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Woord vooraf

Inclusie … Mooi woord. Veel gebruikt. Maar wat wordt er onder verstaan?
Veel mensen kijken wat wazig als je vraagt wat daar precies mee wordt bedoeld. Inclusie 
gaat over de arbeidsorganisatie (en de maatschappij) zo maken dat iedereen zich er wel-
kom voelt, en zijn of haar optimale bijdrage kan leveren.

En natuurlijk is iedereen voor! Althans, als je het mensen vraagt. Niemand wil anderen 
uitsluiten, uitzonderingen daargelaten misschien.

Toch blijkt inclusie een beladen onderwerp. Mensen zijn zich namelijk meestal niet 
bewust van het feit dat ze anderen uitsluiten. Dat is misschien wel het grootste probleem 
van inclusie, en ook de grootste kans! Want als je iedereen erbij wilt laten horen, hebben 
we allemaal wat te leren! Wij als schrijvers ook natuurlijk!

Dit katern beoogt inclusie zo neutraal mogelijk weer te geven, gericht op leden van de 
ondernemingsraad en hun praktijk, maar helaas inclusie is het tegenovergestelde van 
exclusie: de begrippen horen bij elkaar. Als je het over inclusie hebt, spreek je ook over 
exclusie. Meer inclusie betekent gewoon minder exclusie. 
Exclusie gebeurt vooral door de zogenoemde dominante groep in de organisatie, dus de 
mensen die in getal het meest zijn vertegenwoordigd en het voor het zeggen hebben. 
Minder exclusie (of zo je wilt meer inclusie) betekent dus niet het een beetje helpen van 
of aanpassingen doen voor minder vertegenwoordigde groepen. Het betekent vooral dat 
zaken die ‘we altijd als zo doen’ voor een deel, en soms fundamenteel anders moeten wor-
den, zodat er meer mensen kunnen meedoen, en de organisatie beter, duurzamer, sterker, 
wendbaarder, verbondener en leuker wordt.

Helaas zit er ook een enorme politiek lading op dit proces van inclusie. Denk maar aan 
#MeToo. Wordt er over inclusie gesproken, dan gaat het ook over exclusie en de pijn die 
dat veroorzaakt. Daar kunnen we niet omheen, zodat we veel maatschappelijke voorbeel-
den hebben gebruikt, die in ondernemingsraden en hun organisaties niet anders zullen 
liggen dan in Nederland als land. Laat je als lezer daardoor erkend en geïnspireerd voelen, 
en zeker niet aangevallen of veroordeeld. Dat laatste zal overigens alleen aan de orde zijn 
als u tot de meerderheid behoort. Inclusie vraagt van iedereen verandering, niet alleen 
van de minderheid. Zo’n vijftig jaar geleden zei de bekende (Afro-Amerikaanse en homo-
seksuele) schrijver James Baldwin 1) het al duidelijk ten aanzien van racisme, gericht 
naar de witte mensen: ‘Het gaat niet om mijn bevrijding, maar om die van jou. We gaan niet 

1  Baldwin wordt in het verband van inclusie tegenwoordig weer veel aangehaald, 
vooral omdat er in 2017 een documentaire over hem verschenen is getiteld “I’m not your 
negro”. Dat maakte weer eens duidelijk dat het een inspirerende man was.
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samenwerken om iets voor de arme, zwarte mensen te doen. We gaan iets voor elkaar doen 
om deze beangstigende wereld te redden’.

Inclusie is inderdaad voor iedereen. We wensen je veel inspiratie vanuit dit katern.

Isaäk Mol, Jolanda Kirpensteijn

Mei 2018.

result.indd   5 30-05-2018   13:37:50



I N C L U S I E

Sociaal Beleid Thema6 1 2 - 0 6 - 2 0 1 8

1. Inclusie

1.1 Wat is inclusie?
Simpel gezegd betekent inclusie dat iedereen kan meedoen. Bij inclusie denken we vaak 
als eerste aan mensen met een fysieke beperking, zoals iemand die in een rolstoel zit of 
visueel gehandicapt is. De bedoeling van inclusie is dat mensen zichzelf kunnen zijn in 
hun verscheidenheid. Dat alles wat voor de meerderheid als ‘normaal’ wordt gezien, ook 
daadwerkelijk voor iedereen bereikbaar is. Op dit moment is dat op veel plaatsen nog niet 
zo.

• Hoe leest iemand met een visuele beperking zijn e-mail, informatie op intranet of 
vindt hij zijn weg op internet?

• Hoe verwerkt iemand met een ernstige vorm van dyslexie (=leesprobleem) schriftelijk 
aangeboden en ingewikkelde instructies, of formele brieven?

• Hoe kan iemand in een rolstoel zich verplaatsen in het bedrijf? Welke onderdelen zijn 
niet of lastig toegankelijk? 2)

Deze vragen maken snel duidelijk dat ‘normaal’ meedoen lang niet voor iedereen normaal 
is. Helaas zijn er naast zichtbare fysieke beperkingen nog veel meer, vaak bijna ongrijp-
bare zaken die het in de praktijk moeilijker maken om normaal mee te doen.

Psychische beperkingen zijn minder zichtbaar en mensen die daarmee kampen worden 
door collega’s nog weleens weggezet als ‘dat is een autist’ of ‘dat is een borderliner’ in 
plaats van dat het iemand is met autisme of met borderline, die dus gewoon een collega is 
met talent. 
Als we nog verder kijken dan zien we al snel nog meer verschillen tussen mensen die ertoe 
kunnen leiden dat niet iedereen normaal kunnen meedoen.

• Hoe komt het nu toch dat vrouwen gemiddeld tussen de twintig en dertig procent min-
der betaald krijgen voor hetzelfde werk? Of dat er zo weinig vrouwen in topfuncties 
zitten?

• Wat maakt dat een Marokkaanse achternaam een significant lagere score, tot zelfs 
bijna nul, geeft bij uitnodigingen bij sollicitaties? Of dat werkgevers bij uitzendbu-
reaus melden dat ze slechte ervaringen hebben met Turkse werknemers en die dus lie-
ver niet willen?

2  De voorbeelden ontleend aan voorlichtingsfilmpje Wat is Inclusie van Ieder(in)
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• Hoe komt het dat er geen enkele profvoetballer homo- of biseksueel is, terwijl gemid-
deld zo’n zeven procent 3) van de mannen dit is? Of dat profsporters die zich wel 
‘outen’ dat pas doen aan het einde van of zelfs na hun carrière?

• Wat maakt dat we iemand van 45 jaar al als oudere zien, terwijl deze nog onder de 
gemiddelde leeftijd van de Nederlandse werknemer is en, zeker bij een hoger opge-
leide, nog niet eens op de helft van zijn werkzame leven is?

• Hoe komt het dat meer dan negentig procent van de nieuwkomers in Nederland (men-
sen met een vluchtverleden) niet aan betaald werk komt?

U zult bij deze vragen misschien al antwoorden denken te hebben. Dat is namelijk vaak 
wat deze vragen oproepen. Bijvoorbeeld dat vrouwen minder ambitieus zijn, kinderen 
moeten krijgen en die ook willen verzorgen of dat vrouwen niet kunnen onderhandelen. 
Of dat Marokkanen toch alle lijstjes met criminaliteit aanvoeren, en uit een andere cultuur 
komen met een ander arbeidsethos. En dat het echt toeval is dat er in jouw organisatie 
alleen hetero’s werken; want niemand heeft hier moeite met seksuele diversiteit…

De Netflixserie “Seven Seconds” (première februari 2018) laat een aardig voorbeeld 
zien van hoe de praktijk werkt. Eén van de hoofdpersonen, gespeeld door Claire-Hope 
Ashitey, is werkzaam als openbaar aanklager. Zij moet de moord op een zwarte jon-
gen onderzoeken, waarbij politieagenten zijn betrokken. Uiteindelijk komt het tot een 
rechtszaak, en krijgen de agenten een topadvocaat via de politievakbond. Deze topad-
vocaat nodigt de openbaar aanklager uit in een restaurant om de zaak te ‘bespreken’. De 
topadvocaat heet Sam Hennesey. In de ontmoeting aan het tafeltje zegt deze Hennesey 
iets over hun gelijkenis: de aanklaagster noemt zich K.J. Harper en lijkt met dat K.J. 
een (witte) man te zijn maar blijkt een (zwarte) vrouw. Hennesey zelf, gespeeld door 
Gretchen Mol, noemt zich Sam en lijkt daarmee ook een man, maar is ook een vrouw. 
Zij spelen daarmee handig in op de vooringenomenheid dat op dergelijke posities een 
(witte) man zou zitten.

Bij inclusie gaat het niet om dit soort antwoorden, dat zijn verdedigingen van een niet 
inclusieve situatie. Een inclusief beleid probeert te realiseren dat iedereen normaal kan 
meedoen. Dat de organisatie, het werk, het samenwerken en de normen en waarden zoda-
nig zijn georganiseerd dat iedereen op zijn of haar eigen manier normaal kan meedoen 
en zich thuis voelt bij die manier van werken. Dat een vrouw dus gewoon in de Raad van 
Bestuur kan én tegelijk haar moederschap kan vormgeven. Dat Marokkaanse sollicitanten 

3  Het precieze aandeel is lastig weer te geven, vanwege het ontbreken van pre-
cieze cijfers. Het SCP gaat in de lhbt-Monitor van 2016 uit van tussen de 4 en 7% lhbt-ers. 
Daarin zijn de trans- en biseksuelen meegerekend. Als die worden weggelaten, komt het 
op 4,4% van de mannen als homoseksueel (zijnde uitsluitend of voornamelijk aangetrok-
ken tot het eigen geslacht); voor vrouwen noemt het SCP 2,4% van hen als lesbienne.
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gewoon opgeroepen worden, dat LGBTQI 4) normaal gevonden wordt, en zo verder. Anders 
zijn door ras, geslacht of seksuele voorkeur is dan geen issue.

Intersectionaliteit of te wel kruispuntdenken, geeft een interessante blik op inclusie. 
Hier worden de verschillende vormen van onderdrukking en discriminatie niet onder-
scheidenlijk bestudeerd, maar volgt men een holistische aanpak. Hierbij worden ver-
schillende vormen van discriminatie en onderdrukking (zoals seksisme, racisme en 
homofobie) gezamenlijk en in hun onderlinge verband bestudeerd, omdat anders niet 
alle oorzaken en gevolgen ervan verklaard kunnen worden. Het begrip werd voor het 
eerst in 1989 door de Amerikaanse feministe Kimberlé Williams Crenshaw gebruikt.

Simpel uitgelegd door Anja Meulenbelt (Anja Meulenbelt weblog dinsdag 27 febru-
ari 2018) : Je kijkt eerst naar ongelijkheid op basis van klasse, kleur en sekse. En of je 
een beperking hebt of niet, of je past in de hokjes man en vrouw of niet, welke seksuele 
identiteit je hebt, of je oud bent of jong. En daardoorheen speelt ook de economie een 
grote rol, want als je zwart bent heb je minder kans op een baan, als je vrouw bent ver-
dien je meestal minder en doe je veel meer onbetaald werk, als je een beperking hebt is 
het veel moeilijker om van je eigen werk te kunnen leven, en zo zien we dat die onge-
lijkheden ook meestal financiële gevolgen hebben. Raciale gelijkwaardigheid en econo-
mische rechtvaardigheid zijn twee zaken die niet los van elkaar gezien kunnen worden.

Nu zult u misschien denken: dat gaat wel heel ver. Ja dat klopt! Normaal meedoen voor 
iedereen gaat heel ver.
Of u denkt: dat hebben we al geprobeerd, maar dat lukte toen niet. Ja, soms zijn dingen 
lastig en lukt zoiets niet in één keer. U begint tenslotte ook niet meteen met uw rijexa-
men, maar heeft eerst gemiddeld dertig lessen, en moet dan meestal nog meerdere keren 
afrijden voordat u uw rijbewijs heeft.

Kenmerk van inclusief beleid is dat het niet gaat om het problematiseren van zaken die 
diep ingesleten zitten. Het gaat om het denken in oplossingen. Zoals het maken van een 
intranet of een website die ook kan voorlezen (voor visueel gehandicapten) of het ontwer-
pen van een gebouw dat voor iedereen toegankelijk is. Maar ook om het aanpassen van de 
arbeidstijden en de manier van vergaderen. En dat organisaties bij het stellen van vacatu-
res telkens nadenken of de huidige organisatie van werk, taken, verantwoordelijkheden 
en bevoegdheden niet bepaalde groepen benadeelt of zelfs uitsluit. 

4  Officieel gebruikte, internationale afkorting voor Lesbian Gay Bisexual 
Transgender Queer Intersexual, vaak ook zonder toevoeging van de laatste twee als LGBT 
of in Nederlandse vertaling als LHBT: Lesbienne Homo Biseksueel Transgender.
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Een inclusieve organisatie is een organisatie die ervan uitgaat dat elke medewerker, net 
als elke klant, unieke talenten en eigenschappen heeft. De organisatie past zich daarom 
aan de medewerkers aan. Dat is wezenlijk anders dan een paar voorzieningen treffen en 
verder verlangen dat een ‘ander soort’ medewerker zich moet aanpassen aan de organisa-
tie. 

De kracht van inclusie zit in het aanpassen van de organisatie aan al die verschillende 
medewerkers en het zorgen dat alle medewerkers zich bij de organisatie thuis voelen. 
Organisaties die zich inclusief en divers ontwikkelen zijn veel beter in staat om zich aan 
te passen aan maatschappelijke ontwikkelingen, want de maatschappij is ook kleurrijk en 
divers.

Een recent bericht: mensen met een etnische achtergrond laten privézaken thuis. Voor 
LHBT’s geldt dat ook: ze zijn vaak op het werk ‘in de kast’. Bij Douglas moest een ver-
koopmedewerkster met hoofddoek naar het magazijn. Door protesten op Facebook komt 
het bedrijf daarop terug. Je mag wel anders zijn, maar je mag er niet voor uitkomen. Dat 
is eigenlijk heel raar. Inclusie is niet alleen uitgenodigd worden op het bal, maar dat je 
ook mee mag dansen op de vloer.

Hanneke Felten van Movisie pleit voor een brede aanpak van discriminatie, en niet meer 
LHBT of etnische achtergrond aanpakken, maar alles tegelijk.

Mee kunnen bewegen is voor organisaties heel belangrijk. De laatste jaren zijn er voor-
beelden van ‘eeuwenlange’ instituties die ineens blijken te kunnen omvallen of het heel 
moeilijk krijgen. Denk aan warenhuis V&D of Blokker die zichzelf opnieuw moet uitvin-
den en daar nog moeilijk in slaagt. Hetzelfde geldt voor zorgorganisaties, waar de tradi-
tionele organisaties steeds meer op beheer en management gestoeld werden, het moe-
ten afleggen tegen een organisatie als Buurtzorg, die cliënten centraal stelt én mede-
werkers meer professionele ruimte geeft.

Een inclusieve organisatie is dus een organisatie waarin iedereen kan meedoen en waar 
iedereen zich erbij voelt horen. Een organisatie die zich aanpast aan de unieke eigen-
schappen van haar medewerkers, en een organisatie die op de markt soepel meebeweegt 
met veranderingen en ontwikkelingen. Hier verhoudt inclusie zich één op één met diver-
siteit. En wie wil dat nu eigenlijk niet?
Overigens gaan sommige definities van inclusie nóg verder. Het hiervoor genoemde richt 
zich nog hoofdzakelijk op inclusie van mensen en op een inclusieve arbeidsmarkt. Je kunt 
daarboven natuurlijk ook naar het niveau van onze planeet (Planet Earth), kijken. Dan is 
inclusie een zodanig gebruik van de wereld dat het niet ten koste gaat van iets anders en 
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ligt inclusie dus heel dicht tegen duurzaamheid aan. Otto Scharmer (organisatiekundige 
verbonden aan MIT Boston) gebruikt de slogan ‘from ego to eco’ om dit te illustreren. 5)

In de film ‘Down to earth’ van het Nederlandse echtpaar Rolf Winters en Renata Heinen 
geven de geïnterviewde indigiouness (oorspronkelijke) leiders en wisdomkeepers van 
alle hoeken van de wereld steeds dezelfde boodschap: alles is één systeem; mensen, die-
ren, de natuur. En dat vraagt een heel ander handelingsperspectief dan wat wij gewend 
zijn.

Inclusie wordt ook wel gezien als het vervolg op duurzaamheid en diversiteit. 

1.1.1 Vier visies of definities van inclusie

1. Anita Hüten, inclusie-expert bij T’ik 6)

Inclusie betekent dat iedereen ongeacht zijn achtergrond of huidige situatie er als van-
zelfsprekend bij hoort. De situatie die ontstaat wanneer iemand ervaart dat hij welkom is 
en contact kan maken met zijn omgeving (Hütten, 2012, p.19). Inclusie Nieuwe Stijl gaat 
nadrukkelijk over insluiting van álle mensen, niet alleen mensen met een beperking of 
‘achtergestelde groepen’.

5  Recent heeft Scharmer een beknopte en duidelijke versie van zijn eerdere dikke 
boeken gemaakt: C.Otto Scharmer, The essentials of theory U. Core principles and applica-
tions, Berret-Koehler Publishers, 2018.
6  De definities zijn ontleend aan de website van Anita Hüten, zie http://www.
inclusienieuwestijl.nl/alle-definities-van-inclusie-op-een-rij/ met uitzondering van de 
laatste definitie, die van Sophie Oluwole.
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2. Marijke Steenbergen, bestuurder van Movisie
Inclusie is een samenleving waarin mensen met een beperking op een natuurlijk en van-
zelfsprekende wijze kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven, dus aan onder-
wijs, sport, arbeid en kunst. Het gaat om insluiten in plaats van buitensluiten en om inte-
greren. Het heeft betrekking op alle mensen met een beperking. Als bestuurders, beleids-
makers en professionals niet vanuit deze verwelkomende en uitnodigende visie werken, 
blijft een inclusieve samenleving een mooie ambitie, maar een illusie.

3. Janssens, Lambaerts, Wouters en Devillé, in hun boek Filosoferen in Sociaal Werk 7)

Inclusie betekent de insluiting in de samenleving van achtergestelde groepen op basis 
van gelijkwaardige rechten en plichten. Inclusie wordt gebruikt in het discours rond 
allochtonen, kansarmen, en mensen met een functiebeperking. Het is een belangrijk 
topic in de hulpverlening, naast het recht op arbeid, empowerment en positieve actie. 
Inclusie staat voor gelijkwaardigheid en volwaardig burgerschap en wil een samenleving 
creëren zonder drempels en dit voor mensen met een functiebeperking, voor etnisch-
culturele minderheden, voor kortgeschoolden, voor armen, enz. De verantwoordelijkheid 
tot ‘aanpassing’ ligt niet bij een sociaal achtergesteld groep, zoals bij integratie. Het is de 
maatschappij die zich aanpast en diversiteit als een meerwaarde ziet. Hindernissen voor 
sociale participatie worden verwijderd, zodat iedereen naar eigen vermogen kan deelne-
men aan het maatschappelijk leven.

