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Intro

“We hebben elk talent nodig.” Of: “We willen graag dat onze organisatie een weerspiegeling is van 
de bevolking. Maar vandaag is dat nog niet het geval.”  

Herken je jouw organisatie hierin? Lees dan zeker dit praktijkdossier. We reiken zes doeltreffende 
acties aan om discriminatie bij rekrutering te verminderen en de diversiteit op de werkvloer te 
verhogen. 

Je bent trouwens niet alleen. Voor wie graag eens over het muurtje kijkt, hebben we vijf cases: 
voorbeelden van organisaties die deze acties met succes in de praktijk brengen. De ervaringen 
van APCO Worldwide, Stad Gent, ’t Pasrel, TRILL en SPAR Mechelen leveren jou vast inspiratie op.

De boodschap is dat het kán. Een organisatie die de juiste acties kiest en erin groeit, kan een 
gezonde diverse organisatie worden. Waarin iedereen een plaats vindt en zich goed voelt. Vergeet 
niet dat dit voor veel werknemers het belangrijkste is.

Voor je aan de slag gaat, geven we twee sleutelinzichten mee om in het achterhoofd te houden. 

De eerste: de voorgestelde acties bij rekrutering horen samen. Ze zijn pas doeltreffend als ze 
gecombineerd worden. Wie er eentje uitkiest maar met de rest liever afwacht, zal niet het gewenste 
resultaat zien. Maak dus een plan met diverse acties en trek er voldoende tijd en middelen voor 
uit.

En ten tweede: dit praktijkdossier is beperkt tot rekrutering en dus onvermijdelijk slechts een 
deel van het verhaal. De instroom van nieuwe gezichten is belangrijk, maar kan niet volstaan 
om van een inclusieve werkomgeving te spreken. We raden aan om vooral te zorgen voor goede 
grond waarin nieuwe zaadjes worden geplant. Daarvoor is een totaalaanpak nodig, een visie op 
een open en inclusieve werkvloer, waarvan rekrutering slechts een onderdeel is.

Benieuwd? Lees dan snel verder.
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LEVL: wie zijn we?

LEVL is een onafhankelijke organisatie die werkt aan een inclusieve samenleving, waar gelijke 
kansen en gelijke uitkomsten centraal staan en waar discriminatie en racisme geen plaats 
hebben. 

LEVL vertrekt vanuit de ervaringen van mensen met een migratieachtergrond, voedt de beleidsdia-
loog en wil als netwerk iedereen inspireren en sensibiliseren om werk te maken van een inclusieve 
samenleving.
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Inleiding: 
‘Diversiteit is een feit. 
 Discriminatie ook.’

Onze bevolking is na generaties van migratie en 
internationale mobiliteit diverser dan ooit. We 
zijn allemaal nieuwkomers in een superdiverse 
samenleving, die gekenmerkt wordt door een mix 
van achtergronden en identiteiten. Maar onze 
nabije werkomgeving is vaak behoorlijk homogeen. 

Een andere vaststelling is dat de arbeidsmarktpo-
sitie van personen met een migratieachtergrond in 
België niet goed is. Zij zijn minder vaak aan de slag 
en oververtegenwoordigd in de werkloosheids-
cijfers, en ze werken vaker voor een laag loon en 
onder minder gunstige arbeidsvoorwaarden, ook 
de hoger opgeleiden.1 

De etnische kloof op de arbeidsmarkt vormt een 
complex probleem en is het resultaat van vele op 
elkaar inspelende factoren. Mensen met een migra-
tieachtergrond botsen op allerhande structurele 
drempels. Zo slaagt ons onderwijssysteem er 
onvoldoende in om jongeren met een migratie-

achtergrond goed uitgerust aan de start van hun loopbaan te brengen. Ook krijgen mensen die 
van elders komen hun buitenlandse diploma en werkervaring niet of onvoldoende gevalideerd. 
Bovendien boden de inburgeringstrajecten nieuwkomers tot nu toe onvoldoende hefbomen 
om snel en met succes hun talenten te verzilveren op onze arbeidsmarkt. Verder zijn randvoor-
waarden voor een actieve en geslaagde loopbaan vaak onvoldoende vervuld: de kinderopvang is 
ontoereikend, mobiliteits- en huisvestingsproblemen, en welzijns- en gezondheidsissues bemoei-
lijken vaak hun carrièrepad. En tot slot: bepaalde groepen worden door de arbeidsbemiddeling 
onvoldoende bereikt en niet altijd op een effectieve manier geholpen. 

1  Zie een gedetailleerde analyse in de Socio-economische Monitoring 2019 van de FOD Werkgelegenheid,  Arbeid en Sociaal Overleg en Unia
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Die structurele drempels vergen uiteraard een doortastende aanpak van het beleid. Maar op 
microniveau kan een individuele onderneming zelf bijdragen aan een betere toegankelijkheid van 
de beschikbare jobs en werkvloer. 

Discriminatie bij rekrutering bestaat
Toch verklaren deze drempels niet alles. Wetenschappelijke gedragstesten hebben al meermaals 
aangetoond dat mensen met een migratieachtergrond een grotere kans hebben om gediscri-
mineerd te worden. Dat betekent dat ze met een vergelijkbaar profiel minder kans maken op een 
positief antwoord in het selectieproces, omwille van raciale criteria: zogenaamd ras, huidskleur, 
nationaliteit, afkomst en nationale of etnische afstamming. Ook iemands geloof of levensbe-
schouwing kan een reden zijn voor een ongelijke behandeling. Discriminatie omwille van deze 
persoonlijke kenmerken is bij wet verboden, maar blijkt toch vaak voor te komen.

In dit praktijkdossier bekijken we een sleutelmoment in de arbeidsrelatie, namelijk de toegang 
tot werk. De werkgever heeft een belangrijke sleutel tot werk in handen. We belichten hoe discri-
minatie op dit sleutelmoment kan ontstaan, en wat eraan gedaan kan worden.

Hoe ziet die discriminatie bij rekrutering eruit?
Discriminatie bij rekrutering houdt ten eerste in dat personen met migratieachtergrond 
significant minder vaak uitgenodigd worden om op gesprek te komen én minder kans maken 
op aanwerving. Het gaat dan om mensen met volledig evenwaardige cv’s die gebruikt worden 
voor eenzelfde jobaanbieding. Alleen de origine van de sollicitant verschilt.
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Het kan ook betekenen dat ze niet gelijk behandeld worden in de sollicitatieprocedure. 
Mensen getuigen dat ze vragen krijgen over hun achtergrond die irrelevant zijn voor de job, dat 
hun opleiding of werkervaring niet naar waarde wordt geschat, dat culturele gewoontes uit hun 
privéleven in hun nadeel werken, enzovoort. 

De discriminatie die iemand ervaart, hangt af van verschillende identiteitsaspecten. Naast 
– al dan niet – een migratieachtergrond, zijn er andere persoonlijke kenmerken, zoals leeftijd, 
geslacht, genderidentiteit, seksuele voorkeur of handicap. Ook die aspecten hebben invloed op 
de arbeidskansen. De gecombineerde uitwerking van deze aspecten maakt het unieke kruispunt 
uit waarop elk individu zich bevindt en dat de kansen op werk beïnvloedt (dit inzicht heet ‘kruis-
puntdenken’ of ‘intersectionaliteit’).

Zo heeft bijvoorbeeld een persoon van hogere leeftijd minder kans om een job te vinden. Maar 
een persoon van hogere leeftijd met een migratieachtergrond, heeft nog minder kans dan iemand 
van dezelfde leeftijd zonder migratieachtergrond. 

Hoe komt het dat er gediscrimineerd wordt? 
Doordat arbeidsmarktdiscriminatie een relevant en actueel onderwerp is, wordt er nationaal en 
internationaal steeds meer onderzoek naar gedaan. Hoewel er nog kennis ontbreekt en oorzaken 
met elkaar verweven zijn, blijkt er toch een consensus over een aantal verklaringen. Het verschil 
tussen de mechanismen is in realiteit soms subtiel, maar de uitkomst blijft dezelfde: iemand wordt 
afgerekend op zijn of haar origine in plaats van op een reële inschatting van competen-
ties. 

Onbewuste vooroordelen

Onder invloed van beeldvorming en opvoeding, ontstaan negatieve stereotypen over mensen met 
een migratieachtergrond. Dat leidt tot vooroordelen: hun zogenaamd ‘anders-zijn’ wordt onmid-
dellijk geassocieerd met negatieve kenmerken, zoals minder productief of minder intelligent zijn. 
Die associatie gebeurt automatisch, vaak zonder dat we er ons van bewust zijn. Een vaak gebruikte 
Engelse term is ‘unconscious bias’: onbewuste vooroordelen, die we zonder nadenken hebben, 
maar die een reëel effect sorteren. 

Door die vooroordelen heeft een kandidaat minder kans om uitgenodigd of aangeworven 
te worden. Ze belemmeren degene die selecteert om een juiste inschatting te maken van de 
werkelijke competenties van een kandidaat. Daardoor wordt talent niet als talent herkend. Wie 
deze effecten wil vermijden, moet dus met die onbewuste vooroordelen aan de slag.

Voorkeursdiscriminatie 

Ingesleten stereotypen en vooroordelen kunnen leiden tot ronduit negatieve gevoelens ten 
aanzien van een groep. Die vooroordelen zijn dan niet meer onbewust en ze kunnen aanzetten 
tot een regelrechte afkeer van personen uit een bepaalde groep, waardoor je zelfs elk contact 
wil mijden. De afkeer kan voorkomen bij degene die selecteert, maar kan evengoed uitgaan van 
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klanten of collega’s op de werkvloer. Als gevolg daarvan zal wie verantwoordelijk is voor selectie 
soms liever afzien van aanwerving van een kandidaat uit die groep, om toekomstige conflictsitu-
aties te voorkomen.  

Statistische discriminatie

Een andere verklaring, die nauw aansluit bij de vorige, is statistische discriminatie. Daarbij vult 
een recruiter een tekort aan informatie over een kandidaat aan, bijvoorbeeld over zijn taalkennis 
of productiviteit, vanuit een veralgemening over de groep waartoe hij behoort. Op basis van 
statistieken gaat men er dan vanuit dat de kandidaat minder goed de taal zal beheersen of minder 
productief zal zijn etc.  

Statistische discriminatie sluit niet zozeer uit op basis van een negatieve gevoelslading als wel 
op basis van statistische veralgemeningen en stereotypen over een bepaalde groep. Vanuit een 
onzekerheid die wordt ingegeven door een tekort aan informatie om de competenties van een 
individu correct in te schatten. Er komt ook een economische overweging bij kijken, omdat een 
bijkomende of betere testronde een kostprijs heeft. 

