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Voorwoord  
 
 
Voor u ligt mijn afstudeerscriptie in het kader van de studie Bestuurs- en 

Organisatiewetenschap aan de Universiteit Utrecht. Het vormt de afronding van de master 

Strategisch Human Resource Management en tevens de afsluiting van de stage bij Twynstra 

Gudde. Het afronden van deze scriptie vormt het begin van een nieuw tijdperk. Achter mij ligt 

een lange, maar bovenal erg leerzame en plezierige periode van studeren. Na mijn eerste 

studie Nederlands Recht heb ik het nog even uitgesteld, maar nu zeg ik het studentenleven 

toch echt vaarwel en ben ik op weg naar het werkende leven!  

 

Bij de totstandkoming van deze scriptie heb ik hulp gehad van anderen die ik graag wil 

bedanken. Allereerst wil ik de respondenten bedanken, zonder wie het onderzoek niet had 

kunnen plaatsvinden. Ten tweede gaat mijn dank uit naar Eric van ’t Hof, die mij vanuit de 

Universiteit Utrecht, op een kritische doch prettige manier heeft begeleid. Daarnaast wil ik 

Lobke Smeels, begeleider bij Twynstra Gudde, bedanken voor haar enthousiasme, 

betrokkenheid en feedback gedurende deze periode. Ik heb de samenwerking als zeer prettig 

ervaren! Ook Paul Breman van Twynstra Gudde wil ik bedanken voor zijn adviezen en 

betrokkenheid.  

 

Verder wil ik graag mijn ouders bedanken voor de mogelijkheden die zij hebben geboden om 

mij te laten studeren en de (al dan niet ongevraagde) adviezen tijdens mijn gehele studietijd.  

Tot slot wil ik mijn vriend Marijn bedanken. Voor alle hulp bij het schrijven van mijn 

scriptie, het oppeppen als ik het even niet zag zitten, maar vooral omdat je er altijd voor me 

was. 

 

Voor nu nodig ik u uit tot het lezen van deze scriptie. Veel leesplezier! 

 

Maartje Kleijn 

Utrecht, juli 2008 



   

 



   

 

Samenvatting  

Het centrale thema van deze onderzoeksscriptie is ‘diversiteitsbeleid’. Doel van het 

onderzoek is meer inzicht verkrijgen over diversiteitsbeleid binnen organisaties en over de 

relatie tussen diversiteitsbeleid en de dimensie leeftijd binnen organisaties. Hoofdvraag van 

het onderzoek is: “In hoeverre vinden HR- managers dat diversiteitsbeleid in het algemeen en 

gericht op leeftijd in het bijzonder een rol speelt binnen de organisatie?” Om dit inzicht te 

verkrijgen is allereerst een literatuurstudie gedaan naar het thema diversiteitsbeleid en is 

aandacht besteed aan het aspect leeftijd binnen organisaties.  

Vervolgens zijn de onderzoeksgegevens verzameld door het houden van 22 interviews met 

HR-managers uit profitorganisaties.  

 

Uit de literatuur blijkt dat diversiteitsbeleid smal en breed kan worden benaderd. In de 

literatuur zijn drie verschillende motieven onderscheiden om met diversiteitsbeleid aan de 

slag te gaan: economische en sociaalrechtvaardige motieven en de noodzaak vanwege 

maatschappelijke ontwikkelingen. De cultuur van een organisatie speelt een belangrijke rol 

bij diversiteitsbeleid. Flexibiliteit, arbeidsvoorwaarden, coaching en 

ontwikkelingsprogramma’s zijn middelen die worden gebruikt om diversiteitsbeleid vorm te 

geven. In de literatuur over leeftijd zijn indelingen gemaakt op: kalenderleeftijd, levensfasen 

en generaties.  

 

Uit het onderzoek is gebleken dat het aspect leeftijd in relatie tot diversiteitsbeleid een 

minimale rol speelt in de organisaties. Verder is gebleken dat van de doorvertaling van 

diversiteitsbeleid in organisaties nog maar nauwelijks sprake is. Veel HR-managers geven aan 

diversiteit belangrijk te vinden, maar daadwerkelijke acties blijven beperkt.  

Indien binnen een organisatie beleid bestaat op het gebied van diversiteit, dan is dit beleid 

voornamelijk gericht op het verkrijgen van meer vrouwen in de (met name top van de) 

organisatie.  

 

Belangrijkste – uit de resultaten naar voren gekomen - motieven om met diversiteit aan de 

slag te gaan, zijn motieven van economische aard en de krapte op de arbeidsmarkt. Doordat 

bij veel organisaties – op dit moment – de noodzaak om met diversiteitsbeleid aan de slag te 

gaan onvoldoende aanwezig is, staat diversiteitsbeleid niet (hoog) op de agenda.  

Bij de organisaties is het verkrijgen van draagvlak voor diversiteitsbeleid van belang voor een 

succesvolle invoering. Het laten zien van een noodzaak kan een grote bijdrage leveren om dat 

te bewerkstelligen. De spanning tussen korte termijn resultaten en lange termijn 

doelstellingen wordt als groot knelpunt ervaren bij de invoering van diversiteitsbeleid.  
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1. Inleiding  

Dit onderzoek gaat over de ervaringen van HR-managers ten aanzien van diversiteitsbeleid in 

hun organisatie. In dit hoofdstuk wordt het thema van diversiteitsbeleid kort geïntroduceerd. 

Achtereenvolgens worden de aanleiding van het onderzoek, de context en de 

wetenschappelijke en maatschappelijke relevantie besproken. Vervolgens komt de 

probleemstelling van dit onderzoek aan bod. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een 

leeswijzer van het rapport.  

1.1 Aanleiding  

Dit onderzoek wordt uitgevoerd in het kader van de Master Strategisch Human Resource 

Management bij de Universiteit Utrecht, in opdracht van organisatie adviesbureau Twynstra 

Gudde. Twynstra Gudde ziet dat het thema ‘diversiteit’ bij veel klanten speelt. Dit leidt bij 

Twynstra Gudde tot de vraag in hoeverre diversiteitsbeleid echt een rol van betekenis speelt 

binnen organisaties. Daarnaast wil Twynstra Gudde voorop lopen met kennis op het gebied 

van diversiteit, zodat met klanten in gesprek kan worden gegaan over diversiteitsbeleid. 

Binnen Twynstra Gudde wordt reeds aandacht besteed aan diversiteitsbeleid op het gebied 

van sekse en etniciteit. Op het gebied van diversiteitsbeleid in combinatie met leeftijd wil het 

meer kennis in huis hebben. Veel organisaties erkennen dat het thema diversiteit van 

strategisch belang is voor hun organisatie en steeds belangrijker kan zijn in de nabije 

toekomst. Organisaties worstelen met de vraag hoe ze dit thema kunnen aanpakken. Nader 

onderzoek op dit thema kan meer inzichten hierin bieden.  

1.2 Context  

Onder invloed van ontwikkelingen zoals vergrijzing en ontgroening van de beroepsbevolking 

en als gevolg van de huidige economie is op dit moment sprake van krapte op de 

arbeidsmarkt. Daarnaast zijn maatschappelijke transformaties waar te nemen, waaruit blijkt 

dat de huidige werknemers een andere houding hebben ten opzichte van het werk in 

vergelijking met voorheen. Bovendien is de beroepsbevolking veel meer divers; niet alleen 

qua behoeften en verwachtingen, maar ook qua samenstelling.  

 

Ook de omvang van de economie verandert: onder invloed van de globalisering houdt een 

afzetmarkt niet op bij de landsgrenzen. Bovenstaande ontwikkelingen vereisen een andere 

aanpak van het menselijk kapitaal binnen een organisatie: diversiteitsbeleid wordt gezien als 

een manier om binnen een organisatie in te spelen op deze ontwikkelingen. Door middel van 

diversiteitsbeleid kunnen werkgevers ‘maatregelen nemen die het mogelijk maken in te spelen 

op de specifieke wensen en eisen van individuele werknemers’(De Vries et al, 2005: 10). 
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1.3 Wetenschappelijke en maatschappelijke relevantie  

Zowel de wetenschappelijke als de maatschappelijke relevantie van het onderzoek is gelegen 

in de kennisvergaring omtrent diversiteitsbeleid. Op dit moment is nog relatief weinig 

wetenschappelijke literatuur te vinden over diversiteitsbeleid in relatie tot leeftijd/levensfasen. 

De maatschappelijke relevantie ligt in het feit dat het onderzoek handvatten kan bieden aan 

HR-managers en kan dienen ter ondersteuning van het diversiteitsbeleid. Daarnaast kan het 

breder worden getrokken: meer inzichten in diversiteitsbeleid voor organisaties kan 

handvatten bieden in het tegengaan van de krapte op de arbeidsmarkt.  

 

1.4 Probleemstelling  

1.4.1 Doelstelling  

Het onderzoeksdoel is gericht op het verkrijgen van inzicht in, en kennis over, 

diversiteitsbeleid binnen organisaties. Het doel is ook gericht op het verkrijgen van inzicht in 

hoeverre een relatie bestaat tussen diversiteitsbeleid en de dimensie leeftijd binnen 

organisaties. Het gaat in beginsel om praktijkgericht onderzoek, maar het onderzoek levert 

tevens een bescheiden wetenschappelijke bijdrage aan de kennis over diversiteitsbeleid en kan 

worden gebruikt bij de vormgeving dan wel verbetering van diversiteitsbeleid binnen 

organisaties.  

1.4.2 Vraagstelling  

Naar aanleiding van de onderzoeksdoelstelling kan de volgende hoofdvraag worden 

gedefinieerd:  

 

In hoeverre vinden HR- managers dat diversiteitsbeleid in het algemeen en gericht op 

leeftijd in het bijzonder een rol speelt binnen de organisatie?  

 

Om tot een beantwoording van de hoofdvraag te komen, zijn de volgende deelvragen 

opgesteld:  

1. Hoe zien de HR-managers de diversiteit binnen de organisaties?  

2. Welke motieven liggen ten grondslag aan diversiteitsbeleid binnen de organisaties?  

3. Op welke manieren wordt aandacht besteed aan de dimensie leeftijd binnen 

organisaties?  

4. Welke middelen en beleid heeft een organisatie tot haar beschikking om 

diversiteitsbeleid vorm te geven? 

5. Welke voorwaarden voor het slagen van diversiteitsbeleid spelen een rol? 
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6. Welke knelpunten worden aangegeven voor de vormgeving dan wel uitvoering van 

diversiteitsbeleid?  

 

1.5 Leeswijzer  

De opbouw van dit rapport is als volgt: 

• Hoofdstuk 2 behandelt de theorie over diversiteitsbeleid. Tevens wordt ingegaan op 

het aspect leeftijd.  

• Hoofdstuk 3 behandelt de methodische verantwoording van dit onderzoek. Het laat 

zien op welke manier het onderzoek is uitgevoerd en waarom voor deze manier is 

gekozen. 

• Hoofdstuk 4 geeft de resultaten van het onderzoek weer. 

• Hoofdstuk 5 beschrijft de conclusie. Hier wordt antwoord gegeven op de 

onderzoeksvragen. Daarnaast worden aanbevelingen voor de praktijk gedaan. Ook 

komen een discussie over het onderzoek alsmede aanbevelingen voor 

vervolgonderzoek aan de orde.  
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2. Theoretisch kader  

2.1 Inleiding  

In dit hoofdstuk wordt de onderzoeksvraag nader verkend aan de hand van de literatuur. 

Vanuit verschillende wetenschappelijke disciplines wordt tegen diversiteit in 

arbeidsorganisaties aangekeken; met name vanuit sociale wetenschappen, zoals psychologie 

en sociologie, en vanuit bedrijfskundige hoek. Dit hoofdstuk behandelt allereerst de in het 

kader van dit onderzoek relevante maatschappelijke ontwikkelingen. Vervolgens wordt 

uitgebreid ingegaan op diversiteitsbeleid, waarna de relatie wordt gelegd met de dimensie 

leeftijd.  

 

2.2 Maatschappelijke ontwikkelingen  

De arbeidsmarkt is aan continue verandering onderhevig. Op dit moment heerst krapte op de 

arbeidsmarkt. De werkloosheidscijfers zijn de afgelopen jaren sterk gedaald. De groei van de 

werkgelegenheid leidt onder meer tot een tekort aan goed opgeleid personeel; vacatures 

blijken lastig te vervullen (Bos & Kemper, 2007). Er is sprake van economische groei die ten 

goede komt aan de werkgelegenheid. Op moment van schrijven is de verwachting dat de 

economische groei – als gevolg van de kredietcrisis in de Verenigde Staten en de hoge 

olieprijzen – zal afnemen.  

 

Ondanks dit gegeven is de prognose dat deze krapte op de arbeidsmarkt de komende jaren aan 

blijft houden, aangezien niet alleen de economische groei aan deze krapte ten grondslag ligt. 

Demografische ontwikkelingen, zoals vergrijzing en ontgroening, leiden ook tot krapte op de 

arbeidsmarkt (de Vries et al, 2005: 10). Een groot deel van de beroepsbevolking (‘de 

babyboomers’) zal de komende jaren de arbeidsmarkt verlaten. De instroom van de nieuwe 

generatie werknemers ligt lager dan de uitstroom van deze generatie babyboomers. De nieuwe 

generatie is minder groot, aangezien de geboortecijfers sinds de jaren zeventig veel lager 

liggen (http://statline.cbs.nl). De verwachting is dat de vergrijzing van de samenleving de 

komende jaren nog zal toenemen.  

 

Onderzoek heeft aangetoond dat de beroepsbevolking in de meeste Westerse landen de 

komende jaren afneemt (Bassett-Jones, 2005: 170). Dit kan inhouden dat goed opgeleide 

werknemers uit andere regio’s van de wereld moeten komen. Bovendien heeft ook de 

globalisering invloed op de arbeidsmarkt in Nederland. Economische ontwikkelingen in het 

buitenland zijn mogelijk van directe invloed op Nederlandse organisaties (Van Steensel, 
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2007: 81). Concurrentie vindt niet alleen plaats op nationaal niveau, maar ook op 

internationaal niveau. Veel grootschalige fusies hebben plaatsgevonden, waardoor – ook van 

oorsprong Nederlandse - bedrijven veel meer over de grens kijken. Onze huidige samenleving 

is van een industriële samenleving ontwikkeld naar een kennissamenleving (Van Benschop, 

2007: 10). In een kennisintensieve organisatie is menselijk kapitaal van cruciaal belang 

(Noordegraaf, 2004: 51). Productiewerk wordt in grote mate uitbesteed aan lage lonenlanden, 

waardoor organisaties in Nederland met name werkzaamheden uitoefenen waar kennis voor 

nodig is. Hoewel het aantal hoger opgeleiden in Nederland stijgt 

(http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/onderwijs/publicaties/artikelen/archief/2008/2008-

2436-wm.htm), loopt Nederland in het percentage hoger opgeleide werknemers achter ten 

opzichte van omringende landen. Om de concurrentieslag met andere landen niet te verliezen 

is het van belang gekwalificeerd personeel in huis te hebben. Gekwalificeerd personeel komt 

niet per definitie uit Nederland, maar kan ook uit andere landen komen, waardoor in 

organisaties personeel met verschillende etnische achtergronden werkzaam kan zijn. Dit is 

ook een gevolg van de globalisering.  

 

De afgelopen jaren is wel een verhoging van de arbeidsparticipatie van vrouwen en 

allochtonen waar te nemen (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 2007). De 

verhoging van de arbeidsparticipatie van vrouwen en allochtonen heeft de krapte op de 

arbeidsmarkt blijkbaar niet weggenomen (Meerman, 2005b: 9). Toch wordt – onder meer als 

gevolg van de krapte op de arbeidsmarkt – verhoging van de arbeidsmarktparticipatie van 

deze groepen nog steeds gestimuleerd vanuit de overheid (Ministerie van Onderwijs, Cultuur 

en Wetenschap, 2007).    

 

Daarnaast is op de arbeidsmarkt sprake van flexibilisering. De flexibiliteit van de 

arbeidsmarkt is aanvankelijk in de jaren tachtig begonnen als wens van de werkgevers als 

gevolg van de toenmalige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt (Van Steensel, 2007: 82). In de 

jaren tachtig zijn ook door de overheid meerdere maatregelen genomen gericht op 

arbeidstijdverkorting, zoals vervroegde uittredingsregeling (VUT), zodat meer 

werkgelegenheid ontstond. Dit beleid is met name gericht geweest op oudere leeftijdsgroepen. 

Vanaf de jaren negentig is de behoefte aan meer flexibiliteit op het werk ook ontstaan bij 

werknemers. Werknemers kiezen niet zozeer meer voor een baan voor het leven, maar gaan 

op zoek naar stappen die bij hun eigen ontwikkeling passen. Door het toegenomen aantal 

tweeverdieners, moet ook arbeid en zorg meer dan voorheen worden gecombineerd. Van een 

werkgever wordt verwacht hier flexibel mee om te gaan. Een voorbeeld is het aantal 

toegenomen zzp’ers (= zelfstandige zonder personeel) en het soort arbeidscontracten die 

werknemers aangaan.  
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Bovendien zijn verschillende maatschappelijke transformaties te benoemen. Zoals kort 

hierboven aangegeven bestaat bij de werknemers niet meer het idee van een ‘lifetime-

employement’ bij één werkgever. Verschillende auteurs typeren dit als de ‘protean career’ 

(Hall, 2004: 5; Finegold, 2002). Het gaat daarbij om een carrière die uitgaat van de 

werknemer en niet van de organisatie. Ook de term ‘boundaryless career’ wordt vaak gebruikt 

(Briscoe & Hall, 2006). Een werknemer is meer verbonden aan zijn eigen loopbaan dan aan 

een organisatie. Deze generaties werknemers (ook wel de ‘moderne’ werknemers genoemd) 

stellen andere eisen aan hun werk, hebben bepaalde wensen en verwachtingen die zij kenbaar 

maken en zullen eerder geneigd zijn te wisselen van functie (Van Steensel, 2007: 102). 

Werknemers veranderen sneller van baan en zijn op andere gronden gebonden aan een 

organisatie dan de zekerheid dat zij de rest van hun werkende leven daar werken.  

 

Hiervoor wordt vaak de term ‘psychologisch contract’ gebruikt; naast de formele, schriftelijke 

arbeidsovereenkomst, gaat het daarbij om wederzijdse (van werknemer én werkgever) 

verwachtingen (Schalk, de Jong en Feese, 2007). Werknemers willen hun talenten benutten in 

een baan, maar tegelijkertijd ook aandacht hebben voor zaken in het privé leven, zoals zorg en 

studie. Erkenning van het individu is voor de hedendaagse werknemer van belang. Bij de 

jongste generatie op de arbeidsmarkt – generatie Y – komen deze karakteristieken naar voren 

(Lancaster, 2003). Echter kan dit ook van toepassing zijn op oudere werknemers (Hall, 2004). 

Meer aandacht wordt gevraagd voor individuele verschillen (De Vries et al, 2005: 10). Deze 

ontwikkelingen hangen samen met de ‘nieuwe’ generatie werknemers. Bovendien wordt de 

traditionele levensloop (leren, werken, kinderen krijgen, met pensioen) veel vaker losgelaten. 

Werknemers gaan op sabbitacal, een opleiding volgen of beginnen een eigen bedrijf (Van 

Steensel, 2007: 85).  

 

De samenstelling van het personeelsbestand wordt meer divers dan in het verleden. Enerzijds 

komt dit doordat, onder invloed van onder andere globalisering, werknemers in een 

organisatie werkzaam zijn met verschillende (etnische) achtergronden. Anderzijds zijn de 

huidige werknemers veel meer divers in hun wensen en behoeften ten aanzien van werk. Er 

zijn verschillende mogelijkheden om in te spelen op deze ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. 

Een manier om in te spelen op deze krappe arbeidsmarkt is de toepassing van 

diversiteitsbeleid (Van Benschop, 2007: 9). Diversiteitsbeleid geeft werkgevers een 

mogelijkheid om ‘maatregelen nemen die het mogelijk maken in te spelen op de specifieke 

wensen en eisen van individuele werknemers’(De Vries, et al 2005: 10). Dit is een manier 

voor werkgevers om werknemers aan te trekken en te behouden.  
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2.3 Diversiteit  

2.3.1 Aspecten diversiteitsbeleid  

Om een goed beeld te krijgen over diversiteitsbeleid worden eerst enkele verschillen, die uit 

de theorie naar voren komen, benadrukt. Zo wordt onderscheid gemaakt tussen: 

• de inhoud van het begrip diversiteit (wat is diversiteit?);  

• de redenen om diversiteitsbeleid in te voeren (waarom diversiteitsbeleid?);  

• de benaderingen van diversiteitsbeleid (hoe wordt diversiteitsbeleid georganiseerd?).  

Bovenstaande loopt bij behandeling van het thema door elkaar; in dit onderzoek zal dat 

gescheiden gebeuren. Daarnaast worden verschillende - in de literatuur weergegeven - 

effecten van diversiteit besproken.  

2.3.2 Korte ontstaansgeschiedenis diversiteitsbeleid  

In de natuurwetenschappen zijn in de twintigste eeuw veel studies gedaan naar de waarde van 

biologische diversiteit. Daarbij is de nadruk gelegd op het doorgroeivermogen en het 

aanpassingsvermogen dat diversiteit brengt aan ecosystemen (Kreitz, 2008: 101). Het denken 

over diversiteit, met haar oorsprong in de biologie, is ook toegepast op organisaties en haar 

menselijk kapitaal. Het denken over diversiteit binnen organisaties is ontstaan in de 

Verenigde Staten gedurende de jaren zestig. Voortgekomen uit de sterk diverse 

beroepsbevolking in de Verenigde Staten werd gestreefd naar gelijke rechten voor alle 

werknemers (Süß & Kleiner, 2008: 36). Door middel van “positieve actie” (vertaling van het 

Engelse begrip “affirmative action”) werden deze groepen gestimuleerd om aan de slag te 

gaan. Positieve actie1 is concreet beleid, dat uit verschillende planmatig uitgevoerde acties 

bestaat met het doel de achterstand van minderheidsgroepen op de arbeidsmarkt en in de 

organisaties op te heffen. Doel van positieve actie is om structurele gelijkheid binnen de 

organisaties te realiseren. Positieve actie is van tijdelijke aard, zodra de achterstand is 

ingelopen houden de maatregelen op. (Vugt, 1995: 38). 

 

Ook in Europa is door middel van positieve actie getracht een betere afspiegeling in 

organisaties van de maatschappij te bewerkstelligen, doch in veel mindere mate dan in de 

Verenigde Staten (Subeliani & Tsogas, 2005: 832; Vugt, 1995: 39). In Nederland zijn ook 

initiatieven ontplooid op het gebied van positieve actie. Op positieve actie is ook kritiek 

ontstaan. Betoogd werd dat onder invloed van positieve actie minderheden worden 

aangenomen die minder gekwalificeerd zijn (Wynter, 1994 in Gilbert et al, 1999: 62) dan 
                                                           
1 De term positieve actie wordt vaak verward met positieve discriminatie, terwijl een verschil tussen beiden 
bestaat. Bij positieve discriminatie wordt een bepaalde – meestal – minderheidsgroep bevoordeeld boven andere 
groepen. Daar kan het voorkomen dat – bijvoorbeeld in het geval van sollicitaties – drempels worden verlaagd. Bij 
positieve actie worden maatregelen genomen om – bijvoorbeeld – de instroom te verhogen, zonder dat taakeisen 
worden verlaagd (Vugt, 1995: 38).  
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andere doelgroepen. Maar ook vanuit de doelgroepen zelf kwam weerstand hiertegen; uit 

onderzoek is gebleken dat bijvoorbeeld vrouwen - die in hun perceptie alleen aangenomen 

zijn vanwege hun sekse, en niet vanwege hun capaciteiten - grotere stress ervaren (Gilbert et 

al,1999: 62). Toch hebben de inspanningen als gevolg van de positieve actie geleid tot een 

meer divers samengesteld personeelsbestand dan voorheen. Anno 2008 wordt nog steeds 

gebruik gemaakt van positieve actie. Voor de politietop zijn quota ingesteld voor het aantal 

vrouwen en allochtonen (www.politietopdivers.nl).  

 

Ook ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, zoals globalisering en fusies tussen bedrijven, 

hebben geleid tot een werknemersbestand dat meer divers is (Van Benschop et al, 1999: 8; De 

Vries et al, 2005: 10). Gedurende de jaren negentig is de nadruk meer komen te liggen op 

‘managing diversity’, oftewel het managen van een divers werknemersbestand. Verondersteld 

wordt dat een heterogeen werknemersbestand op een andere manier gemanaged dient te 

worden dan een homogeen werknemersbestand (Kreitz, 2008: 101; Roosevelt Thomas Jr., 

1991); deze vorm wordt management van diversiteit genoemd (Subeliani & Tsogas, 2005: 

832). Management van diversiteit richt zich ook op een meer individuele benadering van 

werknemers. Deze individuele benadering is – als gevolg van de eerder geschetste 

ontwikkelingen in de maatschappij – eind jaren negentig ontstaan. In plaats van het 

formuleren van doelgroepen wordt meer rekening gehouden met de werknemer als individu 

met zijn unieke eigenschappen (Van Benschop et al, 1999: 17).  