4. Sophie Oluwole, filosofe
De 82-jarige Nigeriaanse filosoof Sophie Oluwole is de schrijver van het pas in het 
Nederlands vertaalde 'Socrates en Orunmila', met de ondertitel 'Wat we van Afrikaanse 
filosofie kunnen leren. 'Socrates, die arm was, vond dat de rechten van slaven en vreem-
delingen niet dezelfde mochten zijn als die van de Atheense burgerij. De welvarende 
Orunmila vond juist dat iedereen aan besluitvorming mocht meedoen en bestuurlijke 
functies mocht bekleden, ongeacht achtergrond of sekse. Volgens Socrates is een mens óf 
goed en deugdzaam, óf slecht en onwetend. Orunmila scheidt die zaken minder. Rijkdom 
bijvoorbeeld kan goed of kwaad zijn, het ligt eraan wat je ermee doet. Van die ondeelbaar-
heid kunnen we volgens Oluwole veel leren. "Orunmila is een complementair denker. Onder 
kan niet zonder boven. Ik kan niet zonder jou. Hoewel ik van Socrates' methodiek hou, gaat 
hij, zoals alle westerse denkers na hem, uit van tegengesteld denken: materie staat tegen-
over immaterie. Emotie staat tegenover ratio. Wetenschap is niet te rijmen met mystiek. 
Religie niet met filosofie. Mens versus natuur. Goed óf kwaad. Het individu staat los van het 
collectief."

7  Janssens, D., Lambaerts, J., Wouters, W. & Devillé, A. (2017). Filosoferen in soci-
aal werk: De kracht van het niet-weten in de agogische praktijk. Antwerpen/Apeldoorn: 
Garant
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Maar in veel Afrikaanse denkwijzen is dat allemaal één, zegt Oluwole. "Dat zie je ook in 
de Ubuntu-filosofie, die niet alleen in Zuid-Afrika, maar tot aan West-Afrika voorkomt en 
staat voor de relatie tussen mensen. Westerse filosofen komen er nu pas achter dat alles met 
elkaar in verbinding staat, terwijl Orunmila dat al 500 jaar voor Christus heeft gezegd. Hij is 
eigenlijk de grondlegger van kwantumfysica. Filosofie in het Westen is zogenaamd toonaan-
gevend, maar loopt al eeuwen achter."
Het oppositionele westerse denken heeft geleid tot de enorme ongelijkheid en onder-
drukking waar de wereld mee te kampen heeft, zegt Oluwole. "Zwart versus wit, arm versus 
rijk, man versus vrouw 8).

Goed dus om ons te beseffen: duurzaamheid, zeker bij arbeidsorganisaties, ook een socia-
le kant heeft. Diversiteit gaat over veel meer dan alleen etnische achtergrond. En inclusie 
gaat weer veel verder dan alleen het werken met mensen met een (arbeids)handicap.

1.2 Visie op inclusie
In dit katern richten we ons op de onderdelen van inclusie die van toepassing zijn binnen 
arbeidsorganisaties, dus met name op human resource management. Dat zijn de traditio-
nele onderdelen van werving, doorstroom en uitstroom. Daarnaast stippen we duurzaam 
ondernemen aan als onderdeel van inclusie. 
De vorige paragraaf liet al zien dat inclusie een begrip is dat verschillende niveaus heeft, 
van groot en abstract tot concreet en dichtbij. Laten we dus eens nader inzoomen op deze 
niveaus.

1.2.1 Maatschappij
Aardig in dit verband is dat als synoniem voor maatschappij vaak het woord samenle-
ving wordt gebruikt. Samen-leving. Dat is een heel inclusief woord: het gaat erom dat we 
samen kunnen leven. In het kader van dit katern zou u kunnen zeggen dat ieder de eigen 
competenties, kennis, sociale en vakmatige vaardigheden, die economisch van waarde 
zijn, naar vermogen inzet en kan inzetten. Het verschil met integratie, zoals hiervoor in 
de kadertekst al is aangehaald, is dat inclusie niet gaat over aanpassen aan een situatie 
die ‘normaal’ is, maar om het wegnemen van blokkades die inzet van iemand in de weg 
kunnen staan. 
Hüten zegt daarbij (naar onze mening terecht) dat volledige inclusie nooit mogelijk 
is omdat er altijd nieuwe blokkades op de weg zijn of op de loer liggen. Inclusie is geen 
toestand, maar een ontwikkeling, of zo u wilt, richting of zelfs voertuig. Waarbij ‘welkom 
voelen’ cruciaal is: het verwelkomen van iemand die ‘anders’ is, zodat die zich welkom 
voelt, is misschien wel het meest tastbare verschil met integratie of aanpassing.

8  Trouw, Seada Nourhussen, 2 juni 2017
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Een simpel voorbeeld is het invalidentoilet. Dat is een aanpassing voor met name rolstoel-
gebruikers. Inclusief zou zijn een toilet dat voor iedereen toegankelijk en bruikbaar is. 
De maatschappij zit vol met aanpassingen die uiteindelijk meer inclusief kunnen worden. 
Denk ook aan een genderneutraal toilet.

Toespraak van Obama in Kenia

Een beroemde toespraak van de Amerikaanse president Barack Obama is die in Kasarani 
in Kenia op 27 juli 2015. De speech duurt lang en iedereen weet dat hij iets over de 
ongelijkheid tussen man en vrouw moet gaan zeggen. En hoe doet hij dat? Dat thema 
ligt namelijk bijzonder moeilijk. In dit fragment zie je niet alleen hoe slim hij dat doet, 
wat we zelf altijd weer bijzonder knap vinden, maar vooral dat een niet-diverse samenle-
ving haar volle kapitaal niet gebruikt en dus per definitie onder presteert:

Look at us in the United States. Recently, we’ve been having a debate about the 
Confederate flag.

Some of you may be familiar with this. This was a symbol for those states who fought 
against the Union to preserve slavery. Now, as a historical artifact, it’s important. But 
some have argued that it’s just a symbol of heritage that should fly in public spaces. The 
fact is it was a flag that flew over an army that fought to maintain a system of slavery and 
racial subjugation. So we should understand our history, but we should also recognize that 
it sends a bad message to those who were liberated from slavery and oppression.

And in part because of an unspeakable tragedy that took place recently, where a young 
man who was a fan of the Confederate flag and racial superiority shot helpless people in a 
church, more and more Americans of all races are realizing now that that flag should come 
down. Just because something is a tradition doesn’t make it right.

Well, so around the world, there is a tradition of repressing women and treating them diffe-
rently, and not giving them the same opportunities, and husbands beating their wives, and 
children not being sent to school. Those are traditions. Treating women and girls as second-
class citizens, those are bad traditions. They need to change. They’re holding you back.

Treating women as second-class citizens is a bad tradition. It holds you back. 

There’s no excuse for sexual assault or domestic violence. There’s no reason that young girls 
should suffer genital mutilation. There’s no place in civilized society for the early or forced 
marriage of children. These traditions may date back centuries; they have no place in the 
21st century. These are issues of right and wrong — in any culture. But they’re also issues 
of success and failure. Any nation that fails to educate its girls or employ its women and 
allowing them to maximize their potential is doomed to fall behind in a global economy.
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You know, we’re in a sports center. Imagine if you have a team and you don’t let half of 
the team play. That’s stupid. That makes no sense. And the evidence shows that communi-
ties that give their daughters the same opportunities as their sons, they are more peaceful, 
they are more prosperous, they develop faster, they are more likely to succeed. That’s true 
in America. That’s true here in Kenya.

1.2.2 Organisatie
Een metafoor in dit verband is: diversiteit is uitgenodigd worden op het feest. Inclusie is 
meedansen op de vloer.

De Toolbox Inclusief 9), van de Rijksoverheid, omschrijft inclusieve organisaties als volgt.

• Ze bieden passende ontwikkelingsmogelijkheden die werknemers helpen om bij te dra-
gen aan producten of diensten;

• Ze nemen belemmeringen weg zodat verschillende typen werknemers zijn in te zetten;
• Ze zijn flexibel: dat wil zeggen dat de arbeidsverdeling past bij de diverse talenten van 

de werknemers. Hierbij houdt een inclusieve werkgever rekening met de aard van de 
beperking die een werknemer kan hebben.

• Ze laten werknemers met een arbeidsbeperking ‘naar vermogen’ presteren vanuit een 
economisch of sociaal oogpunt. Dit in tegenstelling tot een sociale onderneming. Die 
heeft primair als doel arbeidsbeperkten betaald te laten werken.

• Ze richten zich niet alleen op mensen met een arbeidsbeperking. In de Verenigde 
Staten zijn bijvoorbeeld de inzet en carrièremogelijkheden van etnische groepen 
speerpunten.

Hoewel deze Toolbox zich voornamelijk op mensen met een arbeidsbeperking richt, is de 
definitie goed bruikbaar.

Inclusie Academie

Suzan Möller en Jolanda Kirpensteijn lanceerden in het najaar van 2017 in de voorma-
lige Bijlmerbajes, toen broedplaats en asielzoekerscentrum, de Inclusie Academie. Op 
de symbolische vrijdag 13 oktober, een ongemakkelijke datum, waar je of je wilt of niet 
je mee moest verbinden. De datum hoorde erbij. De Inclusie Academie bracht mensen 
uit allerlei sociale bubbels bij elkaar. Van hoogleraar, student, pensionado, mensen met 
borderline, kunstenaar en vluchteling.

9   Zie de website www.toolboxinclusief.nl 
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Er was een Inclusie-Pubquiz, er waren rituelen.

Er werd onderzocht met behulp van dialoog en storytelling wat er nodig is om anderen 
te begrijpen. Daar werd duidelijk dat met warmte, een open blik, stilte en creativiteit 
grote afstanden kunnen worden overbrugd. De brede aanpak, meer vliegen slaan in 
een klap, had resultaat. Er was herkenning, ontroering en er werd geleerd van elkaar. 
Vooroordelen werden geslecht door een ander te leren kennen. In de oude Bijlmerbajes, 
ontworpen om mensen gevangen te houden, werden mensen vrij.

Een inclusieve organisatie word je niet zomaar. Het is een zoektocht, zoals dit voorbeeld 
van Twijnstra & Gudde 10) laat zien. 

Twynstra Gudde 

Nadat het thema door de eigen medewerkers op de agenda werd gezet, besloot het in 
Amersfoort gevestigde Twynstra Gudde in 2017 zich nadrukkelijker te gaan inspannen 
voor diversiteit binnen de eigen organisatie. Terwijl voor een dergelijke stap dus uit-
eenlopende en soms complexe redenen aan te dragen zijn, beroept Twynstra Gudde zich 
primair op het kwaliteitsargument: “Wij geloven dat meer diversiteit zorgt voor een betere 
kwaliteit van ons advieswerk” – wat natuurlijk niet betekent dat dit voor het bureau de 
enige overweging was.

Zelfstandig adviseur Raisa Hehenkamp geeft toelichting: “Voor mij is het thema belang-
rijk omdat ik toen ik bij Twynstra Gudde kwam werken, merkte dat ik best wel sterke nor-
men voelde van hoe je moest zijn als Twynstra-adviseur, en dat ik denk dat we daardoor, 
ten eerste, heel veel potentieel talent missen en, ten tweede, omdat ik denk dat het voor de 
mensen die er zijn, fijn is als je wat meer jezelf kunt zijn. Dat je dan uiteindelijk niet alleen 
gelukkiger bent als persoon, maar ook gewoon een betere werknemer.” 

Wel leidde het besluit bij Twynstra Gudde direct tot een aantal vragen. Iedereen weet 
vandaag de dag wel ongeveer wat diversiteit is, maar hoe creëer je een inclusieve orga-
nisatie? “Ook voor ons is het een zoektocht, waarbij we niet alle antwoorden hebben”, 
aldus een woordvoerder. Om tot meer duidelijkheid te komen, werd besloten om tijdens 
het zogenoemde nazomerevent de zoektocht te starten, door de dag in het teken te 
laten staan van diversiteit en inclusiviteit.

1.2.3 Ondernemingsraad
Ondernemingsraden krijgen nogal eens het verwijt niet inclusief te zijn. Denk maar eens 
aan de volgende kenmerken van ‘de gemiddelde ondernemingsraad’:

10  Geciteerd van https://www.consultancy.nl/nieuws/15945/pwc-en-twyn-
stra-gudde-zetten-in-op-diverse-en-inclusieve-organisatie . Van de genoemde bijeen-
komst van Twynstra in de  nazomer van 2017  in de oude Prodentfabriek is ook een video 
beschikbaar: https://www.youtube.com/watch?time_continue=26&v=-0BNx1I1nyM
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• De ondernemingsraad bestaat in hoofdzaak uit mannen (op sectoren als thuiszorg en 
V&V-zorg na)

• Die mannen zijn vaak al wat ouder en vaak al lang aan de organisatie verbonden
• Ondernemingsraden hebben moeite om niet traditionele werknemers in hun gelederen 

te krijgen en, als dat wel lukt, ze daar te houden.
• Ondernemingsraden kunnen een zeker conservatisme hebben door bovenmatig op te 

komen voor gevestigde belangen. Dit wordt gestimuleerd door hun achterban en door 
hun rol vanuit de WOR.

We zijn ons natuurlijk bewust van de vooroordelen in deze opsomming en hebben niet de 
intentie een karikatuur van ondernemingsraden te maken. We dagen de ondernemings-
raad uit. Hoe kleurrijk is die? Een inclusieve ondernemingsraad er niet zomaar vanzelf 
komt, net als dat voor een inclusieve organisatie geldt. Er is vaak een bepaalde cultuur en 
werkwijze, een bepaalde manier van elkaar en van de bestuurder aanspreken, een bepaal-
de humor, een bepaalde waardering van bepaalde doelen en resultaten, een heersend idee 
van wat een goed OR-lid is.

Het is de vraag maken die opvattingen dat ‘anderen’ zich welkom kunnen voelen in hun 
anders zijn? Misschien moeten die anderen zich wel ‘gewoon’ aanpassen: zo doen we het 
hier en dat gaat goed? Zou dat ook omgedraaid kunnen worden? Wat kan de OR aanpassen 
om anderen aan te trekken, om ‘anderen’ zich meer thuis te laten voelen?

Lastig voor ondernemingsraden kan zijn dat inclusie voor hen twee dingen betekent:
• Het stimuleren en mee-ontwikkelen van inclusief beleid
• Het zelf een inclusieve ondernemingsraad worden.

Het één kan niet zonder het ander. Je kunt niet alleen praten over inclusie, inclusie moet 
je vooral doen en dat is een proces van vallen en opstaan. Wat dat betreft is er een duide-
lijke parallel met het voorgenoemde consultancybureau Twynstra: de ondernemingsraad 
geeft advies aan de eigen organisatie (en helpt mee) en dat vraagt van hemzelf ook om 
inclusief te zijn. 

1.3 Wet- en regelgeving; subsidies

1.3.1 VN-verdrag
Al in 2006 hebben de Verenigde Naties het Verdrag voor Personen met een Handicap aan-
genomen. In juli 2016 heeft Nederland dit verdrag geratificeerd, zodat het sindsdien ook 
als wet geldt: het is opgenomen in de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of 
chronische ziekte. 11)

11  Ook is als gevolg van het VN-Verdrag de Kieswet aangepast.
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Centrale begrippen in het verdrag zijn inclusie, volledige participatie en persoonlijke 
autonomie. Het betekent dat mensen met een handicap of chronische ziekte dezelfde 
mogelijkheden moeten hebben als mensen zonder handicap of chronische ziekte. En daar 
waar dat niet goed werkt, kan iemand vragen om dat aan te passen. Dat gaat zo ver als bij-
voorbeeld de te hoge drempel van de buurtbakker van een rolstoelgebruiker. Als de aan-
passing onvoldoende is, kan om bemiddeling gevraagd worden bij een lokaal antidiscrimi-
natiebureau of direct naar toezichthouder College voor de Rechten van de Mens 12) gegaan 
worden. Deze mogelijkheid tot het vragen van aanpassing van belemmeringen maakt dat 
organisaties beter moeten nadenken over bijvoorbeeld toegankelijkheid van gebouw of 
digitale communicatie.

In 2018 wordt voor het eerst onderzocht en gerapporteerd hoe het verdrag in de praktijk 
in Nederland werkt.

1.3.2 Wetgeving gelijke behandeling
Sinds 1994 kennen we in Nederland de Algemene Wet Gelijke Behandeling (AWGB). Deze 
regelt dat we geen onderscheid mogen maken op grond van:

• Godsdienst/levensovertuiging
• Politieke gezindheid
• Ras, afkomst
• Geslacht: man, vrouw, transgender (transseksuelen, travestieten, interseksuelen)
• Zwangerschap
• Nationaliteit
• Hetero- of homoseksuele gerichtheid (en biseksuele gerichtheid)
• Burgerlijke staat: gehuwd of ongehuwd, wel of geen geregistreerd partnerschap

Bescherming van de wet kan worden ingeroepen als er sprake is van discriminatie op ver-
schillende terreinen, waaronder arbeid, dus binnen organisaties. Het gaat dan om bijvoor-
beeld bejegening op het werk, werving en selectie, bemiddeling, ontslag, arbeidsvoor-
waarden en promotie. Personen die een beroep kunnen doen op de AWGB zijn in dat geval 
dus onder meer:

• Werknemers
• Sollicitanten 
• Vrijwilligers
• Uitzendkrachten en oproepkrachten

12  Zie de website van het College: www.mensenrechten.nl. Het College is opgericht 
in 2012 via de Wet College Rechten voor de Mens (WCRM). De vroegere Commissie Gelijke 
Behandeling is toen opgegaan in dit College.
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• Stagiairs
• ZZP-ers
• Extern ingezet personeel

Via aparte wetten zijn nog meer onderscheiden niet gerechtvaardigd:

• Tussen mannen en vrouwen (sinds 1980 de WGB)
• Betreffende arbeidsduur (Wet Onderscheid Arbeidsduur WOA, sinds 1996), dus tussen 

medewerkers die voltijd of deeltijd werken
• Betreffende een overeenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd (de WOBOT, Wet 

Onderscheid Bepaalde of Onbepaalde Tijd, sinds 2002), dus tussen medewerkers met 
een vast of een tijdelijk dienstverband.

In al deze gevallen geldt het College voor de Rechten van de Mens als toezichthouder. Op 
de wetgeving gelijke behandeling zijn uitzonderingen mogelijk. Het moeten dan zoge-
noemde gerechtvaardigde uitzonderingen zijn. In totaal zijn er dertien gronden geformu-
leerd (zie voor deze uitzonderingen Bijlage 2).

