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Interventies voor een inclusieve rijksoverheid 
De Rijksoverheid wil haar werknemers een inclusieve werkomgeving bieden. Dit omschrijft de Rijksover-
heid als een werkomgeving waarin iedereen zichzelf kan zijn, zich vrij voelt om de eigen mening te ge-
ven, zich gewaardeerd en gerespecteerd voelt, en waar werknemers zich in een veilige leeromgeving 
kunnen ontwikkelen. Het gaat om een cultuur die vrij is van uitsluiting, discriminatie, pesten en intimida-
tie. Binnen de verschillende ministeries en organisatieonderdelen wordt een veelheid aan interventies 
ingezet om inclusie te bevorderen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) 
heeft, vanuit haar coördinerende en ondersteunende rol, Regioplan verzocht om onderzoek te doen 
naar deze inclusie-interventies.  
 
Focus en aanpak van het onderzoek 
Initieel was hierbij het doel om twintig succesvolle inclusie-interventies in kaart te brengen bij de Rijks-
overheid. Met als uitgangspunt een door het ministerie van BZK opgestelde longlist zijn in verschillende 
stadia interventies geselecteerd die aan criteria voldeden van relevantie en beschikbare informatie. Tij-
dens de uitvoering van het onderzoek bleek dat de juiste data niet beschikbaar was om twintig interven-
ties te beschrijven, of om uitsluitsel te geven over de mate waarin de interventies in de praktijk succes-
vol waren.  
 
Wel geeft het onderzoek een blik op elf interventies die in de praktijk zijn ingezet binnen de Rijksover-
heid, bij verschillende organisatieonderdelen. Dit op basis van documentstudie, interviews en praktijk-
observatie. Ook geven we op basis van literatuuronderzoek een blik op de werkzame mechanismen die 
deze interventies kunnen bevatten. Veel van de onderzochte interventies vloeien voort uit het rijks-
brede strategisch personeelsbeleid 2025. We zagen een nadruk op doelen gericht op individuele ge-
dragsaanpassing. In mindere mate werd ook ingezet op procesmatige veranderingen. De volgende inter-
venties zijn onderzocht: 
- Workshop Sociale Veiligheid en Diversiteit & Inclusiviteit bij het ministerie van Defensie 
- Inclusieve inkoopprocessen bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat: Rijkswaterstaat 
- Interdepartementaal cross-coaching-programma bij het ministerie van BZK: Uitvoeringsorganisatie 

Bedrijfsvoering Rijk  
- Trainingen begeleiden van/leidinggeven aan medewerkers met een arbeidsbeperking bij het minis-

terie van BZK: Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk 
- Inclusie-onderzoek onder medewerkers bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
- Training Omgaan met Verschillen bij het ministerie van Justitie en Veiligheid 
- Ambassadeursnetwerk bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
- Diversity Academy bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het ministerie van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
- Medewerkersnetwerken bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat: Rijksdienst voor On-

dernemend Nederland 
- Leeratelier van het Leer- en Ontwikkelplein bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegen-

heid, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport  

- Training Diversity of Thought: Rijksbreed beschikbaar en onder andere uitgevoerd bij het ministerie 
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport  

 
Basiselementen voor effectief inclusiebeleid 
Verder zijn op basis van literatuurstudie een zestal basiselementen beschreven die organisaties hand-
vatten geven om inclusiebeleid, en de interventies die daarbinnen worden ontwikkeld, zo effectief mo-
gelijk in te richten. Deze zijn niet bedoeld als volledig overzicht of als stappenplan, maar kunnen wel 
houvast en inspiratie geven bij het werken aan inclusie. We bespreken hoe organisaties rekening kun-
nen houden met het inclusief inrichten van de employee journey, met daarbij ook bijzonder oog voor 
inclusief werven en selecteren. Verder moet een organisatie aandacht schenken aan het opstellen van 
doelen die zo haalbaar mogelijk zijn en die goed bij de visie van de organisatie aansluiten. Dat kan een 
organisatie het beste doen door de doelen SMART te formuleren. Één van de belangrijkste activiteiten 
die organisaties kunnen inzetten, en ook meteen het grootste knelpunt, is meten en monitoring van be-
hoeften op de werkvloer en de afloop van interventies zelf. Daarnaast moeten organisaties hun beleid 
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en interventies ook goed afstemmen op behoeften met betrekking tot specifieke diversiteitsdimensies, 
zoals bijvoorbeeld gender of culturele achtergrond. Tot slot is het van belang dat organisaties zorgen dat 
er draagvlak voor het D&I-beleid binnen een organisatie is om interventies daadwerkelijk goed te laten 
landen. 
 