Zo krijgt iemand negatieve kwaliteiten toegedicht op basis van het feit dat die persoon ook 
behoort tot die bepaalde groep. Negatieve informatie krijgt veelal meer gewicht dan positieve, 
waardoor valabele kandidaten niet op hun individuele merites worden beoordeeld en mogelijk 
ten onrechte worden afgewezen.
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Aanwerven op basis van de ‘klik’ tussen kandidaat en wie selecteert

Mensen hebben de neiging om hun vertrouwen eerder te schenken aan personen met wie ze 
zich kunnen identificeren. Gestudeerd hebben aan dezelfde hogeschool, uit dezelfde streek 
komen ... het kan allemaal een rol spelen bij de voorkeur die je voor iemand hebt. De klik die 
degene die selecteert voelt bij een kandidaat op basis van herkenbare gedragingen, omgangs-
vormen of ideeën, heeft vaak een doorslaggevende rol. Maar de factoren die zorgen voor deze klik, 
zijn niet per se de factoren die bepalen of iemand de juiste persoon is voor een job. 

Organisatiecultuur

Ten slotte speelt organisatiecultuur vaak een rol, en de inschatting of een kandidaat bij de 
organisatie zal passen. Een vaak gebruikte term is ‘cultural fit’.

Wanneer aan die inschatting veel belang wordt gehecht, is rekrutering vooral een proces waarbij 
de kandidaat zijn cultural fit verkoopt in plaats van de vaardigheden voor de job. Wie de fit met de 
organisatie en de collega’s het beste aantoont, wordt aangenomen. 

Dat kan er ook toe leiden dat mensen zich om te beginnen al niet kandidaat stellen. Wanneer een 
vacature een organisatiecultuur uitstraalt waar mensen zich niet mee identificeren, zullen ze zich 
de moeite besparen. Ze weten dan dat ze het buitenbeentje zullen zijn.
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Wat kan ik als werkgever 
doen?

Steeds meer organisaties erkennen dat de mechanismen hierboven ook bij hen een rol spelen. 
Ook wanneer ze het niet zo bedoelen. Dat is een bevrijdend inzicht, want het stelt je in staat 
om er iets aan te doen. 

Er zijn goede redenen om daar werk van te maken. Niet enkel omwille van sociale rechtvaar-
digheid, maar ook voor meer creativiteit en innovatie, meer productiviteit en winstgevendheid, 
en voor het welzijn van de medewerkers. Een diverse organisatie is meestal een gezonde, slag-
krachtige en duurzame organisatie, en omgekeerd. Omgaan met ‘anders-zijn’ is een belangrijke 
vaardigheid in de 21e eeuw.

Oorzaken aanpakken door doeltreffende acties
Het is noodzakelijk om eerst te kijken naar wat discri-
minatie veroorzaakt, en om vervolgens de oorzaken 
aan te pakken en de effecten te verminderen. In dit 
praktijkdossier laten we zien welke acties daarbij 
doeltreffend zijn. We baseren onze selectie op een 
recente studie door het Nederlandse onderzoeks-
centrum TNO, dat dieper ingaat op welke interven-
ties effectief zijn en bij welke interventies dat minder 
duidelijk is.2 

We reiken zes acties aan die doeltreffend zijn om 
discriminatie bij rekrutering te verminderen en de 
diversiteit op de werkvloer te verhogen (zie het 
overzicht op de volgende bladzijde). Alle acties zijn 
goed toepasbaar in de praktijk. Dat bewijzen de vijf 
praktijkvoorbeelden, waarover je verderop alles 
kan lezen.

2 TNO, Delphi-studie Stand der Wetenschap Arbeidsmarktdiscriminatie: interventies om arbeidsmarktdiscriminatie te verminderen en de 
diversiteit te vergroten, 2020. http://resolver.tudelft.nl/uuid:d760c8be-3326-4eb4-b1ea-41c4d798383e

 De studie komt, gezamenlijk met belangrijke (wetenschappelijke) experts op het gebied van discriminatie en inclusie bij werving en selectie, 
tot een gedeeld beeld van de belangrijkste werkzame interventies om arbeidsmarktdiscriminatie te verminderen en de diversiteit te vergroten 
tijdens de werving en selectie.

http://resolver.tudelft.nl/uuid:d760c8be-3326-4eb4-b1ea-41c4d798383e
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Vacatureteksten inclusiever maken
Duidelijk aangeven welke functie-
vereisten essentieel zijn om te starten

Heldere taal

Bewustwording van stereotypen, met 
een handelingskader voor selecteurs Trainen op bewustwording van stereotypen

Divers samengesteld sollicitatieteam

De kennismaking verbeteren Langere sollicitatiegesprekken

Stages of leerwerkplekken 

Wervingskanalen uitbreiden Combinatie van diverse kanalen

Informele netwerken gericht aanspreken

Van non-discriminatie de 
sociale norm in je beleid maken

Visie over diversiteit uitwerken 

Non-discriminatie als organisatienorm 
bestempelen en handhaven

Positief actieplan opstellen

Selectieprocedure objectiveren

De-identificatie van cv’s

Gestructureerde interviews 
met focus op hard skills

Objectief beoordelingsformat

Verantwoording van de selectiekeuze (intern 
en in de motivatie aan de sollicitanten)

Actie Concreet voorbeeld
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Maak een plan en combineer de acties
Uit de TNO-studie en de praktijkervaringen blijkt dat de effectiviteit van de acties afhangt van hun 
samenhang. Ze horen samen en zijn vaak ook inhoudelijk verweven. Wie graag voorzichtig 
wil beginnen door er één uit te kiezen, moeten we teleurstellen. De kans is groot dat je niet de 
gewenste resultaten krijgt en dat je moeite voor niets is geweest. Erger nog, je riskeert onderweg 
medewerkers te demotiveren en goede kandidaten teleur te stellen. 

Wie bijvoorbeeld enkel zijn vacatures herschrijft in inclusievere taal, maar geen stappen 
onderneemt om de sociale norm te veranderen of nieuwe kanalen aan te spreken, zal weinig 
effect zien. 

We raden dus aan om een plan te maken met diverse acties en er voldoende tijd en middelen 
voor uit te trekken. Stel concrete doelen voor de organisatie die je wil worden. Je kan daarbij 
kijken naar de demografische mix in de omgeving van je organisatie of bij je klanten, en streven 
naar een vertegenwoordiging van deze mix. 

Net zoals elk ander doel van je organisatie, werkt zo’n plan het best als het niet vrijblijvend 
is. Je doet er goed aan de voortgang in cijfers en acties te monitoren, en verantwoordelijken te 
evalueren op het halen van de doelen. Dat hoeft geen last te zijn. Een duidelijk plan kan voor hen 
ook een welgekomen hulp zijn.
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Er is geen magische formule om in een vingerknip tot de ideale situatie te komen. De inzichten 
blijven ook evolueren, op basis van wetenschappelijk onderzoek en maatschappelijke ontwikke-
lingen. Maar de aangehaalde acties blijken bij de organisaties uit de praktijkvoorbeelden wel tot 
resultaat te leiden. 

Dat hoeft niet altijd op grote schaal te zijn. Ook in kleine organisaties kan op maat aan diversiteit 
gewerkt worden. De praktijkvoorbeelden in dit dossier variëren van zeer groot (Stad Gent), over 
middelgroot met ongeveer vijftig werknemers (APCO Worldwide, ’t Pasrel en SPAR Mechelen), tot 
een kleine organisatie met twaalf mensen (TRILL). In kleine ondernemingen kan er, mits de juiste 
visie, ook zonder een al te formeel plan worden gewerkt. Dat blijkt duidelijk uit het voorbeeld van 
SPAR Mechelen.

Ga er dus mee aan de slag en zoek uit wat werkt voor de mensen in jouw organisatie. Het is een 
investering die jouw organisatie en je diensten beter zal maken.

Bewustzijn van vooroordelen 
en beperking van hun impact

Beoordelingsfouten 
door stereotypering

Beoordelingsfouten door 
statistische discriminatie

Beoordeling van elk individu als 
individu, op basis van de eigen talenten

Een traditionele organisatiecultuur 
met uitsluitende effecten

Een levende organisatiecultuur 
waar iedereen aan bijdraagt

Rekruteren op 
basis van een ‘klik’

Rekruteren op basis van de 
gezochte (basis)competenties

Een eerder homogene 
organisatie met blinde vlekken

Een duurzame heterogene organisatie 
met veel innovatiepotentieel 

Van Naar
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Zes acties: doeltreffende 
praktijken bij rekrutering

We hebben hierboven gezien hoe discriminatie tot stand komt en hoe het de diversiteit in een 
organisatie belemmert. Nu komt het erop aan om de juiste acties te ondernemen om het te 
verhelpen.

1. Maak van non-discriminatie de 
sociale norm in je beleid 

Wat?

Straal uit dat je organisatie tegen discriminatie is en dat je ernaar handelt. De sociale norm 
veranderen, vergt uiteraard een gecoördineerd beleid.

Waarom? 

Om de diversiteit in je organisatie op een gezonde en duurzame manier te verhogen, is het 
van belang om je organisatie eraan aan te passen. Non- discriminatie is een noodzakelijke 
voorwaarde om werk te maken van een inclusieve en diverse organisatie. Het heeft geen zin om 
te streven naar een hogere diversiteit, wanneer er bewuste of onbewuste discriminatie speelt 
bij aanwerving, of als mensen zich niet veilig voelen of iemand anders moeten zijn dan wie ze 
werkelijk zijn. Dan krijg je een draaideur-effect, waarbij mensen die je aanwerft na een tijd weer 
vertrekken. 

Streef er dus naar dat je organisatie, in woord en daad, als sociale norm heeft dat iedereen gelijk-
waardig is en er niet gediscrimineerd wordt. Dat is inclusief te werk gaan (zie apart kadertje met 
enkele begrippen). 

Door non-discriminatie duidelijk als norm naar voor te schuiven, kun je ook mensen meekrijgen 
die (nog) niet intrinsiek gemotiveerd zijn om er werk van te maken. Wie zich onderdeel voelt van en 
zich identificeert met een organisatie die een sterke non-discriminatienorm uitdraagt, zal die norm 
op termijn ook internaliseren. Wil een aangescherpte norm effect hebben, dan is het uiteraard 
belangrijk om te zorgen dat die norm draagvlak heeft, en wordt nageleefd en afgedwongen.