1.3.3 Participatiewet en BanenAfspraak: algemeen
De Participatiewet is van kracht sinds 2015. Deze regelt kort gezegd dat gemeenten hun 
inwoners die voorheen in de bijstand kwamen, een Wajong-uitkering zouden krijgen of 
een indicatie voor de sociale werkvoorziening, zoveel mogelijk regulier moeten laten wer-
ken bij normale werkgevers. Dat betekent dus (nog) niet dat u als onderneming juridisch 
verplicht bent mensen uit deze participatiedoelgroep op te nemen; wel dat de gemeente 
of de uitvoeringsorganisatie namens de gemeente met u samen zal willen onderzoeken 
hoe deze mensen in uw onderneming een plekje kunnen vinden. De gemeente heeft daar 
een heel instrumentarium voor, met begeleiding, ondersteuning, onderzoek en subsidies. 
In veel gevallen heeft de gemeente daarvoor een Werkbedrijf ingericht, vaak samen met 
andere gemeenten in de regio.

Centraal begrip in de Participatiewet (en de BaanAfspraak) is de zogenoemde loonwaarde. 
Deze drukt uit hoe productief een werknemer met een arbeidshandicap is ten opzichte van 
een werknemer zonder. Dit wordt gemeten met een gevalideerd systeem een levert een 
percentage op, bijvoorbeeld vijftig procent. 
Het betekent dat deze gehandicapte werknemer in een werkweek dus vijftig procent pro-
ductief is ten opzichte van een niet gehandicapte. Een werkgever betaalt uiteindelijk de 
loonwaarde, dus in dit voorbeeld de helft van het salaris. Het verschil met het wettelijk 
minimumloon (WML) krijgt de werkgever van de gemeente terug, via een loonkostensub-
sidie (LKS). 
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Tegelijk met de invoering van de Participatiewet, is in een sociaal akkoord tussen werk-
gevers, vakbonden en overheid afgesproken dat werkgevers garant staan voor het realise-
ren van 125.000 nieuwe en duurzame banen voor de P-doelgroep, waarvan 100.000 in de 
marktsector en 25.000 bij de overheid. Bedrijven met een ondernemingsraad, de grotere 
ondernemingen dus, hebben hier direct mee te maken. 

Het realiseren van deze extra banen is een verplichting. De getallen zijn per sector omge-
rekend en vertaald naar aantallen van de BanenAfspraakBanen (BAB) per jaar. Indien de 
getallen niet gehaald worden, treedt de Wet Quota Arbeidsgehandicapten in werking, die 
regelt dat organisaties met 25 of meer werknemers vijf procent arbeidsgehandicapten in 
dienst of via detachering aan het werk moeten hebben en anders een jaarlijkse boete krij-
gen.13)

De doelgroep voor de BAB-banen is niet geheel dezelfde als die van de Participatiewet. 
Voor BAB-banen komen mensen in aanmerking van wie is vastgesteld dat zij niet zelfstan-
dig het Wettelijke Minimumloon (WML) kunnen verdienen en ingeschreven staan in het 
doelgroepregister van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Dat is 
de hoofdregel. Daarnaast gaat het ook om:

• Mensen met oude Wajong of Wajong 2010 met arbeidsvermogen;
• Mensen met een indicatie op basis van de Wet Sociale Werkvoorziening (t/m 2015);
• Mensen met een WIW-baan of een ID-baan;
• Mensen die tussen 10 september 2014 en 1 juli 2015 een Wajong-uitkering hebben 

aangevraagd, en van wie de aanvraag is afgewezen; 
• Leerlingen en schoolverlaters van het voortgezet speciaal onderwijs (vso), die na 1 

april 2016 bij het UWV een verzoek hebben ingediend om opgenomen te worden in het 
doelgroepregister:

• Schoolverlaters van het schooljaar 2014-2015 van het praktijkonderwijs (pro), voort-
gezet speciaal onderwijs (vso) en de entreeopleiding in het mbo, die tussen 1 juli 2015 
en 1 oktober 2015 door hun school aan het UWV zijn doorgegeven (eenmalig toege-
voegd);

• Mensen die na 1 juli 2015 een aanvraag voor Wajong 2015 hebben gedaan maar om een 
specifieke reden door het UWV zijn afgewezen;

• Mensen die via de Praktijkroute in het doelgroepregister zijn opgenomen. De gemeen-
te laat op de werkplek van de werknemer een gevalideerde loonwaardemeting uitvoe-
ren. Wordt er vervolgens vastgesteld dat zij niet het wettelijk minimumloon kunnen 

13  In mei 2018 werd duidelijk hoe de prestaties met de Baanafspraak zijn. Van de 
tot 31 december 2017 te realiseren 33.000 extra banen (van die 125.000) waren er bijna 
37.000 gerealiseerd, het merendeel in de marktsector. De overheid blijft achter, hoewel 
betoogd wordt dat de wijze van telling daar voor een groot deel de oorzaak van is. Bron: 
Cedris.
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verdienen, dan worden zij zonder beoordeling door het UWV opgenomen in het doel-
groepregister.

Op 1 januari 2016 zijn bovendien mensen in het doelgroepenregister geplaatst die niet 
zonder een voorziening het WML kunnen verdienen, zoals visueel gehandicapten. Zij val-
len niet onder de banenafspraak, maar tellen wel mee als de quotumwet ingaat. Deze Wet 
Quotum Arbeidsgehandicapten gaat in als blijkt dat de sectoren (overheid en markt) de 
doelstellingen van de BAB niet realiseren.

1.3.4 Instrumenten en subsidies onder de P-Wet
Sinds de invoering van de Participatiewet en de Wet Banenafspraak zijn diverse instru-
menten, vereenvoudigingen en subsidies ontwikkeld, deels daarvoor ook al bestaand. 
Hierna wordt een overzicht gegeven van enkele voor organisaties belangrijke regelingen.

Praktijkroute
Voorheen kwam iemand in het doelgroepregister na een loonwaardemeting door het UWV, 
op aanmelding van de gemeente of de persoon zelf. Sinds 1 januari 2017 is ook de zoge-
noemde praktijkroute opengesteld. Het betekent dat de werkgever op de werkplek zelf 
een loonwaardemeting kan (laten) doen. Dat moet wel volgens een gevalideerde metho-
de, dat in de praktijk vaak door het werkbedrijf zal worden uitgevoerd. Voordeel is dat er 
dan geen tussenkomst is van het UWV. De medewerker komt in het doelgroepregister als 
hij of zij niet zelf het minimumloon kan verdienen.

Forfaitaire loonkostensubsidie en proefplaatsing
Dicht tegen de vorige regeling aan ligt de forfaitaire loonkostensubsidie (LKS). LKS is 
zoals gezegd het bedrag dat de werkgever krijgt van de gemeente en dat het verschil is 
tussen de loonwaarde en het WML. 
De forfaitaire LKS maakt het mogelijk de werknemer in dienst te nemen en pas na zes 
maanden de definitieve loonwaardemeting te doen; tot die tijd wordt dan uitgegaan van 
een loonwaarde van vijftig procent (dat is de proefplaatsing). Dit heeft als voordeel dat de 
arbeidsgehandicapte meteen aan de slag kan en samen met de werkgever in die zes maan-
den een veel reëler beeld ontwikkelt van de loonwaarde.

Loonkostensubsidie schoolverlaters speciaal onderwijs
De LKS kan ook worden ingezet bij schoolverlaters van het Voortgezet Speciaal Onderwijs 
(VSO) of Praktijkonderwijs (Pro) of de entreeopleiding van het MBO. Het gaat dan om leer-
lingen die binnen zes maanden na het verlaten van hun opleiding bij een werkgever gaan 
werken. Leerlingen uit het praktijkonderwijs kunnen, als zij dat willen, ook zonder tus-
senkomst van het UWV in het doelgroepregister worden opgenomen.
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Uniforme no-risk polis
Werkgevers zijn vaak huiverig om mensen met een arbeidshandicap aan te nemen van-
wege een potentieel hoog verzuim tot zelfs een structureel afnemende inzetbaarheid. 
Daarom is de no-risk polis uit de Ziektewet, uitgevoerd door het UWV, structureel beschik-
baar gekomen, zodat deze risico’s zijn afgedekt voor mensen uit het doelgroepregister.

Mobiliteitsbonus (premiekorting)
Tot 2021 kunnen werkgevers een beroep doen op de zogenoemde mobiliteitsbonus, zijnde 
een premiekorting van 2.000 euro per jaar per werknemer uit de doelgroep van de banen-
afspraak. De bonus geldt ook voor mensen met scholingsbelemmeringen. De korting is 
voor maximaal drie jaar.

Social Return on Investment (SROI)
Een aloud economisch kengetal is de ROI (Return on investment), waarmee aangegeven 
wordt wat het rendement is op investering. Al langere tijd wordt via het kengetal SROI 
aangegeven wat het sociale effect is van een onderneming, een product of dienst of een 
investering. De overheid, dus ook gemeenten, gebruikt in al haar aanbestedingen SROI 
als een voorwaarde. 
Het betekent dus dat organisaties die sociaal ondernemen of een aanzienlijk mensen 
uit de doelgroep in dienst hebben of bij de taak in gaan zetten, voorrang hebben. SROI 
maakt het dus ook vanuit economisch oogpunt aantrekkelijk om met mensen uit de 
Participatiewet en de doelgroep BAB te werken. Verder zijn er veel onderneming die zich-
zelf in hun marketing als sociaal duurzaam en divers presenteren, opvallend vaak ook in 
combinatie met moderniteit. Dat geeft aan dat inclusie geen voorbijgaande trend zal zijn.

Jobcoaching
Via de gemeente, meestal het Werkbedrijf, kan een jobcoach worden toegevoegd aan de 
werknemer, die ook de betrokken leidinggevende en afdeling kan adviseren.

Detachering en groepsdetachering
Veel werkgevers willen toch liever niet de mensen uit de Participatiewet en van de doel-
groep Banenafspraak zelf in dienst nemen. Een optie is dan hen via detachering te laten 
werken. De meeste werkbedrijven bieden deze mogelijkheid en sommige commerciële uit-
zendbureaus ook. Een aparte vorm is nog groepsdetachering: dan wordt een groep mede-
werkers ingehuurd, meestal ook met leiding daarbij, zodat de betreffende werkgever in de 
praktijk weinig zorgen heeft.

Functiecreatie (jobcreation) of jobcarving
Dit is een methodiek die door vooral door wijlen Frans Nijhuis van de Universiteit 
Maastricht is doorontwikkeld en toepasbaar gemaakt voor organisaties. Het komt erop 
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neer dat gekeken wordt naar de werkverdeling in organisaties. De meeste huidige functies 
kennen een veelvoud aan taken, waar complexe taken in zitten maar ook eenvoudige. 
Door een groep van functies en werkzaamheden nader te analyseren kan wellicht een 
werkpakket met eenvoudigere taken worden afgesplitst zodat een nieuwe functie ont-
staat: functiecreatie dus. De bestaande medewerkers kunnen zich dan meer op hun kern-
taken richten. Een mooi voorbeeld is bijvoorbeeld iemand die op een heel groot kantoor 
gasten begeleid van de receptie naar de persoon waar ze voor komen: dan hoeft de (dure) 
functionaris niet steeds naar beneden te lopen voor een gast.
Het Centrum voor Inclusieve Arbeidsorganisaties, een samenwerking van 
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) en Universiteit Maastricht, heeft 
voorbeelden beschikbaar en de kennis om organisaties te begeleiden bij functiecreatie.14)

Werkvoorzieningen en/of werkplekaanpassingen
Veel mensen uit de doelgroep vragen voorzieningen of aanpassingen en daar zijn midde-
len voor beschikbaar, zodat dit geen belemmering hoeft te zijn.

Alescon

Ongeveer gelijktijdig met het toetreden van de voormalige directeur van sociaal werkbe-
drijf Alescon, William Moorlag, tot de Tweede Kamer, eind 2017, boekte de FNV een over-
winning tegen Alescon. De casus laat zien dat naast alle wetgeving die hier beschreven 
is, ook van toepassing is onder welke cao werk valt en welke regels als gevolg daarvan 
gelden. Een korte weergave van de zaak Alescon.

Casus

Alescon is een bedrijf dat beschikt over sociale werkvoorzieningen waar mensen in de 
omgeving Drenthe met een WSW-indicatie werkzaam zijn. Dit is bedoeld voor mensen 
die door een lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap niet onder normale 
omstandigheden kunnen werken. Op de arbeidsovereenkomsten tussen Alescon en deze 
groep werknemers is de CAO SW van toepassing.

Vanaf 2011 nam Alescon deze groep werknemers niet meer zelf in dienst. Via een doch-
teronderneming genaamd Awerc-Flex B.V., dat handelde als uitzendbureau, werden de 
werknemers voortaan door Alescon ingeleend. Vervolgens was niet langer de cao SW van 
toepassing, maar de uitzend-CAO. Dit pakte voor de werknemers slecht uit. Zo ontbrak 
een eindejaarsuitkering, werd hun ziekengeld gekort en kregen ze geen seniorenverlof 
meer. FNV is deze constructie, na klachten van leden in 2015, gaan onderzoeken.

14  De website van dit Centrum is www.inclusievearbeidsorganisatie.org; ook op de 
website van SBCM, het A&O fonds van sociale werkbedrijven en sociale werkgelegenheid, 
geeft hierover informatie, onder meer door een aantal korte filmpjes (zie www.sbcm.nl)
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Procedure

Om Alescon te bewegen alsnog de CAO SW na te leven, is FNV (na mislukte gesprekken 
met Alescon) een procedure gestart. De belangrijkste vordering was dat de werknemers 
niet meer bij de dochteronderneming, maar bij Alescon in dienst waren. Als gevolg hier-
van zou ook de hele CAO SW weer van toepassing zijn, zodat een fors bedrag van 2,1 
miljoen euro aan achterstallig loon moest worden nabetaald.

Wat vond de rechter?

De kantonrechter concludeerde dat de door Alescon toegepaste uitzendcon-
structie inderdaad in strijd was met het doel en de strekking van de Wet Sociale 
Werkvoorziening. Iedere andere uitleg zou ongewenst afbreuk doen aan de rechtsze-
kerheid die de wetgever voor deze kwetsbare groep werknemers heeft willen realiseren. 
Concreet betekent dit dat Alescon nog een bedrag van 2,1 miljoen moet nabetalen aan 
de betreffende werknemers. Ook zijn zij nu vast in dienst op basis van een arbeidsover-
eenkomst direct met Alescon en geldt weer de volle CAO SW.

Noot

De reden voor het onderbrengen van de werknemers uit de WSW naar de BV was het 
feit dat het kabinet forse bezuinigingen uitvoerde op de sociale werkplaatsen. Door 
de bezuinigingen konden vele werknemers in dit bedrijf niet meer blijven en waren zij 
gedoemd om thuis te blijven zitten. Ex-directeur Moorlag heeft hen in een (uitzend)
constructie ondergebracht bij een uitzend BV waardoor de werknemers toch nog aan het 
werk bleven maar wel onder mindere arbeidsvoorwaarden. Het blijft in het midden of 
Moorlag handelde naar sociale of financiële motieven. Een onderzoekscommissie van de 
PvdA heeft in het kader van dit voorval geoordeeld dat hij lid kon blijven van de PvdA-
fractie in de Tweede Kamer.

1.3.5 Wet op de Ondernemingsraden (WOR)
De term inclusie komt niet voor in de Wet op de ondernemingsraden, dus er is geen direct 
advies- of instemmingsrecht gekoppeld aan inclusie. Wel zijn er verschillende artike-
len die de ondernemingsraad kan gebruiken om inclusie aan de orde te stellen. Enkele 
belangrijke artikelen daarvan zijn:
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Artikel 28 - Stimuleren gelijke behandeling

Dit artikel is altijd interessant. De WOR legt de ondernemingsraad een verplichting tot 
het stimuleren van een aantal zaken, zoals gelijke behandeling, maar voegt daar geen 
specifieke bevoegdheid en dus ook geen beroepsmogelijkheid aan toe. Het betekent dus 
dat het een aandachtspunt is, dat de OR in al zijn taken kan toevoegen. Zo kan hij de 
bestuurder in een advies aangeven iets op gelijkere manier te organiseren onder verwij-
zing naar WOR art. 28, of een instemming weigeren, of een beleidsbespreking het karak-
ter van inclusie/gelijke behandeling meegeven.

Artikel 27 - Regelingen, zoals op het gebied van aanname, bevordering, ontslag

De stimulerende taak vanuit WOR artikel 28 maakt dus dat de ondernemingsraad zijn 
instemming mede kan laten afhangen van de mate waarin de regeling inclusie bevor-
dert.

Artikel 25 -  Adviesrecht

Datzelfde geldt voor voorgenomen besluiten die de ondernemingsraad voorgelegd krijgt 
ter advisering. Ook hier kan de ondernemingsraad onder verwijzing naar WOR artikel 28 
een inclusieve bril opzetten. Als er sprake is een groepsdetachering van arbeidsgehan-
dicapten, heeft de ondernemingsraad bovendien expliciet adviesrecht (groepsgewijze 
inhuur).

Artikel 23 - Initiatief

Met het initiatiefrecht kan de ondernemingsraad alle zaken aan de orde stellen die de 
organisatie betreffen, dus ook inclusie, en ook voorstellen doen. De bestuurder moet 
gemotiveerd reageren.
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Artikel 31b en artikel 24 - Informatie over sociaal beleid 

Een goed moment om inclusie aan de orde te stellen is natuurlijk de tweemaal per jaar 
dat op een overlegvergadering de zogenoemde algemene gang van zaken (afgekort 
AGvZ, WOR art. 24) besproken wordt. Bij dat overleg hebben leden van de Raad van 
Toezicht/het Bestuur of de Raad van Commissarissen een verschijningsplicht, zodat ook 
direct met hen het thema inclusie besproken kan worden. 

Bij de overheid geldt deze verschijningsplicht van politieke bestuurders niet, hoewel 
bijvoorbeeld veel wethouders die rol als zodanig wel invullen bij hun gemeentelijke 
ondernemingsraad. WOR artikel 31B regelt dat de bestuurders sociale gegevens met 
de ondernemingsraad moet delen (informatierecht); de ondernemingsraad kan in dat 
geval dus, zeker in het kader van AGvZ, de bestuurder expliciet om dat inclusiegegevens 
vragen.
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2. Inclusief beleid

In het voorbeeld uit het vorige hoofdstuk van een consultancybedrijf, dat inclusiever 
wilde worden, werd duidelijk dat (zelfs) zij niet precies wisten hoe dat moest. Hoe wordt 
een organisatie dus inclusief?

2.1 Het vraagstuk van inclusie
Dit vraagstuk houdt werkgevers bezig, en het is dan ook niet vreemd dat werkgeversorga-
nisatie AWVN hier aandacht aan wordt besteed. Dit uit zich onder meer in een intervisiepi-
lot van HR-adviseurs van een aantal bedrijven, maar ook op hun jaarcongres 2017 en door 
in hun publicaties een aantal algemene trends, waar organisaties mee te maken hebben 
met elkaar te verbinden.

