
Equality by Design



If you have brains, you are biased.

Take bias out of the process, not the person.   

1. Kijk naar de patronen en bepaal waar het mis gaat: Equality by Design   . 

2. Neem je besluiten nooit alleen: laat je challengen.   

3. Leg mindbugs gevoelige processen en procedures vast. Wijk er niet vanaf. 
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Take bias out of the process, not the person.   

• Design acties zijn concreet en precies. Ze geven minder ruimte aan 

intuïtie en gevoel maar laten feiten en een goed afgesproken proces 

het werk doen. 

• Design acties vragen best een grote inspanning om het ook echt 
altijd zo te gaan doen.
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Voorbeelden Equality by Design

• We gebruiken actief een vlootschouw om vrouwelijk intern talent in een vroeg 
stadium te sorteren of om ruim op tijd te gaan zoeken naar internationaal 
vrouwelijk talent.

• We hebben nooit al een favoriete kandidaat voor de functie.  Dat is ook duidelijk 
gecommuniceerd aan de organisatie. 

• Een divers team (achtergrond, leeftijd en gender) schrijft en beoordeelt onze 
wervingsteksten. 

• We berichten aan alle sollicitanten duidelijk of en wat er onderhandelbaar is. We 
laten een onafhankelijke persoon het aanbod op transparantie en eerlijkheid 
beoordelen voor het aanbod definitief wordt. 
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• Na aanname bepalen de verantwoordelijke leiders wat de nieuwe medewerker nodig heeft van de 

organisatie om te kunnen slagen en begeleiden de nieuwe medewerker hierbij voor langere tijd: 

bouwen van netwerk, kennis van organisatie, kennis van stakeholders, vaardigheden voor verwerven 

van grants etc. We begeleiden individueel. 

• We organiseren actief dat nieuwe medewerkers kennis kunnen maken met hun rolmodellen in de 

organisatie. 

• We bespreken als leiders in onze afdeling eens per half jaar de groei al onze medewerkers te  bekijken 

daar ook nauwkeurig of we kansen, kennis en groeimogelijkheden eerlijk verdelen. We dagen elkaar 

hierop uit en corrigeren actief als het niet klopt. 
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Gesprekken: voorbereiding, opzet en evaluatie voorbeeld

• We geven alle kandidaten een transparant overzicht over hoe het selectieproces en de besluitvorming zal verlopen.

• Alle kandidaten krijgen dezelfde tijd.

• We werken alleen met gestructureerde interviewvragen die van te voren zijn afgestemd. Een interview zonder 
afgestemde vragenlijst kan niet van start gaan. 

• Als we meerdere dezelfde functies (AIO’s, Associate Professors) hebben organiseren we het aanname proces in 
batches. Op die manier kunnen we beter vergelijken, uitdagen en op samenstelling van het team letten. 

• Het interviewteam is gebalanceerd in samenstelling.

• Alle selecteurs zijn getraind op alertheid op hun mindbugs en hebben deze in het interviewteam besproken. 

• Tijdens het interview stellen we ons als voor als een organisatie waarin divers talent welkom is.   

• We vermijden ten alle tijden groepsinterviews. We willen dat iedere interviewer zelf een mening kan vormen. 

• Alle interviewers geven na iedere vraag direct een score (bijv 1 tm 10) aan het antwoord, pas daarna gaan ze 
verder met de volgende vraag. 

• Alle interviewers sturen hun beoordeling naar een verzamelpunt zonder overleg te hebben met andere 
interviewers.  Het verzamelpunt berekend de scores per antwoord en maakt een ranglijst.

• Indien het groepsgesprek plaatsvindt over evaluatie van de kandidaten worden de kandidaten per vraag 
besproken. Bij belangrijke benoemingen ontmoeten selecteurs elkaar eerst in subgroepen om daarna de 
subgroepen de voorkeurskandidaten in de gehele groep te bespreken. 

• Twee keer per jaar bekijken we de resultaten van de selectiegesprekken van divers talent ten opzichte van andere 
kandidaten en nemen maatregelen om bias verschillen van uitkomsten tussen diverse groepen uit te sluiten. 
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Uitdagende Stappen

Bepaal voor je afdeling:

1. Welke maatregelen de afdeling het meest kunnen helpen om het proces te debaisen. 

2. Op welke maatregelen de afdeling zich eerst wil concentreren. 

3. Wat wordt het proces van het implementeren van deze maatregelen: Hoe krijgen we iedereen 
mee? Hoe gaan we de gedragsverandering begeleiden?  

4. Hoe en wie dit proces gaat bewaken: welke afspraken maken we als managers zich niet aan 
de nieuwe maatregelen houden? 

5. Wat de uitkomst moet zijn van deze procesinterventie of 1 en 3 jaar.

6. Welke maatregelen je na de succesvolle implementatie nu denkt te kunnen en moeten 
invoeren voor een volgende stap. 
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Moments of Truths

Stap 1: De opstart
1. Herkennen en erkennen dat Implicit Bias ook op universiteiten en in vakgroepen aanwezig is. 
2. Feiten die laten zien dat het niet goed is en niet echt beter geworden is de laatste jaren. 
3. Vragen om korte plannen voor meer diversiteit per onderdeel 
Moment of Truth: wat doen we met de weerstand hier? 

Stap 2: De uitwisseling
Presentatie van plannen aan elkaar
Aanscherpen van plannen
Overnemen van best ideas
Moment of Truth: wat doen we met geen of slechte plannen?

Stap 3: Helpen met keuzes maken, bewakersrol beleggen en er echt voor gaan staan.
Moments of truth: Wat doen we met bewaker zonder macht? Hoe standvastig zijn we als het spannend wordt? 

Stap 4: Bewaken, best ideas uitwisselen. 

Stap 5: Begeleiden van voortgang door Hierarchie of Taskforce, Talent Board 
Moment of Truth: Macht gebruiken.
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