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Discussies over diversiteit roepen vaak heftige reacties op. Gelĳ ke 

kansen voor iedereen, propageren de voorstanders. Kwaliteit moet 

zwaarder wegen dan sekse of etnische-culturele achtergrond, 

roepen de tegenstanders. Maar hoe groot de weerstand soms 

ook is, de feiten spreken voor zich: organisaties die diversiteit 

 omarmen, scoren aanmerkelĳ k beter dan hun branchegenoten 

die dat niet doen. Tĳ d voor een ander perspectief. 
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Borrelpraat
Op verjaardagen of aan de borreltafel lopen de gemoederen 

soms hoog op. Het glazen plafond? Onzin, als vrouwen echt 

willen, ligt de wereld voor hen open. Blind solliciteren, of met 

een Hollandse achternaam? Da’s boerenbedrog, ik maak zelf 

wel uit wie ik aanneem. En mensen met een achterstand 

tot de arbeidsmarkt een kans geven? Ik ben  ondernemer, 

toch geen  sociaal werker? Dit soort borrelpraat gaat echter 

 voorbĳ  aan het belang van diversiteit voor onder nemingen. 

Ondernemers die met hun personeels samenstelling en hun 

leiderschap beter aansluiten op de complexiteit van onze 

samen leving, kunnen daar ook fl exibeler op inspelen. 

 

Opmerkelĳ ke conclusies
Onderzoeksbureau  McKinsey1 volgt dit thema al jaren op de 

voet en komt daarbĳ  tot opmerkelĳ ke  conclusies. Bedrĳ ven 

die diversiteit omarmen, zĳ n beter in staat om nieuw talent 

aan te trekken en scoren hoger op besluitvorming, klant-

gerichtheid en medewerkers tevredenheid. McKinsey richt 

zich voor namelĳ k op een meer gelĳ kwaardige verhouding 

- zowel in de top als in de lĳ n - tussen mannen en vrouwen 

en  tussen mensen van verschillende culturele en etnische 

achter gronden. Bedrĳ ven die zich hiervoor openstellen, 

hebben meer kans om tot betere fi nancieel- economische 

prestaties te komen. Dat is weliswaar geen keihard causaal 

 verband, maar de correlatie is onmiskenbaar. 

1 Zie ook: Diversity Matters, onderzoeksrapport van McKinsey, 2015.

Masculien en 
feminien
Erna ter Weele van TOT2020 

onderschrĳ ft de  conclusies. 

Dit Alphense bedrĳ f 

 begeleidt ver anderings- en 

leiderschaps trajecten en 

daarin komen thema’s als 

diversiteit en  inclusie  veel-

vuldig aan bod:  “Diversiteit 

overstĳ gt de klassieke 

man-vrouwdiscussie. 

De kunst is om een goede 

 balans te vinden tussen 
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masculiene en  feminiene waarden, zodat deze  elkaar versterken. 

Zaken als samen    werking,  verbinding en creativiteit scharen 

we onder die laatste noemer, waar prestaties en autoriteit tot 

de eerste categorie worden  gerekend. Een man kan hande-

len  vanuit feminiene waarden en andersom; we noemen dat 

 gender fl uidity. De laatste jaren zien we een verschuiving naar 

feminiene waarden. Zo’n voorstel van Shell, om wereldwĳ d 

gedeeld ouderschapsverlof te introduceren: daar hadden ze 

tien jaar geleden niet mee hoeven aankomen.  Organisaties die 

diversiteit in hun teams stimuleren, ontwikkelen  gevarieerde 

competenties en kwaliteiten en staan daardoor sterker. Dat 

gaat overigens niet  vanzelf. Diversiteit en inclusiviteit staan 

soms op gespannen voet met elkaar. Is de samenstelling van 

het team te divers, dan is de  verbinding zoek. De andere valkuil 

is dat ‘alles er mag zĳ n’ en dat je de verschillen daardoor on-

voldoende benut. Je bent er dus niet met een voorrangsbeleid 

voor vrouwen, of voor welke minder heid dan ook. Je zult ook 

de onder liggende waardeoordelen en ver borgen spelregels 

 inzichtelĳ k moeten maken om echt te veranderen.”

Van en voor iedereen
John Nieumeĳ er, teamchef van politie Alphen aan den Rĳ n 

en portefeuillehouder Diversiteit in het district Alphen- 

Gouda, ziet diversiteit als een middel om polarisatie tegen te 

gaan: “De samenleving verandert en dat zien wĳ  terug in de 

wĳ k. Wĳ  willen de politie van iedereen zĳ n. Dat betekent dat 

we de wereld van buiten naar binnen halen, met de  diverse 

culturen, leefstĳ len en achtergronden die daarbĳ  horen. Ons 

uitgangspunt is dat we het team vormen dat het beste past 
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bĳ  de wĳ k. Je begrĳ pt dat we 

in de binnenstad van Den 

Haag dan andere mensen 

 nodig hebben dan in Kaag 

en  Braassem, met  andere 

 achtergronden,  kwaliteiten 

en  vaardigheden. Over 

de hele eenheid  hebben 

wĳ  een ‘Netwerk  Divers 

 Vakmanschap’  gevormd. 

Deze  speciaal  opgeleide 

 collega’s onder steunen 

teams en  individuele 

 mede werkers in situaties en 

bĳ   problemen die met diver-

siteit te  maken hebben. Door 

deze bespreek baar te maken, 

met respect en zonder 

oordeel, leren we de wereld 

daarachter kennen. Meer 

begrip  begint altĳ d bĳ  jezelf. 

Wanneer je jezelf regelmatig 

een spiegel voorhoudt, sta je 

meer open voor verschillende 

invalshoeken.  Interculturele 

confl icten sudderen dan niet 

als een veenbrand voort, 

maar zĳ n een onderwerp 

van gesprek.”

Spiegel voor 
ondernemers
“Ondernemers spreken vaak 

hun waardering uit voor onze 

aanpak, maar betrekken die 

nog te weinig op hun eigen 

organisatie. Dat is kortzichtig, 

want wat in de wĳ k gebeurt, 

gebeurt ook op de werk-

vloer. Zelden nemen zĳ  de 

tĳ d om zich te verdiepen in 

de culturele achter gronden 

van hun medewerkers, 

terwĳ l dat begrip juist tot 

betere prestaties en een 

betere sfeer kan leiden. Of 

ze geven mensen met een 

kleurtje of een buitenlandse 

achternaam niet eens een 

kans. Uitsluiting leidt alleen 

maar tot grotere  problemen, 

en datzelfde pleidooi kan ik 

houden voor  mensen met 

een beperking of voor oudere 

collega’s. Wanneer je hun 

beperkingen weet om te 

buigen naar een waardevolle 

kwaliteit, vind je altĳ d wel een 

plek waar zĳ  tot hun recht 

komen. Bedrĳ ven die inves-

teren in die maatschappe lĳ ke 

verantwoordelĳ k heid worden 

daar beter en rĳ ker van. 

Dat bevestigen niet alleen 

de onderzoeken; dat ervaar 

ik iedere dag.” 
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“More diverse companies, we believe, 
are bett er able to win top talent and 
improve their customer orientation, 
employee satisfaction, and decision 

making, and all that leads to a virtuous 
cycle of increasing returns.” 

(Delivering through diversity, 
onderzoeksrapport van McKinsey, 2018)
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