Aanknopingspunten voor het versterken van inclusie binnen de rijksoverheid 
Ten slotte biedt het onderzoek onderstaande vijf aanknopingspunten voor het versterken van inclusie 
binnen de rijksoverheid. Deze bieden elk een aparte invalshoek; ook is er op aspecten overlap tussen de 
aanknopingspunten. Gelijktijdig werken aan alle vijf de punten kan daardoor zorgen voor synergie.  
 
1. Versterk het inbedden van interventies in een samenhangend beleidsplan.  
De interventies waarover wij rapporteren in dit onderzoek zijn ingebed in een grotere beleidscontext 
van aandacht voor D&I. Dit is positief. Toch betekent ‘aandacht voor D&I’ niet noodzakelijkerwijs het-
zelfde als een samenhangend beleidsplan waarbij wordt gestuurd op synergie tussen interventies voor 
het bevorderen van inclusie. Het verdient aanbeveling na te gaan waar mogelijkheden bestaan derge-
lijke samenhangende beleidsplannen te formuleren of aan te scherpen. En om te zorgen voor stevigere 
regie in de uitvoering van de plannen. Een goed beleidsplan is gestoeld op inzicht in wat er speelt in de 
organisatie. Naast aandacht voor inclusie als positief doel, is het hierbij ook nuttig om in de analyse ex-
pliciet de processen te betrekken die voor ongelijkheid en achterstelling zorgen, zoals racisme. In ons 
onderzoek merkten wij op dat dit veelal impliciet blijft. 
 
2. Investeer meer in monitoring en evaluatie.  
Door gering meten en monitoren is het lastig voor organisaties om goed grip te hebben op de manier 
waarop interventies worden uitgevoerd, en de effecten van de interventies. Zo hebben wij in dit onder-
zoek geen informatie kunnen verzamelen op basis waarvan wij kunnen vaststellen in welke mate er voor 
interventies SMART doelen zijn geformuleerd. Hieruit volgt dat er winst is te behalen door meer gebruik 
te maken van meten en monitoring. Hierbij kan het helpend zijn om creatief na te denken over metho-
den voor meting en monitoring, omdat ook minder geijkte methoden nuttige inzichten kunnen opleve-
ren. Bij het versterken van monitoring en evaluatie zal het in sommige gevallen mogelijk zijn om voort te 
bouwen op de wat meer informele feedbackprocessen waarover wij bij sommige interventies informatie 
hebben kunnen verzamelen.  
 
3. Let op de balans tussen inzet op psychologische en procesmatige veranderingen.  
Bij de onderzochte interventies ligt de nadruk op het gebruik van psychologische mechanismen. Daar-
naast is het van groot belang om ook stevig in te zetten op interventies die zich richten op procesmatige 
mechanismen. Met andere woorden, de inzet op verandering bij individuen moet vergezeld gaan van 
investeringen in verandering in samenwerkingsverbanden en de organisatie als geheel. Dit is cruciaal om 
een verandering bij individuen goed te laten bijdragen aan een meer structurele verandering in verhou-
dingen en manieren van doen op de werkvloer. 
 