Zo kunnen we, volgens hun inhoudelijk verantwoordelijke beleidsadviseur Noten 15), stel-
len dat bedrijven in de toekomst, en nu dus ook al, met vier zaken te maken hebben, die 
vaak als verschillend worden gezien maar eigenlijk, in elk geval naar onze mening, vooral 
overeenstemmen. Die vier trends leiden tot vier organisatiebeelden voor nu en de toe-
komst. We beschrijven ze hier summier.

De wendbare organisatie
Hier wordt vaak de jargonterm ‘Agile’ voor gebruikt. Zo’n organisatie bestaat uit kleine 
eenheden die verregaande bevoegdheden hebben, kent weinig managementlagen en zit 
dicht op de klanten. Er heerst een cultuur waar risico’s genomen kunnen worden en dus 
ook gemaakt mogen worden.

De lerende organisatie
Hoewel sommigen zeggen dat de term een oxymoron 16) is, wordt dit beeld door vele orga-
nisaties nagestreefd. Een lerende organisatie is voortdurend bezig bij te stellen wat ze 
doet, zowel inhoudelijk als sociaal. Dat bijstellen (leren) maakt haar succesvol. Ook hier 
wordt meestal in relatief zelfstandige teams gewerkt en is veel aandacht voor de mensen. 
Wel zoekt men verschillen, en dus ook gedoe, actief op: dat maakt juist dat je kunt leren.

15  Uit het blad Werkgeven, van AWVN, 2017-3 (herfst): het artikel van Hendrik 
Noten Bouwen aan de organisatie van de toekomst, p. 18-22.
16  Een oxymoron is een stijlfiguur dat bestaat uit twee woorden die elkaar in hun 
letterlijke betekenis tegenspreken. Andere voorbeelden zijn ‘het radicale midden’, ‘nega-
tieve groei’, of het typetje van Van Kooten en De Bie ‘de oudere jongere’. Volgens sommi-
gen spreken ‘leren’ en ‘organiseren’ zich eveneens tegen in hun letterlijke betekenis.
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De verbonden organisatie
Een relatief nieuw beeld is dat van de verbonden organisatie. De betekenis van de orga-
nisatie is veranderd. Werd het succes voorheen afgemeten aan de hoogte van de winst, 
tegenwoordig gaat het om het creëren van maatschappelijke waarde en zie je dat soort 
organisaties verbindingen aangaan met alle voor hen betrokken partijen. 
Ook zijn de grenzen van zo’n organisatie niet altijd helder: er wordt veel samengewerkt. 
Een kernwaarde van de verbonden organisatie is transparantie. Leiders kunnen omgaan 
met complexiteit. Medewerkers krijgen veel aandacht en voelen zich hoog betrokken, 
kunnen ook met allerlei rollen en situaties omgaan, en gunnen elkaar succes.

De inclusieve organisatie
Het vierde toekomstbeeld dat Noten noemt, betreft de inclusieve organisatie. We citeren 
wat hij daarover zegt:

‘Optimale benutting van het potentieel van elke werkende en een sterk maatschappelijk 
imago: dat zijn de sleutels tot succes voor de inclusieve organisatie. Deze organisatie staat 
nadrukkelijk open voor mensen met een arbeidsbeperking of een kwetsbare positie op de 
arbeidsmarkt. Hoe ziet zo’n inclusieve organisatie eruit? Mensen werken binnen een struc-
tuur die houvast biedt. Tegelijkertijd straalt het bedrijf gastvrijheid uit: er is sprake van een 
open cultuur, waarin werkenden zich makkelijk thuis voelen. Het werk is zo ingericht dat 
iedereen volwaardig kan meedoen en een bijdrage levert aan het bedrijfsresultaat. De wer-
kenden in een inclusieve organisatie zijn gemotiveerd en staan open voor nieuwe ervaringen. 
Ze zijn empathisch en kunnen goed relativeren. Dat is ook noodzakelijk, want zij moeten 
elkaar veel feedback geven om de werkzaamheden goed op de talenten en de kwaliteiten van 
elke werkende te kunnen afstemmen. Ook op managementniveau is de organisatie zichtbaar 
divers. De leiders nemen hun beslissingen op basis van kernwaarden; het verdienmodel is 
daarbij niet per definitie leidend.’

Als Noten deze vier toekomstbeelden nader beziet, stelt hij dat ze in feite vier kleuren 
van hetzelfde palet zijn. Er zijn dus vooral overeenkomsten, hoewel accenten telkens iets 
anders gelegd worden. Als gemeenschappelijke kenmerken beschrijft hij:
• Hoe mens en werk koppelen: zelfsturende teams
• Hoe inspraak regelen: directe inspraak, veel medezeggenschap
• Hoe arbeidsvoorwaarden regelen: rolafhankelijk, collectief maar maatwerk voor speci-

fieke groepen, ruilmogelijkheden
• Welke arbeidsrelaties: diverse contracten naast elkaar

Het nagestreefd imago van een inclusieve organisatie is ‘maatschappelijk betrokken’ en 
dat kan prima bestaan met tegelijk dynamisch, modern en loyaal en bijzonder. Ook hier 
zitten de toekomstbeelden dus dicht bij elkaar.
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Kortom: inclusief beleid is niet alleen HR-beleid, is niet alleen beleid voor de doelgroep, is 
niet om te helpen. Inclusief beleid is een reële toekomst van de organisatie: zonder inclu-
sie redt een organisatie het niet.
Voor de ondernemingsraad is het goed om inclusieondersteuning vanuit werkgeversorga-
nisaties, zoals de AWVN, te volgen. Het maakt het in sommige gevallen gemakkelijker om 
inclusie op de agenda te zetten in het overleg met de bestuurder.

2.2 Inclusief beleid
Hier volgen we de standaard-indeling van HR-beleid: instroom – doorstroom – uitstroom.

2.2.1 Werving & selectie
De Normaalste Zaak geeft tien tips om werving en selectie inclusief te maken. Deze zijn 
zonder meer over te nemen door ondernemingsraden en te gebruiken in hun instem-
mingsrecht op het gebied van werving en selectie. 

10 tips van de Normaalste Zaak

1. Uw bedrijf werft op plaatsen waar mensen met een arbeidsbeperking zoeken. 
2. Uw bedrijf werkt samen met lokale bemiddelingsorganisaties voor mensen met een 

beperking op de reguliere arbeidsmarkt. 
3. Uw bedrijf noemt mensen met een beperking expliciet in het diversiteitsbeleid.
4. Uw bedrijf heeft specifieke afspraken voor het werven en selecteren van mensen 

met een arbeidsbeperking. Bijvoorbeeld: “bij gelijke kwaliteiten gaat de voorkeur uit 
naar de kandidaat met een arbeidsbeperking”.

5. In de prestatienormen van managers wordt voortgang in de werving en selectie van 
werknemers met een beperking meegewogen.

6. Uw bedrijf biedt stageplaatsen en andere werkervaringsmogelijkheden voor mensen 
met een beperking.

7. Het hoger management toont in de praktijk een sterk commitment op het werven en 
in dienst nemen van werknemers met een beperking.

8. Uw bedrijf controleert regelmatig of de juiste kanalen gebruikt worden bij de wer-
ving en selectie en past ze aan als mensen met een beperking niet goed bereikt wor-
den.

9. Uw bedrijf vermeldt in de wervingsinformatie dat er tijdens de sollicitatieprocedure 
rekening wordt gehouden met de beperking en dat waar nodig aanpassingen zullen 
worden geregeld. 

10. Uw bedrijf houdt bij de keuze voor selectie-instrumenten rekening met verschil-
len tussen mensen. Sommige mensen met beperkingen kunnen de vragen in deze 
instrumenten anders uitleggen of snappen de vragen niet. Door hiermee rekening te 
houden voorkomt u dat een persoon met beperkingen bij voorbaat in het nadeel is.
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Deze tips richten zich op personen met een arbeidsbeperking. Om de werving en selectie 
inclusiever te maken, kun je de strekking van de tips uitbreiden naar alle onderscheiden 
zoals deze in de wetgeving rond gelijke behandeling gemaakt worden (zie hoofdstuk 1.3).

2.2.2 Doorstroom
De Nederlandse Inclusiviteit Monitor (NIM) 17) van 2018 laat als indicatie een aantal uit-
spraken zien waar veel organisaties, die inclusief geworven hebben of inclusiever willen 
worden, last van hebben.
De indicatie geeft een goed beeld van wat inclusie lastig maakt. 18)

‘We nemen de mensen wel in dienst, maar ze gaan ook snel weer weg.’
‘We willen graag meer diversiteit onder onze leidinggevenden, maar het lukt niet mensen te 
laten doorgroeien.’
‘Het lukt niet mensen vast te houden, daarom moeten we (te) veel investeren in het steeds 
weer vinden en inwerken van nieuwe krachten.’
‘We willen graag dat de verschillende groepen medewerkers integreren, maar ze houden zich 
liever apart.’

Het NIM beschrijft inclusie als beleidsdomein na de instroom van een medewerker als: 19)

‘Het sociale proces waardoor medewerkers zich opgenomen en gewaardeerd voelen in de 
organisatie. Dit betreft initiatieven die gericht zijn op het creëren van een organisatiecultuur 
waarin alle werknemers het gevoel hebben erbij te horen en zichzelf te kunnen zijn.’

Probleem in veel organisaties is echter, ook volgens de NIM, dat organisaties wel het 
belang hiervan erkennen, maar weinig concrete actie op dit vlak ondernemen. En als er al 
acties ondernomen worden, volgt vaak geen systematisch evaluatie, zodat niet duidelijk 
wordt wat wel werkt en wat niet.

Doorstroom in organisaties formuleert de NIM als volgt: 20)

‘Het groeiproces waardoor medewerkers in hogere lagen van de organisatie doorstromen. Dit 
betreft initiatieven die gericht zijn op het vergroten van het aandeel van ondervertegenwoor-
digde groepen in vaste dienstverbanden en/of hogere managementlagen.’

17  Naomi Ellemers, Jojanneke van der Toorn, Wiebren Jansen, Nederlandse 
Inclusiviteitsmonitor rapportage 2018, Universiteit Utrecht en NIM.
18  Ibidem, p. 5
19  Ibidem, p. 9 en p. 7
20  Ibidem, p. 9 en p. 7
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Let op

Let op de voorzichtige en traditionele formulering hier. Probleem bij doorstroom is dan 
vaak: beslissingen over doorstroom worden via duidelijke overwegingen genomen. Maar 
diversiteit en inclusie zijn vrijwel nooit een stevig onderdeel daarvan (de NIM gebruikt 
de term KPI, Kritische Prestatie Indicator). Ook wordt niet bijgehouden welke groepen 
gemakkelijk doorstromen en welke niet en waarom.

Uit deze voorbeelden vanuit de NIM wordt duidelijk dat het vasthouden van personeel en 
het doorstromen naar andere functies (verticaal of horizontaal) ingewikkeld ligt, als men 
dit op een inclusieve manier wil doen. En dat is logisch, want als een organisatie altijd 
niet-inclusief gewerkt heeft, wordt dat niet ineens anders. De dominante cultuur blijft 
overheersen. Inclusief worden is een veel grotere beweging dan enkele medewerkers uit 
‘ondervertegenwoordigde groepen’ aan te nemen.

Het begrip ‘dominante cultuur’ legt een ingewikkeld probleem bloot. Inclusie vraagt 
immers een open, verwelkomende houding naar anderen en de ruimte voor ieder om zijn 
of haar kwaliteiten maximaal te kunnen inzetten. En dat is bij een dominante cultuur vaak 
lastig: die schrijft namelijk voor hoe bepaalde dingen ‘horen te gaan’ en vraagt van nieu-
we mensen om zich daaraan aan te passen. We komen daarmee bij de tegenhanger van 
inclusie, namelijk exclusie.

Witte onschuld 21)

Gloria Wekker beschrijft in haar boek ‘Witte onschuld’ dat Nederland een sterke 
gehechtheid heeft aan een zelfbeeld dat er de nadruk op legt een onschuldig, recht-
vaardig, klein en ethisch volk te zijn, dat eerder een slachtoffer is dan een dader, als het 
gaat om het gebruik van geweld. Nederlanders vinden het met andere woorden onge-
makkelijk om onder ogen te zien dat er ook in onze Nederlandse samenleving typisch 
witte reflexen en gedragspatronen zijn die ongelijkwaardigheid en onrechtvaardigheid 
veroorzaken. Een onderdeel van het witte privilege is idee dat witheid er niet toe doet; 
we zien het witte als ‘gewoon’ en we hoeven het er dan ook niet over te hebben. Maar 
dat is alleen de werkelijkheid van veel witte mensen; zo is het niet in de ogen van zwar-
te mensen en migranten. En als we daar met elkaar over willen praten, is het van belang 
dat witte mensen beseffen dat wit ook een kleur is, net als alle andere kleuren, en dat 
praten over ras dus ook over hen gaat. Willen we een inclusieve samenleving dan is dus 
er werk aan de winkel, zowel voor wit als voor zwart en alles wat daartussen zit.

21   Witte Onschuld, Gloria Wekker, pag 75 en 246. Uitgeverij AUP. Gloria Wekker is 
emeritus hoogleraar Gender en Etniciteit aan de Faculteit Geesteswetenschappen van de 
Universiteit Utrecht.
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Haleh Ghorahi 22)

Haleh Ghorahi zegt daar over “Het is hard nodig dat het nieuwe Nederland hoge prioriteit 
geeft aan de ontwikkeling van een visie voor de toekomst waarin wordt gewerkt aan nieuwe 
bronnen van gemeenschappelijkheid en condities voor ontmoeting en bespreekbaarheid” 
In plaats van het steeds maar weer benadrukken van het ‘anders-zijn’ van de minderhe-
den in Nederland, moeten we samen op zoek gaan naar ontmoetingen en verbindingen. 
“Hiervoor is niet alleen een overtuigend betoog nodig, maar vooral het vermogen om ruim-
te te maken, opzij te stappen.” Zowel ‘autochtone’ als ‘nieuwe’ Nederlanders moeten een 
stap opzij doen. Door deze stap opzij ontstaat ‘een gemeenschappelijke tussenruimte, 
waarin een ontmoeting plaats kan vinden. Pas dan kunnen vernieuwing van en experimen-
ten met culturen tot bloei komen, en kunnen er nieuwe definities van Nederlanderschap 
ontstaan’.

2.2.3 Exclusie
Een korte anekdote.23)

Vroeger, voor 2011, werkte ik (Isaäk Mol) bij een groot trainings- en adviesbureau. De trai-
ners waren daar verdeeld in teams, die elk een bepaald marktsegment bedienden. Een van 
de teams was altijd best succesvol: haalde de gestelde targets, had belangrijke klanten en zat 
goed in de lopende trends. Het team stond daar ook wel voor op, op een vriendelijke wijze. 
Het waren ook prima collega’s voor anderen en vormden een gezellig team. Niets mis mee 
dus. En zoals dat gaat bij succesvolle teams, komt er meer werk en moet er dus uitgebreid 
worden. Toen werd het best bijzonder. De eerste uitbreiding betrof een dame, die nog geen 
ervaring had als trainer, maar wel over aantal interessante kwalificaties uit eerder werk 
beschikte. Zij was de tweede dame, buiten de twee secretaresses. Daarna een homoseksuele 
man, en toevalligerwijze gingen beiden min of meer gelijktijdig weer weg, al na krap twee 
jaar. Reden waren vooral persoonlijk, zoals dichter bij huis kunnen werken na een verhuizing. 
Dus weer opnieuw werven. Maar het bleef zich herhalen: het team was niet in staat de trai-
ners vast te houden: ze gingen weg, naar een ander team of naar een andere vestiging. Vaak 
werden redenen aangegeven die buiten het team lagen, zoals meer affiniteit met een ander 
marktsegment. Dit speelde over meerdere jaren, maar werd uiteindelijk opvallend: er zat iets 
in het team dat maakte dat het moeilijk was erbij te komen, zonder je volledig aan te passen. 
Dat kwam zeker ook doordat een van de nieuwe dames aan de bel trok. Haar verhaal was: ‘ik 
heb weliswaar geen trainerservaring, maar al wel tien jaar werkervaring met daarin behoor-
lijke verantwoordelijkheden. Vanwege die ervaring wilde het team mij ook hebben. En nu ik 

22  Haleh Ghorasi, tekst in haar rede uit ter aanvaarding van het hoogleraarschap 
Management van diversiteit en integratie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.
23  Het verhaal van de anekdote speelde tussen grofweg 1996 en 2006; de weergave 
is nadrukkelijk mijn persoonlijke beleving ervan.
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hier ben, wordt er van mij een houding gevraagd van ‘ga het vak maar leren zoals wij het 
doen, draai met ons mee en het komt goed’. Alle input en ideeën die ik had, alle ervaring die 
ik inbracht, bleken niet welkom als dat niet paste in de gewenste wijze van werken van het 
team. Men luisterde er graag naar, maar deed er nooit iets mee. Uiteindelijk ga je dan weg. 
In mijn geval naar een ander team op een andere vestiging, terwijl ik het met de mensen 
individueel altijd goed kon vinden, nog steeds.’

De anekdote laat mooi zien dat een team dat bestaat uit goede collega’s, dat graag uit-
breiding wenst, dat bereid is om in nieuwe mensen te investeren en dat op haar markt suc-
cesvol is, uiteindelijk, als het erop aan komt, exclusief blijkt te zijn. Hoogstwaarschijnlijk 
zonder het zelf al te zeer te beseffen. Ze hebben ook al reden om het zo te willen: alles 
gaat goed, dus laten we dat voortzetten, doe met ons mee. Terwijl ieder weet: als je wilt 
groeien en ontwikkelen, zal je zelf ook fundamentele veranderingen moeten blijven door-
maken. De kern van de slogan ‘Een leven lang leren’. En dat is vaak (veel) ongemakkelijker 
dan we willen. 
Verder kunnen nieuwkomers met nieuwe inzichten komen en als zij dan na enkele maan-
den alleen maar in een keurslijf worden gestopt zonder hun eigen identiteit te kunnen 
laten waarmaken, dan demotiveert dat en taaien mensen weer af.

