaarheid. Verpleegkundigen van afdelingen met
een zekere overlap (denk aan SEH en IC bijvoorbeeld) worden in een speciaal op te
starten pool getraind om ingezet te kunnen worden op meer dan één afdeling. De
onderzoekers hebben geen zicht op een eventuele hogere beloning van deze multiinzetbare verpleegkundigen.

4.8

Uitstroom

Uiteraard zullen er altijd mensen de organisatie uitstromen. Dat is veelal een natuurlijk proces. Echter, als dit meer dan evenredig specifieke groepen medewerkers betreft, kan dit wel aanleiding tot zorg zijn. Ten aanzien van diversiteit is het daarom
belangrijk om:
•

•
•

in kaart te brengen wat de vertrekredenen van uitstromende medewerkers zijn,
bijvoorbeeld door het voeren van exitgesprekken en de resultaten hiervan te registreren en analyseren naar verschillende doelgroepen binnen de organisatie.
regelmatig tevredenheidonderzoeken te houden onder medewerkers om te peilen
hoe het met verschillende groepen in de organisatie gaat.
na te denken over de wenselijkheid van diverse afspiegelingsbeginsels (leeftijd,
culturele achtergrond, etc.) bij eventuele reorganisaties.
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4.9

Communicatie & cultuur

Werken aan een goede communicatie tussen medewerkers en medewerkers en klanten, is zeer belangrijk voor het functioneren van de organisatie als geheel. Dit vraagt
van medewerkers en leidinggevenden dat zij kennis en vaardigheden hebben in het
omgaan met verschillen in communicatie en cultuur én dat zij gemotiveerd zijn om
deze kennis en kunde goed toe te passen in de praktijk. Om dit te bereiken zien we
veelal bewustzijnstrainingen of trainingen gericht op het overdragen van kennis en
aanleren van vaardigheden m.b.t. interculturele communicatie.
Naast kennis en vaardigheden is het ook belangrijk om meer diversiteit toe te laten in
denken en handelen binnen de organisatie. In plaats van één dominante manier van
denken en doen, ontstaat er steeds meer pluriformiteit binnen organisatie. Organisaties moeten hier wel mee om leren gaan. Zo kan bijvoorbeeld worden voorkomen dat
gedragingen die afwijken van de dominante cultuur, onjuist worden geïnterpreteerd
en zo de samenwerking onder druk zetten. Een open en inclusieve organisatiecultuur
is hierbij essentieel (SER, 2009). Uit onderzoek blijkt dat de positieve uitkomsten van
diversiteit vooral gekoppeld kunnen worden aan een werkklimaat waarin diversiteit
van inzichten niet alleen getolereerd wordt, maar ook daadwerkelijk gewaardeerd
wordt. Belangrijk daarbij is ook dat er ruimte is voor het anders-zijn van medewerkers. Hiermee wordt bedoeld een werkomgeving waarin mensen met verschillende
achtergronden, meningen en manieren van denken effectief samen kunnen werken en
kunnen presteren naar hun potentie zodat de organisatiedoelen worden bereikt.
In een inclusieve organisatiecultuur kunnen mensen zichzelf blijven en zich tegelijk
verbonden voelen met elkaar en de organisatie. In een inclusieve organisatiecultuur is
ruimte voor emoties, zowel positieve als negatieve. Diversiteit brengt mensen immers
in contact met andere waarden en normen, waardoor vanzelfsprekendheden ineens ter
discussie worden gesteld. Dit kan mensen angstig maken of leiden tot verzet. Door in
dialoog te gaan over deze gevoelens kan de stap gezet worden naar een nieuwe, inclusieve cultuur (De Vries, 2010).
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De basisprincipes van een inclusieve diversiteitcultuur (Pless & Maak, 2004;
www.humandimensions.nl)
Het fundament, ook wel het metaprincipe, van een inclusieve diversiteitcultuur
wordt gevormd door erkenning. Deze erkenning komt tot uiting in vier belangrijke
principes, die de mensen in de organisatie in staat stellen om succesvol met elkaar
samen te werken en te komen tot een gezamenlijke, interculturele visie.
•