4. Houd balans in de verhouding tussen de ambities en de beschikbare menskracht.   
Betrokkenen ervaren dat in hun organisatiecontext diversiteit en inclusie echt op de agenda staan. De 
balans tussen de uit te voeren taken en gestelde doelen enerzijds, en de daarvoor beschikbare mens-
kracht anderzijds, is echter een punt van aandacht. Het verdient aanbeveling na te gaan in hoeverre een 
onbalans tussen ambities en beschikbare menskracht optreedt. Hierbij kan het SMART formuleren van 
doelen ook ondersteunend werken. Het expliciet uitwerken van doelen, inclusief beredenering van de 
benodigde inspanningen en haalbaarheid, geeft immers zicht op de afwegingen die nodig zijn voor een 
goede verhouding tussen ambities en uitvoeringskracht. 
 
5. Versterk mogelijkheden voor leren en uitwisseling tussen organisatieonderdelen.  
Uitwisseling van ervaringen, kennis en netwerk binnen de Rijksoverheid geeft kansen om gezamenlijk te 
leren. Zulke uitwisseling vereist zowel beschikbare informatie als menskracht. Op beide punten vormde 
het traceren van informatie een grotere uitdaging dan voorzien in ons onderzoek. De oorzaak voor deze 
hobbels bij het traceren van informatie lijkt deels te liggen in het simpelweg niet beschikbaar zijn van 
informatie, doordat relatief weinig wordt gedaan aan meting en monitoring. En deels bleek bestaande 
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informatie moeilijk te traceren en ontsluiten. De drie belangrijkste redenen die wij hiervoor tegenkwa-
men waren, in willekeurige volgorde: druk bezette agenda’s, wisselingen van personeel, en terughou-
dendheid om informatie te delen. Het inzicht in deze hobbels en redenen kan aangegrepen worden als 
aanknopingspunten om te werken aan het verbeteren van de voorwaarden voor Rijksbreed uitwisselen 
en leren. Op die manier kan nog steviger worden voortgebouwd op de inspanningen die al door velen 
met toewijding worden gedaan om te werken aan een inclusieve Rijksoverheid. 
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1.1 Aanleiding  

De Rijksoverheid wil haar werknemers een inclusieve werkomgeving bieden. Dit omschrijft de Rijksover-
heid als ‘een werkomgeving waarin iedereen zichzelf kan zijn, zich vrij voelt om de eigen mening te ge-
ven, zich gewaardeerd en gerespecteerd voelt, en zich waar werknemers zich in een veilige leeromge-
ving kunnen ontwikkelen. Het gaat om een cultuur die vrij is van uitsluiting, discriminatie, pesten en inti-
midatie’. Op deze manier komen alle ambtenaren, in hun diversiteit, het beste tot hun recht. Hiernaast 
vergroot een inclusieve organisatiecultuur ook de betrokkenheid en retentie van werknemers in de pu-
blieke sector, en daarmee draagt het bij aan een effectievere en innovatievere Rijksoverheid (Celik et al., 
2013). Het doel is om te komen tot een inclusief werkklimaat voor alle werknemers, waarbij er specifiek 
aandacht is voor de aspecten gender, etniciteit, arbeidsbeperking en seksuele oriëntatie. 
 
Binnen de verschillende ministeries en organisatieonderdelen wordt een veelheid aan interventies inge-
zet om inclusie te bevorderen. Deze interventies worden door verschillende partijen bedacht, ontwor-
pen en uitgevoerd. Van niet al deze interventies is bekend hoe ze zijn opgebouwd en welk effect wordt 
beoogd. En voor een nog kleiner aantal geldt dat duidelijk is in hoeverre de interventies daadwerkelijk 
bijdragen aan de doelen. Het ministerie van BZK wil, vanuit haar rol als een coördinerend en ondersteu-
nend ministerie, het zicht op de ingezette interventies vergroten en kennisuitwisseling over het werken 
aan inclusiviteit bevorderen. Daarom heeft het ministerie heeft Regioplan gevraagd om onderzoek te 
doen naar randvoorwaarden en succesfactoren van inclusie-interventies binnen de Rijksoverheid. Het 
doel hiervan is om inspiratie te bieden aan Rijksambtenaren die met dit onderwerp aan de slag gaan, en 
kennis te vergroten over wat daadwerkelijk werkt binnen de specifieke context van de Rijksoverheid.  
 