Het begrip exclusie, dat we hier bedoelen, wordt in dit verband internationaal meestal 
aangeduid met de Engelse term ‘bias’. Die term komt oorspronkelijk uit de onderzoeks-
wereld en betekent daar een verstoring van de uitkomsten van het onderzoek door voor-
ingenomenheid, vooroordelen of sturing in een bepaalde richting. In het kader van inclu-
sie gaat bias over bewustwording van de eigen vooroordelen, de eigen beelden, de eigen 
(geprivilegieerde) positie. Hoofdstuk 3 laat een aantal voorbeelden hiervan zien. Een kort 
voorbeeld hier om het te verduidelijken:

Stel je een leslokaal voor met eerstejaars studenten. Een Nederlands meisje zit achterin 
links bij het raam. Ze staart naar buiten en komt dromerig over. Misschien, denkt de docen-
te, kan zij wel een beetje extra steun gebruiken. Midden achterin zitten twee Marokkaans-
Nederlandse jongens naar hun schoenen te kijken. 'Hmm..' denkt de docente, 'wat een 
ongeïnteresseerde jongens. Na kerst zijn die vast gestopt. Nou ja, dan kan ik in het nieuwe 
jaar tenminste verder met de echt geïnteresseerde studenten.24)'

Al het inclusieve beleid zou moeten starten met bias, omdat inclusie anders blijft hangen 
in aanpassing en zodoende nooit duurzaam wordt.

24  Ontleend aan de toespraak van toenmalig minister Bussemaker bij het seminar 
Kansen voor Hoger Onderwijs, 25 mei 2016.
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2.2.4 In zes stappen naar inclusie
James Baldwin, een zwarte Amerikaanse schrijver (1924-1987), zei ooit in het kader van 
racisme: 'Not everything that is faced can be changed. But nothing can be changed until it is 
faced.' De eerste stappen van inclusie 25) gaan dan ook over zichtbaar maken. Het grootste 
probleem van inclusie is dat mensen niet door hebben dat ze anderen buiten sluiten.

1. Maak ruimte voor eigenheid
Faciliteer groepen die niet tot de meerderheid behoren om zichzelf te organiseren. Dat 
kan van alles zijn. Bij het Rijk is bijvoorbeeld een netwerk van jonge ambtenaren, dat op 
ministeries dan terug kan worden gezien als bijvoorbeeld Jong-LNV. Een aantal jaar gele-
den werd Jong-LNV gevraagd door de baas van het ministerie, de secretaris-generaal, om 
mee te doen met de OR-verkiezingen. Prompt werden veel van hen gekozen en kregen ze 
ook veel stemmen. Eén van de Jong-LNV-ers voelde zich toen verplicht voorzitter te wor-
den om vanuit die rol een aantal vernieuwingen te kunnen doorvoeren.

Bij de politie is de Denktank Pharessia (dat betekent letterlijk ‘vrijuit spreken’) ingesteld. 
Daar verenigen zich leidinggevenden met een andere etnische achtergrond. Collega’s 
kunnen bij hen te rade gaan in situaties van uitsluiting of discriminatie. Zo doet de denk-
tank veel ervaring op. Veel organisaties hebben een zogenoemd Roze Netwerk, waarin 
LHBT-mensen zich verenigen, vergelijkbaar met de twee vorige voorbeelden. Veel scholen 
hebben zogenoemde Gay Straight Alliances, groepjes van scholieren van gay en straight 
door elkaar heen, die discriminatie en uitsluiting onder de aandacht brengen. Ook met 
acties kan meer ruimte voor eigenheid gemaakt worden. Een goed voorbeeld van een actie 
was het hand-in-hand lopen van veel mannen, waaronder ministers en Kamerleden, als 
reactie op homo gerelateerd geweld. 

2. Bewustwording (van privileges)
Documentairemaakster Sunny Bergman, soms verguisd vanwege haar confronterende 
stijl, laat een sociaal experiment zien, dat bias zichtbaar maakt 26). Ze neemt een bijzon-
der gemêleerde groep mensen in een flink grote zaal (sporthalformaat). De start is precies 
in het midden, iedereen op een rij, hand in hand. Twee facilitators stellen vragen, die je 
met ja of met nee kunt beantwoorden. Ja betekent een stapje naar voren, nee een stapje 
terug. Het zijn vragen als: ‘vanaf mijn vroege jeugd was het de bedoeling dat ik zou gaan 
studeren’ of ‘ik kan er altijd vanuit gaan dat de politie mij beschermt’. Na een hele serie 

25   Ik volg hier de stappen van Huib Koeleman, november 2017, zie: https://www.
orangeotters.nl/diversiteit-inclusieve-organisatie-6-stappen/. De voorbeelden zijn ook 
voor een groot deel aan Koeleman ontleend.
26  Sunny Bergman, Wit is ook een kleur, 2DOC, augustus 2017. Ook te zien via 
https://www.youtube.com/watch?v=J5mJVvpMGSk 
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van dit soort vragen staat er een grote groep witte mensen vooraan in zaal, de mannen 
onder hen het meest naar voren.
Achterin staan alleen maar gekleurde mensen. Een dergelijk experiment is, onder bege-
leiding ook goed binnen organisaties te doen. Het beeld dat ontstaat met mensen in een 
ruimte, zoals in de sporthal hiervoor, is veelzeggend. Het gesprek daarover misschien nog 
wel meer.
In de documentaire van Bergman werden de witte mensen zich langzaam bewust van hun 
ongemak over hun vele privileges en hun neiging om dat als normaal te zien en anderen 
eropaan te spreken dat zij die niet hebben of niet genoeg hun best doen. Opvallend en 
sprekend was dat de witte man, die helemaal voor aan stond, zijn privilege niet onder 
ogen kon komen. Hij zei verongelijkt: ‘Maar ik heb het ook moeilijk. Ik ben heel lang en ik 
moet altijd extra dure kleding kopen, dus eigenlijk valt het wel mee…

Zeker voor leidinggevenden zijn dit soort bias-oefeningen een must om als organisatie de 
slag naar inclusie te kunnen maken. Onze huidige premier, Mark Rutte, zou dan wellicht 
ook met meer niet-witte-mannen als minister hebben kunnen komen.

Met alle Respect bij de Politie (10 jaar geleden) Bewustwording gaat met stapjes.

De leergang met deze naam werd door trainingsbureau Vulkaan (nu deels opgegaan in 
trainingsbureau Komeet) ontwikkeld naar aanleiding van het rapport Met alle Respect 
over omgangsvormen bij de politie. 

Doel was om ambassadeurs op te leiden die op een informele manier in gesprek kon-
den gaan met hun collega’s. Mensen gaven zich daar vrijwillig voor op, ze vonden hebt 
belangrijk en wilden een positieve bijdrage geven aan een cultuur waar iedereen zich 
thuis voelt. Tijdens een training wordt in de avond een wijntje gedronken en kijkt ieder-
een naar de herdenking van de net overleden André Hazes in de Arena. Het ene na het 
andere grapje wordt gemaakt, steeds flauwer en grover. Een van de mensen in het gezel-
schap zegt niets, en heeft tranen in de ogen. Harde grapjes zijn een bekend fenomeen 
in de politiecultuur. 

We hebben het daar die dag nog over gehad, dat dat anders moet. Er waren veel voor-
beelden in de groep gegeven dat die grapjes onbedoeld mensen kwetsen omdat ze raken 
aan verdriet om een persoonlijke situatie. Een van de mensen die staat te grappen, 
wordt zich daar opeens pijnlijk van bewust en valt stil en zoekt oogcontact met de trai-
ner. Er valt een stilte, de groep herkent het. Opeens draait de sfeer en de groep deelt 
persoonlijke verhalen over afscheid en rouw. De volgende dag is dat het eerste dat hij 
deelt: nu heb ik écht wat geleerd. Bewustwording gaat met stapjes.

3. Luistersessies
Een derde stap die in feite nog steeds over bewustwording gaat, zijn luistersessies. Daarin 
organiseert de leiding van de organisatie (of een onderdeel), of de ondernemingsraad, 
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een sessie met diverse groepen in de organisatie, waarin zij. luisteren naar bijvoorbeeld 
arbeidsgehandicapten, LHBT-ers, mensen met een migratieachtergrond, of jongeren luis-
teren naar welke kansen en belemmeringen zij ervaren in de organisatie en hoe zij zich 
beter thuis zouden kunnen voelen in de organisatie.
Soms is het nodig nog een stap verder te gaan en meer structureel, meest onder begelei-
ding, met elkaar over persoonlijke en organisatiewaarden te spreken.

4. Voorbeeldgedrag
In Frankrijk en Canada bestaan de ministerraden voor vijftig procent uit vrouwen en is er 
bovendien nog verdere diversiteit. Het is vreemd dat VVD-leider Rutte voor zijn kabinet 
onvoldoende geschikte vrouwen kon vinden Voorbeeldgedrag is als een leidinggevende of 
directeur daadwerkelijk in zijn of haar gedrag laat zien inclusie na te streven. Dus bijvoor-
beeld bij de Gay Pride te staan als de organisatie daar een boot heeft of publiekelijk op te 
treden op het thema. 
Voorbeeldgedrag kan ook zijn het op directieniveau inrichten van een functie op het ter-
rein van inclusie, zoals Nuon 27) dat heeft. Voorbeeldgedrag is verder het teams zo divers 
mogelijk inrichten. Inclusie (integratie) verloopt het beste als men in het dagelijks werk 
zo veel mogelijk contact heeft met ‘anderen’, buiten de eigen bubbel. Tegelijk vraagt zo 
diverse samenstelling aandacht op onderlinge communicatie en patronen en kunnen bias-
oefeningen ook hier een goed hulpmiddel zijn om op lange termijn inclusie te stimuleren.

Father of the nation 28)

Een voorbeeld van een leider die voorbeeld gedrag liet zien is Julius Nyerere, zijn bij-
naam was ‘Baba wa Taifa’ (Father of the Nation) de eerste gekozen president van 
Tanzania, na de onafhankelijkheid in 1962. Hij wordt zo getypeerd:

Love for the people and loyalty to their cause; commitment to the cause of peace; attach-
ments to principle; honesty, humility and personal integrity, courage and a great intellect; 
the capacity to sustain hope at the most difficult moments.

5. Structuren en systemen
Organisaties hebben allerlei procedures, systemen en regels. Veel sluiten bepaalde groe-
pen medewerkers uit of zijn weinig behulpzaam. De grootste oorzaak is dat vrijwel alle 
procedures gemaakt worden op de ‘gemiddelde medewerker’, vaak ook met de ‘gemiddel-
de klant’ voor ogen. Zo kwam begin 2018 (Parfumerie) Douglas in opspraak omdat ze een 
medewerkster met een hoofddoek nog alleen in het magazijn liet werken, waar haar col-
lega’s ook klantcontact hadden. Dat is, na ophef op sociale media, nog maar ten dele aan-
gepast: de afspraken worden opnieuw bezien. De ondernemingsraad kan initiëren dat alle 

27  Nuon-Vattenfall heeft een Diversity and Inclusion Officer op directieniveau
28  De kracht van Afrikaans denken, Leontine van Hooft, p. 27
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personele regelingen worden nagelopen op inclusie, door er een termijn voor te nemen, 
een thema van te maken, mee te doen met een project of een subsidie, e.d. Ook de luis-
tersessies van stap 3 zullen hier input voor geven. Een goed middel kan ook een (onder-
deel van) een MTO of MBO zijn, waarin via een enquête gegevens over tevredenheid van 
medewerkers en/of hun betrokkenheid bij de organisatie kunnen worden gegenereerd. 
De ondernemingsraad kan hiertoe een initiatief nemen: het instrument kan de aanleiding 
zijn met inclusie te starten maar ook een middel om de voortgang te meten.

6. Communicatie
Je kunt hier werken met een mix van gerichte acties en positieve algemene aandacht. Het 
bedrijf Post NL heeft bijvoorbeeld jaarlijks een actie rondom Coming Out Day (11 oktober). 
Schoonmaakbedrijf Asito organiseert elk jaar een diversiteitsdiner, waarin medewerkers 
gerechten koken uit het land van herkomst.

Verder is woordgebruik van belang. ‘Beste reizigers’ is inclusiever dan ‘Dames en heren’, 
daarom heeft de NS dat aangepast. Dat veel mensen dat overdreven vinden, geeft vooral 
aan dat zij zich nog onbewust zijn van hun privileges, hun positie als ‘normaal’ zien en 
niet doorhebben dat ze queers, transgenders en interseksuelen hiermee uitsluiten.
De meeste Amerikaanse bedrijven zijn hierin overigens veel verder dan Nederlandse, met 
name in de verdeling van man-vrouw en ras: directiefoto’s laten vrijwel altijd een divers 
beeld zien.

2.2.5 Uitstroom
Voor uitstroominstrumenten gelden grosso modo dezelfde opmerkingen die ook bij 
instroom in paragraaf 2.2.1, gemaakt zijn. Zijn de instrumenten inclusie-proof? Wordt 
er bij exitgesprekken gevraagd naar in- en exclusie? En wat wordt met de uitkomsten 
gedaan? Hoe wordt over de uitkomsten gecommuniceerd?

Gras groeit niet door aan de sprieten te trekken, maar door de wortels water te geven. 
(Afrikaans spreekwoord)

2.3 Inclusievaardigheden 
In een inclusieve omgeving zijn bepaalde vaardigheden extra van belang. Zonder com-
pleet te willen zijn noemen we er een aantal.

Waardeoriëntatie en brede blik: onderzoeken en reflecteren
Bewustzijn van en reflectie op welke waarden je gedrag drijven, is een belangrijke inclu-
sievaardigheid. Het is een onderzoekende en ontdekkende houding, waarin je met men-
sen praat, ervaringen opzoekt en je de eigen waardeoriëntatie steeds verder verdiept. Je 
kijkt met een ‘brede blik’, om duidelijk te maken dat het om verder kijken gaat dan directe 
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oorzaak-gevolg-relaties. Kunnen reflecteren is de kern. Storytelling is een vorm die daar 
goed bij past. Het delen van verhalen is verbindend en geeft nieuwe inzichten.

Luisterende communicatie
Zoals eerder gememoreerd is een groot probleem van inclusie dat mensen niet doorhebben 
dat ze anderen uitsluiten. Op vergaderingen en overleggen zie je vaak dat defensief gere-
ageerd wordt als inclusiethema’s naar voren komen, dus andere wensen, belemmeringen, 
gevoelde discriminatie of uitsluiting. 

Het thema en de inbrengers daarvan worden niet erkend, maar er wordt als reactie vaak 
uitgelegd: hoe het bedoeld is, hoe we het ‘normaal’ doen, hoe we het dit keer doen. Dat 
soort reacties zijn begrijpelijk, maar zeker niet het effectief en pijnlijk voor de inbrengers. 
Als inclusiethema’s naar voren komen, is een open en luisterende houding van belang. De 
vaardigheid is zogenoemd actief luisteren. In communicatietraining word je dan geleerd 
om, voordat je iets gaat zeggen, samen te vatten wat je ander hebt horen zeggen en af te 
stemmen of je dat goed gehoord hebt. En daarna niet een reactie te geven, maar de andere 
uit te nodigen op een onderdeel nog meer te vertellen: dat doe je door een vraag te stel-
len. Dit communicatieschema is bekend als LSD, luisteren – samenvatten – doorvragen. 
De toepassing van LSD als communicatie is bijna even geestverruimend als het middel 
zelf. Ook hier kunnen we veel leren van niet Westerse culturen. De speakingcircle is een 
effectieve werkvorm en de talkingstick is een handige tool.

Vergelijkbare schema’s die ook luisteren als basis hebben zijn NIVEA (Niet Invullen Voor 
Een Ander); leuk om tijdens een vergadering een pot Nivea te hebben staan en bij iemand 
neer te zetten als deze invult voor een ander of niet luistert); ANNA – Altijd Navragen 
Nooit Aannemen.

Houvast bieden en respect tonen: zien
Inclusie betekent dat ieder zich naar vermogen kan inzetten en daarmee gezien wordt. 
Hoewel er verschillen zijn tussen mensen, heeft ieder respect van de ander. Daar waar din-
gen misgaan of lastig zijn, gaat het erom houvast te bieden om het te verbeteren of de 
ander te steunen in hoe het anders kan. De vaardigheid is om in plaats van te benoemen 
dat iets fout is de ander daarvan bewust te maken en houvast te bieden hoe het beter kan. 
Met name voor leidinggevenden is deze coachende stijl wezenlijk in een inclusieve orga-
nisatie.

Creatief denken
Het kan ook anders! Die slogan is de kern van creativiteit: het niet voetstoots aannemen 
dat hoe het altijd ging het beste is. In sport zie je dat heel duidelijk: een andere wijze 
van trainen (Eric Heiden die aan krachttraining deed), een nieuwe techniek van fiets 
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(snel trappen in plaats van met kracht, Lance Armstrong), de klapschaats (Tonnie de Jong 
won de EK), NBA-team Golden State Warriors dat ‘klein’ speelt en veel sneller aanvalt als 
nog verdere verbetering van de snelle balroulatie dat al door NBA-team San Antonio was 
ingevoerd, de buitenspelval van het Nederlands Elftal in de jaren ’70 en de voetbalstijl van 
huidig FC Barcelona. Veranderingen ontstaan door dingen anders te doen, door te experi-
menteren. In bijlage 3 lees je meer over creatieve vaardigheden.

Lef tonen 
Om een dominante cultuur te wijzigen, is het van belang jezelf uit te spreken. Dat gaat 
gemakkelijker als je je kunt organiseren, zoals eerdergenoemd voorbeeld van Pharessia bij 
de Politie. Kern is de lef om te zeggen dat het anders moet, inclusief, dus zonder zelf de 
nieuwe meerderheid te willen worden.

Kwetsbaar durven zijn
Om een dominante cultuur te wijzigen, is kwetsbaar durven zijn de hefboom om zaken 
wezenlijk te veranderen. Wie zich écht laat zien kan zich verbinden met anderen en las-
tige zaken bespreekbaar maken zonder te veroordelen.

result.indd   38 30-05-2018   13:37:51



I N C L U S I E

39 1 2 - 0 6 - 2 0 1 8

Sociaal Beleid Thema

3. Bewustwording

Het in paragraaf 2.2 geïntroduceerde begrip Bias staat centraal bij bewustwording. 
Zoals gezegd betekent dit de bewustwording van bepaalde groepen van hun privileges. 
Simpeler: het doorkrijgen dat je anderen uitsluit. Veel mensen kunnen zich niet voorstel-
len dat ze anderen uitsluiten, simpelweg omdat ze de eigen situatie als normaal zien en de 
ander dus als anders.

Bias 
Bias zet de wereld op de kop. Zo spreken we traditioneel van blanken en zwarten. 
Impliciet is daarin zwart een kleur en blank geen kleur: blank is normaal, de norm, het 
uitgangspunt waarvan uit witte mensen (onbewust) denken; ‘zo hoort het’ en ‘dit is het 
beste’.
Tegenwoordig wordt daarom steeds vaker de term ‘wit’ gebruikt. Documentairemaakster 
Bergman, in het vorige hoofdstuk ook al kort aangehaald, speelt daar op een gewaagde en 
confronterende manier mee. Zij zoekt een typische plek van witte, geprivilegieerde men-
sen op (een haven voor plezierboten in de zomer) en vraagt willekeurige mensen of ‘witte 
mensen goed ge-integreerd zijn in Nederland’. 
Onbegrip is bijna natuurlijk haar (gewenste) resultaat: integratie is niet iets van witte 
mensen, maar van de ander. Terwijl als je beter kijkt, je kunt zien dat witte mensen veel 
besluiten nemen die segregatie bevorderen, zoals de schoolkeuze van hun kinderen, de 
wijk waar ze wonen, met wie ze omgaan, met wie ze bevriend zijn op Facebook, etc. 