Het aanpassen van de sociale norm naar non-discriminatie, vereist een gecoördineerde aanpak 
over de verschillende lagen van een organisatie. Dat zien we verderop ook in de praktijkvoor-
beelden. 
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In dit dossier, dat beperkt is tot rekrutering, kunnen we niet op elk van deze stappen dieper ingaan. 
Maar we moeten ze hier toch vermelden, omdat ze ervoor zorgen dat meer mensen zich aange-
sproken voelen en een kans krijgen in een selectieproces, waarna ze daadwerkelijk kunnen 
instromen en in je organisatie kunnen aarden. Wie de sociale norm onaangeroerd laat, riskeert bij 
de overige acties niet het gewenste resultaat te zien.

Van non-discriminatie de sociale norm 
maken, is dus het beginpunt. Van daaruit 
kun je verschillende acties in gang zetten op 
verschillende domeinen, zoals personeels-
beleid, welzijn, communicatie, opleiding, 
organisatiestructuur. En ook rekrutering en 
selectie.

Maar het einddoel is uiteraard een ware 
inclusieve organisatie. Die bereik je niet 
met louter formele gelijkheid in de HR-pro-
cessen. Daarmee kom je immers niet altijd 
voldoende tegemoet aan specifieke noden 
van specifieke groepen. Gelijke gevallen 
moet je gelijk behandelen, maar ongelijke 
gevallen moet je soms anders behandelen 
om echte gelijkwaardigheid in de praktijk 
te realiseren. Om dat gelijkheidsbeginsel te 
realiseren heb je een visie en aanpak nodig 
die verder reikt dan formele non-discrimi-
natie, maar een plan dat effectief diversi-
teits- en inclusiebeleid omvat.

Hoe?

In elk van de praktijkvoorbeelden hieronder zien we dat er een werkgroep is opgericht die 
daarvoor instaat. Deze werkgroepen – actiegroepen of ‘diversiteit- & inclusie-teams’ – hebben 
een link met elk niveau van de organisatie en doen vaak beroep op externe expertise. Ze voeren 
doorgaans de volgende acties uit bij het veranderen van de sociale norm: 

 → Een visie uitwerken over diversiteit en inclusie

Hierbij moeten we opmerken dat louter een diversiteitsstatement opnemen onvoldoende is. Een 
visie kan pas effect hebben als er aan een aantal voorwaarden is voldaan. In de eerste plaats dient 
het hoger management zichtbaar stelling te nemen om de visie te ondersteunen. Anders 
blijft er onduidelijkheid bestaan over waar de organisatie voor staat en hoe de middelen worden 
ingezet. Daarnaast zijn er acties nodig om het draagvlak voor de visie in elk onderdeel van de 
organisatie te vergroten, zodat de medewerkers begrijpen wat de visie inhoudt en waarom die 
noodzakelijk is.
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 → In kaart brengen hoe de organisatie is samengesteld

Om de juiste acties op te zetten en doelgroepen te bepalen, zijn gegevens nodig om je op te 
baseren. De meeste organisaties die rond diversiteit en inclusie werken, ook die in de praktijk-
voorbeelden in dit dossier, verzamelen data over de demografie in de omgeving, over de samen-
stelling van de organisatie op de verschillende niveaus, en over retentie, verloning en promoties. 
Zo kunnen ze acties objectief verantwoorden en gaandeweg aanpassingen doen.

 → Een handelingskader rond discriminatie en racisme opnemen in het personeelsbeleid

Zodra een organisatie erkent dat discriminatie 
bestaat, is er nood aan een kader om ermee om 
te gaan. Een non-discriminatiecode op maat, kun 
je in een cao gieten of toevoegen als bijlage bij het 
arbeidsreglement. Dat is een goede manier om de 
sociale norm voor iedereen duielijk te maken, en om 
de norm na te laten leven en af te kunnen dwingen. 
De code kan inspelen op de verschillende fases 
van de arbeidsrelatie en op de uitdagingen die zich 
stellen op de werkvloer. Zo kan ze ingaan op wat de 

organisatie van werknemers verwacht in de omgang met sollicitanten, collega’s, klanten, patiënten, 
leveranciers of andere derden. De code kan ook een kader bieden over hoe de werknemer dient 
te reageren als die wordt geconfronteerd met discriminatie, als slachtoffer of getuige. Het is nuttig 
om ook in een stok achter de deur te voorzien door de code te koppelen aan mogelijke sancties 
uit het arbeidsreglement. 

Daarnaast biedt de code een aanknopingspunt voor de ontwikkeling van vormingsbeleid. Mensen 
moeten immers de nodige tools krijgen om de code te kunnen naleven. Dat kan preventief zijn, 
bijvoorbeeld door trainingen over onbewuste vooroordelen, micro-agressie en verbindende 
communicatie. Maar ook reactief, wanneer er melding wordt gemaakt van ongewenste situaties 
of incidenten. Een gepaste opvolging van discriminatieklachten is noodzakelijk, zoals het welzijns-
beleid die biedt voor bijvoorbeeld psychosociale klachten.

 → oprechte en aangepaste employer branding 

Mensen willen zich kunnen identificeren met de organisatie waarvan ze deel uitmaken. Daarom is 
het nodig dat je laat zien dat je organisatie ofwel divers is, ofwel een plan heeft om niet te discri-
mineren. Laat die sociale norm ook zien in je communicatie, op je website en sociale media, en 
in je vacatures.

 → positieve acties uitwerken op maat van de organisatie

Als organisatie kun je naast beleid ontwikkelen dat directe en indirecte discriminatie wegwerkt, 
ook iets ondernemen om structurele discriminatie te verhelpen en te compenseren. Structurele 
discriminatie is immers het gevolg van hindernissen die zich opstapelden in de eerdere loopbaan 
van mensen uit bepaalde groepen, waardoor hun potentieel ondergesneeuwd raakte. Positieve 
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acties zijn tijdelijke voorrangsmaatregelen om de feitelijke ongelijkheid van een achterge-
stelde groep weg te werken. Zulke acties zijn een belangrijk instrument om van non-discriminatie 
en inclusie de sociale norm te maken. Omdat er verschillende acties onder kunnen vallen, worden 
ze verder afzonderlijk besproken.

Enkele begrippen 

Diversiteit is een feit, omdat mensen van elkaar verschillen. Elke mens heeft persoons-
eigen kenmerken zoals geslacht, gender, leeftijd, afkomst, religie, seksuele oriëntatie, 
gezondheidstoestand, enzovoort. Dat maakt elke organisatie in meer of mindere mate 
divers.

Inclusie is de beste handelwijze om met deze verschillen om te gaan, omdat ze 
gebaseerd is op gelijkwaardigheid. Het betekent dat elke persoon erbij hoort zoals hij is. 
Dat houdt een verantwoordelijkheid in voor een organisatie: verschillen tussen mensen 
erkennen, er rekening mee houden en drempels wegwerken. Wie non-discriminatie als 
sociale norm hanteert, neemt die verantwoordelijkheid op en gaat dus inclusief te werk.   
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2. Maak de vacatureteksten inclusiever

Wat?

Maak je vacature helder en aantrekkelijk voor meer mensen.

Hoe?

Besteed de nodige aandacht aan 
het opstellen van een vacature. 
Ook al is het niet de eerste keer 
dat je iemand aanwerft voor 
een bepaalde functie. Neem 
telkens opnieuw de tijd om te 
bekijken wie je zoekt en welke 
aanpassingen je kunt doen. Er 
bestaan goede vacaturescans of 
checklists waar je je vacature aan 
kan toetsen.

Enkele vaak voorkomende tips:

 → Omschrijf steeds kort waar je organisatie voor staat. Niet iedereen kent jouw 
organisatie. Door daarmee te beginnen trek je de aandacht van meer kandidaten.

 → Formuleer de taken zo concreet mogelijk, zodat kandidaten weten wat de job effectief 
inhoudt en of dat bij hen past. Gebruik alledaagse woorden, die aansluiten bij de 
leefwereld van de mensen die je zoekt. Er zijn goede kandidaten die nog niet vertrouwd 
zijn met het vakjargon.

 → Vermijd stereotiep beeldmateriaal bij de vacatures of ronduit discriminerende 
formuleringen, zoals ‘moedertaal’. 

 → Vermijd woorden die de lat onnodig hoog leggen. Ook goede kandidaten kunnen 
twijfelen, en je wil ze niet afschrikken. Vermijd bijvoorbeeld formuleringen als ‘hoe beland 
je bovenaan de stapel?’, ‘ben jij een administratief genie?’ of ‘een duizendpoot’. Gebruik 
liever woorden waarin mensen zich kunnen herkennen: ‘Heb jij talent voor administratie?’. 

 → Dit is wellicht de belangrijkste: geef duidelijk aan welke functievereisten essentieel 
zijn om te starten, en welke slechts pluspunten zijn. Het komt vaak voor dat de 
opsomming nodeloos complex is en daardoor mensen afschrikt. Het helpt als de 
mensen die de vacature schrijven goed zicht hebben op wat de functie in de kern 
inhoudt. Zorg ervoor dat het zoveel mogelijk gaat om harde skills (competenties) en geen 
persoonlijkheidskenmerken (extravert, loyaal, e.d.).
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 → Als er zaken aangeleerd kunnen worden tijdens de job, met bijvoorbeeld opleidingen, 
benoem dat dan concreet. Onderscheid die competenties van wat er al aanwezig 
moet zijn. Bijvoorbeeld: empathie kun je moeilijk aanleren, kennis van een taal of een 
softwarepakket wel.

 → Vraag alleen een diploma als het echt nodig is. In feite zijn er enkel wettelijke 
diplomavereisten voor beroepen met beschermde beroepstitels. Veel mensen met de 
juiste skills, hebben om allerlei redenen niet het juiste diploma. Zorg dat kandidaten 
hun skills of ervaring op andere manieren kunnen aantonen, bijvoorbeeld met de 
STAR-methode of Erkenning van Verworven Competenties (EVC). Of geef mensen 
de mogelijkheid om al te starten en gelijktijdig, met een opleiding, toch de vereiste 
kwalificatie te halen. 

 → Splits taaleisen op naar spreken, begrijpen, lezen en schrijven, en duid aan waarom die 
specifieke vaardigheid nodig is voor de job. Maak het concreet, zodat kandidaten hun 
eigen taalniveau kunnen inschatten.

 → Je kunt vermelden dat je aanwerft op basis van competenties, ongeacht leeftijd, gender, 
geslacht, afkomst, levensbeschouwing of handicap. Kandidaten die weten wat het is 
om niet gelijk behandeld te worden, waarderen dat. Maar zorg er dan ook voor dat je 
duidelijk kunt aangeven hoe je dat in de praktijk brengt (zie actie 1: veranderen van de 
sociale norm en actie 3: objectiveer de selectieprocedure). Als je dat (nog) niet kunt 
waarmaken, dan laat je ook de vermelding beter achterwege.