 

2.3.3 Begrip diversiteit  

Volgens de Dikke Van Dale is de betekenis van ‘diversiteit’: verscheidenheid. De Engelse 

vertaling van het woord ‘diversity’ geeft drie betekenissen: verschil, verscheidenheid en 

ongelijkheid. Niet alleen betekent het begrip ‘diversiteit’ een verscheidenheid, ook over de 

betekenis van wat diversiteit binnen een organisatie inhoudt bestaan verscheidene 

opvattingen! 

In de literatuur zijn verschillende indelingen gemaakt over dimensies van diversiteit: 

• Op basis van primaire (sekse, etniciteit, leeftijd, fysieke gesteldheid en seksuele 

voorkeur) en secundaire dimensies (opleiding, religie, geografie, inkomen). Primaire 

dimensies worden verondersteld meer invloed te hebben op het zelfbeeld van mensen 

dan secundaire dimensies (Van Benschop et al, 1999:9). 

• Op grond van relatieve veranderlijkheid van dimensies. Relatief onveranderlijk zijn 

etniciteit, sekse en geaardheid en veranderlijke dimensies zijn bijvoorbeeld leeftijd, 

opleiding en functie (Van Benschop et al, 1999: 9). 
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• In waarneembare kenmerken, zoals etniciteit en leeftijd, en in minder zichtbare 

kenmerken zoals gedeelde normen en waarden, achtergrond, klasse (Cox, 1993; 

Milliken en Martins, 1996).  

 

Bovenstaande indelingen houden nauw verband met elkaar en overlappen elkaar op sommige 

gebieden. In navolging van andere auteurs (Van Benschop et al, 1999: 9 en Nkomo, 1995 in 

Janssen & Steyaert, 2000) zijn in de literatuur twee grove indelingen van de definitie van het 

begrip diversiteit te onderscheiden:  

• de smalle definitie; 

• de brede definitie.  

 

Smalle definities gaan ervan uit dat mensen verschillen op gebied van gender, leeftijd, 

etniciteit en validiteit. Voorstanders van de smalle definitie zijn van mening dat onderzoek op 

het gebied van diversiteit beperkt dient te worden tot deze specifieke kenmerken. Bovendien 

hebben deze kenmerken volgens de voorstanders meer onderscheidend vermogen dan andere 

kenmerken en andere effecten op een organisatie dan bijvoorbeeld verschillen op basis van 

functie (Janssens & Steyaert, 2000:4). Nadeel van de smalle benadering is echter dat de focus 

ligt op één dimensie; niet onderkend wordt het feit dat mensen ook op basis van andere 

aspecten van elkaar verschillen en dat de benadering geen oog heeft voor de interactie tussen 

verschillende dimensies  (Janssens & Steyaert, 2000:4).   

 

Brede definities gaan verder en kijken ook naar individuele verschillen op het gebied van 

opleiding, ervaring, religie en achtergrond (Van Benschop et al,. 1999:9; Thomas & Ely, 

1996). Gesteld kan worden dat ook die verschillen een belangrijke rol spelen, aangezien deze 

onderlinge verschillen mogelijkerwijs veel invloed uitoefenen op de houding en denkwijzen 

van werknemers (ook ten opzichte van elkaar). Subeliani & Tsogas (2005: 835) geven een 

kritiekpunt op deze benadering weer: “alleen maar denken in verschillen leidt tot de conclusie 

dat iedereen verschillend is en dat kan het concept van diversiteit betekenisloos maken”. De 

brede definitie gaat meer dan de smalle definitie in op alle aspecten van diversiteit en houdt 

rekening met de onderlinge interacties.  

 

Bovenstaande paragraaf zet uiteen op welke manieren onderscheid tussen individuen wordt 

gemaakt in het kader van diversiteit in organisaties (de smalle en brede definitie). In de 

volgende paragraaf wordt behandeld welke theoretische opvattingen bestaan over de redenen 

waarom organisaties met diversiteit aan de slag gaan.  
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2.3.4 Redenen om met diversiteitsbeleid aan de slag te gaan  

In de literatuur zijn drie verschillende motieven te onderscheiden om met diversiteitsbeleid 

aan de slag te gaan:  

• sociaal rechtvaardige motieven; 

• economische motieven; 

• de noodzaak vanwege maatschappelijke ontwikkelingen. 

 

Eerder in het hoofdstuk is uiteengezet hoe het denken in termen van diversiteit binnen 

organisaties is ontstaan. Waar aanvankelijk vooral een sociaal rechtvaardig motief de 

doorslag gaf, is dit sinds de jaren negentig verschoven naar meer economische motieven voor 

diversiteit. Hieronder worden de verschillende in de literatuur weergegeven motieven om met 

diversiteitsbeleid aan de slag te gaan behandeld.  

 

Het eerste motief heeft een sociaal rechtvaardig karakter. Volgens deze opvatting dienen 

organisaties in hun beleid rekening te houden met verschillende minderheden om deze ook 

een kans te bieden in de organisatie. Een goed HR-beleid kan eventuele ontbrekende 

competenties van dergelijke minderheden opvangen (bijvoorbeeld coaching-programma’s). 

Daarnaast richt deze opvatting zich op het idee dat een werknemersbestand van een 

organisatie een juiste afspiegeling moet zijn van de samenleving. Binnen een organisatie 

moeten geen vooroordelen bestaan ten opzichte van bepaalde groepen en het aannemen van 

mensen moet op basis van hun kwaliteiten (Bogaert & Vloeberghs, 2005: 484).  

 

Het andere motief voor diversiteitsbeleid is economisch van aard. Deze opvatting wordt wel 

de ‘business case’ genoemd: het adequaat managen van diversiteit leidt tot een concurrentie 

voordeel. Dit motief voor diversiteitsbeleid heeft in de jaren negentig sterk aan populariteit 

gewonnen. Achterliggende gedachte is dat het effectief managen van diversiteit leidt tot 

betere bedrijfsresultaten (Kochan et al, 2003: 4). Argumenten die aan deze opvatting ten 

grondslag liggen zijn (Beardwell et al, 2004: 235; Suberliani & Tsogas, 2005: 832):  

• Er wordt beter gebruik gemaakt van het potentieel aan werknemers en het werven van 

meer (getalenteerde) werknemers is mogelijk. 

• Het klantenbestand breidt uit doordat (nieuwe) klanten worden aangetrokken door de 

diversiteit binnen het personeel. 

• De flexibiliteit neemt toe. 

• Grotere creativiteit. 

• De organisatie krijgt een beter imago. 
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• Door het waarderen van verschillen ontstaat bij werknemers het gevoel dat zij 

waardering krijgen om wie zij zijn en dit leidt tot een hogere productiviteit.  

 

Een ander motief voor diversiteitsbeleid is de noodzaak die bestaat vanuit de maatschappij. 

Ontwikkelingen in de maatschappij, zoals globalisering van de economie, wereldwijde fusies, 

maar ook de toegenomen arbeidsparticipatie van vrouwen en minderheden, hebben geleid tot 

een werknemersbestand dat meer divers is. Daarnaast zijn ook demografische ontwikkelingen 

hierop van invloed. Op dit moment zijn nog veel oudere werknemers werkzaam; binnen tien 

jaar zal dit aandeel veel geringer zijn. Vanuit dit oogpunt is voor organisaties diversiteit een 

must (Bogaert & Vloeberghs, 2005: 484).  

 

2.3.5 Benaderingen diversiteit  

Waar in het voorgaande werd besproken wat de literatuur onder het begrip diversiteit schaart 

en waarom met diversiteit aan de slag wordt gegaan, gaat het hier om de vraag hoe dit 

gebeurt. Hierbij wordt aandacht besteed aan hoe diversiteitsbeleid zowel op strategisch niveau 

als op operationeel niveau in de literatuur wordt behandeld. Na behandeling van deze 

paragraaf moet duidelijk zijn wat de inhoud van diversiteitsbeleid kan zijn.  

 

De verschillende benaderingen hoe diversiteit wordt georganiseerd binnen een organisatie 

zitten al enigszins in de terminologie verborgen. Het gaat enerzijds om diversiteitsbeleid en 

anderzijds om management van diversiteit (een goede vertaling van het woord 

‘diversitymanagement’ is helaas niet gevonden, waardoor het Nederlands de termen 

diversiteitsbeleid en diversiteitsmanagement door elkaar gebruikt). In de verschillende 

benaderingen van diversiteit is het onderscheid wel terug te vinden. Kreitz (2008: 102) geeft 

aan dat organisaties die ‘iets’ met diversiteit willen, zichzelf 3 vragen moeten stellen: 

“(Waarom) willen wij diversiteit?, Zo ja, wat voor soort? Zo ja, hoeveel?”. 

 

Glastra (1999) onderscheidt 4 verschillende benaderingen hoe met diversiteit aan de slag 

wordt gegaan: 

• deficitbenadering; 

• discriminatiebenadering; 

• individualiseringsbenadering; 

• culturalisering.  

De eerste twee benaderingen gaan uit van het ‘binnenhalen van verschil’, terwijl de laatste 

twee benadering uitgaan van reeds aanwezig verschil binnen een organisatie (Glastra, 1999: 

26).  
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Als het motief van een organisatie om ‘iets’ met diversiteitsbeleid te doen, vooral is gelegen 

in de sociaalrechtvaardige hoek, onderscheidt Glastra (1999: 27) twee soorten benaderingen.  

 

Deficitbenadering  

Allereerst de ‘deficitbenadering’ waarbij de gedachte is dat verschillende 

minderheidsgroeperingen bepaalde werkgerelateerde kwaliteiten niet in huis hebben. 

Nieuwkomers uit achterstandsgroepen in de organisatie hebben bepaalde achterstanden, 

welke moeten worden ‘weggewerkt’. HR-instrumenten, zoals loopbaan management en 

coaching, passen bij deze benaderingen (Bogaert & Vloeberghs, 2005: 484). Talenten van 

minderheden krijgen door middel van dit soort programma’s een steuntje in de rug (Glastra, 

1999:28). Deze benadering gaat uit van een redelijk vaststaande structuur binnen organisaties 

wat betreft kwalificaties en arbeidsplaatsen. Deze theorie gaat voorbij aan het feit dat juist in 

de huidige kennisintensieve samenleving een verschuiving plaatsvindt naar meer flexibiliteit 

en dat functies telkens aan herformulering onderhevig zijn. Dit maakt deze benadering lastig 

in de uitvoering (vlg. Glastra, 1999:29). Deze benadering richt zich met name op het 

wegwerken van verschillen, maar gaat voorbij aan het gegeven dat binnen een organisatie 

verschillen juist aanwezig zijn (Bogaert & Vloeberghs, 2005: 484).  

 

Discriminatiebenadering  

De ‘discriminatiebenadering’ richt zich op het wegnemen van discriminatie en vooroordelen 

binnen arbeidsorganisaties. Managers in organisaties moeten worden gemotiveerd om 

werknemers aan te nemen op basis van hun talent en vaardigheden zonder te kijken tot welke 

groep zij behoren, aldus deze benadering. Op die manier ontstaat een zo divers mogelijk 

personeelsbestand. Daarnaast is de steun van de politiek gewenst in deze benadering; beleid 

die zich richt op arbeidsdeelname van bepaalde groeperingen. Een voorbeeld hiervan is de 

thans niet meer van kracht zijnde Wet Stimulering Arbeidsdeelname Minderheden (Glastra, 

1999: 33). Deze wet verplichtte werkgever verantwoording af te leggen over de manier 

waarop zij acties ondernamen om het personeel qua etniciteit een afspiegeling te laten zijn 

van de bevolking. Ook kan de verplichting zijn gesteld dat bepaalde minderheden aanwezig 

moeten zijn in bepaalde functies. Overigens is dit een – ook politiek –gevoelig punt. Zo wordt 

in Noorwegen door middel van wettelijke maatregelen de verplichting gesteld dat 40% van de 

topbestuurders bestaat uit vrouwen. Deze discussie wordt ook in Nederland aangezwengeld 

(http://www.ad.nl/economie/2191867/lsquoMeer_vrouwen_in_topfunctiesrsquo.html).  

 

Deze benadering legt de nadruk op doelgroepen en stereotypen en op het wegnemen van 

vooroordelen. Ingezette HR-instrumenten richten zich voornamelijk op werving en selectie 

(Bogaert & Vloeberghs, 2005: 484). Recruiters houden mogelijk rekening met de manier van 
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werven in zowel de persoonlijke benadering als in wervingsteksten. Verschillen bestaan in de 

manier waarop mensen naar werk zoeken en via welke kanalen dit gebeurt (Abell, 1996 in 

Bogaert & Vloeberghs, 2005: 484). Ook tijdens sollicitatiegesprekken kunnen verschillen tot 

uiting komen. Dit speelt vooral een rol bij culturele verschillen. HR-managers krijgen training 

om met deze verschillen om te gaan (Van Benschop et al, 1999: 269). Een andere genoemde 

mogelijkheid is het stellen van targets om bepaalde groepen binnen de organisatie aanwezig te 

laten zijn (Bogaert & Vloeberghs, 2005: 485). Deze instrumenten leveren een mogelijke 

bijdrage aan de instroom van meer diverse werknemers.  

 

Uit zowel de deficitbenadering als de discriminatiebenadering zijn waardevolle aspecten te 

destilleren, zoals de intentie om vooroordelen weg te nemen en het aanleren van belangrijke 

ontbrekende competenties. Beide benaderingen richten zich daarbij op doelgroepen, die bijna 

altijd een minderheidsgroepering in de organisatie zijn. Daarbij gaat het niet om het 

individuele aspect van de individuele werknemer. Bij deze benaderingen wordt met name 

aandacht besteed aan de instroom van werknemers, waardoor het werknemersbestand meer 

divers wordt. Deze benaderingen richten zich niet op de mogelijke voordelen die een 

organisatie heeft van (reeds aanwezige) diversiteit in de organisatie. De 

culturaliseringsbenadering en individualiseringsbenadering richten zich daar wel op.  

 

Individualiseringsbenadering  

Een andere benadering die Glastra onderscheidt is de ‘individualiseringbenadering’. Deze 

benadering komt voort uit een economisch motief om met diversiteit aan de slag te gaan. In 

deze benadering wordt diversiteit gewaardeerd omdat het bijdraagt aan innovatie en het 

behalen van concurrentievoordeel. Hierbij ligt de focus op verschillen tussen individuen. 

Hoofddoel van deze benadering is een werksfeer creëren waarbij elke individuele werknemer 

in zijn persoonlijke behoefte kan voorzien (Glastra, 1999: 47). Verschillen als zodanig 

komen, mits goed gestuurd, persoonlijke ontwikkeling en daarmee ook de 

bedrijfsproductiviteit ten goede (Glastra, 1999: 49; Cox, 1993: 11).  

 

Belangrijke pleitbezorger van deze benadering is Roosevelt Thomas Jr. (1990). Elk individu 

heeft zijn eigen unieke kwaliteiten; individuen moeten niet worden gereduceerd tot 

groepsculturen (Roosevelt Thomas Jr., 1990: 114). De opvatting van Roosevelt Thomas Jr. 

komt voort uit de cultuurverschillen tussen werknemers, maar is ook toepasbaar op andere 

verschillen tussen werknemers (leeftijd, gender, achtergrond etc.). Het is de taak van een 

manager om het maximale uit een werknemer te halen: verschillen kunnen, mits goed 

gemanaged, persoonlijke ontwikkeling en productiviteit ten goede komen. Roosevelt Thomas 
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Jr. geeft het volgende argument voor managing diversity (Roosevelt Thomas Jr., 1991: 43 in 

Glastra, 1999: 49):  

“A significant inhibiting factor is the prevailing definition of diversity. By limiting the term to 

minorities and women, and ignoring diversity’s other dimensions, this definition blocks 

understanding. It is extremely difficult, for example, for a white male who defines diversity in 

terms of minorities and women to stifle concerns about reverse discrimination and 

preferential treatment”.  

 

Kritiek die ook Glastra (1999: 51) weergeeft op het idee van managing diversity is dat 

werknemers niet altijd alleen als individu behandeld willen worden. Juist samenwerking met 

collega’s, het functioneren in een team, behoren tot een groep, is ook iets wat door 

werknemers wordt gewaardeerd (Glastra, 1999: 51). De eigen identiteit wordt voor een deel 

ook ontleend aan het behoren tot een groep. Beide aspecten zijn voor een werknemer van 

belang. Zeker ook op momenten dat onzekerheid bestaat over een baan (Glastra, 1999: 51).  

 

Deze benadering zet verschillende instrumenten in. Deze instrumenten moeten leiden tot meer 

flexibiliteit, mogelijkheden tot parttime werken, een betere balans tussen werk-privé (Bogaert 

& Vloeberghs, 2005: 485). Een voorbeeld om in te spelen op balans tussen werk en privé van 

een werknemer is het faciliteren van kinderopvang. Ook is denkbaar dat de overheid zelfs 

fiscale en sociale zekerheidssystemen aanpast (Bogaert & Vloeberghs, 2005:486). Daarnaast 

zijn instrumenten zoals loopbaan management en het inzetten van mentors middelen om op de 

specifieke wensen van de individuele werknemer in te spelen ten aanzien van het werk.  

 

Culturalisering  

De laatste door Glastra onderscheiden benadering, culturalisering, richt zich op het managen 

van culturele verschillen binnen organisaties (Glastra, 1999:38). Deze benadering heeft een 

economisch motief als grondslag; diversiteit kan een bron van vernieuwing zijn (Glastra, 

1999: 37). De nadruk van deze benadering ligt op culturele verschillen tussen werknemers 

(Glastra, 1999: 37). Cultuur wordt gezien als wat mensen bindt in groepen, maar ook wat 

mensen onderscheidt van andere groepen. (Hofstede, 1995 in Glastra, 1999: 40). Op basis van 

de cultuurverschillen hebben werknemers een andere houding en gedachte over wat 

belangrijk is, maar reageren de werknemers ook verschillend op situaties. Samenwerking 

tussen werknemers met een verschillende achtergrond kan moeizaam verlopen (Bogaert & 

Vloeberghs, 2005: 485). De aandacht binnen deze benadering gaat ook uit naar hoe conflicten 

die ontstaan uit deze cultuurverschillen terug gebracht kunnen worden tot productieve 

interacties, zodat een goede samenwerking ontstaat (Bogaert & Vloeberghs, 2005: 485; 

Glastra, 1999: 37). Het aanbieden van interculturele communicatie trainingen kan een manier 
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zijn om tussen werknemers van verschillende achtergronden wederzijds begrip te creëren 

(Glastra, 1999: 41; Bogaert & Vloeberghs, 2005: 485). Werknemers worden zich bewust dat 

hun waarden en gebruiken voortkomen uit een culturele achtergrond en leren tevens meer 

over de culturele achtergrond van anderen. Bovendien wordt aandacht besteed aan het 

omgaan met deze verschillen (Bogaert & Vloeberghs, 2005: 485). 

 

Organisatiecultuur  

Glastra legt in deze benadering van diversiteit de nadruk op de organisatiecultuur. Ook door 

andere auteurs (Thomas & Ely, 1996; Pless & Maak, 2004; Cox, 1993) wordt aangegeven dat 

organisatiecultuur een belangrijke rol speelt bij diversiteit. Organisatiecultuur is door Martin 

(2002) op drie verschillende manieren bekeken. De drie door haar genoemde perspectieven: 

het integratieperspectief, differentiatieperspectief en fragmentatieperspectief, sluiten aan bij 

de verschillende opvattingen over diversiteit en organisatiecultuur. Bij het 

integratieperspectief gaat het om gedeelde waarden en normen en is binnen een organisatie 

geen ruimte voor ambiguïteit. Verschillen in een organisatie worden uitgesloten; het principe 

van meritocratie is leidend (Meerman, 2005a: 564). Veelal wordt gekeken naar een 

normwerknemer.  

 

Het differentiatieperspectief gaat uit van het bestaan van verschillende subculturen binnen een 

organisatie. Binnen deze groepen is sprake van gedeelde normen en waarden; tussen de 

groepen onderling is sprake van ambiguïteit (Martin, 2002: 56) . Subculturen bestaan uit 

verschillende etniciteiten, opleidingsniveau of op basis van gender. In dit perspectief wordt 

verschil tussen de verschillende groepen erkend, maar is wel het uitgangspunt dat er binnen 

de groepen gemeenschappelijke kenmerken zijn en geen verschil bestaat. Sturing vanuit het 

management zal uiteindelijk tot integratie leiden (Meerman, 2005a: 566).  

 

Het fragmentatieperspectief heeft als uitgangspunt ambiguïteit en het ontbreken van 

consensus (Martin, 2002: 104). Organisaties zijn turbulent en complex, oftewel een jungle. 

Verschillen tussen werknemers zijn aanvaard (Meerman, 2005a: 568).  

 

De verschillende benaderingen geven weer op welke manieren mogelijkerwijs tegen een 

organisatiecultuur wordt aangekeken. Ook in de manieren waarop binnen een organisatie 

tegen diversiteit wordt aangekeken komen deze perspectieven terug (Meerman, 2005a: 569). 

Veel initiatieven op het gebied van diversiteit leveren niets op, omdat gedacht wordt vanuit 

het integratieperspectief (Pless & Maak, 2004: 130). In deze benadering worden verschillen 

tussen werknemers genegeerd en wordt verwacht van werknemers dat zij zich aanpassen aan 

de bestaande bedrijfscultuur. Indien diversiteit wordt benaderd vanuit een dergelijke 
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benadering, dan bestaat geen ruimte voor verschil. Beleid op het gebied van diversiteit heeft 

in deze cultuur geen kans van slagen (Pless & Maak, 2004: 130). De organisatiecultuur zal 

diversiteit èn beleid op het gebied van diversiteit moeten stimuleren. Door meerdere auteurs 

zijn modellen ontwikkeld die tot doel hebben de organisatiecultuur dusdanig te veranderen 

dat diversiteit gestimuleerd wordt. Twee van deze modellen worden hieronder behandeld 

(Thomas & Ely, 1996; Pless & Maak, 20042). 

 

Thomas & Ely  

Thomas & Ely (1996) hebben een model ontwikkeld dat diversiteit in het werkproces 

integreert. Zij hebben drie paradigma’s (kaders) geïdentificeerd die de onderzochte 

organisaties gebruiken. Deze paradigma’s zeggen iets over de organisatiecultuur, maar ook 

over de motieven van een organisatie. Twee van deze paradigma’s tonen veel 

overeenkomsten met de eerder beschreven benaderingen van Glastra.Het eerste paradigma is 

het ‘discrimination & fairness’ paradigma. Hierin wordt de nadruk gelegd op gelijke kansen 

en eerlijke behandeling voor mensen met een verschillende achtergrond. Dit paradigma richt 

zich met name op de instroom van verschillende groepen werknemers, zodat het 

werknemersbestand divers wordt. De achterliggende gedachte van dit paradigma is dat 

iedereen gelijk is; een gelijkheidsbenadering wordt gehanteerd. Dit paradigma lijkt in grote 

mate op de eerder genoemde discriminatiebenadering die door Glastra wordt onderscheiden.  

Het tweede paradigma wordt ‘access & legitimacy’ genoemd. In deze benadering is het 

uitgangspunt dat diversiteit bijdraagt aan de prestatie van organisaties. De focus is sterk op de 

klant gericht. In deze benadering wordt niet gekeken hoe de verschillen tussen werknemers 

invloed hebben op de werkzaamheden. Het laatste paradigma ‘learning & effectiveness’ 

houdt daar wel rekening mee. Het gaat hier niet alleen om de verschillen die uiterlijk 

waarneembaar zijn, maar juist om de achtergrond en ervaringen die werknemers gevormd 

hebben. De nadruk ligt op leren van elkaar, daardoor is er oog voor diversiteit en kan de 

organisatie veranderen. Dit paradigma is te vergelijken met de benadering van culturalisering 

die eerder is besproken.  

 

Pless & Maak  

Pless & Maak (2004: 130) geven aan dat voor het creëren van een klimaat van ‘managing 

diversity’ het van belang is dat daarvoor enkele voorwaarden gerealiseerd worden. Zij 

beargumenteren dat diversiteit bovenal een culturele kwestie is en gaat over normen, 

waarden, overtuigingen en verwachtingen. Zij spreken van een inclusieve cultuur: “when we 

think about an organizational environment that allows people with multiple backgrounds, 

                                                           
2 Op deze plaats is gekozen voor auteurs die veelvuldig in andere literatuur zijn aangehaald en daardoor als 
gezaghebbend worden beschouwd. 
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mindsets and ways of thinking to work effectively together and to perform to their highest 

potential in order to achieve organizational objectives based on sound principles”.  