Op Facebook doet een filmpje de ronde waarin mensen wordt gevraagd wanneer ze erach-
ter kwamen dat ze hetero waren. Dat levert hilarische situaties op en dwingt mensen na te 
denken over hun positie. ‘U heeft er nooit over nagedacht? U voelde het gewoon? ‘

Met dit soort experimenten wordt duidelijk dat integratie en inclusie verandering van de 
dominante klasse vraagt. Dat geeft ongemak, in de documentaire van Bergman treffend 
geïllustreerd doordat sommige reacties van de mensen in die jachthaven op zijn zachtst 
gezegd nogal lomp waren, nog versterkt door zichtbaar alcoholgebruik.

Experiment
Een experiment met dertig kinderen in de leeftijd van vier tot zeven jaar sprak tot onze 
verbeelding 29). De kinderen kregen twee poppen, een zwarte en een witte. En een blaadje 
waarop vijf kinderen getekend stonden, van wit met blond haar, via wit met donker naar 
een steeds donkerdere kleur en haar. En vervolgens een serie vragen: wie is het slimste, 
wie is het liefste, wie het meest ondeugend, wie heeft de leiding, enz. Driekwart van de 

29  Te zien in dezelfde docu van Bergman
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kinderen wijst de zwarte kinderen op een negatieve wijze aan. Een psycholoog vermeldt 
dat het opvallend is hoe jong kinderen al een sociale werkelijkheid kunnen reproduceren. 
De ouders van de kinderen zijn overigens niet blij met deze uitkomsten, zeker de linksge-
oriënteerden onder hen niet. Het is confronterend om te zien dat kinderen de werkelijk-
heid zo jong al kunnen benoemen, en het toont dat, als je daar niet iets aan verandert, 
de kinderen in die sociale werkelijkheid opgroeien en het dus ook zo blijft. Het rijmpje 
hierna is ook een voorbeeld 30)

'Shing, shang, shong speelt ping-pong in Hong Kong.' Dit rijmpje leerden kinderen op 
onder een Amsterdamse basisschool tot vorig jaar om de ng-klank te leren.

Daarbij moesten de leerlingen met beide wijsvingers het gebaar voor spleetogen maken. 
Een vader van Chinese komaf van een leerling van de basisschool trok aan de bel.

De lesmethode, afkomstig van Onderwijsgek.nl, bleek al langer dan vijf jaar op verschil-
lende basisscholen in Amsterdam te worden gebruikt.

Privileges onder ogen zien, zoals witte mensen die overduidelijk hebben, is één, deze 
loslaten (of beter: delen) met anderen is weer een stap verder. Zo toont onderzoek (mei 
2018 31)) dat de acceptatie van LHBT-ers in Nederland behoorlijk is toegenomen. Tegelijk 
laat datzelfde onderzoek zien dat mensen zich bijzonder storen aan hand-in-hand lopen-
de (homo)mannen en nog heel veel meer aan elkaar kussende mannen in de openbare 
ruimte: het delen van het privilege van hetero’s om hand-in-hand te lopen blijkt dus nog 
steeds veel lastiger. 

In dit hoofdstuk ter bewustwording wordt een aantal voorbeelden gegeven van (onbewus-
te) exclusie of van effecten van discriminatie en uitsluiting.

3.1 Nederlandse directheid
Dagblad Trouw schreef begin 2018 over hoe buitenlandse studenten de Nederlandse 
directheid ervaren.32)

‘Of haar zicht alleen bestaat uit horizontale zwarte streepjes, en of ze geen rijst moet eten, 
als ze tijdens de lunch een broodje kaas tevoorschijn haalt’. De internationale studente Alvi 

30  Parool, 19 mei 2018, Jorien van der Peijl.
31  SCP, 16 mei 2018. Tegelijk kwam een ranglijst naar voren waarin Nederland 
was gezakt naar de 11e plaats op de ranglijst van LGBT-vriendelijke landen, uit de Top-10 
dus. De toename van acceptatie die SCP meet wordt door critici ook wel schijntolerantie 
genoemd: je mag het wel zijn maar je mag het niet laten zien.
32  Uit Trouw. De Nederlandse directheid is soms kwetsend voor buitenlandse stu-
denten, door Naïm Derbale, 31 maart 2018. Letterlijk overgenomen.
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Safira (19) rolt met haar ogen als ze vertelt over de grapjes van haar Nederlandse mede-
studenten aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG).
Door haar Aziatische uiterlijk - ze komt uit Indonesië - stuit de studente Economics and 
Business op allerlei vooroordelen. 
"Zonder dat ik nog maar een woord had gesproken ging men ervan uit dat ik Chinees was. Ik 
besefte meteen: hier zijn mensen geen diversiteit gewend."
Ook andere internationale studenten in Groningen melden last te hebben van stereoty-
pe denkpatronen en uitingen. De universiteitskrant hield een enquête onder ruim drie-
honderd internationale studenten. Meer dan de helft van de niet-Europese deelnemers 
kreeg de afgelopen drie maanden te maken met negatief-stereotype opmerkingen van 
Nederlandse studiegenoten. Onder studenten uit Europese landen was dat 42 procent. 
Zuid-Amerikaanse studenten ondervonden het meeste last: 67 procent.

Smakeloze grappen
De opmerkingen gaan van smakeloze nazigrapjes jegens Duitsers tot de vergelijking met 
de slecht Engelssprekende schoonmaakster Consuela ('I clean toilet') van Mexicaanse 
komaf uit de cartoonserie Family Guy. Toch ziet ruim de helft van de ondervraagde stu-
denten geen gemene bedoelingen achter de grapjes.
"Het is eigen aan de mens om te stereotyperen en vaak zijn die negatief en onjuist", zegt 
Ernestine Gordijn, hoogleraar gedrags- en maatschappijwetenschappen aan de RUG. "Het 
is niet specifiek iets Gronings of Nederlands. Mensen die in de meerderheid zijn, zijn zich er 
niet van bewust dat ze hun eigen normen en waarden centraal stellen. Over alles wat daarvan 
afwijkt, hebben we al snel een oordeel klaar."
'Progressief, modern, open-minded'. Dat is het beeld dat Alvi Safira aan Nederland ver-
bond voor ze hierheen kwam. "De ervaring strookt niet met de verwachtingen", zegt ze 
verbitterd. "Wat ze beloven is een internationale campus met open mensen, en dan stuit je 
op zulke dingen. Nederlanders eigenen zich graag een bepaalde directheid toe. Maar zo stel-
len ze eigenlijk al: 'Ja, we zullen je waarschijnlijk kwetsen'."
Hoogleraar Gordijn: "We hebben in Nederland het idee dat we heel tolerant zijn. Zo zien 
mensen uit het buitenland ons ook. Totdat die hier komen wonen, en zich realiseren dat wij 
ook maar mensen zijn, met onze eigen vooroordelen."

3.2 Stereotyperingen en hun effect
In hetzelfde artikel in Trouw komen enkele buitenlandse Groningse studenten aan het 
woord. Drie voorbeelden hier. 33)

3.2.1 ‘Mexicanen rijden echt niet allemaal ezel’
Alejandra Hernández (29) uit Mexico zit vijf jaar aan de universiteit en promoveert in de 
verouderingsbiologie.

33  Ibidem, geldt voor 3.2.1 t/m 3.2.3, letterlijke overname
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"Ik vertelde dat er geen treinen rijden in Mexico. 'Dus je reist per ezel?', zei iemand, en alle 
omstanders lachten. Ik niet. Het was bot. En er waren meer rare opmerkingen: 'Oh je gaat 
naar Mexico, heb je daar wel internet?' Mexico-City is verdorie moderner dan de meeste 
Europese steden. Er zijn problemen, maar we leven niet in de Middeleeuwen. Een typisch 
Nederlands probleem? Raar gevoel voor humor, al gauw neerbuigend, én tegen Jan en alle-
man. Daar zijn velen zich niet van bewust. De vergelijking met Consuela, of grapjes over de 
drugsoorlog. Dat getuigt van weinig inlevingsvermogen. In Mexico is bijna iedereen gelovig. 
Ze kijken soms neer op ongelovigen. Dan verdedig ik Nederlanders vurig. Ze zijn zo lief, zeg ik 
dan. Maar niets is perfect. Ik ben blij dat er nu aandacht voor is. We moeten die stereotypen 
uitbannen. Mexicanen zijn niet alleen schoonmaaksters met een raar accent of ezelrijders. Ik 
doe verdorie dezelfde studie als mijn collega's! Wij hebben niet altijd kans om te reizen dus 
ik kan me voorstellen dat we meer vooroordelen is hebben. Maar Nederlanders reizen en zien 
allerlei culturen. Ik begrijp het echt niet."

3.2.2 'Je merkt de gevolgen van de slavernij'
Deyone Milana Guiseppe (30) uit Trinidad en Tobago is sinds 2006 in Nederland en volgt 
sinds twee jaar de opleiding minderheden en meertaligheid.
"Door mijn donkere huid denken medestudenten meteen dat ik uit Afrika kom. Als ik vertel 
dat ik uit de Caraïben kom, is het antwoord: 'Hmm, wat exotisch!' Een jongen zei me eens 
dat ik wel mooi was, voor een zwarte vrouw. Dat is voor mij puur racisme, alsof zwarte vrou-
wen over het algemeen lelijk zijn. Bij gesprekken voelt het alsof er een ongemakkelijke waar-
heid in de lucht hangt: dat ik zwart ben. Anders dan steden zoals Rotterdam en Amsterdam is 
Groningen heel wit, en niet zo divers. Wit is hier de norm. Daardoor voel ik me niet echt thuis 
en zelfs eenzaam in Groningen. Ik voel me buitengesloten. De universiteit wil diversiteit, 
maar dat is vooral vanuit commercieel oogpunt. Diversiteit is handelswaar geworden, het is 
mode om divers te zijn. Alleen doet de universiteit bitter weinig om die diversiteit op de cam-
pus te faciliteren. Ik denk niet dat het een Nederlands probleem is, het is een Europees pro-
bleem. Europa torst nog steeds de gevolgen van de eeuwenlange slavernij en kolonisatie. Dat 
was niet alleen een fysieke gebeurtenis, maar ook een mentale. Dat vergeet men weleens."

3.2.3 'Ze denken dat ik als Aziaat meegaand ben'
Rieza Aprianto (31) uit Indonesië promoveert in de biologie en woont zes jaar in 
Nederland.
"Ik had vanaf dag één door dat Nederlanders op een aparte manier omgaan met mensen 
van andere culturen. Ze zijn heel direct, en praten ongefilterd, al is het soms niet gepast. Er 
worden grapjes gemaakt om mijn Aziatische uiterlijk. En als je het niet grappig vindt, is het 
jouw fout. De boodschap is: Dit is hoe we het hier doen - wen er maar aan, pas je maar aan. 
Maar het is ook subtieler. Ik ben Aziatisch, dus denken ze automatisch dat ik timide ben, 
niet veel praat, en heel meegaand ben, terwijl daar niets van klopt. Ze zien me niet zoals ik 
echt ben. Het is gewoon een stereotypering vanwege mijn uiterlijk. Dat voel ik gewoon. Veel 

result.indd   42 30-05-2018   13:37:51



I N C L U S I E

43 1 2 - 0 6 - 2 0 1 8

Sociaal Beleid Thema

internationale studenten zitten hier niet lang, dus laten ze het overwaaien. Ze keren terug 
naar hun thuisland en vergeten het. Ik ben hier al zes jaar, en blijf nog even, dus ben ik meer 
betrokken, en wil ik er iets aan veranderen. Uiteindelijk hebben we geen keuze. Het is immers 
samen dat we kanker willen genezen."

3.3 Minority stress 
In het Nederlands spreken we van minderheidsstress. Het is een internationale term dat 
er gevolgen zijn van stigmatisering en discriminatie. Met andere woorden: als een domi-
nante groep maar voortdurend bepaalde beelden op een andere groep loslaat, hebben die 
beelden een daadwerkelijk effect op die groep. Minder functioneren, slechter zelfbeeld, 
slechtere gezondheid.

Stereotypen 34)

Een destijds baanbrekend onderzoek was dat Henny Bos, tegenwoordig hoogleraar, waar-
in zij kon aantonen dat stereotyperingen van lesbische en biseksuele vrouwen een aantal 
negatieve effecten heeft.

“Wanneer we psychosociale gezondheid van de 1.327 lesbische en biseksuele vrouwen die 
hebben meegedaan aan dit onderzoek vergelijken met de normgegevens blijkt dat lesbi-
sche en biseksuele vrouwen meer psychosociale gezondheidsklachten rapporteren. Dat 
wil zeggen, er is bij lesbische en biseksuele vrouwen meer angst, er zijn meer depressieve 
gevoelens, er is meer woede, insufficiënt denken, wantrouwen, en slaapproblemen. 

Ook scoren zij hoger op somatische klachten. Hierbij was opmerkelijk dat vrouwen onder de 
25 de meeste psychische en somatische klachten rapporteerden; en er een lichte trend is tot 
meer somatische klachten bij vrouwen boven de 50 jaar oud.

Tot de meest frequente vervelende gebeurtenissen die de vrouwen vanwege hun persoon-
lijke leefstijl of situatie hebben ervaren horen vervelende uitdrukkingen die geroepen wor-
den, roddels en nieuwsgierige en vervelende vragen die vanuit de omgeving gesteld wor-
den. De meeste negatieve reacties op hun lesbisch of biseksueel zijn kregen de vrouwen van 
onbekenden op straat, in het uitgaansleven en door collega’s (of klas- of studiegenoten).

Een grotere frequentie van stigmatiserende gebeurtenissen bleek samen te hangen met 
zowel de aangegeven psychische en als ook de somatische klachten van de vrouwen. Evenzo 
was er een samenhang te zien tussen de negatieve reacties op het lesbisch of biseksueel 
zijn en de psychische en somatische gezondheid. 

34  Jenny Ehrhardt en Henny Bos, 2009 – Stichting Ondersteboven
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Mogelijk kunnen de effecten van stigmatisering en negatieve reacties afgeschilderd worden 
door een coping-stijl waarbij lesbische en biseksuele vrouwen zich noch helemaal terug-
trekken uit angst voor afwijzing en negatieve reacties, noch in elke situatie een confronta-
tie aangaan.

Conclusie

De resultaten zijn in lijn met eerder onderzoek waarin de slechtere psychosociale gezond-
heid van lesbische en biseksuele vrouwen in vergelijking met heteroseksuele vrouwen is 
aangetoond. In dit onderzoek konden de gerapporteerde klachten echter bovendien in 
samenhang gebracht worden met ervaringen van stigmatisering en negatieve reacties op 
het lesbisch of biseksueel zijn.”

Het effect dat stereotyperingen hebben gaat ver. In organisaties zijn er vele. Denk eens 
aan:
• Dat is een goede accountmanager
• Dat is een hele goede leidinggevende
• Het is heel prettig werken in deze organisatie, dat hoor je altijd terug
• Als je hier mag werken, heb je geluk
• We doen dat hier altijd op deze manier, daar is iedereen aan gewend en dat werkt prima
• Je wilt zeker in deeltijd werken vanwege de kinderen?
• Vrouwen zijn nu eenmaal meer relatiegericht, mannen willen scoren
• De topfuncties in de organisatie kunnen niet in deeltijd
• Eritreeërs komen van een andere cultuur, die snappen dat niet

Uitsluiting gaat bovendien heel subtiel. Het is veel lastiger te onderkennen dan discrimi-
natie. Het zijn de dingen als: je partner niet mee kunnen nemen naar je werk omdat je 
niet uit de kast bent (veel lhbt kunnen op het werk niet zichzelf zijn en zijn niet ‘uit de 
kast), pijnlijke grapjes, telkens laten merken dat je ‘anders’ bent, indiscrete vragen. De 
daders zijn zich er niet van bewust. 

Duidelijk zal zijn dat dit soort opmerkingen onderliggende waarden kennen, die zeker 
niet op waarheid berusten. Het voortdurend herhalen van dit soort opmerkingen/waarde-
oordelen, maakt wel dat, analoog aan minority-stress, de onderliggende groepen ervaren 
dat zij daar niet aan voldoen en denken dat ze minder zijn. Organisaties laten daarmee 
veel potentieel liggen, los van de morele kant.

3.4 Onze cultuur is beter
De Nederlandse cultuur wordt voortdurend als superieur neergezet. Oud-premier 
Balkenende sprak van de VOC-mentaliteit, de Islam wordt sommigen als een achterlijke 
cultuur neergezet (dus ten opzichte van de onze), de Joods-Christelijke traditie van CDA-
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leider Buma wordt als heel Nederlands gepositioneerd, de West-Europese waarden van de 
Verlichting hebben de wereld toch ook vooral verlichting gebracht. 

In het denken in culturen zit impliciet een afzetten tegen andere culturen verweven. 
En het klopt dat er verschillen zijn tussen culturen, maar dat maakt de ene cultuur niet 
meteen veel beter dan de andere. Het klopt dat waarden als vrijheid van meningsuiting 
bij ons beter zijn dan in bijvoorbeeld Noord-Korea, maar maakt ons dat beter dan Noord-
Koreanen? Grappig was dat in de vaker genoemde documentaire van Sunny Bergman een 
witte, hoogopgeleide vrouw aangaf dat ze de waarden van de Verlichting inhoudelijk toch 
wel echt belangrijk tot superieur vond. 
Waarop een zwarte man, zeker even slim, gevat antwoordde dat dat ergens in de 18e eeuw 
was begonnen, ‘toch?’. En doorging: toen kwam de hele slavernij nog, de hele kolonisatie, 
het leegroven van grondstoffen en zichzelf verrijken ten koste van andere continenten. ‘Is 
dat een hoge cultuur?’
Bewustwording van beeldvorming: de werkelijkheid is vaak anders dan we denken.

3.5 Hardnekkigheid van vooroordelen en uitsluiting
Mensen hebben vaak niet door dat ze uitsluiten: er zit geen bedoeling achter. We zagen 
dat in diverse voorbeelden al terugkomen. Maar het effect van uitsluiting is er wél, tot aan 
fysieke en mentale klachten aan toe. De hardnekkigheid ervan heeft drie redenen,

1. De sociale werkelijkheid
De poppen en plaatjes van witte en zwarte kinderen (zie begin van dit hoofdstuk) maak-
ten duidelijk dat hele jonge kinderen al precies begrijpen hoe de sociale werkelijkheid in 
elkaar zit. De dominante beelden nemen zij mee in hun groei naar volwassenheid, zien 
zij als normaal en reproduceren ze dus ook telkens. Als daar niet expliciet aandacht voor 
komt, zoals via Bias-oefeningen, blijven ‘we’ die sociale werkelijkheid dus ook reproduce-
ren.