3. Objectiveer de selectieprocedure

Wat?

Door de selectieprocedure te objectiveren temper je de invloed van vooroordelen en de orga-
nisatiecultuur. 

Hoe?

“We willen de beste persoon voor de job!” Dit is een vaak gehoorde en terechte wens. Maar veel 
hangt af van hoe je de ‘beste persoon’ definieert en opspoort. Bij een selectie loert steeds het 
gevaar van een subjectieve beoordeling, waarbij iemand wordt bevoordeeld of benadeeld op 
basis van diens achtergrond in plaats van op een reële inschatting van competenties.

Wie bij rekrutering streeft naar ‘de beste persoon voor de job’ moet zich ervan bewust zijn dat 
impliciete stereotypering deze inschatting automatisch beïnvloedt. Ook wanneer je het niet zo 
hebt bedoeld.

Om dat te counteren is het van belang om de selectie te objectiveren. In plaats van op gevoel 
en vanuit de macht der gewoonte te werken, kun je beter handelen volgens een vaste en 
onderbouwde werkwijze die transparant is voor zowel recruiters en leidinggevenden, als voor 
kandidaten. Zo kun je de beslissing om iemand al dan niet aan te nemen, baseren op de match 
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met essentiële functievereisten. Waarna je dat kunt onderbouwen en erover kunt communi-
ceren. Zo krijgen onbewuste vooroordelen of een te belangrijke cultural fit, en de beoordelings-
fouten die daaruit voortkomen, minder kans. 

Je gaat, met andere woorden, niet op zoek naar een type persoon – ‘iemand zoals wij’ – maar 
naar wat iemand kán.

Hoe?

Er bestaan enkele technieken om de selectieprocedure te objectiveren. De organisaties uit de 
praktijkvoorbeelden maken daar dankbaar gebruik van:

 → Je kan werken met een standaard sollicitatieformulier dat je voordat je het beoordeelt  
anonimiseert, of je kunt iemand opdracht geven om de cv’s en motivatiebrieven te de-
identificeren. Naam en herkomst, leeftijd of geslacht zijn immers niet relevant voor de 
selectie. Via een sollicitatieformulier vraag je bijvoorbeeld vooral naar relevante ervaring 
voor de functie of motivatie voor de job. Een cv kun je in een latere fase van de sollicitatie 
nog bekijken.

 → Je kan de STAR-methode toepassen bij de kandidaatstelling of bij de selectieproeven. 
STAR staat voor Situatie, Taak, Actie en Resultaat. De methodiek houdt in dat de 
kandidaten zichzelf voorstellen aan de hand van hun gedrag uit het recente verleden, in 
plaats van hun cv of werkervaring. Op basis van relevante situaties die je vooraf bepaalt, 
lichten kandidaten toe hoe ze het hebben aangepakt en wat het resultaat was. Dat zorgt 
voor meer gelijkvormigheid in de sollicitaties en een beoordeling die meer rekening 
houdt met de gewenste competenties en minder met achtergrond of afkomst. Je kunt 
in de beoordeling een vooraf opgestelde normering gebruiken, waarbij per vraag wordt 
gescoord en niet per kandidaat.

 → Structureer de interviews op basis van vooraf bepaalde vragen. Ongestructureerde 
gesprekken geven namelijk een grotere kans op vooroordelen. Spreek de vragen intern 
af en stel aan alle kandidaten dezelfde vragen, zodat je de antwoorden kan vergelijken. 
Op die manier stel je aan mensen met een migratieachtergrond bijvoorbeeld geen 
irrelevante vragen meer over hun achtergrond. Mensen voelen zich immers weinig 
welkom wanneer ze meer vragen krijgen over hun herkomst of kinderwens, dan over wat 
ze in hun mars hebben. En zo maak je als recruiter sollicitanten onderling makkelijker en 
eerlijker vergelijkbaar. Zorg dat mensen zich kunnen gedragen zoals ze zijn, en bekijk of 
dat overeenkomt met wat nodig is voor de job. Focus zoveel mogelijk op hard skills. De 
evaluatie van soft skills is immers veel gevoeliger voor al dan niet bewuste vooroordelen, 
zo blijkt uit onderzoek.
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 → Gebruik een objectief beoordelingsformat. Zorg dat je goed weet wat je nodig hebt 
voor de job (zie actie 2: maak vacatureteksten inclusiever). Bepaal vooraf wat de criteria 
zijn waarop je een kandidaat zal evalueren en geef ze ook alvast een gewicht. Evalueer 
alle kandidaten volgens dezelfde criteria en tel hun scores op. Je kunt dan ook beter 
inhoudelijk terugkoppelen aan kandidaten. Het werken met scoreformulieren en een 
competentietabel kan in de praktijk een lastige verandering zijn: zorg dus voor handige, 
bruikbare instrumenten. 

 → Werk met selectietesten die relevant zijn voor de functie. Bedenk een taak die 
representatief is voor de functie, waarvoor geen overdreven voorkennis vereist is en die in 
een beperkt tijdsbestek kan worden uitgevoerd. Mijd selectieproeven die weinig van doen 
hebben met het takenpakket. Zorg voor een objectieve en geanonimiseerde beoordeling 
van de test op basis van een scoretabel. Eventueel kun je daarvoor ook anderen 
inschakelen, om zo een grotere diversiteit te garanderen in de jury. 

 → Geef ook niet-geselecteerde sollicitanten een antwoord en geef de mogelijkheid om 
persoonlijke feedback te ontvangen. Door die mogelijkheid aan te bieden, zorg je ervoor 
dat wie selecteert zich ook moet verantwoorden over de gemaakte keuzes. Zo kan je 
een objectiever selectieproces garanderen. Bovendien zorg je dat ook niet-weerhouden 
kandidaten een positief gevoel overhouden aan het contact met je bedrijf of organisatie.  
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 → Als je werkt met een selectiebureau, stel dan voorafgaand eisen op het gebied van 
non-discriminatie. Vraag naar de mate waarin ingezette testen bias opleveren tussen 
groepen, op basis van origine, geslacht of leeftijd. Als er bias bestaat voor bepaalde 
psychotechnische proeven, mijd je die best. Of zorg dat je ze niet als eliminerend element 
gebruikt in de selectie. Vraag achteraf feedback aan sollicitanten over het ingezette 
selectiebureau. 

 → Wil je echt weten hoe de aanwerving in jouw onderneming precies verloopt, dan 
kun je een organisatie contacteren om een praktijktest uit te voeren. Dat kan een 
vergelijkende test zijn waarbij vergelijkbare cv-profielen worden opgestuurd die enkel 
op een discriminatiekenmerk verschillen. Zo kun je mogelijke ongelijke behandeling 
in kaart brengen. Of je kan testen hoe er door je medewerkers wordt gereageerd op 
discriminerende vragen van klanten of derden. Het objectiveren van knelpunten kan een 
goed beginpunt zijn om zaken echt anders aan te pakken en het non-discriminatiebeleid 
verder uit te bouwen of op punt te stellen. 

Een aparte, objectieve techniek van aanwerving is ten slotte Open Hiring®. Die kan toegepast 
worden voor jobs die kandidaten kunnen aanleren op de werkvloer. Vooral in sectoren als 
logistiek, productie en horeca is deze methode in opkomst. 

Er komt geen sollicitatiegesprek, cv, referentiecheck of interview aan te pas. Het enige wat telt, is 
de motivatie om te werken. Voor een openstaande vacature melden kandidaten zich aan op een 
wachtlijst, en wanneer er een positie vrij is, kan de kandidaat beginnen. Iedereen krijgt de kans 
om zich te bewijzen. De job zelf is dus de test.

Dat betekent dat iemands afkomst, opleiding of ervaring geen rol speelt. En de werkgever zal niet 
bij de sollicitatie oordelen of de kandidaat de job kan doen.

4. Bewustwording van stereotypen, met 
een handelingskader voor selecteurs

Wat?

Bewustwording van stereotypen werkt enkel als er ook een handelingskader is om hun effect 
te verminderen.

Waarom?

We zagen hierboven dat stereotypen een belangrijke rol spelen bij discriminatie. Je ervan bewust 
zijn dat vooroordelen voorkomen en ook jij er niet immuun voor bent, is een eerste stap om hun 
effect te verminderen. Dat is nodig, want vooroordelen kunnen leiden tot beoordelingsfouten. 
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Om die reden zijn er vaak vaak diversiteitsworkshops of unconscious bias-trainingen over het 
ontstaan van vooroordelen en de effecten. Die kunnen nuttig zijn, maar niet voor iedereen en niet 
als het daarbij stopt. Helaas is dat vaak het geval, waardoor de gewenste gedragsverandering niet 
wordt bereikt.

Vele studies hebben intussen aangetoond dat unconscious 
bias-training op zich niet volstaat om vooroordelen 
te verminderen of een gedragswijziging te veroorzaken.3 
Wanneer de deelnemers onvoldoende intrinsiek gemotiveerd 
zijn om niet te discrimineren, kan zo’n training stereotypen 
juist activeren, weerstand aanwakkeren of zorgen voor een 
verzadigingsgevoel, zodat er geen verdere stappen worden 
ondernomen. Wanneer mensen zich erdoor buitengesloten of 
onder druk gezet voelen, wordt er geen vooruitgang geboekt. 

Bovendien zijn stereotypering of vooroordelen niet de enige 
verklaring voor discriminatie, zoals we hierboven hebben 
gezien. Diepgewortelde gewoontes of de organisatiecultuur 
kunnen ook een rol spelen. Dat leidt opnieuw tot de conclusie 
dat een breder plan nodig is, met gecombineerde acties. 

Hoe?

Trainen op bewustwording van vooroordelen kun je dus het beste beperken tot mensen die al 
voldoende doordrongen zijn van de sociale norm en de wil om niet te discrimineren. Je moet die 
training bovendien combineren met een handelingskader, om zo het effect van vooroordelen te 
verminderen en een faire behandeling van de kandidaten te garanderen. De technieken die deel 
uitmaken van zo’n handelingskader zijn vaak verweven met de andere acties, zoals ook de prak-
tijkvoorbeelden aantonen. Je kunt denken aan de volgende technieken:

 → Gebruik methodieken die traag en weloverwogen denken opleggen. Neem voldoende 
tijd voor de kennismaking (zie actie 5: verbeter de kennismaking) en voor de beoordeling 
van kandidaten op een objectieve manier (zie actie 3: objectiveer de selectieprocedure). 

 → Rekruteer in groep, met een divers samengesteld sollicitatieteam. Meer perspectieven 
aan bod laten komen, biedt meer kans op een neutralere selectie.