Principe 1: Wederzijds begrip

a. Kloon niet
- Begrijp hoe jouw voorkeuren je besluiten beïnvloeden.
- Verbreed je voorkeur.
- Werk bewust met mensen die anders zijn dan jij.
- Beoordeel een idee, niet een persoon.
b. Zoek actief naar het alternatief
- Duw afwijkende standpunten niet onder water.
- Zeg op respectvolle wijze wat er gezegd moet worden, zonder angst voor afwijzing of voor je positie.
- Betrek mensen die het aangaat, persoonlijk bij je besluiten.
- Luister oprecht naar hun mening.
•

Principe 2: Meervoudig perspectief en wederzijdse in staat stelling

c. Niet of/of, maar en/en
- Zie een andere mening niet als een obstakel.
- Denk en/en, met het gezamenlijke doel voor ogen.
- Ga uit van je eigen voorkeur, en voeg de kwaliteit van anderen toe.
d. Daag de waarheid uit
- Accepteer dat er meerdere waarheden zijn.
- Durf je eigen mening en de groepsnorm ter discussie te stellen.
- Voer eerlijke gesprekken over verschillen en overeenkomsten.
- Ga actief op zoek naar je eigen ongelijk.
e. Zie de macht van macht
- Ga bewust om met de vraag wie er bepaalt wat normaal is.
- Bespreek regels en gedrag dat mensen buitensluit.
- Zet je privileges en plek in de rangorde in voor het grotere geheel.
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•

Principe 3: Vertrouwen

f. Geniet van het onbekende
- Creëer veiligheid door je lerend op te stellen.
- Doorbreek vaste patronen en probeer nieuwe dingen uit.
- Erken en herken spanning en onzekerheid.
• Principe 4: Integriteit
g. Doe het samen
- Zet je in voor verbinding.
- Steun goede initiatieven openlijk.
- Maak ruimte voor informeel, menselijk contact.
h. Varieer in ritme
- Stem af op elkaar, op de doelen en op de situatie.
- Pas de werkwijze aan, niet de mensen.
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Bijlagen

Bijlage 1 – Tijdlijnen

Tijdlijn autochtone vrouwen
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Tijdlijn autochtone mannen
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Tijdlijn allochtone mannen en vrouwen
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Bijlage 2 – De Integraal Diversiteitsbeleid - Meter

Inleiding
Met de Integraal Diversiteitsbeleid-meter kan inzicht worden verkregen in hoeverre
uw organisatie diversiteit geïntegreerd heeft in haar beleid en manier van werken. Bij
Integraal diversiteitsbeleid gaat het om het systematisch managen van bedrijfsactiviteiten, met als doel diversiteit binnen de organisatie optimaal te benutten voor het
bereiken van de gestelde organisatiedoelstellingen.
Dit uit zich in een cultuur waarbij diversiteit bij alle (beleids-) beslissingen en bedrijfsactiviteiten een belangrijk onderwerp is. Zowel management als medewerkers
zijn verantwoordelijk voor en betrokken bij diversiteit.
Dat is niet iets dat je zo maar voor elkaar hebt. Je kunt integraal diversiteitsbeleid zien
als een groeiproces dat zich in de organisatie moet ontwikkelen, met de huidige situatie als vertrekpunt. Met de Integraal Diversiteitsbeleid-meter wordt deze huidige
situatie in kaart gebracht, maar wordt tevens duidelijk welke ontwikkeling nog mogelijk is op diverse aspecten van diversiteitsbeleid.
Uitleg van de werkwijze
De Integraal Diversiteitsbeleid-meter bestaat uit vier verschillende hoofdonderwerpen
(ontwikkelingslijnen). In totaal zijn er 12 kenmerken waarop u kunt scoren. Per kenmerk staat een omschrijving van: Laag, Midden en Hoog.
•
•