2. Het zich niet kunnen voorstellen wat anders zijn is: defensiemechanismen.
De dominante groep in arbeidsorganisaties is zo gewend dat hoe zij het doen ‘normaal’ is 
(met alle waarden van ‘goed’ daarbij) dat ze zich niet kan voorstellen dat iemand anders 
dat anders ervaart. Als dat toch aan de orde gesteld wordt, voelt de dominante groep zich 
vaak beschuldigd en aangevallen. Er ontstaat bij die dominante groep dan een gevoel dat 
bepaalde eigen waarden extra verdedigd moeten worden, waardoor waarden als openheid, 
respect, verwelkomen onder druk komen en inclusie verder weg raakt.

In de discussie over het Sinterklaasfeest speelt dit hoog op; de vraag is wie daar de min-
derheid is, het lijkt erop dat de meerderheid zich de minderheid voelt (en dat is inderdaad 
ongemakkelijk maar ook wat de minderheid altijd heeft). De minderheidsgroep wordt ook 
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vaak gezien als ‘overdreven’, en dat is apart. Vanuit welk perspectief is het ‘overdreven? 
De meerderheid neemt zichzelf onbewust als norm van wat ‘normaal=goed’ is.

3. Het afstand doen van privileges voelt ongemakkelijk
Als hetero’s hand in hand mogen lopen en elkaar in het openbaar liefdevol een kus kun-
nen geven moeten LHBT-ers dat ook kunnen. Dat vinden hetero’s lastig. Het delen van 
privileges voelt als afstand doen van de eigen bovenpositie, en wordt daardoor liever niet 
gedaan. Denk aan de keuze van de ministers van Rutte-3: toch maar kiezen voor wat je 
gewend bent. In arbeidsorganisaties speelt precies datzelfde: ‘we’ kiezen liever voor wat 
‘we’ gewend zijn dan dat we ons open stellen voor andere manier en invullingen. Dat sluit 
dus uit.
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4. De ondernemingsraad

4.1 Hoe inclusief is de ondernemingsraad zelf?
Goed voorbeeld doet goed volgen: hoe maak je de ondernemingsraad inclusiever?
Hier kunnen we, analoog aan hoofdstuk 2, vijf stappen formuleren.

4.1.1 Bewustwording
Ook OR-leden, hebben net als iedereen in hun denken, handelen en gedrag blinde vlek-
ken, vooroordelen, uitsluitingsmechanismen. De eerste stap is dan ook om als onderne-
mingsraad met regelmaat een aantal oefeningen te doen, liefst onder begeleiding, waarin 
men bewust wordt van het eigen gedrag en het effect daarvan op anderen. En men leert 
dat niet als aanval te zien of te vervallen in verdedigingsmechanismen. Het is om steeds 
weer bewust te worden dat meer inclusief meer kwaliteit betekent van de medezeggen-
schap.

4.1.2 Luistersessies
Net als voor het management zijn luistersessies ook voor de ondernemingsraad een uitge-
sproken goed middel om in beeld te krijgen welke zaken worden gewaardeerd in de orga-
nisatie, wat inclusie bevorderend werkt en waar groepen belemmeringen ervaren in de 
organisatie om zich thuis te voelen. De uitkomsten kunnen tot voorstellen leiden richting 
de bestuurder, maar ook in verandering in de organisatie van het OR-werk en het betrek-
ken van medewerkers daarbij.

4.1.3 Voorbeeldgedrag
Een ondernemingsraad die nooit iets aan inclusie doet en over zich heen laat komen wie 
zich kandidaat stellen vanuit de medewerkers, zal niet snel kandidaten krijgen uit min-
der vertegenwoordigde groepen. Wees proactief als OR en gebruik de aanbevelingen uit de 
luistersessies om mensen uit doelgroepen te verwelkomen. Doe het eens anders. 
Dat vraagt uit de comfortzone komen, anders schept die ondernemingsraad afstand en 
daar willen de mensen die de OR wil hebben niet bij horen. Voorbeeldgedrag gedurende 
een langere periode is noodzakelijk om als ondernemingsraad meer inclusief te kunnen 
zijn. Organiseer eens een LAB (oefensituatie) waarin de OR mensen uit een specifieke 
doelgroep mee laat denken met de ondernemingsraad.

4.1.4 Denk aan de Vorm!
De grootste valkuil is om alle aandacht op de inhoud te richten, terwijl de vorm waarin 
zaken worden aangepakt cruciaal zijn. Is het een manier die mensen uit verschillende 
doelgroepen prettig vinden? Schrijf en praat eens niet, maar organiseer bijvoorbeeld een 
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zogenoemde 3D of 4D mapping, (werkvormen uit de Theory U) 35), die verrassend snel 
inzicht geven in complexe situaties.

4.1.5 Systemen en structuren
De harde kant van het OR-werk. Hoe komt de ondernemingsraad tot zijn oordeel? Waar 
werft de OR voor nieuwe leden of voor leden van commissies of werkgroepen? Wat zijn 
de KPI’s ten aanzien van inclusie die de ondernemingsraad hanteert? Welke initiatieven 
neemt de OR? Hoe betrekt de ondernemingsraad medewerkers? Als je die systemen en 
structuren doorloopt, wordt meteen ontdekt waar het inclusiever kan.

4.1.6 Communicatie
Ook de ondernemingsraad kan bijvoorbeeld een periode markeren met een thema, zoals 
‘het jaar van diversiteit en inclusie’. Of een gerichte actie doen richting bestuurder en 
organisatie, zich opvallend laten zien. 

4.2 Inclusieve medezeggenschap
Naast bewustwording is een visie van de ondernemingsraad op inclusie van belang. Wat is 
inclusie en wat betekent het voor de eigen organisatie? Welke resultaten wil de OR halen 
ten aanzien van inclusie, zowel op korte termijn (één jaar) als op langere (bijvoorbeeld 
aan het einde van de zittingsperiode)? En waarom is inclusie cruciaal voor de organisatie? 
Kan elk OR-lid dit helder in 40 seconden zeggen?

Mogelijkheden zijn er genoeg. Werk aan de winkel dus!

35  Otto Scharmer, onder meer het boek The essentials of Theory U. Core principles 
and applications, Oakland 2018.
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Bijlage 1 - Interessante websites met betrekking tot inclusie

Niet uitputtend, in willekeurige volgorde en bedoeld als eerste inspiratie.

Coalitie voor inclusie
www.coalitievoorinclusie.nl
Deze coalitie is een netwerkorganisatie, vooral voortkomend uit (organisaties van) men-
sen met een handicap.

Komeet
www.komeet.pro
Komeet is een trainingsbureau dat veel met inclusie doet, met ondernemingsraden en 
vakbonden, maar ook in het kader van de Participatiewet, met vluchtelingen en lhbtqi.

Ieder(in)
www.iederin.nl
Ieder(in) is de koepel van (250) belangenorganisaties van mensen met een chronische 
ziekte, een lichamelijke of verstandelijke beperking.

Samen voor de klant
www.samenvoordeklant.nl
Samen voor de klant is de naam van de Programmaraad voor alles wat met de 
Participatiewet en de Baanafspraak te maken heeft. Het is een samenwerking van Divosa 
(koepel van sociale diensten), Cedris (werkgeversvereniging voor sociale werkgelegen-
heid), UWV en de VNG (vereniging van Nederlandse gemeenten).

SBCM
www.sbcm.nl
SBCM is het A en O fonds voor sociale werkgelegenheid. Op de website is veel informatie, 
onder meer over functiecreatie. Ook zijn er diverse folders te downloaden over mensen 
met een handicap in een organisatie, zoals bijvoorbeeld het begeleiden en leidinggeven 
aan iemand met autisme. SBCM werkt sinds 2016 nauw samen met Cedris (www.cedris.nl), 
de werkgeversorganisatie in de sociale werkgelegenheid.

Inclusieacademie
www.inclusieacademie.nl
In najaar 2017 gestart initiatief, deels vanuit Komeet, waarin veel verschillende mensen 
worden samengebracht.

result.indd   49 30-05-2018   13:37:51



I N C L U S I E

Sociaal Beleid Thema50 1 2 - 0 6 - 2 0 1 8

ToolboxInclusief
www.toolboxinclusief.nl
Deze toolbox is gemaakt door de Rijksoverheid en bevat allerhande tools, met name op 
het terrein van medewerkers met een lichamelijk of verstandelijke beperking.

Inclusie Nieuwe Stijl
www.inclusienieuwestijl.nl
Het is de website van Anita Hüten, een gedreven inclusieadviseur, met allerlei informatie 
en interessante blogs.

Centrum voor Inclusieve arbeidsorganisaties
www.inclusievearbeidsorganisaties.nl
Dit centrum is een samenwerking van de Universiteit van Maastricht en het UWV. Wijlen 
Frans Nijhuis heeft vanuit die universiteit goed werk geleverd om de organisatie van werk 
meer inclusief te maken, met onder meer instrument jobcarving (nu meest functiecreatie 
genoemd).

College voor de rechten van de mens
www.mensenrechten.nl
Dit College is de toezichthouder op de wetgeving gelijke behandeling. De vroegere 
Commissie Gelijke Behandeling is hierin opgegaan.

De normaalste zaak
www.denormaalstezaak.nl
Gericht op werkgevers die met medewerkers met een grote afstand tot de arbeidsmarkt 
willen werken.
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Bijlage 2 - Gerechtvaardigde uitzonderingen Wetgeving 
Gelijke Behandeling

In de wetgeving Gelijke Behandeling 36) zijn uitzonderingen opgenomen. Deze uitzonde-
ringen zijn bedoeld om het maken van onderscheid onder bepaalde voorwaarden wel toe 
te staan (zie voor de basiswetgeving Gelijke Behandeling hoofdstuk 1, paragraaf 1.3.1 en 
1.3.2).

1. Objectieve rechtvaardiging
Indirect onderscheid is toegestaan als daarvoor een goede reden aanwezig is, de zoge-
noemde objectieve rechtvaardiging. Als sprake is van onderscheid op grond van leef-
tijd, arbeidsduur of vast/tijdelijk arbeidscontract kan ook direct onderscheid objectief 
gerechtvaardigd zijn. Het College voor de Rechten van de Mens beoordeelt op basis van de 
volgende voorwaarden of het aangevoerde een objectieve rechtvaardiging vormt:

• Allereerst beoordeelt het College of het doel van de discriminatie legitiem is;
• Vervolgens beoordeelt het College of het middel geschikt en noodzakelijk is.
• Als het doel legitiem en het middel geschikt en noodzakelijk is, dan is het gemaakte 

onderscheid niet verboden.

De WGBL kent twee uitzonderingen waarbij leeftijdsonderscheid bij voorbaat als objectief 
gerechtvaardigd wordt beschouwd:

1. Leeftijdsonderscheid in het kader van arbeidsmarkt- en werkgelegenheidsbeleid dat 
bij of krachtens wet is vastgesteld.

2. Beëindiging van een arbeidsverhouding bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leef-
tijd of op een later moment dat door beide partijen is afgesproken.

2. Voorkeursbeleid
Een werkgever mag bij de arbeid onderscheid maken op de gronden geslacht, ras en han-
dicap/chronische ziekte door een voorkeursbeleid te voeren. Voorkeursbeleid is bedoeld 
om vrouwen, mensen van niet-Nederlandse afkomst en gehandicapten/chronisch zieken 
in een bevoorrechte positie te plaatsen om feitelijke achterstanden op te heffen of te ver-
minderen.

36  Bron: https://www.mensenrechten.nl/gelijkebehandelingswetgeving. De tekst 
is een letterlijke weergave.
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Voorkeursbeleid moet aan vier criteria voldoen:

1. De achterstand van de te bevoorrechten groep moet in het concrete geval aannemelijk 
worden gemaakt (de eis van aantoonbare achterstand).

2. Bij de aanbieding van een functie moet duidelijk worden vermeld dat een voorkeurs-
beleid wordt gevoerd en dat de vacature voor iedereen open staat (het kenbaarheids-
vereiste).

3. Er moet een objectieve beoordeling van alle kandidaten plaatsvinden, waarbij reke-
ning wordt gehouden met de mate waarin ieder van de kandidaten aan de functie-
eisen voldoet. Benoeming van een kandidaat uit de voorkeursgroep kan alleen plaats-
vinden bij gelijke geschiktheid van de kandidaat (het zorgvuldigheidsvereiste).

4. De zwaarte van de voorkeursmaatregel moet kunnen worden gerechtvaardigd door de 
mate van achterstand (het evenredigheidsvereiste).

3. Bescherming van de veiligheid en de gezondheid van de gehandicapte/chronische zieke
Het verbod van onderscheid op grond van handicap of chronische ziekte geldt niet als dit 
onderscheid nodig is ter bescherming van de veiligheid en de gezondheid.

4. Gevallen waarin ras, geslacht of nationaliteit bepalend is
Situaties waarbij op grond van ras, geslacht of nationaliteit onderscheid mag worden 
gemaakt zijn naast voorgenoemde uitzonderingen limitatief opgenomen in het Besluit 
gelijke behandeling en het Besluit beroepsactiviteiten waarvoor het geslacht bepalend 
kan zijn.

5. Gevallen waarin ras of geslacht bepalend is
Er zijn situaties denkbaar waarbij voor bepaalde functies een vrouw of iemand met een 
bepaalde huidskleur nodig is. Zo mag men op zoek gaan naar een gekleurde/zwarte 
acteur om de rol van Martin Luther King te spelen. In dit geval is huidskleur bepalend 
voor werving en levert het selecteren van iemand op basis van zijn huidskleur geen discri-
minatie op.

Ook kan onderscheid zijn toegestaan als het gaat om beroepen die vanwege hun aard juist 
door een man of juist door een vrouw moeten worden uitgeoefend. Zo mag een vrouw wor-
den geworven voor de persoonlijke verzorging van personen die in een kleine woonvoor-
ziening wonen.

Tevens mogen onder omstandigheden bepaalde diensten uitsluitend worden verleend aan 
mannen of vrouwen. Zo mag een man de toegang worden geweigerd tot een badhuis dat 
enkel toegang verleent aan vrouwelijke bezoekers.
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6. Gevallen waarin nationaliteit bepalend is
Het komt niet vaak voor dat de nationaliteit van een persoon bepalend is. Als het, op 
grond van een regeling of praktijk van een organisatie op het gebied van sport of spel, aan 
bijvoorbeeld Nederlanders is voorbehouden om deel te nemen aan wedstrijden ter verte-
genwoordiging van Nederland dan mag men onder voorwaarden deelnemers selecteren op 
basis van hun nationaliteit.

7. Onderscheid op grond van nationaliteit gebaseerd op AVV internationaal recht
Het verbod van onderscheid op grond van nationaliteit geldt niet als het onderscheid is 
gebaseerd op algemeen verbindende voorschriften (AVV) of op geschreven of ongeschre-
ven regels van internationaal recht (bijvoorbeeld wetten en verdragen).

8. Bescherming van de vrouw
In situaties waarbij bijvoorbeeld de gezondheid van de vrouw bescherming nodig heeft, 
mag onderscheid worden gemaakt. Het moet dan wel gaan om gevallen waarin in redelijk-
heid geen twijfel bestaat over de noodzaak. Hierbij kan gedacht worden aan de bescher-
ming van de gezondheid van de vrouw en de geneeskundige behandeling of verzorging 
in verband met zwangerschap en moederschap waarbij voor een doelmatige bescherming, 
behandeling of verzorging onderscheid op grond van geslacht nodig is.

9. Organisaties en scholen met een godsdienstige, levensbeschouwelijke of politieke grond-
slag
Er zijn werkgevers die, vanwege hun godsdienstige, levensbeschouwelijke of politieke 
grondslag, personeel willen aannemen dat aansluit bij hun grondslag. Zo wil een katho-
lieke school een leraar kunnen aannemen die de katholieke grondslag onderschrijft. 
Daarnaast willen scholen die een godsdienstige grondslag hebben, ook de mogelijkheid 
hebben om voorwaarden te stellen bij de toelating van leerlingen op hun school. Het gaat 
dan om scholen van bijzonder onderwijs. De openbare scholen hebben deze mogelijk-
heid niet. Voor bijzondere scholen geldt dat zij onderscheid mogen maken als dat nodig 
is om hun grondslag te verwezenlijken. Aan de hand van drie voorwaarden beoordeelt het 
College of er onderscheid mag worden gemaakt. Deze voorwaarden zijn:

1. Het beleid van de instelling moet berusten op de grondslag en moet in de praktijk 
daadwerkelijk gestalte krijgen.

2. Het beleid moet noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van de grondslag.
3. Het beleid moet consequent worden uitgevoerd en gehandhaafd.

Pas als aan deze drie voorwaarden wordt voldaan, is discriminatie toegestaan.
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10. Rechtsverhoudingen binnen kerkgenootschappen en het geestelijk ambt
De AWGB is niet van toepassing op rechtsverhoudingen binnen kerkgenootschappen en 
het geestelijk ambt. Zo is het College niet bevoegd om een oordeel te geven over het han-
delen van een opleidingsinstituut van een kerkgenootschap, dat een student weigert in te 
schrijven omdat hij voornemens is te gaan samenwonen.

11. Werkverhouding met een privékarakter
Het verbod van onderscheid geldt, indien is voldaan aan bepaalde voorwaarden, niet 
indien de werkverhouding een privékarakter heeft. Hiervan zou sprake kunnen zijn in 
situaties van persoonlijke verzorging binnen de eigen huishouding door een privéper-
soon.

12. Onderscheid op grond van politieke gezindheid i.v.m. de vervulling van vertrouwensfunc-
ties en functies in bestuurs- en adviesorganen
Het verbod van onderscheid op grond van politieke gezindheid geldt, onder voorwaarden, 
niet bij de vervulling van vertrouwensfuncties en functies in bestuurs- en adviesorganen.

13. Onderscheid op grond van burgerlijke staat bij nabestaandenpensioenvoorzieningen
Het verbod van onderscheid op grond van burgerlijke staat geldt niet bij nabestaanden-
pensioenvoorzieningen. Zo geldt het verbod van onderscheid op grond van burgerlijke 
staat niet indien een pensioenfonds weigert de partner van een deelnemer aan te merken 
als begunstigde van een partnerpensioen, omdat zij niet gehuwd zijn.
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Bijlage 3 - Creatieve denktechnieken

Inclusie leent zich voor anders denken, bijvoorbeeld al door samen met mensen van 
verschillende groepen (zo gemêleerd mogelijk dus) na te denken over hoe de organisa-
tie inclusiever kan worden. Creatieve denktechnieken, denken met een bochtje, kunnen 
daarbij ondersteunend zijn. Een korte toelichting op creatief denken.