3  F. DOBBIN & A. KALEV, Why Doesn’t Diversity Training Work? The Challenge for Industry and Academia, 2018, https://scholar.harvard.edu/files/
dobbin/files/an2018.pdf 

https://scholar.harvard.edu/files/dobbin/files/an2018.pdf
https://scholar.harvard.edu/files/dobbin/files/an2018.pdf
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 → Breng mensen in contact met mensen die ‘anders zijn’. Er bestaan acties binnen 
organisaties om mensen met verschillende achtergronden met elkaar in contact te 
brengen, zoals informele activiteiten, buddyprogramma’s of reverse mentoring. Langdurig 
contact kan werken om de kennis van andere groepen te vergroten en vooroordelen 
te verminderen. Maar onderzoek heeft aangetoond dat daarvoor wel aan de volgende 
vier voorwaarden voldaan moet zijn: mensen die met elkaar in contact treden hebben 
een gelijke status, ze werken samen in een omgeving die vrij is van concurrentie, ze 
werken aan een gezamenlijk doel waarbij ze afhankelijk zijn van elkaar voor het bereiken 
van dat doel, en er is ‘institutionele ondersteuning’ door de leidinggevenden (dit is de 
zogenaamde ‘contacttheorie’)4. 

 → Het is dus nuttig om mensen van diverse achtergronden binnen je organisatie te laten 
samenwerken, maar zorg ervoor dat deze voorwaarden vervuld zijn. Hoe verleidelijk het 
ook kan zijn om mensen gewoon informeel samen te brengen, dat zal niet noodzakelijk 
leiden tot vermindering van vooroordelen.

Er bestaan goede experten die je daarin kunnen bijstaan. Zij zullen hun sensibilisering over 
onbewuste vooroordelen aanvullen met een handelingskader, en je teamleden daarin trainen. Zij 
weten ook hoe je na de sensibilisering de uitwerking van vooroordelen in de dagelijkse praktijk 
kunt verminderen.    

4  J.W. VAN DE MAAT, Kennisplatform Integratie en Samenleving, Overbruggen van vooroordelen door kennismaking. Onder welke 
omstandigheden werkt het?, 2016, https://www.kis.nl/sites/default/files/bestanden/Publicaties/overbruggen-vooroordelen-door-
kennismaking.pdf 

https://www.kis.nl/sites/default/files/bestanden/Publicaties/overbruggen-vooroordelen-door-kennismaking.pdf
https://www.kis.nl/sites/default/files/bestanden/Publicaties/overbruggen-vooroordelen-door-kennismaking.pdf
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5. Verbeter de kennismaking

Wat?

Hoe hoger de kwaliteit van een kennismaking is, hoe minder kans vooroordelen en discriminatie 
krijgen. 

Hoe?

Er zijn verschillende mogelijkheden om binnen je organisatie op een kwalitatieve manier nieuwe 
gezichten te leren kennen. Het komt er natuurlijk vaak op neer om voldoende tijd vrij te maken, 
zowel voor het kennismaken op zich, als voor het opzetten van een programma dat zorgt voor 
kwalitatieve kennismaking.

 → Langere sollicitatiegesprekken in 
verschillende rondes. De organisaties 
in de praktijkvoorbeelden geven 
allemaal aan dat ze veel tijd steken in 
het leren kennen van de kandidaten.

 → Via stages kunnen nieuwe mensen 
een tijdje meedraaien, waardoor je 
ze uitgebreider kan leren kennen. Dat 
kan een stage zijn in het kader van 
een opleiding of studierichting, maar 
er zijn ook vrijere vormen mogelijk, 
zoals een Beroepsinlevingsstage 
(BIS) of een Individuele Beroepsopleiding (IBO). Voor elke situatie is er wel een geschikte 
stagevorm te vinden. Een vaste contactpersoon bij VDAB kan daarbij een flinke hulp zijn.

 → Teamleden, in het bijzonder leidinggevenden, kunnen deelnemen aan 
mentoringprogramma’s. Daarin begeleid je enkele uren per week een werkzoekende: 
je leert elkaar kennen, definieert samen een professioneel project, zoekt naar vacatures 
en opleidingen, en oefent voor sollicitaties. Dat kan een aangename manier zijn om het 
netwerk van je organisatie te verruimen en om bij te leren over de leefwereld van nieuwe 
doelgroepen.

Er bestaan organisaties die zo’n mentoringprogramma professioneel ondersteunen, zoals Duo 
for a Job, Motivation United (AIF+), Team Up (FMDO), GATAM, RiseSmart en Mentoring@Work. Zij 
hebben ofwel een landelijk ofwel een regionaal werkgebied.
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6. Breid de wervingskanalen uit

Wat?

Breid je wervingskanalen uit en differentieer hoe je ze benadert.

Waarom?

Bij het verspreiden van vacatures is het bereik vaak beperkt tot het bestaande netwerk van een 
organisatie. Hoe homogener dat netwerk is, hoe gelijkaardiger de respons. Het louter verspreiden 
via websites en sociale media vergroot wel dat bereik, maar neemt dat homogeniteitseffect niet 
vanzelf weg. Veel kandidaten bevinden zich namelijk in de zogenaamde ‘blinde vlekken’ van een 
organisatie. 

Hoe?

Er zijn verschillende mogelijkheden om je netwerk uit te breiden. We raden aan om die te 
combineren en per zoekkanaal te differentiëren hoe je ze benadert en welke opvolging je eraan 
geeft. Je kan bijvoorbeeld beslissen om mensen die uit een nieuw wervingskanaal komen, sowieso 
uit te nodigen. Leg lijsten met contactpersonen aan en houd die up-to-date. 

 → Gebruik je sociale media en website effectief. Dat blijft voor veel buitenstaanders de 
eerste kennismaking met jouw organisatie. 

 → Breid je informele netwerken gericht uit met mensen uit nieuwe doelgroepen. Leer 
rolmodellen kennen binnen verschillende gemeenschappen en voeg ze toe aan je 
netwerk: studieverenigingen, vrijetijdsorganisaties, jeugdcentra, babbelgroepen, (G-)
sportverenigingen enzovoort. Je kunt gezamenlijke activiteiten organiseren om hen te 
leren kennen. Vraag wat je voor hen kan doen.

 → Leer organisaties in je regio kennen die met diversiteit en tewerkstelling bezig 
zijn. Er zijn steeds meer initiatieven, zoals ENAIP-Limburg, Blenders, #SheDIDIT, A 
Seat at the Table, Bxl@Work, Bindus Works enzovoort. Ook de hierboven genoemde 
mentoringorganisaties mag je daarbij rekenen.

 → Wees selectief met doorverwijzingen vanuit je bestaande netwerk. Wie enkel beroep doet 
op een bestaand netwerk dat in hoge mate op de organisatie lijkt, zal een gelijkaardige 
respons krijgen. Heb je al een aantal mensen uit ondervertegenwoordigde groepen in 
je organisatie, zet hun kennis en netwerk dan in om een ander en diverser publiek te 
bereiken. 

 → Zet niet louter in op nichekanalen die enkel bekend zijn bij mensen met specifieke 
vooropleiding. Vergeet niet dat veel mensen uit kansengroepen daar minder vertrouwd 
mee zijn, maar de grote kanalen, zoals VDAB of Actiris, wel kennen. 

 → Ook stages (en studentenjobs) kunnen interessante aanwervingskanalen vormen. Je kan 
voor stagemogelijkheden en kandidaten aankloppen bij VDAB, maar ook bij specifieke 
vooropleidingen in het secundair, hoger of volwassenenonderwijs. 
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Tijdelijke 
voorrangsmaatregelen met 
een wettelijke ruggensteun? 
Dat is positieve actie!

Voor we de praktijkvoorbeelden induiken, lichten we positieve actie nog verder toe. Dat is een 
verzamelterm voor tijdelijke voorrangsmaatregelen die je kunt inzetten voor de verschillende 
fases van de arbeidsrelatie. Elke organisatie kan zelf, binnen een wettelijk kader, een positieve 
actie op maat in elkaar boksen. 

Wat is positieve actie?

Positieve acties zijn tijdelijke voorrangs-
maatregelen om de feitelijke ongelijkheid 
van een achtergestelde groep weg te werken. 
Je mag met je positieve actie een onderscheid 
maken in de behandeling van mensen, omdat 
er gegronde redenen voor zijn. Positieve acties 
zijn zowel een uitzondering op het discrimi-
natieverbod als een manier om gelijkheid te 
realiseren en structurele discriminatie weg 
te werken. 

In de cases hieronder zien we de volgende 
voorbeelden van positieve acties. Je kunt er 
verderop meer over lezen:

 → APCO Worldwide: vier gerichte aanwervingen per jaar, die voorbehouden zijn voor 
mensen met origine in Noord-Afrika, Sub-Sahara of het Midden-Oosten.

 → Stad Gent: BIS-stages die voorbehouden zijn voor hoger opgeleide mensen van 
buitenlandse herkomst of met een arbeidsbeperking.

 → ’t Pasrel: bij de keuze tussen twee mensen met gelijke competenties, gaat de voorkeur 
naar iemand die uit een groep met minder kansen komt, bijvoorbeeld door een 
migratieachtergrond.

 → TRILL: tijdelijke quota waarbij bepaalde profielen die oververtegenwoordigd zijn in de 
teams, ook bij vrijwilligers en raad van bestuur, even niet meer worden aangeworven.
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Positieve acties bestaan ook voor mensen met een beperking, in de vorm van een ondersteu-
ningspremie, of voor vrouwen in hogere kaderfuncties, in de vorm van quota. Je zou een positieve 
actie kunnen bedenken voor elke groep met een beschermd discriminatiecriterium die je kunt 
identificeren en die op een bepaald niveau ondervertegenwoordigd is. 

Wat zijn de voorwaarden voor een gewettigde positieve actie?

1. Er moet een kennelijke ongelijkheid zijn. Bijvoorbeeld: er is nauwelijks iemand met een 
migratieachtergrond die werkt voor de organisatie, terwijl de bevolkingsgroep waaraan 
de diensten worden geleverd heel divers is.

2. De doelstelling van de positieve actie  moet het wegwerken van deze ongelijkheid zijn.

3. De maatregel moet tijdelijk zijn.

4. De maatregel mag de rechten van anderen niet onnodig beperken.

Wettelijke procedure 

Sinds 2019 bestaat er in België wetgeving die positieve actie omschrijft en de voorwaarden heeft 
vastgelegd (K.B. 11/02/2019). Een onderneming die een beroep doet op deze procedure, heeft een 
belangrijke ruggensteun. Die komt erop neer dat de actie, wanneer ze door de bevoegde minister 
wordt goedgekeurd, conform de non-discriminatiewetgeving wordt beschouwd. Het positieve 
actieplan wordt dan niet beschouwd als een verboden vorm van discriminatie.