•
•

Eerst kiest u welke omschrijving – laag, midden, hoog – het meest van toepassing
is op de stand van zaken omtrent diversiteitsbeleid binnen uw organisatie.
Dan kent u een score toe voor de mate waarop de omschrijving van toepassing is:
- Laag:
1pt als de omschrijving enigszins van toepassing is;
2 pt als de omschrijving geheel van toepassing is.
- Midden: 3 pt als de omschrijving enigszins van toepassing is;
4 pt als de omschrijving geheel van toepassing is.
- Hoog:
5 pt als de omschrijving enigszins van toepassing is;
6 pt als de omschrijving geheel van toepassing is.
Noteer het juiste aantal punten bij het door u gekozen antwoord in de kolom ‘score’
achter de betreffende vraag.
Het kan voorkomen dat een onderdeel niet van toepassing is op uw situatie, omcirkel in dat geval n.v.t. in de laatste kolom.
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1. In hoeverre wordt diversiteit opgepakt als strategisch thema?
1a.

Laag

Midden

Hoog

Wij zijn/gaan aan de slag
met diversiteitbeleid, omdat
we als organisatie een
representatieve afspiegeling
van de maatschappij willen
zijn.

Wij zijn/gaan aan de slag
met diversiteitbeleid, omdat
we in te spelen op (toekomstige) arbeidsmarkttekorten
en/of om communicatieproblemen met klanten of
tussen medewerkers op te
lossen.

Wij zijn/gaan aan de slag
met diversiteitbeleid om
nieuwe doelgroepen te
bereiken en/of om het
innovatievermogen (nieuwe
producten/diensten, nieuwe
manier van werken) in de
organisatie te stimuleren.

1pt
1b.

3pt

4pt

5pt

Midden

Hoog

(Voorgenomen) activiteiten
op het gebied van diversiteitbeleid vinden binnen de
organisatie ad hoc plaats.
Een duidelijk beleid ontbreekt.

Er zijn duidelijke doelstellingen en uitgangspunten
geformuleerd ten aanzien
van diversiteitbeleid.
Ontwikkelde activiteiten
sluiten hier op aan.

In diversiteitbeleid en activiteiten is een duidelijke link aangebracht tussen
diversiteitstoelen en het
bereiken van strategische
organisatiedoelen.

2pt

3pt

4pt

5pt

n.v.t.

n.v.t.

6pt

Laag

Midden

Hoog

Score

Diversiteit staat op de
bestuursagenda binnen de
organisatie.

Het belang van diversiteit
wordt actief uitgedragen
door het bestuur van de
organisatie.

Diversiteit vormt een leidraad bij het nemen van
besluiten door het bestuur.

n.v.t.

1pt

2pt

3pt

4pt

Tel het aantal punten bij elkaar op en noteer het aantal keer dat u
voor de optie n.v.t. hebt gekozen.
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6pt

Laag

1pt
1c.

2pt

Score

5pt

6pt
Aantal keer Totaal
n.v.t.:
score

2. In hoeverre wordt diversiteit structureel ingebed in de organisatie?
2a.

Laag

Midden

Hoog

Er is tijdelijk een projectme- Diversiteit is structureel
dewerker of een aparte
belegd bij de P&O-afdeling.
projectgroep waarin men zich Deze heeft de taak afdelinzelfstandig bezighoudt/gaat gen te aan te moedigen en te
houden met diversiteitbeleid. ondersteunen bij het opstarten van activiteiten op het
gebied van diversiteitbeleid
binnen hun afdeling.
1pt
2b.

3pt

4pt

5pt

6pt

Laag

Midden

Hoog

Er worden ad hoc middelen
vrijgemaakt voor eenmalige
activiteiten op het gebied van
diversiteit.

Er is een apart budget voor
diversiteitbeleid. Dit is
gekoppeld aan een plan van
aanpak met doorlopende
activiteiten op het gebied
van diversiteitbeleid.

De middelen voor diversi- n.v.t.
teitbeleid zijn geïntegreerd
in de reguliere begroting van
de organisatie en haar afdelingen. In de beleidsplannen
van de organisatie en haar
afdelingen zijn structureel
activiteiten op het gebied
van diversiteit opgenomen.

1pt
2c.