Een inclusieve cultuur zorgt voor de voorwaarden om een klimaat van kwaliteit te 

bewerkstelligen. Een inclusieve cultuur legt de nadruk op de unieke bijdrage die ieder 

individu kan leveren aan de organisatie. Als verschillen tussen werknemers worden benut, 

leidt dit tot voordelen voor de organisatie. (Van Benschop, 2007: 13). Om een inclusieve 

cultuur te realiseren onderscheiden Pless & Maak vier principes:  

• herkenning; 

• vertrouwen; 

• integriteit; 

• het standpunt van pluraliteit.  

 

Zij erkennen dat het lastig zal zijn een dergelijke cultuur te realiseren; een 

organisatieverandering heeft voedingsbodem nodig, maar bovenal zullen bestaande waarden, 

gedachten en gebruiken moeten veranderen (Pless & Maak, 2004: 135). Zij beschrijven een 

model die de vier fasen van de creatie van een model van ‘inclusion’ behandelt (Pless & 

Maak, 2004: 137 e.v.). Dit model bevat vier fasen.  

 
Fig. 1 Model Pless & Maak (Pless & Maak, 2004 :136) 

 

De eerste fase heeft betrekking op het verhogen van bewustzijn over wat verschil voor de 

organisatie kan betekenen, het creëren van begrip ten aanzien van verschillende standpunten 

en achtergronden en het aanmoedigen van reflectie. De tweede fase ziet toe op ontwikkelen 

van een visie op inclusie. Deze visie moet uiting geven aan de richting en wat de organisatie 
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wil zijn. Verschillende stakeholders (werknemers, klanten, aandeelhouders) worden 

betrokken in het ontwikkelen van deze visie. Een belangrijk element wat door Pless & Maak 

wordt genoemd is de betrokkenheid van de top van de organisatie hierbij. Derde fase in het 

creëren van de culturen is het heroverwegen van belangrijke management concepten en 

principes. Hierbij gaat het om vragen zoals ‘waar staat de organisatie voor?’, maar ook om de 

rol van managers en mentoren in de organisatie. In deze fase speelt ook de verdeling van de 

werk-privé balans van werknemers een rol. Achterliggende gedachte is dat elke werknemer 

een andere levensstijl en andere verantwoordelijkheden heeft. Om een werknemer zo 

productief mogelijk te laten zijn moet hiermee rekening worden gehouden. Werknemers 

voelen zich gerespecteerd en respecteren ook andere werknemers meer. Bovendien kan het 

leiden tot een hogere mate van verbondenheid met de organisatie (Pless & Maak, 2004: 139). 

Fase vier van het model gaat over het aanpassen van systemen en processen. Pless & Maak 

geven aan dat competenties van inclusie mogelijk zijn (zoals respect tonen, waardering laten 

zien voor verschillende geluiden). Daarnaast doelen zij op processen zoals werving en 

selectie, beoordelingen en ontwikkeling die ook gericht moeten zijn op de competenties van 

inclusie.  

 

In bovenstaande paragraaf zijn verschillende benaderingen weergegeven op welke manier 

diversiteitsbeleid vormgegeven kan worden in organisaties. Toch zijn in de literatuur ook 

meerdere redenen genoemd waarom de implementatie van diversiteit in organisaties 

moeizaam verloopt. De eerste reden die wordt gegeven is dat mensen de voorkeur geven aan 

het werken in homogene groepen. De tweede reden die wordt genoemd is dat mensen en de 

organisatie waarin zij zitten over het algemeen veranderingen vermijden en weerstand tegen 

veranderingen hebben (Kreitz, 2008: 103; Bassett-Jones, 2005). Indien organisaties willen 

profiteren van diversiteit, dan moeten de mensen in de organisatie veranderen in de manier 

waarop zij met elkaar omgaan.  

 

2.3.6 Effecten diversiteit  

In de literatuur wordt een onderscheid gemaakt naar verscheidene effecten van diversiteit. 

Enerzijds gaat het om effecten die invloed hebben op culturele aspecten binnen een 

organisatie, anderzijds zijn het effecten die invloed hebben op de prestatie van een organisatie 

(Van Benschop, 2001: 1178).  

 

Culturele effecten  

In navolging van Milliken en Martins (1996) onderscheidt Van Benschop (1999:10) vier 

(voornamelijk culturele) effecten van diversiteit: 
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• affectief; 

• cognitief; 

• symbolisch; 

• communicatief.  

 

Affectieve effecten gaan over de gevoelens van organisatieleden ten aanzien van hun werk, 

collega’s en organisatie en hoe zij zich hiermee verbonden voelen (Van Benschop, 1999: 10). 

Te denken valt aan betrokkenheid, tevredenheid, identificatie en perceptie van discriminatie. 

Van Benschop geeft aan dat uit verschillende onderzoeken is gebleken dat groepsleden zich 

minder identificeren met een divers samengestelde groep, deze effecten zijn zowel op 

individueel niveau als op groepsniveau merkbaar.  

 

Wanneer het gaat om het vermogen van een groep om informatie te vergaren, te verwerken en 

besluiten te nemen, dan wordt gesproken over cognitieve effecten. Gesteld kan worden dat 

een divers samengestelde groep meer creativiteit heeft en meer innovatievermogen heeft 

(Bassett-Jones, 2005: 171). Daarbij is het van belang dat diversiteit op een goede manier 

wordt gemanaged, wat tevens kan leiden tot meer binding, arbeidstevredenheid en beter zicht 

op de markt (Bassett-Jones, 2005: 171). 

 

Symbolische effecten hebben betrekking op de betekenis en uitstraling die diverse groepen 

mogelijk hebben zowel intern als extern. Een voorbeeld hiervan is de toegang tot nieuwe 

klanten (Thomas & Ely, 1996) die door een diverse organisatie ontstaat.  

 

De communicatieve effecten hebben betrekking op communicatieprocessen binnen en tussen 

groepen. Diverse groepen blijken met elkaar formeler en minder frequent te communiceren. 

Daarnaast wordt in onderzoek aangetoond dat diversiteit negatief bijdraagt aan de samenhang 

binnen de groep (Bassett-Jones, 2005: 172).  

 

Uit onderzoek komt enerzijds naar voren dat diversiteit op de werkvloer een negatief effect 

kan hebben. Dit uit zich onder meer in meer conflicten, hoger verloop en 

communicatieproblemen dan in homogene groepen, maar ook in bijvoorbeeld lagere binding 

met de organisatie (Bassett-Jones, 2005: 172). Daarbij wordt dan ook opgemerkt dat de 

leidinggevende hierin een belangrijke rol moet spelen (Roosevelt Thomas Jr., 1990). 

Anderzijds lopen homogene groepen het risico dat zij op dezelfde manier tegen zaken 

aankijken; het gevaar bestaat dat zij een ‘blind spot’ hebben (Bassett-Jones, 2005: 173).  
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Effecten op de prestatie  

Directe effecten van diversiteit op de prestatie van een organisatie worden in onderzoek niet 

concreet aangetoond. In een onderzoek van Kochan (2003) dat ingaat op de relatie tussen 

diversiteit en performance van bedrijven zijn weinig effecten gevonden (zowel positief als 

negatief) van diversiteit op de prestatie van bedrijven. Kochan geeft aan dat niet gebleken is 

dat diversiteitsbeleid daadwerkelijk een bijdrage levert aan de prestaties van organisaties. 

Hoewel het artikel een duidelijk ander standpunt inneemt over het effect van diversiteit 

behoeft dit wel een nuance, aangezien onderzoek plaatsvond in maar vier organisaties, dus 

niet representatief hoeft te zijn. Overigens worden in het artikel van Kochan wel 

aanbevelingen gedaan om diversiteitsbeleid te bevorderen. Eén van deze aanbevelingen 

(Kochan et al, 2003: 18) geeft aan dat het voor managers belangrijk is om verder te kijken dan 

economische motieven en te zorgen voor een organisatiecultuur waarin diversiteit wordt 

gestimuleerd. Ook Cox (1993) benadrukt dat dit belangrijk is. Volgens hem behelst 

management van diversiteit een proces van organisatieverandering. Het omvat onder andere 

veranderingen in de systemen, het beleid en de organisatiecultuur en heeft invloed op alle 

niveaus van de organisatie. Hij geeft daarbij aan dat de invloed van diversiteit in organisaties 

volgt uit interactie tussen omgeving en individu. En dat het klimaat van diversiteit invloed 

heeft op zowel individuele resultaten als ondernemingsresultaten.  

 

Kochan (2003: 5) draagt twee redenen aan waarom weinig bewijs te vinden is voor de relatie 

tussen diversiteit en prestatie. Ten eerste is het lastig om diversiteit binnen een organisatie te 

bestuderen vanwege de gevoeligheden die samen hangen met diversiteit. Organisaties geven 

liever – met het oog op privacywetgeving en mogelijke rechtszaken wanneer de wetgeving 

wordt geschonden - geen data en ervaringen over diversiteit prijs; onderzoek doen is derhalve 

lastig.  Ten tweede wordt aangegeven dat de relatie tussen diversiteit en prestaties complexer 

is dan in de literatuur wordt benoemd (Kochan et al, 2003: 5). Diversiteit kan tegelijkertijd 

meer conflicten tussen werknemers en meer verloop veroorzaken als wel meer creativiteit en 

innovatie creëren (Kochan et al, 2003: 5).  

 

Onderzoek op het gebied van effecten van diversiteit is tot nu toe vrij beperkt (vlg. Van 

Benschop, 2001: 1170). Een mogelijke reden hiervoor is dat diversiteit niet binnen korte 

termijn kan worden vormgegeven. Het is een proces wat langer duurt, waardoor eventuele 

(meetbare) resultaten nog niet goed zichtbaar zijn (Jans, 2004: 31). Bovendien wordt in de 

theorie diversiteit op veel verschillende manieren benaderd; de literatuur geeft veel 

verschillende verklaringen. Hierover bestaat weinig eenduidigheid. Studies die zijn gedaan 

naar de effecten van diversiteit op prestaties van organisaties gaan voornamelijk in op de 

smalle benadering van diversiteit (vlg. Jackson et al, 2003). Vooral wordt gekeken naar 



                                            Oog voor verschil?! 
    

                                                                                                                                                       21 

diverse werknemers ten aanzien van etniciteit en gender. Terwijl – zoals hierboven 

uiteengezet – uit veel studies is gebleken dat diversiteit meer inhoudt dan alleen de smalle 

benadering.  

 

2.3.8 Concluderend 

Bovenstaande paragrafen zijn ingegaan op verschillende aspecten van diversiteit. Het wat, 

waarom en hoe van diversiteit zijn aan bod gekomen. Deze paragrafen zijn ingegaan op het 

feit dat diversiteitsbeleid te maken heeft met verschillen tussen mensen, maar dat dit op 

meerdere manieren wordt benaderd. Daarnaast zijn besproken welke instrumenten worden 

ingezet in het kader van diversiteit. Ook zijn de mogelijke effecten van diversiteit op een 

organisatie besproken.  

 

Alhoewel de inhoud van diversiteit zowel breed als smal wordt benaderd, blijkt dat de meeste 

literatuur over diversiteit in relatie met een dimensie, betrekking heeft op de aspecten 

etniciteit, gender en in mindere mate leeftijd. Deze drie aspecten komen bijgevolg in de 

volgende paragrafen aan bod.  

 

2.4 Dimensies diversiteit  

In de literatuur is de afgelopen jaren op verschillende manieren aandacht besteed aan 

diversiteit. Uit de literatuur blijkt dat diversiteit meer behelst dan louter een smalle definitie. 

Toch wordt in deze paragraaf kort aandacht besteed aan de dimensies waar in de literatuur de 

meeste aandacht naar is uitgegaan:  

• etniciteit; 

• gender; 

• leeftijd.  

Aan deze dimensies alleen zijn hele studies gewijd; hier wordt volstaan met een korte 

weergave. Aangezien dit onderzoek zich expliciet richt op leeftijd binnen organisaties, wordt 

deze dimensie in de hierna volgende paragraaf  uitgebreider behandeld.  

 

2.4.1 Etniciteit  

De witte, fitte man van rond de veertig. Deze groep vormt van oudsher in veel organisaties de 

meerderheid. Als gevolg van de ontwikkelingen eerder in het hoofdstuk beschreven, bestaat 

het aanbod werknemers uit veel meer dan deze typering. Zoals eerder aangegeven is het 

diversiteitsdenken ontstaan in de Verenigde Staten. Daar zijn veel minderheidsgroeperingen 

op de arbeidsmarkt werkzaam en is veel aandacht besteed aan ‘managing diversity’ 
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(Roosevelt Thomas Jr., 1990; Cox, 1993; Thomas & Ely, 1996). In Nederland is diversiteit in 

combinatie met etniciteit vooral van toepassing op de zogenaamde ‘allochtonen’. Vanaf de 

intrede van de ‘gastarbeiders’ in Nederland in de jaren zestig bestaat een steeds groter deel 

van de beroepsbevolking in Nederland uit werknemers die van origine niet uit Nederland 

komen (Vugt 1995: 22). Meer dan 17 % van de beroepsbevolking bestaat uit werknemers met 

een niet-Nederlandse achtergrond (De Vries et al, 2005: 10). De werkloosheid onder deze 

groep is relatief hoog (http://statline.cbs.nl).  

 

Vanuit de overheid is specifiek aandacht besteed aan deze groep werknemers, door het 

aannemen hiervan te stimuleren en in het verleden ook te reguleren (bijvoorbeeld de 

Emancipatienota van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 2007; Wet 

SAMEN). De overheid ziet het als een van haar taken om de arbeidsparticipatie van niet-

Westerse allochtonen te vergroten (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 2007).  

Eerder in het hoofdstuk is uiteengezet wat diversiteitsbeleid inhoudt; bij de dimensie etniciteit 

heeft ‘positieve actie’ een belangrijke rol gespeeld. Daarnaast speelt ‘etniciteit’ binnen 

organisaties een rol, aangezien organisaties en werknemers van de organisaties worden 

geconfronteerd met verschillende culturele achtergronden. Binnen etniciteit wordt 

onderscheid gemaakt tussen werknemers met een niet-westerse achtergrond die al in 

Nederland wonen (in de volksmond ‘allochtonen’ genoemd) en de werknemers die om hun 

kennis naar een organisatie in Nederland komen (de zogenaamde ‘expats’).  Een grote 

uitdaging in het kader van de allochtone werknemers ligt in het behoud van deze groep voor 

de organisatie. Voorkomen moet worden dat het ‘draaideureffect’ optreedt. Het 

‘draaideureffect’ houdt in dat werknemers met een andere etnische achtergrond de organisatie 

wel binnen komen, maar de organisatie vrij snel weer verlaten, doordat zij binnen de 

organisatie niet goed aarden (Vugt, 1995: 50).  

 

Problemen die zich voordoen binnen organisaties hebben betrekking op communicatie en 

bestaande vooroordelen. In de literatuur wordt in het kader van allochtonen en diversiteit de 

term ‘intercultureel management’ gebezigd (vlg. Roosevelt Thomas Jr., 1990; Glastra, 1999; 

Vugt, 1995). Intercultureel management richt zich op het ontwikkelen en evalueren van de 

organisatieculturen ter verbetering van de vaardigheden van managers in het leidinggeven aan 

een cultureel divers personeelsbestand (Twuyver in Vugt, 1995: 201). Een maatregel in dit 

kader is een aanpassing in de werving en selectie voor ‘allochtone’ werknemers.  
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2.4.2 Gender  

De discussie rondom gender en diversiteit richt zich vaak op het tekort aan vrouwen op de 

werkvloer, en met name in de hogere functies. Vaak wordt beweerd dat het ‘old boys 

network’ elkaar de goede banen doorspeelt, waardoor vrouwen minder snel in hogere posities 

terecht komen. In dit kader wordt veelal over het ‘glazen plafond’ gesproken. In de actualiteit 

staat dit thema voortdurend in de belangstelling. Daarnaast wordt (zeker in Nederland) 

aangevoerd dat vrouwen meer in deeltijd gaan werken. Nederland heeft een van de grootste 

percentages vrouwen die in deeltijd werken (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschap, 2007). Met het oog op de eerder genoemde ontwikkelingen op de arbeidsmarkt 

kan het wenselijk zijn dat meer vrouwen participeren in organisaties en dat dit ook op hogere 

posities gebeurt (Van Benschop, 2007). Daarnaast is in onderzoek aangetoond dat diversiteit 

op het gebied van gender leidt tot betere prestaties in een organisatie (vlg. Van Benschop, 

2007: 10). Ontplooide initiatieven op het gebied van gender door organisaties richten zich op 

de doorstroom van vrouwen (bijvoorbeeld door het inzetten van management development 

programma’s) en op een cultuurverandering in de organisatie (Van Benschop, 2007: 8). 

Cultuurverandering richt zich onder meer op het flexibiliseren van arbeidsvoorwaarden; onder 

meer door parttime werken in hogere functies mogelijk te maken.  

 

Sekse gaat over biologische verschillen tussen mannen en vrouwen. Gender kan meer zijn dan 

alleen biologische verschillen tussen mannen en vrouwen. Gender heeft te maken met 

gedrags- en identiteitsaspecten van sekse; het gaat om sociaalgeconstrueerde verschillen. Dit 

is breder dan alleen biologische aspecten  Juist deze verschillen tussen sekse kunnen een rol 

spelen in organisaties (Van Benschop, 2007: 6).  

 

2.4.3 Leeftijd  

Ook aan leeftijd is aandacht besteed in het kader van diversiteit, zij het in mindere mate dan 

aan de voorgaande dimensies. De eerder geschetste ontwikkelingen in de maatschappij geven 

aan dat in de samenleving sprake is van vergrijzing. Dit heeft onder meer als gevolg dat meer 

oudere werknemers onderdeel zijn van de beroepsbevolking (Van Benschop et al, 1999: 7; De 

Vries et al, 2005: 10). In de literatuur in het kader van diversiteit en leeftijd is dan ook de 

aandacht gevestigd op de groep ‘oudere’ werknemers. Deze groep werknemers is gezien de 

huidige stand van zaken op de arbeidsmarkt en in de samenleving nodig voor organisaties. Uit 

literatuur blijkt dat mogelijk verschillen bestaan tussen deze werknemers en de jongere 

werknemers (Van Dalen & van Sloten, 2006). Toch bestaan veel mythes omtrent oudere 

werknemers (Furunes & Mykletun, 2007: 977): zij kosten meer geld, zijn vaker afwezig, zijn 

niet in staat tot het leren van nieuwe vaardigheden en zijn minder productief. Uit onderzoek is 
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gebleken dat bovenstaande niet of nauwelijks van toepassing is. In Nederland is het thema 

‘oudere werknemers’ veelbesproken. De hierna volgende paragraaf gaat hier nog nader op in; 

ook wordt behandeld welk beleid op dit gebied is vormgegeven. Daarnaast geeft de volgende 

paragraaf leeftijd in een bredere context weer.  

 

2.5 Beleid ten aanzien van leeftijd  

In dit onderzoek ligt een focus op de dimensie leeftijd. In deze paragraaf volgt een korte 

uiteenzetting over de rol van leeftijd binnen organisaties. Leeftijd wordt hier losgekoppeld 

van diversiteitsbeleid. Sinds de jaren negentig is veel gepubliceerd over leeftijd binnen 

organisaties. Waar aanvankelijk de nadruk vooral op oudere werknemers lag, heeft een 

verschuiving plaatsgevonden naar alle leeftijdscategorieën. De volgende paragrafen zetten 

uiteen:  

• Welk onderscheid gemaakt wordt ten aanzien van leeftijd. 

• Wat voor beleid ten aanzien van leeftijd is ontwikkeld de afgelopen jaren.  

 

In de literatuur zijn verschillende indelingen van leeftijdscategorieën gemaakt. Aan deze 

leeftijdscategorieën worden kenmerken toegedicht. Alhoewel de wetenschappelijke waarde 

betwist kan worden, volgt hieronder de algemene strekking in de literatuur ten aanzien van 

leeftijdscategorieën.   

 

2.5.1 Leeftijden  

Wanneer het gaat om leeftijden binnen een organisatie wordt een indeling gemaakt in de 

volgende categorieën leeftijden: 

• twintigers; 

• dertigers; 

• veertigers; 

• vijftigplussers.  

 

De literatuur typeert twintigers als gemotiveerde en leergierige werknemers. Plezier in hun 

werk is een belangrijke drijfveer, waarbij de nadruk ligt op de eigen ontwikkeling. 

Ontplooiing moet persoonlijk zijn toegespitst en vindt plaats in een baan, maar ook in de rest 

van iemands leven. De twintigers zijn vooral gericht op de korte termijn en op afwisselend 

werk (Van Steensel, 2007: 86). Twintigers worden wel de netwerkgeneratie genoemd en zijn 

goede teamspelers die hun eigen belangen ondergeschikt maken. Daarnaast wordt aangegeven 

dat twintigers moeite hebben met het stellen van hun grenzen (Van Werkum & van Breevaart, 
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2008: 25). Twintigers hebben veel minder op met hiërarchische verhoudingen dan de oudere 

generaties (Van Steensel, 2007: 86). Verder hebben de twintigers van zichzelf meer 

zelfvertrouwen; er wordt geen zekerheid gezocht in een contract voor het leven (Van 

Steensel, 2007: 92). Het privé-leven wordt van groot belang geacht.  

 

Dertigers worden getypeerd als energieke, resultaatgerichte werkers. Plezier in het werk is 

een leuke bijkomstigheid. Dertigers zijn bezig met persoonlijke en professionele 

ontwikkelingen. Dertigers richten zich erop om verdere stappen in de bedrijfshiërarchie te 

maken. In deze leeftijd is vaak sprake van settelen, al dan niet met kinderen. Een goede balans 

tussen werk en privé wordt derhalve als een belangrijk punt gezien. Dertigers zijn meer – dan 

de twintigers -  gericht op het realiseren van eigen doelen (Van Werkum & van Breevaart, 

2008: 25).  

 

Als kenmerk voor veertigers wordt aangegeven dat zij de balans opmaken over hun loopbaan. 

Innerlijke drijfveren en motieven zijn steeds belangrijker. Veertigers zijn op zich bereid om 

hard te werken, maar minder resultaat- en prestatiegericht dan dertigers en twintigers. 

Samenwerken in teamverband vinden zij leuk, evenals zelfstandig werken. Ook bestaat bij 

veertigers nog steeds de behoefte aan opleidingen (Van Werkum & Van Breevaart, 2008: 26).  

 

Vijftigplussers hebben veel minder dan hun jongere collega’s uitgesproken wensen ten 

aanzien van hun werk en werkomstandigheden. Zij zijn minder zelfverzekerd in hun werk dan 

dertigers en veertigers en hebben behoefte aan waardering. Zij beschikken over veel 

verantwoordelijkheidsgevoel ten aanzien van hun werk (Van Werkum & Van Breevaart, 

2008: 27). Bovendien wordt als belangrijk verschil tussen mannen en vrouwen in deze leeftijd 

gesignaleerd dat vrouwen nog veel meer bereid zijn om ‘nieuwe’ dingen op te pakken, terwijl 

mannen meer aandacht willen besteden aan hun privé-leven.  

 

Verschillende soorten beleid wat zich richt op leeftijd is de afgelopen jaren ontwikkeld. 

Leeftijdsbewust personeelsbeleid is beleid dat zich specifiek richt op de factor leeftijd. Dit 

beleid heeft als doel rekening te houden met omstandigheden en wensen van werknemers 

verband houdend met hun leeftijd. In beginsel richt dit beleid zich op alle categorieën van 

leeftijd (Thunissen et al, 2000), maar in veel gevallen gaat het specifiek om ouderen. 

Leeftijdsbewust personeelsbeleid gericht op ouderen wordt ook wel ouderdomsbeleid 

genoemd. Het gaat daarbij met name over de arbeidsparticipatie van ouderen en problematiek 

rondom ouderen en over de vergrijzing. Ingezette instrumenten hebben te maken met 

arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden  
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Vaak wordt dit beleid vorm gegeven door zogenaamde ontziemaatregelen in verband met een 

(veronderstelde) verminderde inzetbaarheid (Thijssen, 1996). Vanuit de literatuur 

(Thunnissen et al, 2000: 26) is in de loop der tijd steeds meer kritiek gekomen op deze 

klassieke vorm van ouderdomsbeleid. Daarbij werd aangegeven dat ouderdomsbeleid te veel 

gericht is op arbeidsvoorwaarden en te weinig op werkinhoudelijke aspecten. 