Maar de procedure hoeft niet gevolgd te worden om actie te ondernemen. Ook zonder formele 
aanvraag kun je spreken van een positieve actie. Je hoeft je tijdelijke maatregelen dus niet 
voor te leggen aan de overheid, zolang je bovenstaande wettelijke voorwaarden respecteert. 
In de voorbeelden hierboven heeft APCO Worldwide de procedure wel gevolgd en goedkeuring 
gekregen.

Hoe kun je een positieve actie op voorhand laten goedkeuren?

 → Stuur je aanvraag naar de Federale overheidsdienst Werk (FOD WASO), meer bepaald de 
griffie van de dienst Collectieve Arbeidsbetrekkingen: coa@werk.belgie.be

 → In je aanvraag vermeld je de volgende elementen: 

• Over welk beschermd criterium uit de antidiscriminatiewetgeving het gaat, 
bijvoorbeeld zogenaamd ras/afkomst.

• Het bestaan van de kennelijke ongelijkheid: de ondervertegenwoordiging van de 
doelgroep.

• Een omschrijving van de doelstelling en de concrete uitwerking van de positieve actie.

• De verwachte duur van de positieve actie.

 → De minister van Werk moet binnen twee maanden een beslissing nemen.

https://www.unia.be/files/Documenten/Wetgeving/20190211_KB_positieve_actie_NL.pdf
mailto:coa@werk.belgie.be
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Nog enkele voorbeelden

Je kan positieve acties treffen voor de verschillende fases van het selectieproces en die afstemmen 
op de uitdagingen van jouw organisatie. Een greep uit het aanbod:

 → Vacatures eerst gericht verspreiden 
via specifieke vacaturekanalen, 
om zo kandidaten uit bepaalde 
ondervertegenwoordigde groepen te 
bereiken, en ze pas breder verspreiden 
wanneer ze na een bepaalde termijn niet 
ingevuld raken. 

 → Opleidingsprogramma’s en trajecten 
voorbehouden voor kansengroepen, 
waardoor je hun kans op selectie en 
duurzame tewerkstelling maximaliseert. 

 → Een minimumbereik nastreven 
van sollicitanten uit een 
ondervertegenwoordigde groep 
(bijvoorbeeld: minstens 15 
procent kandidaten met een 
migratieachtergrond of minstens 30 
procent vrouwen).

 → Verplichting inbouwen om minstens 
1 kandidaat uit een bepaalde 
kansengroep uit te nodigen voor het 
laatste selectiegesprek, als die voldoet 
aan de basisvereisten voor de job.  

 → Voorrang geven aan mensen uit een ondervertegenwoordigde groep bij gelijke (basis-)
geschiktheid voor de job. 

 → Een wervingsreserve aanleggen van kandidaten uit een kansengroep en die systematisch 
aanspreken. 

 → Stages aanbieden aan ondervertegenwoordigde groepen, waarna ze bij positieve 
evaluatie gedurende enkele jaren voor soortgelijke jobs onmiddellijk kunnen worden 
aangeworven.

 → Mentoring opzetten voor werknemers uit een ondervertegenwoordigde groep om hun 
doorstroom naar hogere functies te stimuleren.
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Vijf praktijkvoorbeelden 
die aantonen dat het kan

Positieve actie in de profit: APCO Worldwide

Wat is APCO Worldwide?

APCO Worldwide is een adviesbureau voor strategische commu-
nicatie in publieke zaken. In Brussel werken de consultants vaak 
voor Europese instellingen. De consultants van APCO bieden advies 
aan klanten op het gebied van communicatie, overheidsrelaties, 
organisatorische transformatie, maatschappelijke impact en merk-
marketing.

APCO is er trots op een onafhankelijk bedrijf te zijn dat voor 
het grootste deel in handen is van vrouwen. Het is een van 
oorsprong Amerikaans bedrijf, maar het is wereldwijd actief 
en heeft meer dan 800 werknemers. In het Brusselse kantoor 
werken een zestigtal mensen. 

Joana Van Wynsberghe is de HR Business Partner voor 
de kantoren van APCO in Brussel en Parijs. Ze legt uit welke 
stappen APCO in Brussel bij de rekrutering ondernam om 
de diversiteit te verhogen.

“We hebben gemerkt dat ons team in Brussel niet zo divers is 
op het gebied van afkomst en opleiding. De mensen komen 
wel uit verschillende Europese landen, maar hebben vaak 

een gelijkaardige achtergrond en dezelfde soort studies gevolgd, zoals politieke wetenschappen 
aan Franse of Britse universiteiten. We beseften dat dit niet representatief is voor de omgeving 
waarin we actief zijn. We hebben mensen met verschillende achtergronden nodig.”

Blind recruiting

“Een jaar geleden introduceerden we ‘blind recruiting’ in Europa, oftewel ‘blinde’, wervingspro-
cessen, voor alle functies op instapniveau, dus de stagiairs en juniors. Dat betekent dat al de solli-
citaties in de screeningfase anoniem zijn. We vragen kandidaten wel om hun cv te uploaden, 
maar die houden we gescheiden van de eerste selectie.
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In plaats daarvan vragen we de kandidaten om vier vragen uit de STAR-methode schriftelijk te 
beantwoorden. Dat zijn vragen die elke kandidaat vanuit levenservaring kan beantwoorden, zoals: 
hoe pak je het aan als je aan meerdere projecten tegelijk moet werken? Of: beschrijf een opdracht 
die volledig nieuw voor je was, iets dat je nog nooit eerder had gedaan. Hoe heb je dat aangepakt? 
Maar ook: wat is je grootste prestatie tot nu toe? Op welke resultaten, ben je het meest trots?

Ik anonimiseer de antwoorden en geef ze een nummer. De consultants bepalen dan welke 
nummers ze uitnodigen voor de selectie. Cv’s worden alleen in de fase van het sollicitatiegesprek 
bekeken. Op deze manier hebben we twee erg goede consultants aangeworven, maar die hadden 
toch nog een gelijkaardige achtergrond. We beseffen dat we op andere plaatsen niet voldoende 
bekend zijn, en dat er dus meer nodig is.”

Positieve actie

“Binnen APCO is er een nieuw wereldwijd diversiteitsprogramma, dat we sinds vorig jaar lokaal 
uitwerken. De eerste vraag die we ons daarbij stelden was de doelgroep: wie willen we aanspreken? 
Want Brussel is niet in de VS of het Verenigd Koninkrijk. Samen met UNIA onderzochten we demo-
grafische gegevens, en daaruit blijkt dat veel voorkomende Brusselse bevolkingsgroepen met 
als achtergrond Afrika en het Midden-Oosten nauwelijks in ons team vertegenwoordigd zijn. Zo 
bepaalden we onze doelgroep.

We hebben een positieve actie opgesteld en die voorgelegd aan de federale overheidsdienst. Na 
twee maanden kregen we de goedkeuring van de minister.

Onze positieve actie bestaat uit drie onderdelen. Om te beginnen zijn er vier gerichte aanwer-
vingen per jaar die voorbehouden zijn voor de doelgroep. Enkel mensen met een achtergrond in 
Noord-Afrika, Sub-Sahara of het Midden-Oosten kunnen zich kandidaat stellen. Dat vermelden 
we specifiek bovenaan de vacature. Verderop in de vacature volgt de verantwoording: dat we 
erkennen dat ons team niet representatief is, waarom we deze doelgroep voorrang geven en dat 
we een positief actieplan hebben, met goedkeuring van de minister.

De vier aanwervingen zijn betaalde stages van zes maanden, wat binnen APCO erg gebruikelijk is 
en wat al vaak leidde tot doorstroming. Het zijn CIP-stages (Convention d’Immersion Profession-
nelle, vergelijkbaar met BIS-stage in Vlaanderen). De eerste twee mensen zijn nu bezig. Zij kunnen 
aan het eind van hun stage een arbeidscontract aangeboden krijgen. Na hun termijn van zes 
maanden beginnen de volgende twee stagiairs. 

Het tweede onderdeel van onze positieve actie is de diversiteit binnen ons team meten, en 
binnen alle sollicitaties (track and measure). Zo kunnen we onze positieve actie aanpassen en de 
doelgroepen verfijnen als dat nodig is. We hebben een lijst met honderd nieuwe organisaties en 
verenigingen met wie we contact hebben gezocht en waar we onze vacatures voortaan bekend 
zullen maken. Vervolgens monitoren we welk effect dat heeft op de sollicitaties. Daarnaast 
mochten de personeelsleden binnen ons team vrijwillig en anoniem een bevraging invullen. Later 
doen we dat opnieuw en zo houden we de evolutie bij.
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Ten slotte zullen we ook evenementen organiseren die voorbehouden zijn aan de doelgroepen, 
om hen te informeren over APCO, over onze positieve actie en over de professionele wereld waarin 
we werken. We leggen contacten met studentenverenigingen, onder andere Binabi aan de ULB, 
om infosessies te organiseren.”

Een stad met een plan: Stad Gent
De Stad Gent wil als werkgever een weerspiegeling zijn van de 
eigen bevolking. Voor de periode 2021 – 2025 heeft het stads-
bestuur een strategisch kader met verschillende acties rond 
diversiteit en inclusie.

Naomi Mike is de HR-coördinator Diversiteit en 
Inclusie. Ze licht het belang van het strategisch 
kader toe. 

“Het kader is van belang voor het draagvlak, 
zodat iedereen voelt dat het een gemeenschap-
pelijke prioriteit is. Het is een actieplan voor elk 
departement. We evalueren de departementen op 
het halen van de doelen op vlak van diversiteit en 
inclusie. Waar het vroeger vooral een verhaal was 
van HR en Selectie, wordt het nu meer en meer een 
verhaal van de ganse organisatie.”

Selectie

Bij de Dienst Selectie zijn Vanessa Veranneman en Koen Vanderschelden, twee arbeidspsycho-
logen, halftijds vrijgesteld om de selectie op vlak van diversiteit en inclusie te verbeteren. Ze 
lichten enkele zaken uit het actieplan toe.

Koen: “Er zijn heel wat actiepunten binnen deze beleidstermijn. Die gaan over begrijpelijke taal in 
vacatureteksten, over een diverse jury, over doelgericht rekruteren en over drempels weghalen in 
de selectieprocedure.”