2pt

Score

Diversiteit is een integraal n.v.t.
onderdeel van het organisatiebeleid en daarmee het
beleid van alle afdelingen.
Lijnmanagement is structureel verantwoordelijk voor
diversiteit.

2pt

Laag

3pt

4pt

Midden

2pt

3pt

5pt

6pt

Hoog

De stand van zaken ten
De voortgang van het diveraanzien van diversiteitbeleid siteitbeleid wordt regelmatig
wordt ad hoc opgemaakt.
bekeken aan de hand van
aparte rapportages (los van
de planning & controle
cyclus).
1pt

Score

4pt

Tel het aantal punten bij elkaar op en noteer het aantal keer dat u
voor de optie n.v.t. hebt gekozen.

Score

De voortgang van het diver- n.v.t.
siteitbeleid is verankerd in
onze bestaande planning &
controle cyclus.

5pt

6pt
Aantal keer Totaal
n.v.t.:
score
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3. In hoeverre is er aandacht voor diversiteit in organisatiecultuur en leiderschap?
3a.

Laag

Midden

Hoog

Er zijn regels en procedures
ten aanzien van diversiteit
opgesteld. Denk aan voorkeursbeleid, quota of gedragscodes. Diversiteitbeleid is vooral een papieren
aangelegenheid.

Medewerkers leren/hebben
geleerd hun gedrag aan te
passen om communicatieproblemen als gevolg van diversiteit (onder medewerkers en/of
klanten) te overbruggen of te
voorkomen.

Diversiteit is een kernwaar- n.v.t.
de binnen de organisatie,
waar management en
medewerkers van doordrongen zijn. Diversiteit
wordt benut als belangrijke
bron voor creativiteit en
innovatie in het werk.

1pt
3b.

3pt

4pt

6pt

Midden

Hoog

Er is een goede werksfeer,
maar de aandacht voor
diversiteit kan meer expliciet worden vormgegeven
door de organisatie.

Het management ondersteunt
diversiteit en stimuleert actief
een open en tolerant werkklimaat.

Een open en tolerante
n.v.t.
werksfeer is onderdeel van
de bedrijfscultuur: zowel
het management als medewerkers dragen hieraan bij.

2pt

Er is aandacht vanuit de
organisatie voor het feit dat
verschillende stijlen van
leidinggeven en communiceren meer of minder
aansluiten bij diverse groepen medewerkers.
1pt

2pt

3pt

4pt

Leidinggevenden leren/hebben
geleerd hun manier van aansturen aan te passen om aansluiting bij diverse groepen
medewerkers te vergroten.

3pt

4pt

Tel het aantal punten bij elkaar op en noteer het aantal keer dat u
voor de optie n.v.t. hebt gekozen.
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5pt

Laag

1pt
3c.

2pt

Score

5pt

Score

6pt

De stijl van leidinggeven
wordt door managers steeds
afgestemd op wat nodig is
om het maximale uit iedere
medewerker te halen.

5pt

6pt
Aantal keer Totaal
n.v.t.:
score

4. In hoeverre is er sprake van diversiteit in de organisatie-inrichting?
4a. Laag
In de praktijk kan niet
worden afgeweken van
formele omschrijvingen
van competenties en taken
m.b.t. functies in de organisatie. Iedereen in de betreffende functie wordt geacht
hetzelfde te doen en te
kunnen.
1pt

2pt

4b. Laag
Werknemers werken volgens vaste werkwijzen en
standaarden, waar het niet
gemakkelijk is om van af te
wijken binnen de organisatie.
1pt

2pt

4c. Laag

Midden

Hoog

Functies en taken kunnen
binnen de organisatie enigszins
afgestemd worden op wensen
en behoeften van medewerkers.
Enig verschil in competenties
en taken wordt geaccepteerd.

Functies en taken zijn zo
n.v.t.
veel mogelijk afgestemd op
individuele medewerkers.
Zij worden zoveel mogelijk
in hun kracht gezet binnen
hun team.