 

Leeftijdsbewust personeelsbeleid (in de praktijk vaak afgekort met de term: ‘LPB’) wordt wel 

ouderenbeleid ‘nieuwe stijl’ genoemd. Dit beleid is meer dan ouderenbeleid gericht op de 

duurzame inzetbaarheid van (ouder wordende) werknemers. De werknemer wordt daarbij 

individueel benaderd. Het beleid bevat maatregelen die gericht zijn op de individuele 

werknemer (Thunissen et al, 2000). Dit beleid is met name ontwikkeld voor de oudere 

werknemers. Toch is het niet alleen op deze groep gericht. Ook op (jongere) andere 

werknemers kan het beleid van toepassing zijn (De Vries & Keijzer, 2008).  

 

2.5.2 Levensfasen  

In plaats van een indeling op kalenderleeftijd, wordt in de literatuur ook een indeling gemaakt 

naar levensfasen. De meer traditionele levensfasen (leren, werken, pensioen) zijn de 

afgelopen jaren verschoven naar meer flexibele invullingen van de levensfasen. Daarbij 

spelen veranderingen in de manier waarop mensen tegen hun werk aankijken, veranderingen 

in loopbaanontwikkelingen en veranderingen in de balans werk-privé een rol (vlg. Hall, 

2004). Hall benadrukt dat carrières niet gemeten dienen te worden op basis van 

chronologische leeftijd. In de literatuur wordt betoogd dat carrières veranderen op basis van 

veranderingen in de levensfasen en niet op basis van leeftijd (Finegold et al, 2002: 657; 

Briscoe & Hall, 2006). In dit kader spelen ook de eerder genoemde ‘protean career’ en 

‘boundaryless career’ een rol. Elke levensfase brengt bepaalde aspecten met zich mee die 

zowel op het werk als privé zich voordoen.  

 

Door Levinson en Super zijn modellen ontwikkeld die levensfasen beschrijven (Ornstein et al, 

1989). Levinson’s life stage developmental model heeft als uitgangspunt dat mensen 

verschillende levensfasen doorlopen, waarin telkens cruciale activiteiten worden afgerond en 

psychologische aanpassingen worden gedaan. Volgens Levinson liggen deze levensfasen 

dicht bij iemands chronologische leeftijd. De levensfasen die hij onderscheidt zijn: overgang 

naar volwassenheid, vroege volwassenheid, overgang naar middelbare leeftijd, midden 

volwassenheid, overgang naar latere volwassenheid en late volwassenheid (Ornstein et al, 

1989: 118). Het model van Levinson is meer gericht op de fasen die zich privé afspelen.  
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Super gaat in zijn model meer in op huidige, individuele omstandigheden die telkens opnieuw 

plaats vinden. De verschillende fasen kunnen meerdere keren worden doorlopen. Super 

onderscheidt vier carrièrefasen: exploratie, vestiging, handhaving en losmaken (Ornstein et al, 

1989: 121). Beide modellen – en ook andere onderscheiden modellen betreffende  levensfasen 

– worden met name ingezet bij de ontwikkeling van werknemers (Ornstein et al, 1989: 131).  

 

De afgelopen jaren is in Nederland de term ‘levensfasebewust personeelsbeleid’ in Nederland 

in zwang geraakt. Levensfasebewust personeelsbeleid probeert rekening te houden met de 

levensfase waarin een werknemer verkeert. “Levensfasebewust personeelsbeleid is erop 

gericht om medewerkers vitaal en duurzaam inzetbaar te houden. Hiertoe dient de 

ontwikkeling van al deze medewerkers op gedifferentieerde wijze aangepakt te worden,” aldus 

van Werkum & van Breevaart (van Werkum & van Breevaart, 2008:24). Een belangrijke 

gedachte die aan levensfase bewust personeelsbeleid ten grondslag ligt betreft dat leeftijd 

en/of de levensfase niet direct, maar indirect van invloed is op de inzetbaarheid, de 

productiviteit en de arbeidsvreugde van werknemers (Salthouse en Maurer, 1996). De manier 

waarop levensfasebewust beleid in Nederland wordt vormgegeven lijkt veel overeenkomsten 

te tonen met leeftijdsbewust personeelsbeleid. Uit de literatuur zijn weinig verschillen te 

destilleren.  

 

2.5.3 Generaties  

Ook wordt gesproken over generaties. In de literatuur over dit onderwerp komen verschillen 

voort wat betreft de leeftijdsgrenzen alsmede de benaming van de generaties. Hier bestaat 

geen eenduidigheid over. Grofweg zijn de generaties als volgt in te delen (Lancaster, 2003: 36 

e.v. ).  

• Traditionalist (geboren voor 1946). Belangrijkste kenmerken: belang hechten aan 

discipline en regels, gewend aan een organisatie op basis van ‘command en control’. 

• Baby-boom (geboren tussen 1946 en 1964). Belangrijkste kenmerken zijn: 

optimistisch, ambitieus, hechten waarde aan werkstatus en symbolen. 

• Generatie X (geboren tussen 1964 en 1980). Belangrijkste kenmerken zijn: 

individualistisch, enigszins sceptisch, niet gericht op lange termijn en statussymbolen 

zijn niet belangrijk. 

• Generatie Y / Millennium (geboren na 1980) Belangrijkste kenmerken zijn: 

zelfverzekerdheid, belang hechten aan vrijheid en aan goede werk-privé balans, 

werken graag in teamverband, en willen graag – niet per se in geld – waardering voor 

hun prestatie.  
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Gezaghebbend in de literatuur over generaties in Nederland is Becker (1992). Becker maakt 

een ander onderscheid in generaties dan in Lancaster (Bontekoning, 2008: 38):  

• Protestgeneratie (geboren tussen 1940 en 1955). Belangrijkste kenmerken zijn: 

idealistisch en gedreven, zij zoeken draagvlak voor ‘het’ idee, voorkeur voor 

(her)structureren. 

• Generatie X (geboren tussen 1955 en 1970). Belangrijkste kenmerken zijn: 

bescheiden en nuchter, willen verschillen constructief verbinden, procesgeorienteerd. 

• Pragmatische generatie (geboren tussen 1970 en 1985). Belangrijkste kenmerken zijn: 

gedreven netwerkers die snel concrete resultaten willen, zijn gericht op kennis 

benutten en toepassen en vlot leren in het werk. 

• Screenagers (geboren tussen 1985 en 2000). Ook wel generatie Einstein genoemd 

(Boschma en Groen, 2006 in Bontekoning, 2008). Belangrijkste kenmerken zijn: slim 

en grenzeloos actief, authentieke multi-taskers, willen zich overal snel thuis voelen. 

  

In Bontekoning (2008: 39) wordt omschreven op welke manier een generatie wordt gevormd: 

“generaties worden gevormd door mensen die zich verbonden voelen met (leef)tijdsgenoten 

door: een gedeelde levensgeschiedenis, gedeelde omstandigheden en de gedeelde invloed van 

de tijdgeest. De tijdsgeest beïnvloedt de opvoeding die kinderen in een bepaalde gemeenschap 

krijgen. Daarmee wordt aan het begin van het leven de basis gelegd van een generatie.” 

Bontekoning geeft daarbij aan dat iedere generatie in iedere levensfase vernieuwingen tot 

stand brengt in organisaties door de (andere) manier waarop invulling wordt gegeven aan 

deze levensfase. Binnen organisaties zijn generaties aan te merken als subculturen 

(Bontekoning, 2008: 39). 

 

Uit onderzoek van Bontekoning (2008: 47) blijkt dat generaties in hun verschillende 

levensfasen invloed uitoefenen op de organisatiecultuur. Bontekoning geeft aan dat 

(Bontekoning, 2008: 48) “de oudere generaties door toenemende krapte op de arbeidsmarkt 

gedwongen worden veel aandacht te schenken aan de integratie van de waarden en 

gedragsvoorkeuren van deze allerjongste generatie.” Verder betoogt hij dat het van belang is 

de jonge generatie werknemers goed te volgen bij hun binnenkomst in de organisatie. Daarbij 

geeft hij aan dat verondersteld wordt dat deze generatie meer ervaring heeft met samenwerken 

met diverse mensen. Een verkenning kan plaatsvinden naar wat oudere generaties op dit punt 

kunnen leren van de jonge generatie. Weinig wetenschappelijke literatuur is gevonden over de 

omgang van en met verschillende generaties in een organisatie.  
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2.6 Samenvatting theoretisch kader  

In het theoretisch kader is de theorie over diversiteitsbeleid in kaart gebracht. Allereerst is 

nagegaan wat de huidige maatschappelijke context is. Daarna is de theorie over diversiteit en 

diversiteitsbeleid uiteengezet. Vervolgens is dieper ingegaan op de dimensie leeftijd.  

 

Context   

Op de huidige arbeidsmarkt is sprake van krapte. Deze krapte is het gevolg van economische 

groei, maar ook demografische ontwikkelingen leiden tot deze krapte. De krapte op de 

arbeidmarkt kan organisaties noodzaken andere werknemers aan te trekken. De overheid 

tracht de arbeidsparticipatie van vrouwen en allochtonen te vergroten. Ook is de 

samenstelling van de werknemers meer divers. Onder invloed van de globalisering zijn steeds 

meer werknemers met een andere – etnische – achtergrond werkzaam in organisaties. Ook 

zijn de huidige werknemer veel meer divers in hun wensen en behoeften ten aanzien van 

werk. Een manier om in te spelen op deze krappe arbeidsmarkt is de toepassing van 

diversiteitsbeleid. 

 

Diversiteit  

Grofweg zijn twee indelingen te maken wat onder diversiteit wordt verstaan. Enerzijds gaat 

het om een smalle benadering. De smalle benadering bekijkt verschillen op gebied van 

gender, leeftijd, etniciteit en validiteit. Anderzijds gaat de brede benadering verder en kijkt 

ook naar individuele verschillen op het gebied van opleiding, ervaring, religie en achtergrond. 

In de literatuur komen 3 dimensies van diversiteit veelvuldig terug. Etniciteit, gender en in 

mindere mate leeftijd.  

 

In de literatuur zijn drie verschillende motieven onderscheiden om met diversiteitsbeleid aan 

de slag te gaan:  

• sociaal rechtvaardige motieven; 

• economische motieven; 

• de noodzaak vanwege maatschappelijke ontwikkelingen. 

 
Meerdere benaderingen zijn onderscheiden in de manier waarop met diversiteitsbeleid aan de 

slag kan worden gegaan wordt gewerkt:  

• deficitbenadering; 

• discriminatiebenadering; 

• individualiseringsbenadering; 

• culturalisering.  
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Het creëren van een cultuur van ‘inclusion’ wordt als een belangrijke voorwaarde gezien voor 

het slagen van diversiteitsbeleid. Om een dergelijke cultuur te realiseren is het in de eerste 

plaats belangrijk dat begrip bestaat voor diversiteit.  

Flexibiliteit, arbeidsvoorwaarden, coaching en ontwikkelingsprogramma’s zijn middelen die 

worden gebruikt om diversiteitsbeleid vorm te geven.  

 

Diversiteit kan op verschillende manieren effect hebben. Aan de ene kant zijn culturele 

effecten onderscheiden; aan de andere kant ook effecten op de prestatie van een organisatie. 

Onderzoek op het gebied van effecten van diversiteit op de organisatie is nog vrij beperkt.  

 

Leeftijd 

In de literatuur over leeftijd zijn verschillende soorten indelingen gemaakt: 

• op kalenderleeftijd; 

• op levensfasen; 

• op generaties.  

 

Op het gebied van leeftijd is verschillende soorten beleid opgesteld. Leeftijdsbewust 

personeelsbeleid is vaak gericht op oudere werknemers. Dit beleid is gericht op de duurzame 

inzetbaarheid van werknemers. Levensfasebewust personeelsbeleid houdt rekening met de 

levensfase waarin een werknemer verkeert en is ook gericht op de duurzame inzetbaarheid 

van werknemers.  
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3. Methodische verantwoording  
In deze methodische verantwoording wordt uiteengezet hoe het onderzoek is vorm gegeven. 

Allereerst wordt de onderzoeksopzet beschreven. Vervolgens worden enkele methodische 

keuzes toegelicht, zoals de methode van onderzoek en de onderzoekspopulatie. Daarna wordt 

de analyse van de gegevens beschreven. Ten slotte wordt ingegaan op de betrouwbaarheid en 

validiteit van het onderzoek. 

 

3.1 Kwalitatief onderzoek  

Dit onderzoek heeft als doel om inzicht te verkrijgen in, en kennis te vergaren over, 

diversiteitsbeleid in het algemeen en specifiek diversiteitsbeleid gericht op leeftijd binnen 

organisaties. Het onderzoek is exploratief van aard. Het is een verkenning naar de mening, 

ervaringen en werkelijkheidsconstructies van verschillende HR-managers over 

diversiteitsbeleid. Het onderzoek is kwalitatief en heeft derhalve een interpretatieve inslag, 

daarbij draait het om de beschrijving en interpretatie die mensen zelf geven aan bepaalde 

verschijnselen (Boeije, 2005: 26). Gekozen is voor een kwalitatief onderzoek, aangezien op 

die manier ruimte kan worden geboden aan de verschillende meningen, ervaringen en 

constructies over het onderwerp en een reconstructie kan plaats vinden hiervan. Om dit te 

bereiken zijn diepte-interviews afgenomen.  

 

3.2 Perspectiefkeuze: het begrip diversiteit  

Dit onderzoek bekijkt diversiteitsbeleid vanuit de individualiseringsbenadering: 

diversiteitsbeleid is het erkennen van verschillen tussen werknemers en beleid vaststellen ten 

aanzien van deze verschillen. Het gaat daarbij om zichtbare verschillen, zoals sekse, etniciteit 

en leeftijd, maar ook om de minder zichtbare verschillen, zoals werkmotivatie en karakter.  

Daarbij gaat het om een brede definitie van diversiteit: alle mogelijke factoren worden 

meegenomen. Zoals echter is aangegeven bij de behandeling van de brede definitie in 

hoofdstuk 2 is een focus wel wenselijk. Vandaar dat binnen de brede definitie de pijler leeftijd 

centraal wordt gesteld. Daarbij wordt niet zozeer aandacht besteed aan een bepaalde 

leeftijdsgroep (bijvoorbeeld 55+ of vrouwen in de dertig). In het onderzoek wordt aandacht 

besteed aan de vraag of de dimensie leeftijd een rol speelt binnen een organisatie en - indien 

dit het geval is - tevens aan de manieren waarop dit gebeurt.  

 

3.3 Keuze respondenten 

De volgende selectiecriteria zijn gehanteerd bij het selecteren van de respondenten: 
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• Binnen de organisatie is sprake van expliciet HR-beleid. 

• De organisatie valt binnen de profitsector. 

• De organisatie is een professionele dienstverlener. 

• Bij de organisatie zijn werknemers in verschillende leeftijdscategorieën werkzaam.  

 

Gekozen is voor organisaties met een expliciet HR-beleid, omdat verondersteld is dat de te 

bespreken thema’s bij die organisaties ook aandacht hebben en dat mogelijk ook beleid is. De 

keuze voor een professionele dienstverlener in de profitsector ligt gelegen in het feit dat het 

onderzoek verricht wordt vanuit de afdeling ‘Business, Performance & Change’ van Twynstra 

Gudde. Deze afdeling richt zich op dit type organisaties. Alle respondenten die hebben 

deelgenomen aan het onderzoek zijn werkzaam binnen een organisatie die aan deze 

kenmerken voldoet. Daarbij moet wel worden opgemerkt dat met de grootte van de 

organisatie geen rekening is gehouden. Deze varieerden van rond de tweehonderd tot 

tienduizenden werknemers.  

 

De functies van de respondenten kenmerken zich door werkzaamheden in relatie met Human 

Resources vanuit een beleidsmatig (of directie) niveau. De werkzaamheden die deze 

werknemer verricht kunnen - naast beleidsmatige HR-werkzaamheden - ook operationele HR-

werkzaamheden omvatten. In de organisaties worden verschillende termen gebruikt. Een 

enkele organisatie spreekt over P & O, terwijl in andere organisaties ook terminologieën als 

(senior) adviseur HR, HR-manager en directeur HR gebruikt werden. Enkele respondenten 

hebben zelfs de titel ‘diversiteitsmanager’, waarbij zij wel onderdeel zijn van HR. Om de 

leesbaarheid van dit onderzoek te vergroten is gekozen de respondenten te typeren als HR-

manager. De respondenten zijn benaderd op grond van hun functie en op grond van de 

organisatie waar zij werkzaam zijn.  

 

De respondenten zijn in eerste instantie benaderd per email, waarna telefonisch met hen een 

afspraak is gemaakt. In het kader van het onderzoek is aangegeven dat het niet noodzakelijk is 

dat binnen de organisatie daadwerkelijk ‘iets’ met diversiteitsbeleid was vastgesteld. De 

mensen die zijn benaderd werden wel verondersteld vanuit hun achtergrond op de hoogte te 

zijn van ontwikkelingen op dit gebied. Ongeveer 50 % van de aangeschreven respondenten 

heeft aangegeven bereid te zijn om mee te werken aan het onderzoek. Van de 45 benaderde 

respondenten, hebben 24 aangegeven mee te willen werken aan het onderzoek, in de vorm 

van een diepte-interview. Van deze 24 respondenten zijn uiteindelijk 2 interviews afgezegd, 

waardoor het totaal aantal geïnterviewde respondenten op 22 is uitgekomen.  
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3.4 Methode van dataverzameling  

De vragen die tijdens de interviews zijn gesteld, zijn gebaseerd op beschikbare theorie over 

diversiteit en leeftijd. Op basis hiervan is een interviewguide opgesteld, die de leidraad voor 

de interviews vormde (zie bijlage 1). Hierbij stonden de te bespreken aspecten op voorhand 

vast, maar hing de volgorde van de vragen af van het verloop van het gesprek. Ook was 

ruimte beschikbaar voor het stellen van vervolgvragen en kon gemakkelijk geïmproviseerd 

worden. De interviewguide bestaat uit drie topics, waar verschillende vragen bij zijn 

geformuleerd. Deze topics zijn opgesteld om de deelvragen in het onderzoek te kunnen 

beantwoorden.  

Topic 1 ‘Diversiteit & leeftijd’ richt zich op de deelvragen:  

1. Hoe zien de HR-managers de diversiteit binnen de organisaties? 

2. Welke motieven liggen ten grondslag aan diversiteitsbeleid binnen de organisaties?  

3. Op welke manieren wordt aandacht besteed aan de dimensie leeftijd binnen 

organisaties?  

Topic 2 ‘Diversiteitsbeleid specifiek’ richt zich op de deelvraag:  

4. Welke middelen en beleid heeft een organisatie tot haar beschikking om 

diversiteitsbeleid vorm te geven? 

Topic 3 ‘Belemmeringen & voorwaarden diversiteitsbeleid’ richt zich op de deelvragen:  

5. Welke voorwaarden voor het slagen van diversiteitsbeleid spelen een rol? 

6. Welke knelpunten worden aangegeven voor de vormgeving dan wel uitvoering van 

diversiteitsbeleid?  

 

De interviews hebben plaats gevonden op locatie, dat wil zeggen bij het kantoor van de 

respondent. Voor de interviews stond één uur gereserveerd, dit bleek voldoende te zijn om 

informatie van de respondenten te verkrijgen. Elk interview is opgenomen met een 

voicerecorder. Bij aanvang van het interview is hier toestemming voor gevraagd aan de 

respondent en is kenbaar gemaakt dat de resultaten op geen enkele wijze herkenbaar of 

herleidbaar zijn tot individuele organisaties of personen. De respondenten waren open over de 

organisatie. Waar nodig, werd ook de nodige kritiek op de organisatie geleverd.  

 

3.5 Data-analyse  

Bij de analyses zijn een aantal stappen doorlopen. Alle interviews zijn opgenomen; het 

grootste deel van de interviews is volledig integraal uitgewerkt. Aan de hand van deze 

interviews heeft een codering plaats gevonden. Vervolgens zijn de codes die naar voren 

kwamen gegroepeerd in verschillende samengevoegde codes. De samengevoegde codes zijn 

vervolgens – als subcategorie – onderverdeeld in een van de 5 hoofdcategorieën.  
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Deze hoofdcategorieën zijn: 

• mate van diversiteit; 

• motieven diversiteit; 

• leeftijd; 

• diversiteitsbeleid; 

• voorwaarden en belemmeringen diversiteitsbeleid.  

Elke hoofdcategorie bestaat uit meerdere subcategorieën. De hoofdcategorie 

‘diversiteitsbeleid’ bestaat uit 6 subcategorieën. In onderstaande tabel staat dit voorbeeld 

omschreven.  

Vakantiedagen 
 

Diversiteitsbeleid: 
 
 

Pensioen Beleid 

Opvang 
 

Initiatieven 

Leaseregeling 
 

Flexibiliteit 

Verlof  
 

Arbeidsvoor-

waarden 

Zwangerschap 
 

Vraag 

werknemers 

Werk-privé  
 

 

 

 

 

Deze codes zijn 

onderdeel 

geworden van de 

samengevoegde 

code:  

�  

 

 

 

 

Arbeidvoorwaarden  

 

 

Deze 

samengevoegde 

code is 

onderdeel 

geworden van de 

volgende hoofd- 

categorie:  

�  

 
 
 

Effecten 

Fig.2 Voorbeeld codering  

 

De hoofd- en subcategorieën toonden verschillen en overeenkomsten met de topics die eerder 

uit de literatuur naar voren kwamen. De codeboom is opgenomen in de bijlage (bijlage 2).  

Vijftien interviews zijn volledig uitgewerkt; de overige 7 aan de hand van de topics die uit de 

eerdere interviews naar voren zijn gekomen. Vervolgens is een algemene beschrijving 

gegeven van de verschillende uitkomsten en uitspraken. De codeboom is als leidraad 

genomen hiervoor. Hierbij is gekeken naar overeenstemming en verschillen ten aanzien van 

de uitspraken en is getracht een verklaring te geven hiervoor. Ten slotte zijn conclusies 

getrokken naar aanleiding van de dataverzameling en aanbevelingen gedaan.  
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3.6 Betrouwbaarheid & validiteit  

3.6.1 Betrouwbaarheid  

Op verschillende manieren is getracht de betrouwbaarheid van het onderzoek te waarborgen, 

zodat het onderzoek indien het op dezelfde manier wordt uitgevoerd tot dezelfde resultaten 

kan leiden (Boeije, 2005: 145). Bij kwalitatief onderzoek is de kans echter niet groot dat een 

volgend vergelijkbaar onderzoek tot dezelfde resultaten leidt. Na het houden van de eerste 

drie interviews bleek dat de opbouw van het interview te weinig inging op de dimensie 

leeftijd. Dit is na deze drie interviews aangepast. Door in elk van de resterende 19 interviews 

met dezelfde interviewguide te werken en eenzelfde opbouw van het interview aan te houden, 

is getracht de betrouwbaarheid van de interviews te vergroten. Alle interviews met de 

respondenten zijn opgenomen. Dit heeft deels praktische redenen (de aandacht kon volledig 

ten goede komen van de respondent, aangezien haast geen notulen gemaakt zijn) en deels is 

dit gedaan om de betrouwbaarheid van het onderzoek te vergroten. De opgenomen interviews 

zijn letterlijk uitgewerkt, waardoor de gegevens minder zijn beïnvloed door wat de 

onderzoeker ervan afleidt (Boeije, 2005: 133). Dataverzameling heeft plaatsgevonden door 

middel van coderen. Dit coderen heeft inductief plaatsgevonden; gekeken is naar welke 

hoofdpunten uit de bronnen naar voren komen.  

 

3.6.2 Validiteit  

Om de interne validiteit te waarborgen is gebruik gemaakt van datatriangulatie. Door 

verschillende artikelen, boeken, internetsites en andere documenten te gebruiken en naast 

elkaar te leggen, wordt de interne validiteit vergroot (’t Hart, 1998: 286). Gebruik is gemaakt 

van literatuur met verschillende invalshoeken, waardoor het thema meerdere manieren is 

belicht. Op basis van de bestudering van deze wetenschappelijke boeken en artikelen is 

hoofdstuk twee opgesteld. Deze literatuur is grotendeels gevonden door gebruikmaking van 

de faciliteiten van de Universiteitsbibliotheek van de Universiteit Utrecht.  

 

Door de interviews naast de andere data te leggen, is gekeken of overeenkomsten en/of 

verschillen tussen de theorie uit de artikelen en/of boeken en de interviews zijn te benoemen. 