Vanessa: “Voor een objectieve beoordeling werken we al vele jaren met beoordelingssleu-
tels, om scores te geven op kwantitatieve en kwalitatieve criteria. De schriftelijke testen van de 
kandidaten worden anoniem beoordeeld. We weten zelf bijvoorbeeld niet wie interne of externe 
kandidaten zijn, om objectiviteit te garanderen. De vragen en de sleutels zijn gestandaardiseerd 
en gebaseerd op een competentiehandboek en functiebeschrijvingen. Ik denk dat dat eigen is 
aan een overheidssetting waarbij je alle kandidaten gelijk moet behandelen.

https://stad.gent/sites/default/files/media/documents/Strategisch%20Kader%20Diversiteit%20en%20Inclusie%202021-2025.pdf
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In elke jury zit één arbeidspsycholoog, de manager van de dienst en een extern jurylid. Als arbeids-
psychologen kennen wij de effecten van onbewuste vooroordelen vanuit onze opleiding. Bijvoor-
beeld dat je iemand die op jou lijkt eerder positief zal beoordelen. Dat staat ook in ons hande-
lingskader voor de juryleden. Wij hebben daar als arbeidspsychologen een actieve, remediërende 
rol in. Daarnaast zetten we stappen om de jury’s diverser te maken. We zijn een databank aan het 
opbouwen met meer externe juryleden die de selecties kunnen bijwonen.” 

Naomi: “Ons stagebeleid willen we ook verder uitwerken. Binnen onze dienst is een collega bijna 
voltijds bezig met BIS-stages. We hebben die ingericht voor mensen van buitenlandse herkomst 
of mensen met een arbeidsbeperking met een master- en bacheloropleiding, omdat we op 
die niveaus onderrepresentatie hebben. We krijgen veel kandidaten en daar zitten echt sterke 
profielen tussen. We vragen ons af waarom die sterke kandidaten geen job vinden. 

Doorstroming na de stage is niet evident, dat is in de profit waarschijnlijk gemakkelijker. Bij ons 
moeten de mensen voor een contract van onbepaalde duur meedoen met de externe procedure 
en dan is het niet vanzelfsprekend om de allerbeste te zijn. Daar hebben we nog geen oplossing 
voor gevonden. Wel krijgen redelijk wat mensen een contract van bepaalde duur.” 

Non-discriminatie als sociale norm

Koen: “Het inclusiestatement en het strategisch kader staan op onze jobsite. Nieuwe personeels-
leden ondertekenen bij hun contract een anti-discriminatieverklaring waarin staat dat ze zich 
niet schuldig zullen maken aan eender welke vorm van discriminatie tijdens hun dienstverband. 
Dat is al verplicht sinds 2012.”

Naomi: “We houden sinds 2016 cijfers bij over personen van buitenlandse herkomst op de verschil-
lende niveaus in ons personeelsbestand. Voor de bestaande collega’s zijn we bezig met een 
communicatietraject, om bewuster met elkaar te communiceren. We organiseren opleidingen en 
webinars over bijvoorbeeld unconscious bias (onbewuste vooroordelen), en we delen getuige-
nissen van collega’s op ons intranet.”

Jeugdzorg met minder diversiteitszorgen: ‘t Pasrel

Wie is ‘t Pasrel?

In Vilvoorde, Halle en Schaarbeek vind je de huizen van ‘t Pasrel: een 
erkend onthaal-, oriëntatie- en observatiecentrum voor jongeren in 
problematische gezinssituaties. ‘Pasrel’ is een Brussels woord voor 
‘bruggetje’. 

De vzw kan rekenen op een vijftigtal medewerkers, onder wie heel wat begeleiders. Omdat ze 
beseften dat de organisatie niet representatief is voor de omgeving waarin ze opereert, werd in 
2020 beslist om te starten met een ‘project diversiteit’ voor twee jaar. Een van de medewerkers, 
Mariam Lamrani, kreeg de deeltijdse taak om dat uit te werken en blijvend te verankeren in de 
organisatie.
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Mariam: “Het stond de voorgaande jaren altijd op 
de agenda, maar we kwamen er niet toe door hoge 
werkdruk en andere prioriteiten. Het directiecomité 
en de raad van beheer hebben er nu bewust voor 
gekozen om er middelen voor vrij te maken. Ook kreeg 
iemand een mandaat, zodat we er effectief mee aan 
de slag gingen. Samen met Elke Lamote, coördinator 
hulpverlening en kwaliteit, trek en coördineer ik het 
project.

We zijn begonnen met de jongeren en het personeel 
te horen, via diepteinterviews en enquêtes, om te 
zien waar de noden liggen. Op basis van de resultaten 
gingen we aan de slag met vier thema’s: een visie op 
inclusie en diversiteit, taalbeleid, inclusief perso-
neelsbeleid en het thema waarmee we zijn begonnen: 
antiracisme/antidiscriminatie. 

Bij de start van het project stelden we een adviesgroep samen, met externe mensen met expertise, 
maar ook een vertegenwoordiger van elk van onze drie huizen en iemand van de directie. We 
merken dat het van belang is om steeds in gesprek te gaan met alle personeelsleden en iedereen 
op de hoogte te houden van alle stappen van het project. Als je daadwerkelijk veranderingen wilt 
op lange termijn moet je een veranderingsproces aangaan met de hele organisatie. 

We schreven onze visietekst uit door iedereen te bevragen. Zo creëren we draagvlak waarmee 
we iedereen mee kunnen krijgen. Daarom hebben we ook alle teksten vertaald naar het Frans, 
zodat Franstalige collega’s - vaak logistiek medewerkers - het ook begrijpen en hun stem wordt 
gehoord.”

Rekrutering

“Binnen het thema ‘inclusief personeelsbeleid’ hebben we onze rekrutering aangepast. Wat we 
al langer deden is de cv’s en motivatiebrieven anoniem maken. Iemand van onze administratie 
haalt de naam, leeftijd, burgerlijke staat en geslacht weg. Zo gaat de eerste blik naar de compe-
tenties en zo voorkomen we discriminatie. 

Bij een aanwerving voor een artistiek project zijn we recent begonnen met een format voor 
objectieve beoordelingscriteria. Iedereen beoordeelde en quoteerde de geanonimiseerde 
brieven op basis van een door ons opgesteld scoreformulier. Meerdere mensen beoordeelden de 
formulieren gescheiden, zodat ze elkaar niet beïnvloedden. Bij de gesprekken in de tweede ronde 
hadden we ook een scorekaart met beoordelingscriteria. We gaan deze manier van werken in de 
toekomst toepassen bij meer vacatures.



35

LEVL REKRUTEREN ZONDER TE DISCRIMINEREN

In onze sollicitatieprocedure voor begeleiders krijgen sollicitanten een casus: een problematiek 
binnen een gezin. We hebben onze casussen herschreven met concrete interculturele situaties uit 
de zorg. Op die manier zien we of kandidaten voeling hebben met het thema en hoe ze omgaan 
met meerstemmigheid. We nemen ook veel meer tijd voor kennismaking tijdens de gesprekken.”

Instroom

“In het kader van ons project ‘diversiteit’ brengen we voor het derde jaar de culturele diversiteit 
onder de medewerkers in beeld. Verschillende acties op dat vlak zorgden al voor groei. Deze kleine 
vooruitgang komt vooral door de groeiende diversiteit in onze begeleidersgroep en onze staf. Zo 
hadden in 2020 vier van de twaalf nieuwe medewerkers een diverse achtergrond.

Ik wil hier graag nog benadrukken dat diversiteit gaat over een mix, en over verschillen en cijfers. 
Maar de essentie moet vooral liggen in hoe we met die verschillen omgaan. Inclusie is een 
houding met een aantal waarden die deel uitmaakt van de organisatie. Het is een voortdurend 
proces.  

Om de instroom te verbreden, werken we samen met hogescholen: studenten komen bij ons stage 
doen en kunnen doorstromen naar vaste contracten. Veel begeleiders zijn ooit stagiair geweest, 
ik ben daar zelf ook een voorbeeld van. We delen onze vacatures ook in studentengroepen op 
Facebook.

Daarnaast neemt ’t Pasrel als participatieorganisatie deel aan de ‘4de pijler’. De bedoeling daarvan 
is om een inburgeraar te laten meedraaien als vrijwilliger in de organisatie. Er is tijdens de zomer 
iemand een maand komen meedraaien in een leefgroep, en dat was een erg positief verhaal voor 
alle betrokkenen.” 

Non-discriminatie

“Sensibiliseren over vooroordelen moet op alle niveaus gebeuren, niet enkel bij rekrutering. Wat 
we wel doen is een positieve actie: bij de keuze tussen twee mensen met gelijke competenties, 
gaat de voorkeur naar iemand die uit een groep met minder kansen komt, bijvoorbeeld iemand 
met een migratieachtergrond. We zijn daarover in gesprek gegaan met het personeel, om dat uit 
te leggen.

We hebben de vacatures aangepast om de leesbaarheid te verhogen en ze aantrekkelijker te 
maken voor kandidaten uit kansengroepen. We merkten dat we te veel vakjargon gebruikten en 
te veel uitleg gaven. Helemaal bovenaan de vacatures staat een non-discriminatieclausule, en we 
benoemen de meerwaarde van meertaligheid of van voeling met gezinnen met migratieachter-
grond. Onze vacatures zijn nu aantrekkelijker voor een groter publiek.

We omschrijven ons als actief pluralistisch. ’t Pasrel staat open voor verschillende  levensbeschou-
wingen en het principe van non-neutraliteit. Dat was in het verleden anders. Omdat het draagvlak 
groot was, herbekeek ‘t Pasrel zijn standpunt. We merken dat er nu effectief meer mensen met 
een hoofddoek aan boord blijven.”
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Artistiek verbindend met een visie: TRILL
“Art is our playground. Let’s change the rules we play by.” Met deze slagzin 
biedt de cultuureducatieve organisatie TRILL de kans aan jongeren om 
ruimte in te nemen en zich uit te drukken. Met workshops, activiteiten 
en projecten die vanuit de jongeren zelf komen, experimenteren ze met 
verschillende kunstvormen. TRILL is het resultaat van een fusie tussen 
Artforum en Urban Woorden, twee vzw’s die elk op een eigen manier 
aan kunsteducatie en jeugdwerk deden.

TRILL kiest er voluit voor een community te zijn: de kinderen, jongeren en 
kunstenaars beslissen mee hoe de werking tegemoet kan komen aan hun noden. Dat trans-
parante verhaal stuurt de ganse organisatie, en ook het rekruteringsbeleid, zo legt teamcoach 
Angela Tillieu Olodo uit. “Mensen moeten zich erin kunnen herkennen.”

