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Diversiteit & Inclusie Paradox

•Diverse teams zijn creatiever en innovatiever 

• In meer diverse organisaties voelen mensen zich meer bij de 
organisatie betrokken

• Je levert je beste werk wanner je licht oncomfortabel bent 

toch…

•Mensen voelen zich effectiever in homogene teams 

•Mensen voelen meer zelfvertrouwen in homogene teams  

Source: Philips, Lijenquist& Neale, 2009
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Waarom diversiteit: wat is jouw perspectief? 

1. Eerlijk en Rechtvaardig: moreel principe, imago, (wettelijke) 
verplichting.

2. Toegang en legitimiteit: benutten van kansen die diversiteit biedt.

3. Integratie –en leerperspectief: diversiteit verhoogt kwaliteit en 
jaagt vernieuwing en innovatie aan.

Waar ligt het voor medewerkers van jouw universiteit? 

Bron: Ely en Thomas (1996; 2001) 





PwC

94%
Men and women are 
equally competent as 

leaders

Outcome IAT test: 

Bias towards  men as 
leaders

(n= 5613)
86% of which 58% 

strongly

Very high levels of overall (gender) equity views and strong 

(gender)stereotypes actions.  
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Women’s Representation in Science Predicts National 

Gender-Science Stereotypes: Evidence From 66 Nations

In the past 40 years, the proportion of women in science courses and 
careers has dramatically increased in some nations but not in others. Our 
research investigated how national differences in women’s science 
participation related to gender-science stereotypes that associate science 
with men more than women. Data from 350,000 participants in 66 
nations. 

Even nations with high overall gender equity (e.g., the Netherlands) had 
strong gender-science stereotypes if men dominated science fields 
specifically.  

Source: David I. Miller and Alice H. Eagly Northwestern University, Marcia C. Linn University of California, Berkeley – 2015



Waar sta jij/je organisatie?  

Fases van Rouw 
Moss

• Ontkenning – het is niet waar!

• Protest – het is niet eerlijk!

• Onderhandeling – als ik dit doen is 
het dan goed? 

• Depressie - het heeft geen zin..

• Aanvaarding – wat kan ik doen?  

Implicit Bias Awareness 
- Noami Ellemers

• Ontkenning – dat onderzoek deugt niet

• Protest – ze  doen het zelf!

• Onderhandeling – zullen er  beter op 
gaan letten?

• Depressie – het lukt niet wat we ook 
proberen

• Aanvaarding - wat gaan we echt doen? 



Kwaliteit versus Diversiteit

Dominant perspectief Universiteiten: 

Mensen moeten hun loopbaan bij ons verdienen. Kwaliteit staat op gespannen 
voet met diversiteit. Alle systemen die wij hebben zijn erop gericht kwaliteit te 
belonen. Je moet niet krampachtig proberen diverser te worden. 

Internationale studenten 

Migratie achtergrond

Vrouwen



Max Daniel, Top 61 Politieleiding, Volkskrant, febr 2017

“Dat het ons niet lukt om zwarte kwaliteit binnen te 
halen is een gebrek aan kwaliteit bij ons. Bij homo’s en 
lesbiennes zeggen we nooit: die mogen wel naar binnen, 
maar ze moeten wel van onze kwaliteit zijn. Maar bij 
Marokkanen, Turken en Surinamers noem maar op, 
wordt altijd gezegd dat hun komst niet ten koste mag 
gaan van de kwaliteit”.  



Pinto schema van culturen

• F-culturen (fijnmazig)
Traditioneel, veelal niet westers, gekenmerkt door gedetailleerde 
gedragsregels voor elke situatie, persoon ontleent identiteit aan 
de groep.

• G-culturen (grofmazig)
Veelal modern, westers, gekenmerkt door een grofmazige 
structuur van gedragsregels, meer individuele keuzevrijheid, 
persoon ontleent identiteit aan zijn eigen prestaties en 
kwaliteiten.



Cultuurverschillen

G Cultuur
1.     Zelfstandigheid

2.     Zelfvertrouwen

3.     Goede opleiding

4.     Goed Nederlands spreken

5.     Eerlijkheid

6.     Hulpvaardigheid

7.     Respect ouders

8.     Goede manieren

9.     Trouw aan familie

10.   Gehoorzaamheid

11.   Gastvriendelijkheid

12.   Geloof

F-Cultuur
1. Geloof

2. Respect ouders

3. Trouw aan familie

4. Gehoorzaamheid

5. Gastvriendelijkheid

6. Goede manieren

7. Hulpvaardigheid

8. Eigen taal goed spreken

9. Goede opleiding

10. Eerlijkheid

11. Zelfstandigheid

12. Zelfvertrouwen



Take bias out of the process, not the person.

Equality by Design



Inclusiviteit stimuleren
If you are not actively including, you are probably unconsciously 
excluding. 

1.  Zoek in de eerste ontmoeting direct naar wat je 
samen deelt/overeenkomsten 

• Similarity bias/innergroup

2.  Vraag om een gunst
• Bouwt aan vertrouwen in elkaar

• Inner groep gedrag, wet van wederkerigheid

3.  Geef respect 
• 10 meter - Oogcontact, knikken

• 5 meter - Verbaal groeten 



4. Vraag om feedback
• Feedback geven is excluding, ga van feedback geven naar feedback vragen

• Geef de controle aan de ontvanger  

5.  Haal 5 mensen bewust in je innergroep

6.  Right eye/Left eye contact. 

Inclusiviteit stimuleren
If you are not actively including, you are probably unconsciously excluding. 