Getracht is hierdoor de interne validiteit te vergroten. Onderzocht is wat de mening, 

ervaringen en werkelijkheidsconstucties zijn van HR-managers aangaande diversiteit in een 

organisatie. Deze meningen van de HR-managers is subjectief, en daarnaast is de interpretatie 

van deze mening wederom subjectief. In eerste instantie was het idee om de uitgewerkte 

interviews terug te koppelen aan de respondenten (de ‘member validation’). Omwille van de 

tijd, is besloten hier van af te zien. Dit is ten koste gegaan van de validiteit. Daarnaast hebben 
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onderzoekereffecten een rol gespeeld in het onderzoek. De onderzoeker beïnvloedt onbewust 

de respondent en vice versa (Boeije, 2005: 151). Een mogelijk onderzoekereffect is het feit 

dat in enkele gevallen nadrukkelijk is ingegaan op de toegevoegde waarde van vrouwen in de 

organisatie. Daarbij werd door de betreffende respondenten de onderzoeker ook als voorbeeld 

gebruikt. De indruk is ontstaan dat als de onderzoeker een man was geweest, soms minder 

nadrukkelijk de rol van vrouwen in organisaties ter sprake was gekomen. Bovendien had de 

nadruk wellicht minder gelegen op de voordelen van gender diversiteit.  

 

Externe validiteit heeft te maken met de generalisatie van het onderzoek; daarbij gaat het om 

de vraag wat de reikwijdte van het onderzoek is (Boeije, 2005: 155). De onderzoeksgroep is 

bewust samengesteld aan de hand van de selectiecriteria zoals eerder in dit hoofdstuk is 

beschreven. Op die manier is getracht een zekere mate van generaliseerbaarheid te creëren 

voor organisaties die aan deze kenmerken voldoen. Daarbij moeten wel enkele 

kanttekeningen worden gemaakt. Dit type - kwalitatief - onderzoek is over het algemeen niet 

generaliseerbaar (’t Hart, 1998: 287). Daarnaast is onderzoek gedaan naar de perceptie van 

HR-managers. De HR-managers bezitten een bepaalde mate van subjectiviteit. Bovendien is 

ook bij de onderzoeker sprake van subjectiviteit. De beschikbare gegevens zijn vanuit het 

oogpunt van de onderzoeker geïnterpreteerd. De validiteit was vergroot indien meerdere 

onderzoekers de data hadden geïnterpreteerd. Dit houdt in dat de uitspraken niet zonder meer 

generaliseerbaar zijn voor andere organisaties, vooral voor organisaties die niet aan de 

gestelde kenmerken voldoen.  



                                            Oog voor verschil?! 
    

                                                                                                                                                       37 

4. Resultaten onderzoek  

In dit hoofdstuk worden de resultaten uiteengezet die uit de analyse van de interviews naar 

voren zijn gekomen. Deze resultaten geven antwoord op de deelvragen die in dit onderzoek 

centraal staan. Het hoofdstuk is opgebouwd aan de hand van de topics die uit de interviews 

zijn onderscheiden. Zoals in het voorafgaande hoofdstuk ook is aangegeven gaat het hier om 

de ervaringen en werkelijkheidsconstructies van de respondenten.  

 

4.1 Aanwezige diversiteit in organisaties  

Om een goed inzicht te krijgen in de stand van zaken ten aanzien van diversiteit in de 

onderzochte organisaties, is ingegaan op de aanwezigheid van diversiteit in de organisaties.  

De helft van de respondenten geeft in eerste instantie aan dat sprake is van veel diversiteit in 

de organisatie. Deze respondenten gaan daarbij uit van een brede opvatting van diversiteit:  

 

“Daar waar mensen zijn is diversiteit. Als er twee zijn heb je het al. Want diversiteit is niet 

alleen gekoppeld aan kleur, ras, godsdienst, vrouw, man noem maar op. Iedereen is uniek. 

Dus dan heb je al diversiteit binnen. Dus wat betreft denk ik dat wij vrij divers zijn.” 

(Organisatie T, Respondent T, 9 jaar in functie)  

 

Door deze groep respondenten worden de aanwezige werknemers als divers beschouwd. 

Opmerkelijk is dat de organisaties waarin meer diversiteit lijkt voor te komen, over het 

algemeen meerdere opleidingsniveaus binnen hebben. De diversiteit onder de werknemers is 

vooral aanwezig bij de lager opgeleide werknemers. Het grootste deel van deze respondenten 

geeft later in het interview aan dat de diversiteit toch op sommige gebieden, zoals etniciteit en 

gender, tekortschoot in de organisatie. Zij nuanceren daarmee eigenlijk weer hun 

opmerkingen ten aanzien van de aanwezige diversiteit. In feite verschillen de opvattingen van 

deze respondenten niet veel van de respondenten die van meet af aan hebben aangegeven 

geen dan wel onvoldoende diversiteit in de organisatie te hebben. Grootste verschil ligt in de 

manier waarop tegen diversiteit wordt aangekeken, dus wat onder diversiteit wordt verstaan. 

Een deel van de respondenten vindt dat diversiteit bestaat uit alle mogelijke verschillen, 

terwijl het andere deel verschil ziet in waarneembare kenmerken als sekse en etniciteit.  

 

Een aantal respondenten geeft aan dat de organisatie veel weg heeft van een ‘witte fitte 

mannenbedrijf’. Hiermee wordt bedoeld dat voornamelijk blanke, mannelijke werknemers 

werkzaam zijn. De helft van de respondenten geeft aan dat zij wel meer werknemers met een 

allochtone afkomst in huis willen hebben.  
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“We doen wel veel aan diversiteit en er is ook sprake van diversiteit. Maar als je van een 

afstand naar de organisatie kijkt, door je oogharen, dan is gewoon sprake van een witte 

mannencultuur.” 

(Respondent O, Organisatie O, 4 jaar in functie)  

 

Diversiteit wat betreft leeftijd is – volgens de meeste HR-managers - in de meeste 

organisaties voldoende aanwezig. Wel geven enkele respondenten weer (te) weinig ouderen 

in de organisatie te hebben, anderen geven aan juist (te) veel ouderen binnen te hebben. Van 

de onderzochte respondenten geven twee aan bezig te zijn met diversiteit van minder validen. 

Deze organisaties zijn aan de slag met een traject voor jongeren, de zogenaamde Wajongers. 

De overige organisaties hebben niet aangegeven iets te doen met minder validen. Wel wil één 

respondent meer doen met minder validen binnen de organisatie. Naast bovengenoemde 

dimensies van diversiteit geeft één respondent aan te weinig diversiteit qua opleidingsniveau 

binnen te hebben. Een ander vindt dat te weinig variatie in achtergrond aanwezig is.  

 

Opvallend is dat de diversiteit in de organisaties afneemt in naarmate de positie in het bedrijf 

hoger wordt. Dit is bij zowel de respondenten die de diversiteit als aanwezig beschouwen als 

die dat niet doen het geval. Naar voren komt dat als diversiteit aanwezig is in de organisatie, 

dit in de hogere functies in de organisatie niet het geval is. Daarbij wordt door 16 van de 

respondenten het als wenselijk beschouwd om meer vrouwen in de top te hebben. 

Opmerkelijk is dat dit zelfs het geval blijkt te zijn bij de organisaties die aangeven 

(aanzienlijk) meer vrouwen in dienst te hebben dan mannen. Ook daar is sprake van een 

stagnatie van doorgroei van vrouwen.  

 

“Op zich is die doorstroom wel goed. Maar van middenmanagement omhoog houdt het op. 

Puur de combinatie van zorg en arbeid. Dus dat zijn de keuzes die worden gemaakt.” 

(Respondent M – Organisatie M – 1 jaar in functie)  

 

“Het zou beter zijn voor ons bedrijf als wij meer mannen aan zouden nemen. Alhoewel we 

weer meer vrouwen in leidinggevende functies willen hebben.” 

(Organisatie D, Respondent D, 4 jaar in functie)  

 

De discussie die in de actualiteiten speelt ten aanzien van meer vrouwen in de top lijkt ook in 

grote mate aanwezig te zijn in de onderzochte organisaties. Overige diversiteit (bijvoorbeeld 

ten aanzien van etniciteit) in de top wordt nagenoeg niet als agendapunt omschreven.  
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4.2 Motieven diversiteit  

In de interviews is ingegaan op motieven die een rol spelen om diversiteitsbeleid in te voeren. 

Zowel bij de respondenten die aangeven ‘iets’ te doen met diversiteit als bij respondenten die 

aangeven ‘iets’ te willen doen met diversiteit is gevraagd wat motieven zijn om met 

diversiteit aan de slag te gaan.  

 

Uit de resultaten zijn de volgende motieven naar voren gekomen: 

• Economische motieven (inspelen op klant); 

• Afspiegeling zijn van de klant én de samenleving; 

• Krapte op de arbeidsmarkt; 

• Aantrekkelijke werkgever.  

 

Het grootste deel van de respondenten geeft aan dat de klant en de markt een belangrijke zo 

niet de belangrijkste reden is om diversiteit in de organisatie te verlangen. Een argument dat 

wordt genoemd is dat een verscheidenheid aan mensen leidt tot betere resultaten. Ook kan 

meer creativiteit worden bereikt door meer diversiteit in de organisatie te hebben. Tevens 

wordt aangegeven dat diversiteit binnen een team de besluitvorming verhoogt. Een diversiteit 

aan werknemers zorgt ervoor dat beter kan worden ingespeeld op ontwikkelingen in de markt. 

Een respondent geeft dit treffend weer:  

 

“Kijk, voor een hamer is er alleen maar een spijker. En de vraag is of je het met alleen 

spijkers in de toekomst gaat redden. Dus als je allemaal hamers in jouw gereedschapskistje 

hebt zitten, dan kan je niet anders dan spijkeren. Dus je moet een volledig pallet hebben van 

verschillende gereedschappen om het totaal te kunnen doen om iets op te bouwen. Nou, zo 

geldt het ook voor een directieteam.”  

(Respondent H, Organisatie H, 10 maanden in functie) 

 

Aansluitend hierop wordt veel genoemd dat als werknemers een afspiegeling van de klanten 

zijn, dit ertoe leidt dat de klanten ook beter begrepen worden. Hierdoor kan beter worden 

ingespeeld op wensen van de klant en dit leidt tot hogere klantgerichtheid. 

 

Twee respondenten geven juist aan dat een diverse samenstelling ook tot ongewenste effecten 

kan leiden. De klant is over het algemeen de witte, fitte man en een diverse samenstelling (in 

dit geval wordt bedoeld: allochtonen) kan tot weerstand bij de klant leiden. Een enkeling geeft 

aan een opdracht juist niet gekregen te hebben, aangezien de organisatie volgens de klant 

onvoldoende divers is.  
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“Het motto is ‘we’ll be diverse as the people we serve’. Wij willen een afspiegeling van onze 

klanten zijn. In die zin van dit is onze business, dus dat is onze organisatie, dat dragen wij ook 

uit. Dat je daar…natuurlijk is het een business kans.” 

(Respondent M – Organisatie M – 1 jaar in functie)  

 

Bovenstaande heeft verband met een ander motief voor diversiteit. Dit motief is dat de 

werknemers een afspiegeling moeten zijn van de samenleving. Bijna de helft van de 

respondenten is van mening dat de organisatie ook een afspiegeling van de samenleving moet 

zijn. Verschil met voorgaande reden is dat het hier met name gaat om een maatschappelijke 

verantwoordelijkheid. Daarbij wordt dit argument zonder uitzondering genoemd in 

combinatie met het eerst genoemde motief betreffende de economische noodzaak.  

 

“Wij willen graag een afspiegeling zijn van de maatschappij. Een ander motief is dat wij een 

grote werkgever in Nederland zijn en vinden het belangrijk dat wij sociaal maatschappelijk 

bezig zijn.”  

(Respondent S, Organisatie S, 3 jaar in functie)  

 

Een derde reden wat door meerdere respondenten is genoemd is de krapte van de 

arbeidsmarkt. Organisaties willen blijven groeien of in ieder geval goed gekwalificeerd 

personeel aan blijven trekken, maar zien dat de huidige stand van zaken op de arbeidsmarkt 

hen noodzaakt andere bronnen dan voorheen aan te boren.  

 

“Het zijn ook gewoon goede mensen. Dus dat is eigenlijk.. de goede mensen wil je gewoon 

bereiken, en de vijver wordt steeds krapper laten wij eerlijk zijn. Dus ik denk ook dat het goed 

is om je doelgroep je zo breed mogelijk te zoeken.”  

(respondent A, organisatie A, half jaar in functie) 

 

Bovendien wordt door meerdere respondenten aangegeven dat diversiteit niet zozeer een issue 

is door de wens om divers te zijn, maar dat de organisatie genoodzaakt is door de krapte op de 

arbeidsmarkt. Ook wordt wel aangegeven dat de huidige krapte op de arbeidsmarkt de 

invoering van diversiteitsbeleid binnen organisaties helpt versnellen. Een respondent geeft 

aan dat diversiteitsbeleid binnen de organisatie wordt gebruikt om een meer feminiene cultuur 

te realiseren. Diversiteitsbeleid wordt gezien als een middel om een uiteindelijk doel te 

bereiken. Een andere respondent vindt dat de reeds aanwezige diversiteit meer moet worden 

benut. Op het moment dat dit gebeurt, leidt dit ook tot het aantrekken van meer diversiteit aan 

werknemers.  
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Een laatste reden die door enkele respondenten is genoemd is dat diversiteitsbeleid een 

positieve bijdrage levert aan het imago van de organisatie. In het licht van MVO kan een 

organisatie niet om diversiteitsbeleid heen. Indien een organisatie beleid op het gebied van 

diversiteit heeft, wordt de organisatie gezien als een aantrekkelijke werkgever, aldus enkele 

respondenten. 

 

Opmerkelijk is dat het eerst gebruikte motief om de klant beter te bedienen bijna unaniem is 

genoemd. De andere beschreven motieven worden in combinatie met dit motief genoemd. 

Ook de genoemde reden dat diversiteitsbeleid mogelijkheden kan bieden om in te spelen op 

de krapte op de arbeidsmarkt kan worden gezien vanuit economische motieven. Goed 

personeel is voor de onderzochte bedrijven belangrijk om de huidige positie in de markt te 

behouden dan wel verder te groeien.  

 

4.3 Leeftijd  

Aangezien de dimensie leeftijd een aandachtsgebied is in dit onderzoek is aan de 

respondenten gevraagd in hoeverre het aspect leeftijd een rol speelt binnen de organisaties.  

Tussen de organisaties bestaan veel verschillen in de mate waarop leeftijd een rol speelt.  

Een enkele respondent geeft aan dat weinig verschillende leeftijden binnen de organisatie 

werkzaam zijn, omdat weinig ouderen in de organisatie werkzaam zijn. Vandaar dat leeftijd 

daar geen issue is.  

 

Van de onderzochte organisaties geeft geen enkele respondent aan dat actief beleid wordt 

gevoerd om een bepaalde leeftijd binnen te krijgen. Anders dan in het kader van diversiteit 

wel wordt gedaan met vrouwen en allochtonen. Wel wordt door meerdere respondenten 

aangegeven dat zij bezig zijn met behoud van bepaalde leeftijdscategorieën. Daarbij zijn het 

of de oudere werknemers of de jongere werknemers waar de focus op ligt. Bij de oudere 

werknemers wordt dit met name gedaan door te kijken op welke manier een werknemer nog 

optimaal inzetbaar kan zijn voor de organisatie, en op welke manier kennis kan worden 

overgedragen dan wel niet verloren gaat. Meerdere respondenten geven aan dat ouderen een 

mentorrol krijgen bij de begeleiding van jongere werknemers. Betere begeleiding is een 

manier om in te spelen op de jonge werknemers. Aan jonge werknemers wordt geprobeerd 

goede opleidingsmogelijkheden aan te bieden. Omdat dit hun kennis vergroot en omdat de 

jonge werknemers hier zelf om vragen.  
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“Als je wel mentorschap hebt, maar vervolgens niets kan doen aan overdracht dan is het 

zonde van de tijd, want het lijdt alleen tot irritaties en vervolgens escaleert het ook. En soms 

zie je dat ouderen dusdanig oud zijn dat ze ook een stapje terug moeten doen, en dan is het 

heel leuk om dan de mensen die net binnenkomen te laten begeleiden door zo iemand. Maar 

dan is het wel nodig om wat scholing te doen, om dat daadwerkelijk te kunnen, want dat kan 

niet iedereen zomaar even. Daar komt een manier van anders denken kijken, begrip hebben 

hoe mensen anders denken maar bijvoorbeeld wel met hetzelfde resultaat. Ook op inhoud kan 

het wel eens anders.” 

(respondent A, organisatie A, half jaar in functie) 

 

Een enkele respondent geeft aan te trachten de gemiddelde leeftijd in de organisatie omlaag te 

krijgen. Een ander geeft aan dat het belangrijk is dat in team sprake is van een evenwichtige 

leeftijdsopbouw.  

 

Levensfasen  

Twee respondenten hebben beleid geformuleerd omtrent levensfasenbeleid binnen de 

organisatie. Bij één respondent wordt daar actief gebruik van gemaakt. Achterliggende 

gedachte van het invoeren van dit beleid is:  

 

“De bedoeling was met name om gericht beleid te kunnen voeren op de diversiteit in die 

leeftijden. Wij zien dat er een vergrijzing plaats vindt. Het aantal jongeren op de 

arbeidsmarkt stagneert. Bovendien zitten wij daar allemaal in dezelfde vijver te vissen in dit 

vakgebied. Daar moet je dus wat mee. Plus dat die categorieën van mensen hun eigen 

behoeftes hebben.” 

(respondent B, organisatie B, in dienst op deze functie: half jaar)  

 

In het beleid zijn verschillende levensfasen geformuleerd. Leidinggevenden kunnen in 

gesprek met de manager terug vallen op de geformuleerde levensfasen om te kijken waar de 

werknemer behoefte aan kan hebben in de werkzaamheden. Dit in tegenstelling tot de andere 

HR-manager waarbij het reeds geformuleerde beleid op de plank blijft liggen. Mede door 

ontwikkelingen in de organisatie staat het niet op de agenda van het hogere management, 

waardoor het binnen de organisatie geen voeten aan de grond krijgt. Enkele respondenten 

geven aan wel bewust te zijn van verschillende levensfasen en daarmee gepaard gaande 

issues, maar daar verder (nog) geen actief beleid op te voeren. Over het algemeen wordt wel 

ingezien dat bepaalde fasen in het leven andere aspecten ten aanzien van werk met zich mee 

kunnen brengen; de noodzaak om iets mee te doen wordt echter niet gezien. Een reden 

hiervoor is misschien te vinden in het feit dat veel respondenten in hun arbeidsvoorwaarden 
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veel mogelijkheden bieden om in te spelen op bepaalde gebeurtenissen in een mensenleven. 

Geprobeerd wordt om in arbeidsvoorwaarden rekening te houden met gebeurtenissen die 

veelal in een leven voorkomen. Het kan daarbij onder meer gaan om gebeurtenissen als: 

trouwen, kinderen krijgen, het overlijden van ouders en het een lange reis maken (al dan niet 

in deze volgorde). Eén respondent geeft aan:  

 

“Ja, wat we wel doen… levensfasen meer gekarakteriseerd als…. we scharen het meer rond 

een paar  life-events. Het idee is dat wij als werkgever de mensen faciliteren bij de dingen die 

hen overkomen in het leven.” 

(respondent F, Organisatie F, 3 jaar in functie)  

 

Opmerkelijk is dat een aantal respondenten een bepaalde levensfase wel benoemen, dit is de 

categorie van werkende ouders. Gemerkt wordt dat steeds meer werknemers werken en zorg 

voor de kinderen hebben, de zogenaamde tweeverdieners. Aangegeven wordt dat in het 

bijzonder jonge ouders een grote druk ervaren vanuit het thuisfront. De respondenten 

erkennen dat dit een categorie is die ‘in de gaten’ moet worden gehouden. Zij ervaren dat 

deze categorie werknemers keuzestress ervaart tussen enerzijds carrière maken en anderzijds 

de gezinssituatie en de daarmee gepaard gaande druk. Het merendeel van deze respondenten 

is van mening dat de categorie werkende ouders hierbij gefaciliteerd moet worden, maar vindt 

dat bestaande regelingen hier in redelijke mate in voorzien. Een voorbeeld van een dergelijke 

– bij enige respondenten ingevoerde maatregel – is het verlengen van vaderschapsverlof. 

 

Generaties  

In de interviews is ook ingegaan op de eventuele aanwezigheid van verschillen tussen 

generaties in de organisatie. Opmerkelijk is dat een deel van de respondenten al voordat het 

onderwerp ter sprake kwam een opmerking hierover maakten. Zonder uitzondering vinden 

alle respondenten dat verschillen tussen generaties zijn te benoemen. De omschreven 

verschillen hebben betrekking op de jonge, nieuwe generaties werknemers. Overeenkomsten 

ten aanzien hiervan zijn dat de meeste respondenten vinden dat de nieuwste generatie 

werknemers een andere loyaliteit ten aanzien van werk heeft. Deze generatie wordt door de 

respondenten meestal getypeerd als de Y-generatie.  

 

“De ouderen hebben meer iets van niet lullen maar poetsen. En zijn ook heel loyaal.  

Jongeren hebben de historie niet. De loyaliteit ligt meer op het ‘ik’, word ik er beter van? 

Jongeren zeggen ook wat makkelijker van dit doe ik wel en dit doe ik niet”.  

(Organisatie K, Respondent K, 2 jaar in functie) 
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Die ander soort loyaliteit wordt door een groot deel van de respondenten niet per definitie als 

problematisch ervaren. Wel geven de meeste respondenten aan dat zij vinden dat de jonge 

generatie werknemers sneller geneigd is voor zichzelf te kiezen. De vraag ‘What’s in it for 

me?’ komt vaak terug. Tevens wordt een goede balans tussen werk en privé wordt meer dan 

voorheen als belangrijk ervaren. Daarbij wordt door een respondent opgemerkt dat alhoewel 

een goede ‘work life balance’ als belangrijk wordt beschouwd, de grens tussen werk en privé 

bij nieuwe generaties ook meer vervaagt. Dit lijkt tegenstrijdig te zijn met andere 

respondenten die aangeven dat de nieuwe generatie veel beter in staat lijkt te zijn haar 

grenzen te stellen.  

 

“Een ander soort loyaliteit. Uiteindelijk wel hetzelfde brengen, maar de loyaliteit ligt meer bij 

henzelf. Dat hoeft niet verkeerd te zijn hoor. Het legt wel grotere eisen bij een bedrijf. Die 

loyaliteit blijkt uit grotere wensen over wat je te bieden hebt. Sollicitatiegesprekken gaan echt 

anders. En dat komt niet alleen door de krapte. Want dat was 15, 20 jaar geleden ook zo. En 

toen was het niet. Mensen zijn tegenwoordig ook wat mondiger. En terecht hoor.”  

(Organisatie T, Respondent T, 9 jaar in functie)  

 

Enkele respondenten geven wel te kennen dat werknemers van deze jonge generatie soms te 

onrustig zijn in hun carrière en continu op zoek blijven gaan naar uitdagingen, waardoor zij 

snel van plek willen wisselen, wat niet altijd ten goede van de organisatie komt. Een andere 

respondent reageert op deze tendens door met name op projectmatige basis werk in te richten. 

Dit verschil kan verklaard worden aan de hand van de organisatiestructuur, waarbij het in 

sommige gevallen makkelijker is op dit soort ontwikkelingen in te spelen.  

 

Enkele respondenten trekken het hele idee over generaties in twijfel. Zij geven aan dat een 

generatie te maken heeft met omstandigheden waarin iemand opgroeit en de tijdsgeest die 

heerst dan dat zozeer echt verschillende generaties zijn waar te nemen. Opmerkelijk is dat 

respondenten de jonge generatie duidelijk kan typeren, maar dat de overige generaties niet 

duidelijk in kenmerken zijn omschreven. Duidelijke verschillen bestaan over de manier 

waarop generaties samen werken. In sommige gevallen leidt dit niet tot onenigheden, terwijl 

in andere gevallen duidelijk voorbeelden worden genoemd waarin de verschillen tot uiting 

komen. Een respondent geeft bijvoorbeeld aan dat hij de wervingstekst aan wilden passen 

voor starterfuncties. De directie ging niet akkoord met de nieuwe tekst, waardoor de 

advertentie in de krant werd geplaatst met oude tekst. Gevolg? Nul reacties. Ook kan in 

sommige gevallen enig onbegrip ontstaan tussen de generaties. Geen enkele respondent geeft 

aan beleid te voeren op generaties in de organisatie. Wel wordt in sommige gevallen 
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aangegeven dat HR sturing geeft bij sollicitatiegesprekken, aangezien de vragen die worden 

gesteld anders zijn dan pakweg 20 jaar geleden.   

 

Door een paar respondenten is ook de koppeling gemaakt met de mondigheid van de 

werknemers. Zij vinden de nieuwe generatie ‘mondiger’ dan eerdere generaties werknemers. 