Aan rekrutering gaan een proces vooraf

“We zien onze HR en rekrutering als deel van een 
groter geheel. We willen dat het een transparant 
verhaal is en we streven ernaar om steeds op 
dezelfde manier te werk te gaan, ook voor bestuurs-
leden en vrijwilligers. We hebben wel veel collega’s 
met een migratieachtergrond, maar dat wil niet 
zeggen dat het experten zijn in discriminatie, of dat 
ze dat willen zijn. Voor een externe blik doen we 
beroep op iemand die ervaring heeft in de materie. 
Daar trekken we budget voor uit. 

Wij hebben een heel jong team: mensen die niet per 
se veel professionele ervaring hebben, maar wel erva-
ringsdeskundigheid en voeling met een bepaalde 

doelgroep. Die mensen coachen we dan op andere skills. Dat zijn zaken die je op voorhand moet 
uitklaren, zodat je weet wat je aan het doen bent als je iemand wil aanwerven. 

Kortom, er gaat een gans proces aan vooraf, voor je een vacature uitstuurt. Je moet helder 
krijgen welke profielen je wil en ook welke profielen je niet kunt rekruteren. Ja, dat kost tijd, 
maar vaak blijkt op lange termijn dat je beter eerst de tijd kunt nemen. Het heeft geen zin om 
een inclusief rekruteringsbeleid te hebben en vervolgens mensen aan hun lot over te laten. Het 
rekruteren alleen is niet genoeg om mensen bij je te houden. Je hebt op voorhand een plan nodig.

In ons plan hebben we tijdelijke quota opgenomen. Bepaalde profielen die zich altijd aanbieden 
en oververtegenwoordigd zijn in onze teams, ook bij de raad van bestuur en bij de kunstenaars, 
nemen we even niet meer aan. Deze inhaalbeweging is noodzakelijk. Je zal altijd blinde vlekken 
houden, maar door voor meer evenwicht te zorgen, kan je er toch een aantal oplossen.” 
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Selectie

“Wanneer we een vacature opstellen, stellen we de functie en het competentieprofiel zo scherp 
mogelijk. Mensen met weinig toegang tot de arbeidsmarkt, maar veel skills, worden afgeschrikt 
door vacatures die een allegaartje zijn van van alles. Dan denken ze dat het niets voor hen is. Hoe 
concreter en hoe minder vakjargon, hoe beter. Een stom voorbeeld misschien, maar in plaats van 
‘je bent goed in retroplanning’ kun je ook gewoon zeggen ‘je kan goed plannen’.

Overweeg ook altijd of een diploma echt nodig is. Er wordt nog zo vaak een bachelor of master 
gevraagd, terwijl ik al met zoveel jongeren werkte die autodidact zijn maar wel veel skills hebben. 
Die jongeren hebben genoeg skills voor heel veel functies. En ze brengen ook altijd nieuwe skills 
binnen in de organisatie. Wij doen het al lang niet meer op diploma alleen.

Als je ten slotte in een vacature stelt dat je inclusief bent, zorg dan ook dat het effectief zo is. 
Sollicitanten voor wie het belangrijk is, gaan er opzoekingswerk over doen en je website en social 
media bekijken. Zorg dat je kunt verwoorden wat het concreet betekent wanneer mensen ernaar 
vragen.”

Office manager

Angela legt uit hoe ze een office manager hebben aangeworven.  

“De collega’s die de kandidaturen beoordeelden, konden voor elk punt dat we vroegen in de 
vacature een code geven: een A wanneer ze het erin lazen, een B wanneer dat niet zo was, een 
vraagteken bij twijfel, of openlaten wanneer ze het niet wisten. Zo kwamen we tot een eerste, 
objectieve selectie.

Voor de bekendmaking van de vacature gooiden we een aantal lijntjes uit bij organisaties die 
werkzoekenden begeleiden in onze regio, zoals Motivation United, Groep Intro, Mentoring@Work, 
GTB en OCMW Leuven. Daarnaast deden we ook beroep op Defactum, die ons bij deze inclusieve 
aanwervingsprocedure begeleidde. We besloten om de kandidaten die via hen kwamen sowieso 
uit te nodigen. Dat waren er drie. Je zou dat een positieve actie kunnen noemen, maar wij vonden 
het gewoon logisch. 

We voerden uitgebreide kennismakingsgesprekken met de STAR-methode. Daarbij legden we 
een vijftal concrete voorbeelden voor van dagdagelijkse situaties in onze organisatie. Zo kwamen 
we veel te weten over de sociale skills van de kandidaten, zonder dat het te veel als een screening 
overkwam.

Het tweede gesprek was een assessment dat de kandidaten een aantal dagen op voorhand 
ontvingen. Aan de hand van situaties die zich effectief in de functie voordoen, polsten we naar 
hun technische vaardigheden. Maar ook naar andere vaardigheden, bijvoorbeeld: ‘Hoe reageer je 
als je een boze telefoon krijgt van een middelbare school waar een artistiekeworkshopgever met 
een hoofddoek is geweest?’ Met die vraag polsen we hun vaardigheden rond intersectionaliteit en 
discriminatie.
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We hebben veel tijd gestoken in kennismaking en in persoonlijke feedback voor iedereen. Dat 
helpt beide partijen groeien. Omdat we iedere kandidaat op dezelfde manier evalueren, hadden 
we van iedereen een beoordeling. We bewaren die voor de toekomst. 

Mensen vergeten soms hoe stresserend het is om te solliciteren en hoe bepalend het is voor je 
eigenwaarde. De manier waarop je behandeld wordt bij een sollicitatie, vertelt heel veel over de 
organisatie. Kandidaten vertellen zulke dingen door.” 

Een eigentijdse buurtwinkel waar iedereen welkom is: 
SPAR Mechelen
De SPAR-buurtsupermarkt in Mechelen wordt al bijna 
honderd jaar door dezelfde familie gerund. De huidige 
zaakvoerder is Kristof Merckx. Zijn overgrootmoeder 
is een eeuw geleden de winkel in ‘koloniale waren en specerijen’ begonnen. Kristof is de vierde 
generatie en hij bouwde de winkel verder uit. 

SPAR Mechelen is een uit de kluiten gewassen buurtwinkel 
met zo’n 20 vaste medewerkers en 20 flexiwerkers of 
interims. Daarvan hebben er momenteel 18 een migratie-
achtergrond. Kristof legt uit hoe dat is gegroeid.

“Door de kleine schaal hadden we geen strategie voor de 
diversiteitsaanpak. Het gebeurde op een heel spontane 
manier. Maar we beslissen wel op basis van een visie op 
lange termijn. Ik heb het daarnet even opgezocht: er zijn 
138 verschillende nationaliteiten in Mechelen, dus zou het 
vreemd en niet zo slim zijn om me bij mijn personeel enkel 
op een bepaald deel van de bevolking te richten. SPAR 
is een buurtwinkel, dus mensen uit de buurt zijn meer 
gemotiveerd om er te werken en ik kijk ook niet verder. 

Er werkt een flink aantal mensen met migratieachtergrond bij ons. Ik ben ervan overtuigd dat dit 
andere werkzoekenden met een migratieachtergrond stimuleert om bij ons te komen solliciteren. 
Mijn emailadres gaat vlot rond onder de jongeren die op zoek zijn naar een vakantiejob. Kinderen 
van vroegere jobstudenten komen nu ook solliciteren, dus dat houdt zichzelf in stand.

Momenteel werkt er in het weekend een flexi-jobber die ooit als zestienjarige als jobstudente bij 
ons begon. Zij is van Marokkaanse origine. Ondertussen werkten haar twee zussen en haar twee 
broers al bij ons, de ene als vaste medewerker, de andere als student. Maar we kennen de hele 
familie en dat schept een band. Dan word je bijvoorbeeld al eens uitgenodigd op een trouwfeest!”
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Natuurlijke groei

“De diversiteit van medewerkers is geleidelijk toegenomen, en de aanpassingen gingen 
organisch. Als iemand bijvoorbeeld een gebedsruimte nodig had, werd dat simpelweg 
meegedeeld. Dan zorgden we daarvoor en dan vroegen we aan het personeel om de collega op 
gebedsmomenten niet te storen.

Taal is belangrijk voor de verkoop en voor onze onderlinge communicatie. Maar als er een 
basisniveau Nederlands is, is dat geen obstakel meer. De taal leren, gaat heel snel: als de persoon 
eenmaal begint te werken, zie je op twee à drie maanden een grote vooruitgang.

Wat de hoofddoek van moslima’s betreft, kan ik alleen maar melden dat mij dat helemaal niets 
kan schelen. Ik heb daar nooit een punt van gemaakt. De ene zus draagt er wel een en de andere 
zus niet. En ja, heel af en toe hoor je daar een opmerking over. Maar ondertussen is dat al jaren 
geleden, en dat is het probleem van de klant in kwestie. Ik zeg dan dat ze gerust een andere 
supermarkt mogen kiezen.” 

Diversiteit maakt het makkelijker

“Ik volg zelf geregeld opleidingen rond plezier op het werk, omgaan met stress, enzovoort. Enkele 
jaren geleden kon iedereen ons feedback geven over wat aangenaam werken is. Op basis daarvan 
hebben we kernwoorden in een charter gegoten en die opgehangen op het werk. ‘Respect’ komt 
vaak terug, dat is het DNA van de winkel geworden. Dus als er bijvoorbeeld iets respectloos’ 
gebeurt, wordt er naar dat document verwezen, want dat zijn de woorden van het personeel zelf 
en die gelden voor iedereen.

Met mensen met andere nationaliteiten of origines werken, is een leerproces. Het belangrijkste 
is om elkaar tegen te komen, samen te sporten bijvoorbeeld, en elkaar te leren kennen. Grapjes 
kunnen veel oplossen, maar kunnen ook verkeerd geïnterpreteerd worden, wat ook helpt om 
elkaar beter te leren kennen.

Iedereen winkelt graag, maar er moet ook iemand in de winkel staan. Het zijn lange diensten 
dus motivatie is nodig. Diversiteit maakt het gemakkelijker om een rooster te maken. Een 
voorbeeld: een collega van Marokkaanse origine ziet er helemaal geen graten in om op zondag te 
werken, want voor hem is vrijdag zijn ‘zondag’. Een Joodse medewerker wil juist weer op zaterdag 
thuis zijn, maar kan op een andere dag worden ingeschakeld. Het magisch kadertje met de 
kernwoorden helpt om iedereen steeds op dezelfde lijn te krijgen. Er moet hard gewerkt worden, 
maar SPAR Mechelen is een fijne plek om te werken.”
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Colofon
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Contact

Zoek je ondersteuning? Of heb je suggesties om dit dossier aan te vullen? We horen het graag. 

LEVL vzw
Vooruitgangstraat 323
1030 Brussel
info@levl.be
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