Denken met een bochtje 37)

In een mand zitten vier paar blauwe sokken en zes paar rode. Hoeveel sokken moet je 
er minimaal en achter elkaar uitnemen voordat je zeker weet dat je een bijpassend paar 
hebt?

Sommige mensen zullen van zo’n opgave meteen hoofdpijn krijgen, voor anderen is het 
relatief gemakkelijk. Die laatsten hebben waarschijnlijk ervaring met een denkpatroon 
dat hier succesvol is en kunnen verrassend snel het juiste antwoord geven. Creatief den-
ken gaat over het ontwikkelen van nieuwe denkpatronen, zodat je tot nieuwe oplossin-
gen kunt komen.

Herhalingen
Situaties worden vaak benaderd op een manier die eerder succesvol bleek. Denk aan een 
onderdeel dat verlies lijdt. Reactie: in de kosten snijden. Stel dat het niet helpt. De reactie 
is dan vaak: nog harder saneren, dat waarschijnlijk ook niet zal helpen. Je herkent de rou-
tine, die doorgezet wordt, ook als duidelijk resultaat uitblijft. Of een ondernemingsraad, 
waarin leden moeilijk met elkaar samenwerken. Reactie: afspraken met elkaar maken, 
maar helaas levert het weinig op. Dus: strakkere afspraken en sturing, en het helpt weer 
niet. Deze situatie vraagt iets anders dan een eerder succesvolle routines doorzetten.38)

De achttiende kameel

Er was eens een oude Arabier, die zijn 17 kamelen naliet aan zijn drie zoons. Zijn eerste 
zoon zou de helft van de kamelen krijgen, de tweede zoon een derde en de derde zoon 
een negende. Maar ja, 17 is niet deelbaar door twee, drie of negen. De zoons kwamen er 
niet uit. Ze besloten daarom een oude, wijze vrouw te raadplegen. Die dacht lang na en 
zei toen: ‘Ik weet niet of ik jullie kan helpen, maar ik heb zelf een kameel en die mogen 
jullie wel hebben.’ Nu hadden de zoons 18 kamelen. De oudste kreeg er negen (de 
helft), de tweede zoon zes (een derde) en de jongste zoon twee (een negende). Samen 
17. De kameel die ze over hadden brachten ze als dank terug naar de oude, wijze vrouw.

37  Dit artikel van Isaäk Mol is eerder verschenen in OR-Informatie 2015-1.
38  Een goed boek dat dit concept vertaalt naar organisaties is dat van Hans 
Vermaak, Plezier beleven aan taaie vraagstukken, uit 2009.
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Dit voorbeeld wordt vaak gebruikt om te laten zien hoe je met een niet-traditionele aan-
pak tot een voor alle partijen passend resultaat kunt komen. William Ury, die van het 
excellent onderhandelen, gebruikt het ook en stelt dat zijn werk als onderhandelaar vaak 
bestaat uit het vinden van die 18e kameel.

Belgische doorloper
Een voorbeeld dat hierop doorgaat en ik zelf veel in trainingen gebruik is dat van de 
Belgische Doorloper. Een doorloper is een kruiswoordpuzzel, maar dan zonder zwarte vak-
jes. In elk vakje moet een letter komen te staan, zodanig dat het correspondeert met wat 
horizontaal en verticaal gevraagd wordt.

1 2 3 4

2

3

4

Horizontaal
1. Dans
2. Dans
3. Dans
4. dans

Verticaal
1. Kind zonder ouders
2. Visvoer
3. Meisjesnaam
4. Plaats in Duitsland

Woordbeeld en klankbeeld
De meeste mensen komen er niet uit. In een groep zijn er bijna altijd mensen, die het zelfs 
na het zien van de oplossing niet snappen. Dat komt vanwege onze focus op een woord-
beeld. Bij de horizontale opgaven klopt dat woordbeeld nog: je kunt vier maal het woord 
W A L S invullen; het is immers ook vier maal dezelfde vraag. Voor verticaal moet je naar 
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een klankbeeld kijken: de vier W’s vormen de klank ‘wees’, de vier A’s die van ‘aas’ , dan 
‘ellen’ en tenslotte ‘essen’.

Lateraal denken
Een traditioneel denkpatroon neemt een probleem als beginpunt, de oplossing als eind-
punt en daartussen een min of meer rechte lijn. Naast het eerder genoemde routinematig 
herhalen van dezelfde oplossingen, heeft deze werkwijze nog een tweede beperking. Als 
er namelijk een onmogelijkheid opdoemt op die rechte lijn, stop je met deze oplossings-
richting., puur omdat deze richting dan niet kan. Dan probeer je iets anders of weet niet 
goed wat wel te doen. Zonde: met het overboord gooien van een hele oplossingsstrategie 
– door één onoverkomelijk iets - gaan alle bruikbare aspecten ook direct van tafel.

Lateraal denken 39) focust niet op de oplossing, maar op het denkproces. ‘Stel nu eens dat 
het wél kan! Wat dan?’. Het is denken in mogelijkheden en met creativiteit en verbeel-
ding komen tot nieuwe richtingen. Succesvolle sportteams, organisaties of wetenschap-
pers hebben laten zien dat creativiteit hét verschil maakt. Zo werden de San Antonio Spurs 
afgelopen seizoen met overmacht basketbal kampioen in de Verenigde Staten (tegen nota 
bene het sterrenteam rondom Lebron James) met een typisch Europese speelstijl, en was 
natuurkundige Einstein vooral briljant omdat hij afwijkende vragen durfde te stellen en 
zo tot nieuwe inzichten kon komen. 

Het is de vraag: Stel dat het wel kan? Stel dat je met teamspirit, samenspelen en een hoog 
bal tempo wel kampioen kan worden? Dat is vernieuwing!
Stel nu eens dat de OR wel invloed heeft? Of dat de OR wel een krachtig team is? Wat dan?

Essenties van creatief denken
Zo gaandeweg hebben we de vijf belangrijkste creatieve basisvaardigheden te pakken. Het 
is allereerst belangrijk om je geest vrij te maken van normale gedragspatronen. Doe je dat 
niet, dan denk je gemakkelijk in analogieën van eerdere probleem (oplossing / combina-
ties). Je merkt dit door je eens te dwingen meerdere oplossingen te bedenken voor een 
probleem. Meestal liggen de dingen waar je het eerst aan denkt dichtbij je normale rede-
neertrant of gedrag. Hoe meer oplossingen je moet bedenken, hoe beter je de eigen denk-
blokkades ervaart: dat is namelijk het moment dat je eigenlijk niets meer weet. Als je daar 
doorheen gaat, wordt het pas echt leuk. Dan komen de ‘gekke’ dingen. Deze basisvaardig-
heid noemen we divergeren.

39  Grondlegger van het laterale denken is Edward de Bono (1933), bekend van 
onder meer de Zes Denkhoeden en de Zes Waarde Insignes. De Bono adviseerde in 1984 de 
organisatie van de Olympische Spelen van Los Angeles en bewees voor het eerst dat Spelen 
winstgevend kunnen zijn.
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Welke letter hoort niet in de rij thuis en waarom?
A E I F U

Veel mensen zullen zeggen de F, dat is immers geen klinker en stoppen dan met denken. 
Grappig is dat je natuurlijk voor elke letter iets kunt bedenken waarom deze niet in de rij 
thuishoort. Sterker: je kunt voor elke letter zo vijf redenen bedenken waarom die het is. 
Voel de energie ook als je dat doet.

Dat kan niet!
Een andere basisvaardigheid is het uitstellen van het oordeel. ‘Dat hebben we al eens 
gedaan’ of ‘Dat kan niet’. Je voelt hoe deze uitspraken doodslaan. In plaats daarvan: 
‘Leuk’ en er op doordenken. Nieuwe associaties verzinnen. Bekend is dat verbeeldings-
kracht hierbij werkt. Daarom gebruiken we in creatieve sessies vaak metaforen, beelden, 
verhalen en richten we de ruimte anders in. 
De laatste basisvaardigheid is creatief waarnemen. Dus niet alleen zien wat je altijd al ziet, 
maar verder, anders kijken.

En jij zelf?
Een creatieve sessie past bij problemen waar je niet zo goed uitkomt. Of als je het gevoel 
hebt dat er meer in jouw ondernemingsraad zit dan eruit komt. Het is wel verstandig je 
hierbij te laten begeleiden: creatieve sessies zijn zeer gestructureerd en traditioneel den-
ken is taai, zeker in groepen.

En o ja, de oplossing van het sokkenraadsel is natuurlijk drie. De eerste keer pak je een 
blauwe of een rode sok. De tweede keer ook. Je hebt dan op zijn slechtst twee verschil-
lende sokken, zodat je een derde keer moet pakken voor een passend paar.
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Bijlage 4 - Integratie van vluchtelingen, ook in 
arbeidsorganisaties

In Nederland zijn gemeenten verantwoordelijk voor de opvang van vluchtelingen. Heeft 
iemand eenmaal een status, dan kan deze aan het werk, zo is de algemene gedachtenlijn. 
De Almeerse wethouder Froukje de Jonge laat zien dat dit (helaas) te simpel gedacht is. 
Hierna de tekst van een interview met haar.40)

Het komt niet vaak voor dat een wethouder van een grote stad ronduit zegt dat de inte-
gratie van vluchtelingen geen succesverhaal is. Volgens wethouder Froukje de jonge 
(CDA) van Almere rust daar een taboe op, het onderwerp is te gepolariseerd. 

De Jonge: ‘Veel gesprekken stranden in: deug je wel of deug je niet. Maar gemeen-
ten moeten niet iets vinden, maar dingen doen voor nieuwkomers.’ En het moet toch 
gezegd, vindt ze. ‘Als gemeente krijgen we een taakstelling toegewezen en moeten wij 
zorgen voor onderdak, dat mensen de taal leren, werk vinden en meedoen in de samen-
leving. En daar zijn we ‘by far’ nog niet goed genoeg in.’

De integratie van migranten is in Almere geen succesverhaal?

‘Ik heb het dan over de zevenhonderd vergunninghouders (erkende vluchtelingen, red.) 
die we toegewezen hebben gekregen. Niet over mensen met een migratieachtergrond, 
de helft van onze bevolking, want dat zijn gewoon Almeerders. Voor zevenhonderd 
vluchtelingen moeten we voor huisvesting, werk en integratie zorgen.’

Is het gelukt genoeg woningen te vinden voor die zevenhonderd?

‘Uiteindelijk is het gelukt, maar het was een grote opgave, het legde een flink beslag op 
de hoeveelheid sociale huurwoningen. De wachttijd voor een sociale huurwoning is in 
Almere acht jaar. Jaarlijks komen er circa 1.300 sociale huurwoningen in onze gemeente 
beschikbaar. We kunnen er omheen draaien, maar zevenhonderd vergunninghouders, 
dat leidt gewoon tot verdringing. We hebben ons wel sterk ingezet om de wachtlijst niet 
simpelweg op te laten lopen. We hebben extra woningen bijgebouwd, containerwonin-
gen neergezet, kantoorgebouwen omgekat. We hebben dus de koek vergroot, maar de 
wachttijd voor een sociale huurwoning voor Almeerders liep toch op.’

40  Overgenomen van www.socialevraagstukken.nl; het betreft een interview van 
Daniel van Heijningen en Marcel Ham met wethouder De Jong, aldaar gepubliceerd op 20 
maart 2018.
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Hoe legt u dat uit aan bewoners?

‘Ik had geen zin in zo’n kokende zaal met mensen want dan werkt het gesprek niet. Dus 
hebben we bijeenkomsten georganiseerd met groepen burgers van ongeveer vijftien 
personen. Dan praat je met mensen die zich benadeeld voelen omdat bijvoorbeeld hun 
eigen kinderen al jaren geen woning kunnen krijgen. Daar vertel ik altijd het verhaal 
over hoe we creatief op zoek zijn naar nieuwe oplossingen. Tijdens één van deze bijeen-
komsten werd een mevrouw heel emotioneel, ze vroeg me: “Als er al jaren zo’n lange 
wachtlijst is, waarom worden jullie dan pas creatief met oplossingen zoeken als er een 
groep uit Verweggistan komt?” 

Ik weet niet wat jullie dan zouden zeggen… Maar ik zat met mijn mond vol tanden.’

Voorstelbaar...

‘Daarna zijn we begonnen met mensen, vaak zijn het jongemannen, bij elkaar te zet-
ten in een woning. Daar ben ik nu wel weer van terug aan het komen, want als je vier 
Syrische mannen bij elkaar zet, dan leren ze niet zo snel Nederlands.’

Vluchtelingen aan het werk helpen is ook moeilijk?

‘Ja, zij willen wel, maar ze hebben veel ondersteuning en begeleiding nodig. In het 
begin krijgt elke vergunninghouder een bijstandsuitkering, dat is logisch. Maar na vijf 
jaar zitten ze daar nog steeds in, en na tien jaar nog steeds. Tot nu toe is de uitstroom 
twintig personen op de groep van 700 mensen, dat is maar drie procent en dat moet echt 
veel beter.’

In andere gemeenten gaat het niet veel beter. Dat weet u, als voorzitter van de thema-
groep vergunninghouders van de G40-gemeenten. Waarom is het zo moeilijk deze men-
sen uit de bijstand te krijgen?

‘Het ligt niet aan de inspanning van de gemeenten, die doen erg hun best en steken 
er ook eigen geld in. Het ligt ook niet aan de medewerking van werkgevers, die komen 
zich hier in Almere zelfs aanbieden. Gebrek aan werk is dus niet het probleem. Ik denk 
dat we enorm onderschatten hoe het is als je noodgedwongen je land moet verlaten en 
dan hier komt en binnen een half jaar een huis krijgt, een bijstandsuitkering, leenkre-
diet, en inrichtingskrediet. Als een gemeente dan zegt: zo, nu gaan we aan de slag, dan 
zeggen mensen met hun hoofd wel ja, maar met hun hart niet. Ze zijn nog niet geland. 
Mensen zijn geen machines, ze moeten de tijd krijgen voor acceptatie.’
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We verwachten te veel van vluchtelingen?

‘Er heerst een schromelijke overschatting van wat mensen op de korte termijn kunnen. 
In het publieke debat spreekt men van hoogopgeleide Syriërs, maar die zijn niet hier in 
Almere en ook niet in de andere steden die ik spreek. Uit een assessment die wij doen 
blijkt dat slechts één tot twee procent HBO/WO-niveau heeft.’

‘Wat ook meespeelt is dat onze samenleving wezenlijk anders is. Veel mensen zijn 
gewend om als ondernemer gewoon een winkeltje te beginnen of iets op straat te gaan 
verkopen. Dat kan hier allemaal niet, al die regels zijn heel vervreemdend voor mensen.’

En met de culturele integratie gaat het ook moeizaam?

‘Ja. Bij inburgering gaat het vaak over taal, maar dat is maar het begin. We laten een 
inburgeringsverklaring tekenen maar dat is alleen maar papier en raakt niet het hart. 
Iemand tekent makkelijk een papiertje dat iedereen hier voor de wet gelijk is en dat 
homoseksualiteit daarbij hoort, maar laat iemand maar eens twee zoenende mannen 
zien… Daarover praten, dat doen we helemaal nog niet en dat hoort er wel bij. Deze 
mensen hebben niet alleen een afstand tot de arbeidsmarkt, maar ook tot het leven 
hier.’

Als we u zo horen is het een heel moeilijk verhaal, waar volgens u ook nog eens een taboe 
op rust. Weet u wel in welke richting we het moeten zoeken?

‘Wij moeten dit niet lichtzinnig opvatten. Het is een hele ingewikkelde opgave, geen 
kwestie van mensen die niet hun best doen. Het gaat over het beïnvloeden van gedrag, 
keuzes, het hoofd en het hart van mensen. Van mensen die uit een totaal andere samen-
leving komen.’

‘We moeten vergunninghouders in elk geval niet als een groep beschouwen, dat gaat 
zeker niet werken. We moeten goed kijken wie we voor ons hebben. Welk toekomstper-
spectief heeft iemand? We moeten mensen ook helpen om het toekomstperspectief rea-
listischer te maken. Als je arts was, betekent dat niet dat je hier ook als arts aan de slag 
kan.’

‘Wij weten ook dat mensen de taal niet leren als ze drie jaar met elkaar in een klasje zit-
ten met mensen die ook geen Nederlands spreken. Als je aan het werk gaat, spreek je 
daar Nederlanders en doe je ook ervaring op met de Nederlandse omgangsnormen. In 
taal moeten we ook investeren, en dat niet aan vrijwilligers overlaten.’
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Wat kan een gemeente?

‘Daar ligt de sleutel. Maar gemeenten moeten hier veel beter in worden. Wat we echt 
missen is wetenschappelijk onderzoek naar wat werkt en wat niet werkt. Er is wel hoop. 
Ten eerste nemen wij het veel serieuzer, zetten we in op intensieve aandacht en begelei-
ding.’

‘Ten tweede hebben gemeenten de afgelopen jaren een meer samenhangend pakket van 
beleidsterreinen gekregen. Als we straks ook nog de regie over inburgering erbij zouden 
krijgen, dan hebben we de "total package". De grootste valkuil is stoppen met aandacht 
geven. We moeten accepteren dat we mensen langer moeten volgen.’

De boodschap is niet dat u als gemeente meer middelen van het rijk wilt?

‘Alleen meer geld gaat het niet oplossen. Al is het wel zo dat we per 1 januari het opvan-
gen van vergunninghouders uit gemeentelijke middelen moeten betalen, en dat begrijp 
ik niet. Er wordt toch iets bijzonders van gemeenten gevraagd? Maatwerk bieden en 
aandacht geven kost ook geld, het is niet eerlijk om tegen gemeenten te zeggen: haal 
dat maar uit je gemeentebudget. Ik heb zelf aan mijn gemeenteraad een voorstel moe-
ten schrijven waarin staat dat we alleen de meest kansrijke veertig procent gaan bemid-
delen. Om een idee te geven: we hebben de laatste drie jaar 1,4 miljoen euro extra 
besteed aan opleiding en bemiddeling naar werk.’

‘Landelijk moeten we wel het vereiste taalniveau verhogen. Het niveau dat mensen 
moeten halen om een inburgeringsverklaring te krijgen is eigenlijk te laag om in de 
meeste beroepen te kunnen functioneren. Mensen zijn in Nederland heel erg gewend 
om in teams te werken, communicatie is in wat je ook doet heel erg belangrijk.’

En hoe krijgen we hier nu een normaal en niet gepolariseerd gesprek over?

‘We moeten realistischer zijn. Je kunt makkelijk zeggen: we moeten iedereen op de 
vlucht voor oorlogsgeweld opvangen, maar we moeten kijken naar wat we mensen dan 
bieden. Alléén veiligheid, alléén een dak boven je hoofd en alléén een minimaal inko-
men, we moeten echt meer doen.’
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