Onder mondiger wordt verstaan: beter in staat grenzen aan te geven, ervan uitgaan dat 

rekening met jou wordt gehouden en beter aangeven wat jouw mening is. Andere 

respondenten zijn daarentegen van mening dat deze mondigheid van toepassing is op alle 

huidige werknemers, ongeacht leeftijd. Verschil kan zijn dat de nieuwe generatie vaker 

‘nieuw’ in een organisatie binnen komt, waardoor de mondigheid meer opvalt. Onderstaande 

illustreert dit:  

 

“Het leuke is natuurlijk dat de arbeidsmarkt krapper wordt, ze gaan ervan uit dat je er 

rekening mee houdt. En dat is natuurlijk terecht, want ‘als jij er geen rekening mee houdt, 

dan ga ik toch bij een ander werken’. Voor de zittende populatie is dat anders, want die zijn 

natuurlijk groot gegroeid in dat zij moesten doen wat het bedrijf belangrijk vond en dat is een 

groep die niet geneigd is te switchen van werkgever. Alles wat nieuw binnenkomt, of iemand 

nu 10 jaar ervaring heeft, 20 jaar ervaring of vers op de arbeidsmarkt komt, gaat ervan uit 

dat het bedrijf dit gewoon biedt. Het is niet eens wat ze ter sprake brengen, het is gewoon iets 

dat ze standaard ervan uitgaan dat een moderne werkgever inmiddels biedt om jou in dienst 

te krijgen.” 

(Respondent H, Organisatie H, 10 maanden in functie)  

 

4.4 Diversiteitsbeleid  

Tijdens de interviews is ingegaan op de manier op de vraag of diversiteitsbeleid 

daadwerkelijk is vormgegeven. Tevens is daarbij belicht op welke manier dat gebeurt.  

 

Van de onderzochte organisaties is door drie respondenten aangegeven dat sprake is van een 

vastgesteld diversiteitsbeleid. Deze drie respondenten hebben in hun functieomschrijving 

diversiteit als speerpunt staan. Opmerkelijk is dat hun functie is gecreëerd om met diversiteit 

aan de slag te gaan. Ongeveer de helft van de respondenten geeft aan dat diversiteit wel onder 

de aandacht staat in de organisatie, maar dat geen sprake is van vastgesteld beleid dat ook 

daadwerkelijk de naam ‘diversiteitsbeleid’ heeft. Twee respondenten gaan in de nabije 

toekomst met beleid aan de slag; beiden ingegeven door het feit dat het buitenlandse 

hoofdkantoor reeds diversiteitsbeleid heeft opgesteld. Enkele respondenten benoemen dat 

beleid niet aan de orde is. De respondenten die diversiteit als beleid hebben vastgesteld 
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besteden veel aandacht aan het creëren van bewustzijn onder de werknemers. Een manier om 

bewustzijn te creëren is het organiseren van workshops en trainingen, wat door alledrie de 

respondenten wordt gedaan. In deze workshops wordt getracht de meerwaarde van diversiteit 

te laten zien aan de deelnemers.  

 

“Wat wij proberen te bereiken: wees bewust van het feit dat je het niet snapt, dan kunnen we 

actie ondernemen, want als dat niet zo is, heeft geen enkele actie zin. Bij alles wat je doet 

zeggen ze wat een onzin, we zijn toch allemaal gelijk. Maar wij zijn niet allemaal gelijk. We 

zijn gelukkig allemaal anders.” 

(Respondent P – Organisatie P – 16 maanden in functie)  

 

In alle gevallen begint het creëren van bewustzijn bij de hogere (management)lagen in de 

organisatie. Achterliggende gedachte daarvan is dat beleid in ieder geval op hoger niveau 

moet worden georganiseerd wil het in de rest van de organisatie kans van slagen hebben. 

Uiteindelijk is het de bedoeling dat een divers personeelsbestand binnen is, dat verschil wordt 

geaccepteerd en dat verschil op een goede manier gemanaged kan worden. De cultuur van de 

organisatie moet dusdanig zijn dat een cultuur van inclusion ontstaat.  

 

Initiatieven 

Wat ook veel voorkomt is het opstellen van netwerken, gericht op etnische minderheden en 

vrouwen. In deze netwerken participeren minderheden binnen de organisatie, zodat kan 

worden achterhaald wat actuele topics zijn voor deze groep binnen de organisatie. Ook wordt 

geparticipeerd in externe netwerken. De participatie in externe netwerken is veelal gericht op 

het aantrekken van bepaalde groepen. De door respondenten aangegeven netwerken betreffen 

bijvoorbeeld netwerken van allochtone studenten. Meerdere respondenten proberen met hun 

arbeidsmarktcommunicatie en werving en selectie andere doelgroepen aan te boren. 

Participeren in netwerken lijkt een middel om de doelgroep beter aan te spreken.  

 

Arbeidsvoorwaarden en flexibiliteit  

Wanneer vanuit een meer individuele benadering wordt gekeken naar diversiteitsbeleid blijkt 

dat veel organisaties wel degelijk bezig zijn hiermee. Flexibiliteit wordt in bijna elke 

organisatie als belangrijk onderwerp gezien, en de organisaties zijn, een enkele uitzondering 

daargelaten, ook bezig met beleid op het gebied van flexibiliteit. Flexibiliteit wordt als een 

manier gezien om een betere balans tussen werk en privé te bewerkstelligen en om open te 

staan voor specifieke keuzes van werknemers. Flexibiliteit verhoogt de verantwoordelijkheid 

van werknemers en zorgt dat ingespeeld kan worden op verschillende wensen van 

werknemers. Een divers werknemersbestand kan zodoende optimaal worden bediend. 
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Flexibiliteit kan in het licht van werktijden, thuiswerken, maar ook in flexibele vormen van 

beloning worden bezien.  

 

Vraag werknemers 

Tevens geeft door het grootste deel van de respondenten aan dat geprobeerd wordt 

arbeidsvoorwaarden zo veel mogelijk af te stemmen op wensen van werknemers. 

Differentiatie van arbeidsvoorwaarden moet een mogelijkheid zijn. 

 

“Dat betekent dat je de basisvoorzieningen in de arbeidsvoorwaarden gewoon hebt, maar 

alles wat eromheen zit, bijvoorbeeld de bovenwettelijke vakantiedagen, alles wat daar zit 

wordt in geld vertaald, dat betekent dat je dat kan besteden zoals je wilt. De medewerker 

krijgt een budget, daar zit een mobiliteitsbudget in, normaal betaal je x voor die man en y 

voor die vrouw. Stop het maar in het budget. En als hij daar een leaseauto van wilt rijden of 

met de trein wil gaan, fantastisch, maar laat de medewerker vooral zelf regelen. Dat betekent 

dat je ook niet meer 1 x in het jaar vakantiegeld krijgt, maar dat hakken wij ook in stukjes. Je 

krijgt het elke maand op je rekening, ook dat is anno 2008. Want als ik in januari mijn 

vakantie boek, dan moet ik wel een aanbetaling doen, terwijl ik in juli pas ga, en in mei pas 

mijn vakantiegeld krijg. Dat komt natuurlijk uit een tijd dat de werkgever erg zorgde voor de 

mensen, aai over de bol. Die mensen kunnen veel meer verantwoordelijkheid aan.” 

(respondent B, organisatie B, in dienst op deze functie: half jaar) 

 

Door dit soort maatregelen wordt geprobeerd rekening te houden met verschillen tussen 

werknemers ten aanzien van hun werk. Een deel van de respondenten probeert ook te 

stimuleren dat werknemers zelf verantwoordelijkheid nemen en aangeven wat wensen en 

behoeften zijn ten aanzien van werk.  

 

Effecten 

De respondenten erkennen bijna allemaal dat het van belang is dat diversiteit leidt tot 

resultaten. In sommige organisaties worden inderdaad ook targets gesteld om resultaten te 

meten. Vastgesteld wordt bijvoorbeeld dat binnen een jaar een percentage of een aantal 

(extra) vrouwen in de top moeten zitten. Door de respondenten wordt echter aangegeven dat 

diversiteitsbeleid niet in cijfers te meten is. Door het stellen van targets wordt een vrouw 

alleen maar aangenomen omdat zij een vrouw is en niet vanwege haar capaciteiten. Dat werkt 

averechts. Geen enkele respondent kan met cijfers onderbouwen dat beleid op het gebied van 

diversiteit bepaalde effecten heeft. Bij de vraag naar de effecten van diversiteitsbeleid wordt 

genoemd dat de “betrokkenheid van werknemers omhoog is gegaan” en dat “bewustwording 
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ontstaat”. Een respondent die voornemens is om aan de slag te gaan met diversiteitsbeleid ziet 

daar een grote uitdaging: 

 

“De effecten weet ik niet. Dat vind ik ook heel moeilijk. Toon mij aan wat het oplevert. Dan 

heb ik managers gelijk met mij. Om de managers aan tafel te krijgen moet ik laten zien wat de 

return on investment is.”  

(Organisatie N, Respondent N, 5 jaar in functie)  

 

4.5 Voorwaarden en belemmeringen diversiteitsbeleid  

De interviews zijn ingegaan op voorwaarden waaraan moet worden voldaan voor het slagen 

van diversiteitsbeleid. Tevens is behandeld wat mogelijke belemmeringen zijn. Aangezien 

diversiteitsbeleid – zoals hierboven is weergegeven – niet in elke organisatie vorm is 

gegeven, zijn deze vragen aan de desbetreffende respondenten hypothetisch voorgelegd.  

 

Draagvlak 

Grote overeenkomsten ten aanzien dit onderwerp zijn te vinden in het woord ‘draagvlak’. 

Draagvlak wordt door bijna elke respondent gezien als een voorwaarde om beleid op het 

gebied van diversiteit te laten slagen. Dit draagvlak werkt twee kanten op. Om het beleid kans 

van slagen te geven moet een (groot) deel van de organisatie achter het beleid staan. Om het 

thema ‘diversiteit’ überhaupt op de agenda te krijgen, moet evenwel binnen de organisatie een 

bepaalde mate van noodzaak bestaan. Het belang van diversiteit moet worden gezien:  

 

“Er moet voedingsbodem zijn om een discussie op gang te brengen.” 

(Organisatie R, Respondent R, 1 jaar in functie)  

 

Draagvlak wordt door de respondenten veelal gezien in samenhang met het creëren van 

bewustzijn. Dit ervaren HR-managers als tegenstrijdig:  

 

“Je kunt nooit zulk beleid implementeren, zonder dat de populatie er is. Je kunt wel heel hard 

roepen dat je meer allochtonen in dienst wil nemen, maar waar blijkt dat uit? Om maar over 

moslims te spreken, we hebben geen gebedsruimte en we hebben geen vrij met suikerfeest. 

Moet je eerst regelen om dat te doen of moeten mensen hier eerst werken om te zorgen voor 

draagvlak. De wil om het te doen, de echte wil en ambitie om dit soort dingen te regelen is 

wel een belemmering. Want het heeft economisch nut, maar niet per se nu of morgen, maar 

wel volgend jaar. Dus je moet daar gewoon uit de kostbare tijd die iedereen niet heeft een 
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keuze maken om dit nu te regelen. Diversiteitsbeleid doorvoeren is wel lange termijn denken, 

en daar zijn wij niet zo goed in hier.” 

(respondent F, Organisatie F, 3 jaar in functie)  

 

Zoals eerder aangegeven speelt de top van de organisatie een belangrijke rol bij het creëren 

van draagvlak. De meeste respondenten geven aan dat zolang de top het belang van diversiteit 

niet inziet, beleid geen kans van slagen heeft.  

 

Organisatiecultuur  

Een ander belangrijke voorwaarde die door het grootste deel van de respondenten genoemd 

wordt is de huidige organisatiecultuur. Het grootste deel van de respondenten vindt dat de 

cultuur van de organisatie diversiteit moet stimuleren. Bijna elke respondent geeft aan dat de 

huidige organisatiecultuur daar niet of niet voldoende in voorziet. In de huidige 

organisatiecultuur gaat het vaak om de korte termijn. Dit element houdt diversiteit(beleid) 

tegen, aangezien diversiteitsbeleid een lange termijn visie nodig heeft 

 

“De cultuur is in strijd met diversiteitsbeleid. Actiegericht versus lange termijn. En 

taakgericht versus mensgericht. Ik wil niet zeggen dat wij hier niet mensgericht zijn, maar je 

wordt op andere dingen afgerekend.” 

(Organisatie R, Respondent R, 1 jaar in functie)  

 

Enkele respondenten beschouwen het werken met professionals als een reden waarom beleid 

maken soms lastig kan zijn. Professionals hebben veel zelfstandigheid en 

verantwoordelijkheid en daar moet niet te veel beleid op worden gemaakt, aldus de gedachte 

hierachter.  

 

Verandering  

Een cultuurverandering wordt derhalve als belangrijke voorwaarde gezien. Meerdere keren is 

genoemd dat een cultuur van inclusion moet ontstaan. Belangrijk genoemde voorwaarde voor 

het laten slagen van een cultuurverandering is het creëren van bewustzijn. Bewustzijn lijkt 

voor een deel van de respondenten het toverwoord te zijn als het gaat om beleid op het gebied 

van diversiteit. Het grootste deel van de respondenten heeft (nog) niet duidelijk voor ogen hoe 

dat bewustzijn moet worden gecreëerd. Enkel de respondenten die diversiteitsbeleid 

daadwerkelijk hebben uitgewerkt hebben hier aandacht aan besteed. Opvallend daarbij is dat 

inderdaad ook veel aandacht uitgaat naar het creëren van bewustwording.  
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Een deel van de respondenten verwacht dat de beoogde cultuurverandering tot weerstand leidt 

bij werknemers. Met name wordt genoemd dat de noodzaak niet wordt ingezien. Ook wordt 

aangegeven dat het ‘onzin’ is geld te besteden aan dergelijk beleid.  

 

Rol leidinggevenden 

Een belangrijke rol bij het uitvoeren van een beleid omtrent diversiteit lijkt te zijn weggelegd 

voor leidinggevenden. Het gros van de respondenten vindt dat de rol van leidinggevende 

cruciaal: 

 

“Ja, dat is wat ik liet zien. Als het niet is van boven naar beneden. Water loopt van boven 

naar beneden. Dat loopt niet omhoog. Dus het enige wat ik doe is hen bewustmaken dat de 

managers  dat ook gaan uitdragen.” 

(Respondent P – Organisatie P – 16 maanden in functie)  

 

“Managers zijn bijna allemaal ongelooflijke Thomassen. Iemand moet het eerst zien of 

voelen, voordat hij gelooft dat iets is wat iemand zegt. Je kunt wel zeggen dat het een 

meerwaarde is in het besluitvormingsproces dat er meer vrouwen zijn, maar iemand gaat het 

pas echt voelen als hij het zelf ervaart. En dan moet je oppassen dat je niet de verkeerde treft, 

want dan zeggen ze ja zie je wel.”  

(Organisatie T, Respondent T, 9 jaar in functie) 

 

Uiteindelijk moet de manager inzien dat diversiteit een meerwaarde kan zijn voor zijn team. 

De managers overtuigen van een economische noodzaak wordt als een uitdaging gezien. 

Managers worden in principe afgerekend op het behalen van vastgestelde doelen; beleid 

omtrent diversiteit moet het bereiken van deze doelen niet in de weg staan.  

 

Ook aandacht voor de individuele werknemer wordt door de respondenten als belangrijk 

beschouwd. Een deel van de respondenten geeft ook aan actief bezig te zijn met coaching van 

de leidinggevenden om hen te leren op een goede manier om te gaan met individuele wensen 

en behoeften van werknemers. Ook geven enkele respondenten aan peoplemanagers in te 

stellen die actief bezig zijn met het individu. Een dergelijke peoplemanager richt – vrijwel 

uitsluitend – op het menselijke aspect van managen. Rekening wordt gehouden met de 

werknemer als ‘mens’. Een aspect als loopbaanplanning komt aan de orde bij de 

peoplemanager.  

 

Zoals eerder aangegeven zijn veel respondenten van mening dat diversiteitsbeleid ook in 

combinatie met flexibiliteit moet worden gezien. Ook hier ligt een belangrijke rol voor de 
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leidinggevende. Managers moeten niet teveel vast houden aan sturing op zichtbaarheid, maar 

eerder op sturing op resultaat. In de onderzochte organisaties bestaan nog veel verschillen in 

de mate waarin dit met succes gebeurt. Organisaties waar werknemers van oudsher veel bij de 

klant zitten, lijken hier meer aan gewend te zijn dan organisaties waarin flexibiliteit qua 

zichtbaarheid en resultaatgerichtheid van werknemers nog relatief nieuw is.  

 

Rol HR  

De rol van HR binnen dit onderwerp is eveneens ter sprake gekomen. De helft van de 

respondenten geeft aan dat beleid omtrent diversiteit niet alleen door HR gedragen kan 

worden.  

 

“Ja, ook op directieniveau staat het op de agenda. Anders was ik niet begonnen met deze 

klus. Het wordt door de top gedragen. Als dat het niet was, had ik deze baan niet 

aangenomen. Want anders wordt het een feestje HR en wordt het gillen in de woestijn. Ik zeg 

het nu heel cru, dus het wordt echt gedragen.”  

(Respondent M – Organisatie M – 1 jaar in functie)  

 

De term ‘feestje HR’ is door meerdere respondenten genoemd in dit kader. Benadrukt wordt 

dat dit inderdaad voorkomen dient te worden. Beleid op het gebied van diversiteit moet door 

de top van de organisatie ondersteund worden. Wanneer het niet op de agenda van de toplaag 

van de organisatie staat, is de kans groot dat het beleid niet slaagt. Daarnaast speelt HR een 

rol in het ‘doorsijpelen’ van het beleid in de rest van de organisatie.  

 

Belemmeringen  

De meeste aspecten die hiervoor zijn genoemd hebben ook te maken met de rol van de 

organisatie. Ook andere aspecten spelen een rol. Een belangrijke belemmering is dat andere 

ontwikkelingen in de organisatie beleid omtrent diversiteit naar de achtergrond verdringen. 

Genoemde voorbeelden van deze ontwikkelingen zijn fusies, nieuwe directie, maar ook een 

verhuizing. Daarnaast kan het ontbreken van een economische noodzaak een belangrijke 

belemmering zijn.  

 

Regelingen  

Een deel van de respondenten is werkzaam in organisaties waarin een CAO van kracht is en 

waarin overleg bestaat met de vakbonden. De CAO wordt niet als belemmering ervaren bij 

het uitvoeren van beleid in het kader van diversiteit. Wel twijfelt een respondent aan het 

bestaansrecht van de CAO. Betoogd wordt dat werknemers misschien niet meer zitten te 

wachten op regelingen die voor iedereen hetzelfde zijn. Een andere respondent geeft aan dat 
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de organisatie probeert een differentiering in de CAO aan te brengen, aangezien blijkt dat 

deze behoefte onder werknemers bestaat. De vakbonden ondersteunen dit echter niet. Een 

andere respondent geeft ook aan dat de vakbonden niet welwillend staan tegenover 

flexibilisatie en differentiatie van arbeidsvoorwaarden. Een mogelijke verklaring hiervoor kan  

zijn dat – zo gaven de respondenten eveneens aan – dat de vakbonden grotendeels uit oudere 

werknemers bestaan, die op niet zo dol op dit soort veranderingen zijn. Ook wordt door een 

enkele respondent aangegeven dat de OR een vertragende werking kan hebben op de 

invoering van dit soort beleid. Aan de andere kant wordt door een respondent juist betoogd 

dat de OR een positieve invloed kan hebben, aangezien de OR veel hoort over wat bij 

werknemers speelt. Een reden hiervoor kan zijn dat de OR een ander soort positie in neemt in 

de organisatie.   

 

Over het algemeen worden geen wettelijke regelingen benoemd die invloed kunnen hebben 

op de vormgeving van diversiteitsbeleid. Door enkele respondenten wordt wel aangegeven 

dat het wenselijk is om werknemers te kunnen registreren met achtergrond, etniciteit en 

dergelijke, aangezien dan beter in kaart kan worden gebracht hoe het personeelsbestand op 

allerlei vlakken is opgebouwd. Deze registratie kan inzichten bieden in de huidige diversiteit 

van de organisatie. Door twee respondenten wordt het vasthouden aan een 40-urige werkweek 

in twijfel getrokken. Zij geven aan dat het loslaten hiervan meer vrijheden geeft aan de 

werknemer in de tijden waarop hij kan werken.  

 

“Op dit moment zien wij zaterdag als een dag waarop je een hoger salarispercentage betaalt 

dan de rest van de week, hetzelfde geldt voor zondag. De vraag is moet je dat in stand willen 

houden, wil je die flexibiliteit doorvoeren? Want als je zegt jij werkt 32 uur per week en in die 

32 uur doe je deze 100 dingen en dat resultaat kan ik meten. En van die 100 dingen wil ik dat 

jij er 50 op kantoor doet, zodat je ook wel betrokken blijft bij het bedrijf en jouw 

leidinggevende ziet. En de andere 50 mag je op willekeurige locatie doen, hetzij een ander 

pand, hetzij thuis. Dan wil ik niet geconfronteerd worden met het feit dat iemand dat na 10 

uur ’s avonds doet. En dat is nu vanuit de ouderwetse manier wel zo geregeld. Dus alle uren 

na negenen kosten mij extra als werkgever, in het weekend ook en zondag helemaal. En 

Christelijke feestdagen ook. En dan denk ik van ja, als je die flexibiliteit voor alle culturen wil 

bieden, dan moet je daarvan af. Je hoeft niet te werken op een Christelijke feestdag, maar als 

je het doet, krijg je ook niet meer 200 a 300 % procent betaald. Dus daar zijn ook wat regels 

die daarin aangepast moeten worden.” 

(Respondent H, Organisatie H, 10 maanden in functie)  
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Ook wordt genoemd dat de overheid het aanpassen van fiscale regelingen kan overwegen, wat 

kan inhouden dat flexibiliteit toeneemt en daardoor ook diversiteit. Een voorbeeld hiervan is 

het aanpassen van de huidige regeling van doorwerken na de 65jarige leeftijd.  De overheid 

kan een faciliterende rol spelen bij initiatieven die ontstaan vanuit het bedrijfsleven. De 

huidige discussie in de actualiteit over het quoteren van diversiteit, met name ten aanzien van 

vrouwen in top functies, is ook door veel respondenten aangehaald. De meeste respondenten 

zien niets in een dergelijke maatregel. Eén respondent merkt echter op dat hij, alhoewel geen 

voorstander van diversiteit, wetgeving als enige mogelijkheid ziet. Doordat iets wordt 

afgedwongen door wetgeving ontstaat bewustwording, zo is het betoog.  
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5. Conclusie, discussie & aanbevelingen  

Doelstelling van dit onderzoek is inzicht verkrijgen in, en kennis over, diversiteitsbeleid 

binnen organisaties. Daarbij is het onderzoek ook gericht om te kijken of de dimensie leeftijd 

daarbinnen nog een rol speelt. Om dit doel te bereiken is een hoofdvraag geformuleerd. Deze 

hoofdvraag luidt als volgt:  

“In hoeverre vinden HR- managers dat diversiteitsbeleid in het algemeen en gericht op 

leeftijd in het bijzonder een rol speelt binnen de organisatie?” 

 

Om een antwoord te formuleren op deze vraag, worden allereerst de deelvragen beantwoord 

aan de hand van de bevindingen uit de theorie en de praktijk. Hierop volgen aanbevelingen 

voor diversiteitsbeleid in de praktijk. Paragraaf 5.3 volgt met een discussie naar aanleiding 

van het onderzoek en aanbevelingen voor vervolgonderzoek. Tot slot volgt paragraaf 5.4 met 

een reflectie van het onderzoek en een reflectie van de onderzoeker. 

 

5.1 Conclusie 

5.1.1 Deelvragen  

Om tot beantwoording van deze hoofdvraag te komen, is een zestal deelvragen geformuleerd. 

Deze vragen worden in deze paragraaf beantwoord.  

 

 

Deze deelvraag gaat in op de vraag hoe de HR-managers aankijken tegen de diversiteit binnen 

hun organisatie. De vraag is of de HR-managers – volgens eigen perceptie - de werknemers 

als divers beschouwen. Het gaat om een eigen perceptie van diversiteit. Bij beantwoording 

van deze vraag is onderscheid gemaakt tussen de hogere posities in de organisatie en de rest 

van de organisatie. 

 

In de meeste functies wordt de diversiteit van de werknemers als onvoldoende divers 

beschouwd, met name ten aanzien van de aanwezige vrouwen en werknemers met een andere 

etnische achtergrond. De HR-managers geven aan hier aandacht aan te willen besteden.  