3pt

4pt

Hoog

Werknemers hebben enige
invloed op hoe het werk wordt
uitgevoerd. Kleine afwijkingen
of uitzonderingen worden
geaccepteerd.

Werknemers krijgen de
n.v.t.
benodigde professionele
ruimte binnen de eigen
organisatie om maatwerk te
kunnen leveren aan hun
klanten.

3pt

4pt

3pt

5pt

Score

6pt

Hoog

Er zijn algemeen geldende Er is een beperkte vrijheid in de
arbeidsvoorwaarden opge- omgang met standaardarbeidssteld (o.a. een cao) waaraan voorwaarden.
men gehouden is.

2pt

6pt

Midden

Midden

1pt

5pt

Score

4pt

Tel het aantal punten bij elkaar op en noteer het aantal keer dat u
voor de optie n.v.t. hebt gekozen.

Score

Arbeidsvoorwaarden wor- n.v.t.
den zo veel mogelijk afgestemd op de situatie van
individuele medewerkers
(arbeidsvoorwaarden op
maat).
5pt

6pt
Aantal keer Totaal
n.v.t.:
score
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Eindscore
1. Bereken uw eindscore
U bent gekomen aan het einde van de Integraal diversiteitbeleid-meter. Bereken hieronder uw resultaat.
A
1. Diversiteit als strategisch thema

2. De structurele inbedding van diversiteitbeleid

Bereken A:
Dit is 3 min het aantal
keer dat ‘n.v.t.’ is
omcirkeld op dit onderdeel.
dus:

Bereken B:
Dit is de totaalscore
op dit onderdeel
gedeeld door A.
dus:

3 - …… = …….

….. : ….. = …..

Bereken A:
Dit is 3 min het aantal
keer dat ‘n.v.t.’ is
omcirkeld op dit onderdeel.
dus:

Bereken B:
Dit is de totaalscore
op dit onderdeel
gedeeld door A.
dus:

3 - …… = …….

….. : ….. = …..

3. De verankering in organisatiecultuur & leider- Bereken A:
Dit is 3 min het aantal
schap
keer dat ‘n.v.t.’ is
omcirkeld op dit onderdeel.
dus:

4. Flexibiliteit in organisatie-inrichting

5. Eindscore
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B

Bereken B:
Dit is de totaalscore
op dit onderdeel
gedeeld door A.
dus:

3 - …… = …….

….. : ….. = …..

Bereken A:
Dit is 3 min het aantal
keer dat ‘n.v.t.’ is
omcirkeld op dit onderdeel.
dus:

Bereken B:
Dit is de totaalscore
op dit onderdeel
gedeeld door A.
dus:

3 - …… = …….

….. : ….. = …..
Totaal A: 4
….. : 4. = …..

2. Interpreteer uw eindscore
Kijk in onderstaande tabel naar de interpretatie van uw eindscore.
Gemiddelde score

Niveau

Tussen 0 – 2,4

Starter:
Diversiteitbeleid staat binnen uw organisatie nog in de kinderschoenen.
Vergelijk de scores per onderdeel, om te zien op welke onderdelen u al
iets verder bent in uw ontwikkeling en/of waar nog veel ontwikkeling
mogelijk is.

Tussen 2,5 – 4,4

In ontwikkeling:
U bent op diverse punten al goed bezig met diversiteitbeleid, maar er is
nog verdere ontwikkeling mogelijk door diversiteitbeleid meer strategisch en structureel aan te pakken en te integreren binnen de manier van
werken, organisatiecultuur en organisatiestructuur. Vergelijk de scores
per onderdeel om te zien op welke onderdelen u al verder bent en/of
waar nog veel ontwikkeling mogelijk is.

Tussen 4,5 – 6

Gevorderd:
Uw diversiteitbeleid is al ver gevorderd. Dit kan zijn doordat gekozen is
voor een strategische en structurele aanpak en/of door een goede integratie van activiteiten binnen de manier van werken, organisatiecultuur en
organisatiestructuur. Vergelijk de scores per onderdeel om te zien op
welke onderdelen u al verder bent en/of waar nog ontwikkeling mogelijk
is.
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