Organisaties, waarin werknemers met verschillende opleidingsniveaus werkzaam zijn, geven 

wel te kennen een meer divers werknemersbestand te hebben dan organisaties waarin de 

werknemers voornamelijk hoogopgeleid zijn.  

 

1. Hoe zien de HR-managers de diversiteit binnen de organisaties? 
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Ook in hogere management functies wordt de diversiteit als onvoldoende beschouwd. De HR-

managers vinden dat de samenstelling van deze groep over het algemeen (te) homogeen is. De 

homogeniteit bestaat uit blanke mannen van rond de veertig. Het ontbreken van vrouwen in 

de top wordt als onwenselijk gezien, aangezien de HR-managers meerwaarde zien in de 

toename van vrouwen in hogere posities.  

 

 

 

 

Uit de resultaten blijkt dat organisaties die aan de slag zijn of willen gaan met 

diversiteitsbeleid daar in eerste instantie een economisch motief voor hebben. Volgens de 

HR-managers kan door middel van een diversiteit aan werknemers beter worden ingespeeld 

op de klanten en leidt diversiteit tot een betere afspiegeling van het klantenbestand. Ook 

wordt erkend dat diversiteit intern haar uitwerking heeft; diversiteit kan positief bijdragen aan 

de besluitvorming.  

 

Daarnaast blijkt uit de resultaten dat een veelgenoemd argument de huidige krapte op de 

arbeidsmarkt is. Deze krapte noodzaakt de organisaties buiten de gebaande paden te treden 

door ander personeel aan te trekken dan voorheen. Dit leidt tot meer diversiteit aan 

werknemers. Deze diversiteit aan werknemers kan een ander soort beleid verlangen; beleid op 

het gebied van diversiteit kan een hulpmiddel zijn.  

 

 

 

 

Op basis van de resultaten kan worden geconcludeerd dat aan de dimensie leeftijd nauwelijks 

aandacht wordt besteed binnen de onderzochte organisaties. Wel wordt ingezien dat het – 

gezien de huidige maatschappelijke ontwikkelingen zoals de vergrijzing en ontgroening – van 

belang is om de oudere werknemer op een productieve manier aan het werk te houden. Bij de 

oudere werknemer ligt de nadruk daarbij op het behoud van diens kennis voor de organisatie. 

Mogelijkheden worden gezien in een mentorschap voor oudere werknemers.  

 

Ook levensfasen en beleid op dat gebied spelen geen belangrijke rol binnen de onderzochte 

organisaties. Wat wel wordt aangegeven is dat bepaalde gebeurtenissen in het leven van een 

werknemer invloed kan hebben op zijn functioneren in een organisatie. Daarbij wordt vooral 

het krijgen en hebben van opgroeiende kinderen genoemd. Deze categorie werknemers 

verdient aandacht vanuit de organisatie, aangezien de groep werkende ouders spanning 

2. Welke motieven liggen ten grondslag aan diversiteitsbeleid binnen de organisaties?  

 

3. Op welke manieren wordt aandacht besteed aan de dimensie leeftijd binnen 

organisaties?  
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ervaart tussen carrière maken enerzijds en zorg voor de kinderen anderzijds. Met name 

arbeidsvoorwaarden worden gebruikt om in te spelen op deze groep. De verruiming voor de 

regeling van vaderschapsverlof is hier een voorbeeld van.  

 

De HR-managers zijn zich wel bewust van de verschillende generaties die werkzaam zijn in 

de organisatie. Verschillen tussen generaties ten aanzien van werk worden gesignaleerd, 

waarbij vooral bij de jongere generatie specifieke kenmerken zijn te benoemen. Werknemers 

van de generatie Y hebben een andere loyaliteit ten aanzien van de organisatie in vergelijking 

met eerdere generaties. Daarnaast wordt meer waarde gehecht aan de balans tussen werk en 

privé. Getracht wordt rekening te houden met de zogenaamde generatie Y door ook te kijken 

naar een andere manier van werving en selectie (andere wervingsteksten en 

sollicitatiegesprekken).  

 

 

 

 

De HR-managers geven aan nauwelijks vastgesteld beleid te hebben op het gebied van 

diversiteit. Toch worden wel enkele punten aangegeven die een antwoord op deze vraag 

geven. Een belangrijk beleidsinstrument bij het vormgeven van diversiteit is de inhoud van 

arbeidsvoorwaarden, bij voorkeur met mogelijkheden tot differentiatie. Indien 

arbeidsvoorwaarden veel keuzevrijheid geven aan werknemers, kan dit ten goede komen aan 

de diversiteit van het werknemersbestand. Iedere werknemer kan op die manier op hem 

afgestemd maatwerk krijgen. Ook flexibiliteit - in de breedste zin - wordt als een middel 

gezien om diversiteitsbeleid vorm te geven. Flexibiliteit qua arbeidstijden, maar ook qua 

werkplek.  

 

Daarnaast wordt tijd als een belangrijk middel gezien. Het vormgeven van een cultuur waarin 

diversiteit een plaats heeft, kost (veel) tijd. Tijd is binnen veel organisaties echter een schaars 

goed.  

 

 

 

 

Een belangrijke voorwaarde voor het slagen van diversiteitsbeleid is draagvlak voor dit beleid 

onder de werknemers. Diversiteitsbeleid moet voldoende ondersteund worden door de 

werknemers én de top van de organisatie. Indien dit niet gebeurt, dan heeft beleid op het 

gebied van diversiteit weinig kans van slagen.  

5. Welke voorwaarden voor het slagen van diversiteitsbeleid spelen een rol? 

 

4. Welke middelen en beleid heeft een organisatie tot haar beschikking om 

diversiteitsbeleid vorm te geven? 
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Om dat te realiseren moeten een bewustwordingsproces plaats vinden bij de werknemers en 

de top. Het creëren van bewustwording is een voorwaarde voor het slagen van 

diversiteitsbeleid. Getracht wordt bewustwording te creëren door het geven van trainingen en 

workshops. Maar ook het laten zien van (positieve) effecten van diversiteit kan bewustzijn 

vergroten.  

 

Bij de invoering van beleid betreffende diversiteit is cultuurverandering een andere 

voorwaarde. De huidige cultuur van de organisaties (van de onderzochte HR-managers) is 

niet voldoende in staat beleid omtrent diversiteit te laten slagen. Een cultuur waarin diversiteit 

optimaal wordt gestimuleerd en gewaardeerd is het ideaalbeeld. Dit wordt wel een cultuur van 

‘inclusion’ genoemd.  

 

Voor het slagen van diversiteitsbeleid is ook een belangrijke rol weggelegd voor de 

leidinggevende. De leidinggevende moet de meerwaarde van diversiteit inzien en dit ook 

uitdragen naar zijn werknemers.  

 

 

 

 

Beantwoording van deze vraag heeft overeenkomsten met de vorige vraag. De meeste HR-

managers geven aan dat de huidige organisatiecultuur niet in staat is diversiteit te stimuleren; 

de huidige cultuur wordt als knelpunt ervaren. De onderzochte organisaties werken veelal met 

doelstellingen op de korte termijn. Ook leidinggevenden hebben een korte termijn focus. Dit 

conflicteert met diversiteitsbeleid, wat zoals eerder aangegeven zaak van een lange adem is.  

Ook weerstand vanuit de organisatie is een knelpunt bij de uitvoering van diversiteitsbeleid. 

Vaak is sprake van weerstand tegen veranderingen. Een middel om weerstand weg te nemen 

is het laten zien van een (bij voorkeur economische) noodzaak.  

 

Een ander knelpunt hangt samen met voorgaande aspecten en heeft te maken met het 

aantonen van een noodzaak om meer diversiteit in de organisatie te verwerven. Het aantonen 

van positieve effecten van diversiteit blijkt in de praktijk lastig te zijn. Terwijl het aantonen 

van positieve effecten juist kan bijdragen aan het laten zien van de noodzaak.  

 

Ook het feit dat diversiteitsbeleid geen of onvoldoende prioriteit heeft binnen de organisatie 

wordt als een knelpunt gezien. Ontwikkelingen in de organisatie – zoals fusies – verdringen 

diversiteitsbeleid naar de achtergrond. Daardoor wordt geen of te weinig aandacht besteed aan 

de bij vraag 5 genoemde voorwaarden.  

6. Welke knelpunten worden aangegeven voor de vormgeving dan wel uitvoering van 

diversiteitsbeleid?  
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5.1.2 Probleemstelling  

Na beantwoording van bovenstaande deelvragen, zal hieronder de probleemstelling worden 

beantwoord:  

“In hoeverre vinden HR- managers dat diversiteitsbeleid in het algemeen en gericht op 

leeftijd in het bijzonder een rol speelt binnen de organisatie?” 

 

Het tweede deel van de hoofdvraag is naar aanleiding van bovenstaande eenvoudig te 

beantwoorden. Diversiteitsbeleid gericht op leeftijd speelt volgens de HR-managers een 

minimale rol binnen de organisaties. Enkele initiatieven worden wel ontplooid, maar van 

vastgesteld diversiteitsbeleid op dit punt is nauwelijks sprake. Initiatieven op het gebied van 

beleid en leeftijd worden niet gezien in het licht van diversiteitsbeleid, alhoewel beleid gericht 

op een bepaalde doelgroep wel als diversiteitsbeleid kan worden beschouwd. 

Diversiteitsbeleid kan een paraplu zijn voor verschillende beleidsmaatregelen die verband 

houden met ‘kijken naar verschillen’. Niettemin kan worden geconcludeerd dat leeftijd op 

zichzelf binnen organisaties – anders dan verwacht – een marginale rol speelt.  

 

Het eerste deel van de hoofdvraag is echter lastiger te beantwoorden. Diversiteitsbeleid in het 

algemeen speelt – volgens de HR-managers - wel degelijk een rol bij de organisaties waar de 

HR-managers werkzaam zijn, echter niet altijd in de zin van vastgesteld beleid met het label 

‘diversiteitsbeleid’ erop geplakt. Zeker wanneer de brede definitie van diversiteit wordt 

gehanteerd, doet elke organisatie wel ‘iets’ met diversiteit. Met name het flexibiliseren van 

arbeidsvoorwaarden is een veelvuldig gebruikt instrument hierbij.   

 

De huidige arbeidsmarkt speelt een belangrijke rol bij beleid aangaande diversiteit, aldus de 

HR-managers. De huidige krapte op de arbeidsmarkt verkleint het potentieel aan 

gekwalificeerde werknemers, maar de vraag blijft bestaan. Door middel van diversiteitsbeleid 

kunnen meer (gekwalificeerde) werknemers worden bereikt. De organisaties erkennen dat het 

behoud van gekwalificeerde werknemers voor de organisatie van groot belang is en proberen 

door initiatieven, zoals flexibilisering, in te spelen op hun wensen. Daarnaast kan diversiteit 

binnen de organisatie een aantrekkingskracht hebben op nieuwe werknemers.  

 

Toch heeft maar binnen enkele organisaties diversiteit echt prioriteit. De andere organisaties 

zien wel het belang van diversiteit in. De rol die diversiteitsbeleid speelt is daarentegen nog 

beperkt, vaak omdat de echte noodzaak om diversiteitsbeleid in te voeren (nog) ontbreekt.  
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5.2 Aanbevelingen voor de praktijk  

Uit het onderzoek is gebleken dat van de doorvertaling van diversiteitsbeleid in organisaties 

nog maar nauwelijks sprake is. Veel HR-managers geven aan diversiteit belangrijk te vinden, 

maar daadwerkelijke acties blijven beperkt. 

 

Om met diversiteitsbeleid aan de slag te gaan, is het van belang een duidelijke visie te vormen 

op diversiteitsbeleid en deze visie in te bedden op strategisch niveau. Leg daarbij de nadruk 

op een economisch motief voor diversiteit. Indien ook andere overwegingen voor 

diversiteitsbeleid een rol gaan spelen, is het van belang inzichtelijk te maken wat 

diversiteitsbeleid kan opleveren voor de organisatie. Bijvoorbeeld wat voor rol 

diversiteitsbeleid kan spelen bij de krapte op de arbeidsmarkt.  

 

Om draagvlak in de organisatie te creëren is het van belang dat de (bij voorkeur economisch) 

meerwaarde van diversiteit duidelijk kan worden gemaakt. Het draagvlak voor 

diversiteitsbeleid moet in de eerste plaats bij het management aanwezig zijn. Zorg ervoor dat 

het management het belang van diversiteit onderkent en uitdraagt. Door middel van het 

organiseren van workshops en trainingen kan de meerwaarde van diversiteit zichtbaar worden 

gemaakt aan organisatieleden. Op die manier ontstaat ook bewustwording bij de werknemers.  

 

Het flexibiliseren van arbeidsvoorwaarden is een belangrijk in te zetten instrument in het 

kader van diversiteitsbeleid. Flexibele arbeidsvoorwaarden bieden ruimte aan verschillen 

tussen werknemers. Verschillen ten aanzien van waar gewerkt wordt, hoeveel gewerkt wordt 

en wanneer gewerkt wordt. Indien binnen een organisatie veel ruimte is hiervoor, kan een 

diversiteit aan werknemers zich prettig voelen in de organisatie. Bij diversiteitsbeleid hoeft 

dan ook geen focus te liggen op een bepaalde doelgroep.  

 

Ten slotte: geef diversiteitsbeleid de tijd. In veel gevallen gaat het om een verandering in de 

manier van denken in de organisatie en dat heeft tijd nodig.  

 

5.3 Discussie  

In dit onderzoek zijn enkele discrepanties geconstateerd tussen de theorie omtrent 

diversiteitsbeleid en de onderzoeksresultaten. Deze verschillen worden in deze paragraaf 

behandeld. Daarnaast worden hieronder opmerkelijke resultaten uit het onderzoek behandeld.  
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5.3.1 Discussie onderzoek  

 

Paradox diversiteit  

Uit zowel de literatuur als uit de resultaten is gebleken dat diversiteitsbeleid een paradoxaal 

karakter heeft. Enerzijds richt diversiteitsbeleid zich op bepaalde dimensies, zoals gender, 

etniciteit en leeftijd (smalle definitie van diversiteit). Anderzijds gaat diversiteitsbeleid ook 

om alle aspecten waarop mensen van elkaar kunnen verschillen (brede definitie van 

diversiteit). Beleid op dit gebied wordt opgesteld voor bepaalde doelgroepen, doch kan ook 

als doel hebben aanwezige verschillen tussen werknemers op een adequate manier te 

managen. Zodoende kan diversiteitsbeleid gaan over doelgroepenbeleid, maar ook over 

management van een diversiteit aan werknemers.  

 

Het denken in indelingen van diversiteit lijkt in strijd te zijn met het principe van diversiteit. 

Management van diversiteit gaat uit van de gedachte dat iedereen uniek is en dat ieders 

individuele bijdrage wordt gewaardeerd; het indelen in bepaalde categorieën is daarmee in 

strijd. Toch lijkt het als organisatie niet mogelijk om beleid te maken als rekening moet 

worden gehouden met alle afzonderlijke individuen, met alle daarbij behorende wensen en 

behoeften van dien. Beleid maken ten aanzien van diversiteit heeft zodoende een paradoxaal 

karakter. Dit wordt ook in de literatuur onderkend (Van Benschop, 1999:9). Uit de resultaten 

is dit evenzeer naar voren gekomen. Verschillende keren is aangegeven dat bij het vormgeven 

van diversiteitsbeleid een focus op een bepaalde doelgroep nodig is, aangezien diversiteit 

anders geen voet aan de grond krijgt in de organisatie. Indien diversiteit in een organisatie tot 

gangbaar gedachtegoed is geworden, dan wordt het doelgroepenbeleid losgelaten. Het woord 

diversiteit lijkt vooral een theoretisch construct te zijn, welke in de praktijk lastig uitvoerbaar 

is.  

 

In de uitvoering van het onderzoek is deze spagaat ook merkbaar geweest. De keuze om, 

naast diversiteitsbeleid in algemene zin, te verdiepen op het aspect leeftijd lijkt te impliceren 

dat diversiteit alleen nog smal wordt benaderd. Terwijl ook diversiteit in brede zin wordt 

meegenomen in het onderzoek. Ook bij de interviews is dit vaak bij aanvang van het gesprek 

enigszins onduidelijk geweest. Wordt alleen gekeken naar leeftijd en diversiteit of naar 

leeftijd in brede zin?  

 

Motieven diversiteitsbeleid 

Ten aanzien van de motieven ten aanzien van diversiteitsbeleid zijn discrepanties waar te 

nemen tussen literatuur en praktijk. Uit de literatuur is naar voren gekomen dat sociaal 

rechtvaardige motieven een rol spelen bij het invoeren van diversiteitsbeleid.  Deze sociaal 
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rechtvaardige motieven komen uit de resultaten wel naar voren, doch voeren niet de 

boventoon. Belangrijkst motief volgens de resultaten is economisch van aard; 

diversiteitsbeleid moet leiden tot betere resultaten. Het feit dat diversiteitsbeleid ook kan 

worden bekeken vanuit een sociaal maatschappelijke inslag wordt gezien als een goede 

mogelijkheid om ook het imago van de organisatie op dat gebied te verbeteren. Het wordt als 

maatschappelijk verantwoord gezien als de werknemers een afspiegeling zijn van de 

samenleving. Dit kan ertoe leiden dat de organisatie een ‘employer of choice’ wordt. Dit is 

Sociaal rechtvaardige motieven op zichzelf blijken nauwelijks reden te zijn om 

diversiteitsbeleid in te voeren.  

 

De krapte op de arbeidsmarkt is voor de HR-managers een belangrijk motief om beleid te 

voeren op het gebied van diversiteit. De krapte op de arbeidsmarkt wordt ook gezien als een 

belangrijke aanjager om beleid op het gebied van diversiteit in te voeren. Opmerkelijk is dat 

in de literatuur nauwelijks aandacht wordt besteed aan dit thema in samenhang met 

diversiteitsbeleid. Uit de resultaten komt niettemin duidelijk naar voren dat de krapte op de 

arbeidsmarkt een belangrijke rol speelt bij diversiteitsbeleid. Via wetenschappelijk onderzoek 

kan meer worden ingegaan op de relatie tussen beiden. Daarnaast is het interessant om te zien 

wat gebeurt als de arbeidsmarkt verruimt. Speelt diversiteit ook dan nog een rol binnen 

organisaties?  

 

Effecten 

Uit de resultaten blijkt dat het aantonen van effecten van diversiteit kan helpen bij de 

invoering ervan. Het aantonen van positieve effecten op de organisatie kan een belangrijke 

bijdrage leveren aan het creëren van bewustwording. Opmerkelijk is dat de literatuur over de 

effecten van diversiteit vooralsnog vrij beperkt is. Onomstotelijk bewijs is er nog niet 

(voorzover dit überhaupt mogelijk is in de wetenschap). Nader onderzoek op dit gebied kan 

hierbij helpen.  

 

5.3.2 Aanbevelingen vervolgonderzoek  

De volgende punten zijn mogelijk interessant voor vervolgonderzoek:  

• Het uitvoeren van een vergelijkend onderzoek in non-profitorganisaties. Interessant 

kan zijn of dezelfde motieven worden genoemd in non-profitorganisaties en of de 

spanning tussen lange en korte termijn op een vergelijkbare rol speelt.  

• Nader onderzoek gericht op de functie van de arbeidsmarkt als katalysator voor 

diversiteitsbeleid binnen organisaties. 

• Nader onderzoek gericht op de effecten van diversiteit.  
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5.4 Reflectie  

In deze paragraaf worden enkele beperkingen van het onderzoek weergegeven en tevens 

wordt gereflecteerd op de rol van de onderzoeker in het proces. Daarbij worden allereerst 

enkele opvallende aspecten van het proces besproken. Vervolgens komen leerpunten aan bod. 

 

5.4.1 Reflectie onderzoek  

Middels dit onderzoek is getracht meer inzicht te verkrijgen in diversiteitsbeleid in het 

algemeen en gericht op leeftijd in het bijzonder. Het onderzoek kent ook een aantal 

beperkingen.  

 

Om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden zijn 22 HR-managers geïnterviewd. Alhoewel de 

organisaties waarin de HR-managers werkzaam zijn wel overeenkomsten bezitten, zijn ook 

voldoende verschillen waar te nemen. Het lijkt dan ook niet mogelijk om op basis van dit 

onderzoek algemene uitspraken te doen.  

 

De keuze in het onderzoek voor het interviewen van HR-managers van verschillende 

organisaties heeft ertoe geleid dat de uitkomsten beperkt zijn tot de ervaringen van de HR-

managers. Het onderzoek is niet echt de diepte ingegaan, waardoor alleen de kant van de  

HR-manager is belicht; andere opvattingen binnen een organisatie over diversiteitsbeleid zijn 

niet gehoord. Het onderzoek is derhalve niet de diepte van een organisatie ingegaan. Dit 

houdt in dat het onderzoek niet zonder meer voor de hele organisatie kan gelden; het kan 

immers zijn dat anderen binnen de organisatie andere gedachtes ten aanzien van het 

onderwerp hebben. Het is een constructie van de werkelijkheid van de HR-managers.  

Overigens leidt de keuze voor 22 HR-managers van verschillende organisatie wel tot een 

bredere beschrijving van het onderwerp. Doordat een inkijk is gegeven in 22 verschillende 

organisaties is een – zij het beperkte - stand van zaken beschreven van het onderwerp 

diversiteitsbeleid vanuit de optiek van een HR-manager.    

 

Tussen de geïnterviewde HR-managers bestaan natuurlijk ook verschillen, zoals die tussen 

ieder mens bestaan. Opvallend is dat de HR-managers allen zeer open over hun organisatie 

praten. Geen onderscheid is waar te nemen in hun ervaringen op basis van hun eigen sekse of 

leeftijd. Doordat het onderzoek ingaat op verschillen tussen mensen juist ook ten aanzien van 

bovengenoemde aspecten, bestond vooraf wel het idee dat een HR-manager kan zijn 

beïnvloed door zijn eigen identiteit (bijvoorbeeld door het zijn van een oudere man). Uit de 

resultaten is bijvoorbeeld niet gebleken dat een oudere HR-manager anders tegen 

verschillende leeftijden aan kijkt dan een jonger iemand.  
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Een andere kanttekening heeft betrekking op de beschrijving van de theorie ten aanzien van 

het aspect leeftijd en beleid omtrent leeftijd. De keuze voor de dimensie leeftijd in het 

theoretisch kader kan enigszins geforceerd overkomen. Literatuur over leeftijd in relatie met 

diversiteit is beperkt en bij aanvang van het onderzoek leek het relevant om enige literatuur 

over beleid in relatie tot leeftijd te verwerken.  

 

5.4.2 Reflectie onderzoeker  

   
Proces van het doen van onderzoek  

Met name het begin van het proces heeft zich gekenmerkt door onderstaande aspecten: 

� Dagen achter de computer zitten zonder zichtbare vooruitgang.  

� Twijfels over welke keuzes te maken in het kader van het onderzoek.  

� Onzekerheid of het wel goed gaat komen.  

� Door de bomen het bos niet meer zien.  

In deze beginfase is de eindfase nog ver weg en lijkt de tijd voor het onderzoek nog ruim. 

Maar al snel kwam de ontdekking dat de tijd in dit onderzoek vrij krap was, dus dat actie wel 

degelijk noodzakelijk was. Stap voor stap doelen stellen, waardoor resultaten zichtbaar zijn, 

heeft in deze fase erg geholpen. Naar verloop van tijd ging het onderzoek veel meer vorm 

aannemen en was een stuk overzichtelijker wat nog stond te gebeuren. Vanaf dat moment is 

het proces als plezierig en als afwisselend ervaren. Doordat de interviews bij 22 verschillende 

organisaties zijn gehouden, is ook enig inzicht in die organisaties verkregen. Dit was zowel 

interessant als gevarieerd. Daardoor bleven de interviews ook tot aan de laatste respondent 

boeiend.  

 

Het is niet voor niets dat er zo veel spreekwoorden bestaan over het begin en het einde van 

een proces. Want die twee fasen zijn mijns inziens toch het lastigst geweest. Het begin 

vanwege bovenstaande en het einde omdat het dan met name om kleine details in het 

onderzoek gaat. Bijna alles in het onderzoek is gedaan, maar het moet ook nog goed worden 

afgerond. Gelukkig bleef de motivatie overeind, maar af en toe zijn er momenten geweest 

waarop de motivatie ver te zoeken was. Een gezonde dosis doorzettingsvermogen is op die 

momenten onmisbaar, zo is gebleken.  

 

Het uitvoeren van onderzoek op deze – uitgebreide manier – is een nieuwe ervaring geweest. 

Doordat het onderzoek heeft plaatsgevonden in opdracht van een externe organisatie – 

Twynstra Gudde – is tevens ervaren wat en hoe het is om te werken met verschillende 
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belangen. Dit zal in het werkende leven nog veelvuldig voorkomen. Enerzijds het belang van 

Twynstra Gudde gericht op kennisvergaring om de commerciële slagkracht te vergroten. 

Anderzijds het belang van de universitaire begeleider die de wetenschappelijke waarde 

bewaakt. Bovenal ook het belang van de onderzoeker zelf, namelijk het ontwikkelen van 

kennis en vaardigheden op het gebied van onderzoek doen en het (succesvol) afronden van de 

studie. Gedurende het proces is nauwelijks sprake geweest van conflicterende belangen, het is 

meer als ‘gezonde’ spanning ervaren. Wellicht is dit te danken aan het feit dat universitaire 

begeleider voornamelijk in praktijk werkzaam is en de praktische begeleiders dicht bij de 

wetenschap staan. Waar aanvankelijk verwacht werd dat conflicterende belangen een lastig 

onderdeel van het proces ging worden is dat alleszins meegevallen.  

 

Leerpunten  

Het doen van onderzoek naar het thema diversiteitsbeleid heeft een inhoudelijke verdieping 

opgeleverd. Daarbij is het filteren van relevante informatie voor het onderzoek ook leerzaam 

geweest. Wat is nu wel relevant en wat niet? Doordat aspecten van het onderwerp ook 

veelvuldig in de actualiteit zijn, is op sommige momenten het gevoel aanwezig geweest 

onvolledig te zijn. Belangrijk hierbij is het voor ogen houden van de probleem- en 

doelstelling van het onderzoek. Ook is het leren scheiden van hoofd- en bijzaken hierbij van 

belang geweest.  

 

Een ander belangrijk leerpunt – wat met bovenstaande samenhangt – is het stellen van 

prioriteiten. Op welke momenten moet wat gebeuren? En wanneer kan iets wachten? Vooral 

het laatste ging niet altijd even eenvoudig. Op zulke momenten kan een goede planning 

absoluut helpen, maar het is wel iets waar ook in de toekomst op moet worden gelet.  

 

Een ander belangrijk leerpunt is het schrijven in actieve vorm. Alhoewel in het uiteindelijke 

rapport de lijdelijke vorm zo veel mogelijk is vermeden, heeft het veel tijd gekost de teksten 

te herschrijven. Wellicht is dit te wijten aan mijn juridische achtergrond! Gaandeweg het 

proces is wel vooruitgang geboekt met het schrijven.  

 

Een compleet nieuwe ervaring is het afnemen van interviews geweest. De gesprekken zelf 

zijn als erg plezierig en leerzaam ervaren, maar achteraf bestond nog wel eens de indruk dat 

er meer uit te halen was. Zeker bij het terug luisteren van de interviews bestond dit gevoel. En 

daarnaast om maar niet te spreken over het luisteren naar de eigen stem! Belangrijk 

verbeterpunt is om tijdens het gesprek te schakelen tussen wat gezegd wordt en inhaken op 

wat daarvan relevant is.  
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Ten slotte is het een leerzame ervaring geweest om het onderzoek vanuit een organisatie als 

Twynstra Gudde te doen. Twynstra Gudde is een organisatie waarin netwerken erg belangrijk 

is. Door het leggen van contacten is het bijvoorbeeld mogelijk om commerciële kansen te 

creëren en informatie te vergaren. Gedurende de afgelopen maanden is getracht hier zo veel 

mogelijk gebruik te maken. Het grootste deel van de respondenten zijn bijvoorbeeld door het 

gebruik maken van een netwerk benaderd. Desondanks kan dit nog worden verbeterd. 

Gebruik maken van kennis en expertise in de omgeving kan immers ook leiden tot een beter 

eindresultaat van het eigen rapport.  

 

Al met al is het doen van onderzoek in de afgelopen maanden een leerzaam proces geweest. 

Ook al zijn verdere stappen in de wetenschap op dit moment niet het plan, toch zullen 

bovenstaande leerpunten ook in andersoortig werk erg belangrijk zijn.  
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Bijlage 1 Interviewguide  

 

 

• Korte introductie:  

In het kader van mijn afstudeeronderzoek bij de Universiteit Utrecht, Master Strategisch 

HRM, in samenwerking met Twynstra Gudde, doe ik onderzoek naar diversiteitsbeleid. In 

de eerder ontvangen mail heeft u / heb jij al het e.e.a. kunnen lezen over het onderzoek. 

Doel van het onderzoek is het verzamelen van informatie omtrent diversiteit, 

diversiteitsbeleid, diversiteitsmanagement en leeftijd. 

• Toestemming vragen voor opnemen. Aangeven dat gegevens worden geanonimiseerd 

en vertrouwelijk worden behandeld.  

• Achtergrondgegevens respondent 

Functie:  

Bedrijf: 

Diensttijd huidige functie:  

• Uitdelen topiclijst interview.  

 

 

• In hoeverre is er sprake van diversiteit binnen uw organisatie?  

• Op welke manier wordt omgegaan met verschillende leeftijden binnen de organisatie? 

(is er sprake van beleid?)  

• Welke redenen liggen hieraan ten grondslag?  

• Wat verstaat u onder diversiteitsbeleid?  

• Ziet u verschillen en/of overeenkomsten tussen levensfasebewust personeelsbeleid en 

diversiteitsbeleid?  

• Zo ja, wat zijn deze?  

• Is de gedachte over diversiteitsbeleid en/of beleid gericht op leeftijd op elk niveau in 

de organisatie aanwezig? 

• Geven werknemers aan behoefte te hebben dat meer rekening wordt gehouden met 

hun onderlinge verschillen? 

 

1. Inleiding  

 

2. Diversiteit & leeftijd 
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• Verschilt dit per generatie?  

• Vindt u de nieuwe generatie werknemers verschillen van andere generaties?  

• Zo ja, op grond waarvan? En waar blijkt dit uit?  

• Hoe wordt hier mee omgegaan?  

• Welke motieven hebben een rol gespeeld bij het invoeren van diversiteitsbeleid?  

(Welke motieven spelen een rol? Of kunnen een rol spelen?)  

 

(deze vragen indien mogelijk toespitsen op leeftijdsaspect) 

• Op welke manieren wordt diversiteitsbeleid binnen de organisatie opgepakt?  

• Wordt dit ook vastgelegd?  

• Welke rol heeft de afdeling HR (of P&O) binnen dit thema? (welke middelen worden 

ingezet/ wat zijn mogelijke middelen?) 

• Welke rol heeft de rest van de organisatie binnen het thema?  

• Indien sprake is van diversiteitsbeleid / management, zijn er effecten waar te nemen? 

 

(deze vragen indien mogelijk toespitsen op leeftijdsaspect)  

• Waar moet rekening mee worden gehouden bij diversiteitsbeleid (wil het kans van 

slagen hebben)? 

• Staan wettelijke regelingen in de weg bij de invoering van diversiteitsbeleid?  

• Waarom is het binnen uw organisatie lastig om diversiteitsbeleid vorm te geven? 

 

 

 

• Heeft u nog aanvullende opmerkingen of vragen?  

• Het eindrapport zal worden toegezonden. Kloppen de volgende adresgegevens?  

• Workshop in het najaar. Wilt u daarvoor een uitnodiging ontvangen?  

• Heeft u nog schriftelijke gegevens beschikbaar over de onderwerpen die tijdens het 

interview ter sprake zijn gekomen? Zou ik deze toegestuurd kunnen krijgen?  

• Dan wil ik u graag bedanken voor het interview en uw tijd.  

 

3. Diversiteitsbeleid specifiek  

 

4. Voorwaarden & belemmeringen diversiteitsbeleid  

 

5. Afsluiting  
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Bijlage 2 Codeboom  
Mate van diversiteit  

Gender  
Etniciteit 
Leeftijd  
Anders  
 
Motieven diversiteit  
Krapte arbeidsmarkt  
Afspiegeling samenleving 
Klant / markt  
Aantrekkelijke werkgever 
 
 
Leeftijd  
Beleid 
Generaties 
Levensfasen 
Werkende ouders  
Mondige werknemers 
 
 
Diversiteitsbeleid  
Beleid  
Initiatieven 
Flexibiliteit 
Arbeidsvoorwaarden  
Vraag werknemers 
Effecten  
 
Diversiteit voorwaarden & belemmeringen  
Draagvlak 
Organisatiecultuur 
Verandering 
Weerstand / angst  
Rol leidinggevende  
Rol HR  
Belemmeringen organisatie  
Regelingen (CAO / OR) 
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Bijlage 3 Paper diversiteitsbeleid en het publieke domein  

Paper  

Diversiteitsbeleid en het publieke domein 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maart 2008, Leerkring SHRM 

Student:  Maartje Kleijn 

Studentnummer: 0102962 

Docent:   Prof. Dr. P.L.M. Leisink 
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Diversiteitsbeleid en het publieke domein  

 

1. Inleiding  

In dit schrijven wordt ingegaan op de relatie tussen mijn afstudeeronderzoek en het publieke 

domein. In het afstudeeronderzoek wordt onderzoek gedaan naar diversiteitsbeleid van 

organisaties. Dit onderzoek wordt geschreven in opdracht van Twynstra Gudde (hierna: TG) 

en zal plaatsvinden bij diverse (profit)organisaties. Aangezien mijn onderzoek plaatsvindt bij 

verschillende organisaties zullen deze organisaties hier verder buiten beschouwing worden 

gelaten.3 Wel zal kort aandacht besteed worden aan de positie van TG, aangezien dit de 

opdrachtgever van het onderzoek is. De vraag: ‘Wat is publiek aan de organisatie waar jij je 

onderzoek uitvoert?’ zal vanuit TG worden bekeken. Voornamelijk zal aandacht worden 

besteed aan de relatie tussen diversiteitsbeleid en het publieke domein. Diversiteitsbeleid zal 

in de context van ontwikkelingen op de arbeidsmarkt worden geplaatst. De vraag: ‘Wat is 

jouw oordeel over de publieke dimensie van het (beleids)vraagstuk dat je onderzoekt (en van 

het beleid dat de organisatie voert danwel zou kunnen voeren?)?’ zal hier worden behandeld.  

 

2. Organisatie  

TG is een onafhankelijk organisatie advies bureau die zich richt op het realiseren van unieke 

opdrachten/projecten/programma’s, complex bestuurlijke vraagstukken en grootschalige 

veranderingsprocessen. TG focust zich op verschillende markten, onder meer op het 

bedrijfsleven, de overheid en de zorg.4 Het onderzoek wordt verricht vanuit de afdeling 

‘Business, Performance & Change’ van Twynstra Gudde. Deze afdeling richt zich met name 

op de profitsector. De adviesgroep richt zich op de relatie tussen enerzijds de strategie van de 

organisatie en anderzijds de organisatie van processen, de inzet van menselijk kapitaal en de 

inrichting van de besturing. 

TG is een private organisatie die wel raakvlakken heeft met het publieke domein. Een deel 

van haar opdrachten vindt plaats binnen publieke organisaties, maar ook de opdrachten die 

plaatsvinden bij private organisaties kunnen over maatschappelijke issues gaan. Zo is TG ook 

betrokken bij de woningcorporaties die vorm moeten geven aan het kabinetsbeleid inzake de 

aanpak van probleemwijken. Bij een presentatie over haar manier van werken geeft TG aan 

dat dit is: ‘Vakkennis en inzichten koppelen aan marktkennis en maatschappelijke en 

ondernemingsvraagstukken’ (Bron: Interne bureaupresentatie). 

 

                                                           
3 Op de vraag ‘In hoeverre is social legitimacy een doelstelling van het HR-beleid van jouw 
organisatie, en specifiek ten aanzien van het (beleids)vraagstuk in jouw onderzoek?’ ga ik in dit 
schrijven verder niet in, aangezien mijn onderzoek plaats zal vinden bij verschillende organisaties.  
4 Voor een volledig overzicht van de markten en diensten van TG zie www.twynstragudde.nl 
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Rainey maakt gebruik van een model (2003: 68) waarin kenmerken van organisaties kunnen 

worden geplaatst. Bij TG is het eigendom privaat; het eigendom van de organisatie is 

namelijk in handen van haar werknemers. Daarnaast worden inkomsten vergaard door 

verkoop van diensten. Op grond van Rainey is TG te plaatsen rechts onderaan in de tabel; de 

bedrijfspositie.  

 

Noordegraaf en Teeuw (2003) geven aan dat het voor de positionering van een organisatie 

van belang is om te kijken naar de identiteit van de organisatie. Zij nemen de door Gawthrop  

onderscheiden dimensies die bepalend zijn voor de identiteit van een organisatie daarbij als 

uitgangspunt. Die identiteit kan publiek dan wel privaat zijn. De eerste dimensie is het idee 

van doelgerichtheid. Mijns inziens is de doelstelling van TG niet volledig ateologisch. De 

doelstelling van TG is in beginsel het maken van winst, maar TG richt zich ook op kwalitatief 

hoogstaande dienstverlening aan organisaties. Deze organisaties kunnen privaat maar ook 

publiek zijn. TG probeert organisaties naar een hoger niveau te brengen, zodat deze 

organisaties beter functioneren. Aan de andere kant is TG ook niet geheel teleologisch 

aangezien een belangrijk doel van TG is het maken van winst.  

 

De opvatting van TG over oorzakelijkheid zit tussen atomistisch en holistisch in. Bij de 

werkzaamheden wordt wel degelijk rekening gehouden met onderlinge afhankelijkheden. Dit 

is natuurlijk wel opdracht afhankelijk, bij de ene opdracht zal meer sprake zijn van 

atomistisch handelen, terwijl de andere opdracht meer naar holistisch neigt. Bij opdrachten 

die liggen in het publieke domein zal sneller sprake zijn van een holistische oorzakelijkheid. 

Daarentegen kan dit zeker ook bij opdrachten in het private domein het geval zijn.  

 

Het idee van tijd voor de organisatie is voornamelijk statisch, het draait om het bereiken van 

de doelstellingen die voor een periode zijn opgesteld. Aan de andere kant richt TG zich ook 

op het (voortdurend) blijven ontwikkelen van kennis, dit heeft weer een dynamisch element. 

De opvatting van orde is in beginsel verticaal. Uiteindelijk zal bij de uitvoering van 

opdrachten wel samenwerking met anderen nodig zijn, maar dit is niet dus danig horizontaal 

als dat het geval kan zijn bij een publieke organisatie.  

 

Concluderend kan worden gesteld dat TG in de eerste plaats een privaat bedrijf is, maar wel 

met een deels publieke identiteit. TG neemt daarbij een maatschappelijke positie in 

(Noordegraaf & Teeuw, 2003: 10).  
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3. Diversiteitsbeleid & publieke dimensie  

 

3.1 Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt  

De arbeidsmarkt is aan continue verandering onderhevig. Op dit moment heerst krapte op de 

arbeidsmarkt. Er is sprake van economische groei die ten goede komt aan de 

werkgelegenheid. De werkloosheidscijfers zijn de afgelopen jaren sterk gedaald.  

De groei van de werkgelegenheid leidt onder meer tot een tekort aan goed opgeleid personeel; 

vacatures blijken lastig te vervullen. De prognose is dat deze krapte de komende jaren aan 

blijft houden, aangezien niet alleen de economische groei aan deze krapte ten grondslag ligt. 

Demografische ontwikkelingen, zoals vergrijzing en ontgroening, leiden ook tot krapte op de 

arbeidsmarkt. Een groot deel van de beroepsbevolking (‘de babyboomers’) zal de komende 

jaren de arbeidsmarkt verlaten. De instroom van de nieuwe generatie werknemers ligt lager 

dan de uitstroom van deze generatie babyboomers. De nieuwe generatie is minder groot, 

aangezien de geboortecijfers sinds de jaren zeventig veel lager liggen. Verwachting is dat de 

vergrijzing van de samenleving de komende jaren nog zal toenemen. Daarnaast is de 

verwachting dat ook de economische groei zal doorzetten. De verhoging van de 

arbeidsparticipatie van vrouwen en allochtonen heeft de krapte op de arbeidsmarkt niet 

kunnen wegnemen.  

 

Daarnaast zijn er verschillende maatschappelijke transformaties. De jongere generaties 

werknemers (ook wel de ‘moderne’ werknemer genoemd) stellen andere eisen aan hun werk 

en hebben ook andere behoeften. Verder zijn er ook ontwikkelingen op het sociale niveau van 

de samenleving. De huidige werknemer heeft andere behoeften in een baan en zal eerder 

geneigd zijn te wisselen van functie (Van Steensel, 2007: 102).Werknemers veranderen 

sneller van baan en zijn op andere gronden gebonden aan een organisatie, dan de zekerheid 

dat zij de rest van hun werkende leven daar kunnen blijven. Hiervoor wordt vaak de term 

‘psychologisch contract’ gebruikt; naast de formele, schriftelijke arbeidsovereenkomst, gaat 

het daarbij om wederzijdse (van werknemer én werkgever) verwachtingen (Schalk et al, 

2007). Meer dan voorheen is ook aandacht voor het privé leven van belang. Werknemers 

hebben vandaag de dag meer behoefte aan een individuele benadering.  

 

Daarnaast is de huidige samenleving te typeren als een kennisintensieve samenleving 

(Noordegraaf, 2004: 51). Het menselijk kapitaal (=de kennis) is voor organisaties de 

meerwaarde en de manier voor organisaties om competitief voordeel te behalen. Onder 

invloed van onder meer de globalisering worden veel productiewerkzaamheden verplaatst 

naar lagelonenlanden. In Nederland wordt meer aandacht besteed aan kennisintensieve 

activiteiten. Hierdoor neemt vooral de vraag naar hoogopgeleide werknemers toe, maar ook 
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laagopgeleide werknemers zijn nodig voor ondersteunende functies. Menselijk kapitaal is van 

essentieel belang in een kennisintensieve organisatie. Indien het niet mogelijk is om 

voldoende (goed gekwalificeerd) personeel te verkrijgen, kan dit nadelig werken voor een 

organisatie. De concurrentie positie kan zwakker worden en dit heeft ook gevolgen voor de 

Nederlandse economie. De kans bestaat dat eerder naar het buitenland zal worden gekeken. 

Niet alleen voor organisaties zelf, maar ook voor de maatschappij is dit een belangrijke zaak.  

 

De krapte op de arbeidsmarkt wordt derhalve door de overheid ook gezien als een publiek 

probleem. De overheid probeert met een actief arbeidsmarktbeleid deze krapte aan te pakken. 

Maatregelen die de overheid onder andere neemt zijn:  

- verhoging van opleidingsniveau werknemers, onder meer door projecten gericht op 

scholing (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 1998); 

- verhoging van arbeidsparticipatie van minderheden en vrouwen (Ministerie van 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2007). 

 

3.2 Diversiteitsbeleid  

Er zijn verschillende mogelijkheden om in te spelen op deze ontwikkelingen op de 

arbeidsmarkt. Een manier om in te spelen op deze krappe arbeidsmarkt is de toepassing van 

diversiteitsbeleid.  

 

In de literatuur worden meerdere invalshoeken genoemd om met diversiteitsbeleid aan de slag 

te gaan. De eerste stroming richt zich op het argument van de sociale rechtvaardigheid. Dit 

argument vindt dat iedereen gelijke kansen moet hebben om toe te treden tot een organisatie. 

Organisaties dienen in hun beleid rekening te houden met verschillende minderheden om deze 

ook een kans te beiden in de organisatie. Eventuele ontbrekende competenties van dergelijke 

minderheden zouden met een goed HR-beleid kunnen worden opgevangen (bijvoorbeeld 

coaching-programma’s). Daarnaast richt dit argument zich op het idee dat een 

werknemersbestand van een organisatie een juiste afspiegeling zou moeten zijn van een 

organisatie. Binnen een organisatie zouden geen vooroordelen moeten bestaan ten opzichte 

van bepaalde groepen en mensen moeten worden aangenomen op basis van hun kwaliteiten 

(Bogaert & Vloeberghs, 2005: 484).  

 

De andere invalshoek legt meer de nadruk op economische motieven. Dit wordt het ‘business 

case’ argument genoemd. Economische motieven om met diversiteit aan de slag te gaan zijn 

(Beardwell, 2004: 235):  

- er wordt beter gebruik gemaakt van het potentieel aan werknemers en meer 

werknemers kunnen geworven worden; 
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- het klantenbestand wordt uitgebreid doordat (nieuwe) klanten worden aangetrokken 

door de diversiteit binnen het personeel; 

- de organisatie krijgt een beter imago.  

 

Aan de andere kant kunnen economische motieven juist ook leiden tot het maken van 

onderscheid. Als blijkt dat een bepaalde groep werknemers ertoe kan leiden dat bepaalde 

klanten wegblijven, dan zal deze groep om die reden niet worden aangenomen. Het mes snijdt 

hierbij dus aan twee kanten. Daarnaast zal moeten worden aangetoond dat het daadwerkelijk 

economisch is om beleid te voeren op diversiteit. Het blijkt te lastig te zijn om goede 

meetinstrumenten te gebruiken en daarnaast is het moeilijk om te meten op de korte termijn 

(Beardwell et al, 2004: 237). Bovenstaande motieven sluiten elkaar niet uit en beiden zouden 

binnen een organisatie gebruikt kunnen worden.  

 

Er moet, bij het bedenken van beleid inzake gelijkheid en diversiteit, onderscheid gemaakt 

worden tussen ongelijke mensen gelijk behandelen of ongelijke mensen ongelijk behandelen. 

In het eerste perspectief (de ‘gelijkheidsbenadering’) wordt geen onderscheid gemaakt tussen 

mensen en gaat het om gelijke behandeling (maar worden ook de verschillen genegeerd). Dit 

in tegenstelling tot het tweede perspectief (de ‘onderscheid’ benadering) waar verschillen wel 

worden erkend en op basis daarvan mensen anders worden behandeld. Binnen dit perspectief 

zijn twee elementen te onderscheiden (Beardwell, 2004: 244). Het collectivistische element 

gaat uit van speciale behandeling op grond van de verschillen tussen groepen. Het legt meer 

de nadruk op interculturele verschillen. Het individualistische element gaat uit van 

individuele kwaliteiten en behoeften. Dit wordt ook wel ‘managing diversity’ genoemd 

(Beardwell, 2004:246). Het gaat om de toepassing van een speciale behandeling voor 

individuele behoeften. 

 

Dit argument voor diversiteitsbeleid vormt het uitgangspunt van het onderzoek: 

Diversiteitsbeleid is het erkennen van verschillen tussen werknemers en beleid vaststellen ten 

aanzien van deze verschillen. Het gaat daarbij om zichtbare verschillen, zoals sekse, etniciteit 

en leeftijd, maar ook om de minder zichtbare verschillen, zoals werkmotivatie en karakter.  

 

3.3 Diversiteitsbeleid en de publieke dimensie  

Uit het bovenstaande volgt dat diversiteitsbeleid meerdere kanten heeft. Het ‘sociaal 

rechtvaardige’ argument voor diversiteit heeft duidelijk raakvlakken met de publieke 

dimensie. Verschillende initiatieven van de overheid, vastgesteld beleid maar ook regelgeving 

zoals de Wet SAMEN, proberen een bijdrage te leveren aan de totstandkoming van een divers 

personeelsbestand.  



                                            Oog voor verschil?! 
    

                                                                                                                                                       79 

 

Ook de individualistische benadering van diversiteitsbeleid die ik hanteer heeft raakvlakken 

met de publieke dimensie. Organisaties kunnen deze manier van diversiteitsbeleid inzetten als 

middel om werknemers aan te trekken en om werknemers te behouden. Op deze manier 

kunnen talenten op de arbeidsmarkt optimaal worden benut en behouden organisaties hun 

concurrentiepositie. Diversiteitsbeleid kan de krapte op de arbeidsmarkt het hoofd bieden; 

organisaties kunnen effectief gebruik maken van beschikbare werknemers.  

 

Daarnaast kan diversiteitsbeleid beter inspelen op de huidige wensen en behoeften die een 

werknemer heeft ten aanzien van werk (in een organisatie). Om de aantrekkingskracht van de 

organisatie te vergroten is het van belang in te spelen op deze wensen van de werknemer. 

Diversiteitsbeleid kan ervoor zorgen dat een werkgever een ‘employer of choice’ wordt.  

Benutten van al het talent is belangrijk, maar ook het talent wat reeds in een organisatie 

aanwezig is. Door middel van diversiteitsbeleid gericht op individuen kan dit talent naar 

boven worden gehaald.  

 

Door het opstellen van diversiteitsbeleid kunnen organisaties een bijdrage leveren aan de 

gevolgen van de krapte op de arbeidsmarkt. Een individualistisch diversiteitsbeleid kan 

inspelen op behoeften van werknemers en kan op die manier ook de arbeidsparticipatie 

verhogen. Er kan rekening gehouden worden met wensen van werknemers, zoals deeltijd 

werken en flexibele arbeidstijden.  
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