Initieel was dit onderzoek ontworpen om 20 succesvolle inclusie-interventies in kaart te brengen bij de 
Rijksoverheid. Tijdens de uitvoering van het onderzoek bleek dat de benodigde data niet beschikbaar 
was om meer dan 11 interventies te beschrijven, of om uitsluitsel te geven over de mate waarin de in-
terventies in de praktijk succesvol waren. Wel geeft dit onderzoek een blik op 11 interventies die wor-
den ingezet, en brengt op basis van literatuuronderzoek in beeld welke werkzame mechanismen deze 
interventies kunnen bevatten. Daarnaast brengt het onderzoek randvoorwaarden in kaart waaraan een 
organisatie moet voldoen om een samenhangend en effectief pakket aan inclusie-interventies aan te 
bieden. Elk hiervan illustreren wij met een voorbeeld van een door ons onderzochte interventie binnen 
de Rijksoverheid waarin in de praktijk aandacht is besteed aan het vervullen van deze randvoorwaarde.  
 

1.2 Doel en vraagstelling van het onderzoek 

Het uiteindelijke doel van het onderzoek is om veelbelovende inclusie-interventies bij de Rijksoverheid 
en randvoorwaarden voor succes van de interventies in kaart te brengen, zodat Rijksambtenaren deze 
ook in hun organisatie(onderdeel) in kunnen zetten.  

 

Deze doelstelling is vertaald naar de volgende onderzoeksvragen per interventie:  
1. Wat is het doel van de interventie: welke problemen worden aangepakt/welke kansen worden be-

nut? 
2. Op welk niveau (individu, samenwerkingsrelatie, organisatie) richt de interventie zich? 
3. Hoe ziet de interventie er in de praktijk uit, qua aanpak en werkwijze? 
4. Welke praktische do’s en don’ts zijn te onderscheiden in de uitvoering? 
5. Bij welke organisatiecontext past de interventie? 
6. Welke verdere randvoorwaarden gelden? 
7. Welke resultaten boekt de interventie in de praktijk? 
 
Daarnaast zijn de volgende twee onderzoeksvragen geformuleerd: 
8. Wat zijn basiselementen voor het waarborgen van effectief inclusiebeleid die we uit de literatuur 

kunnen identificeren? 
9. Welke aanknopingspunten bieden de antwoorden op de bovenstaande vragen voor het versterken 

van inclusie binnen de Rijksoverheid? 
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1.3 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 bieden we onze methodologische verantwoording: een schets van de opzet van dit on-
derzoek, de methoden die zijn gebruikt, en ons analysekader. In hoofdstuk 3 duiken we in de basisele-
menten voor effectief inclusiebeleid binnen organisaties. We baseren dit hoofdstuk op een literatuuron-
derzoek, en vullen dit aan met illustraties uit het huidige onderzoek. In hoofdstuk 4 staan we stil bij de 
elf interventies die wij hebben onderzocht. In hoofdstuk 5 staan we stil bij aanknopingspunten die ons 
onderzoek kan bieden voor het versterken van inclusie bij de Rijksoverheid.  
In de bijlagen volgt een uitgebreide beschrijving van elke interventie en aanvullende informatie ten be-
hoeve van de onderzoeksverantwoording. 
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2.1 De twee niveaus van onderzoeksgestuurd D&I-beleid 

Vanuit wetenschappelijk onderzoek is veel bekend over de mechanismen en randvoorwaarden van in-
terventies op het gebied van inclusie. Het is van belang voor organisaties om hierop voort te bouwen bij 
het opzetten van interventies, want helaas blijkt dat goedbedoelde interventies soms juist afdoen aan 
de inclusiviteit van een organisatie, of überhaupt geen effect hebben op inclusiviteit. Het door Ellemers 
et al. (2018) ontwikkelde model van onderzoeksgestuurd diversiteitbeleid benadrukt het belang van 
voortbouwen op wat er uit wetenschappelijk onderzoek bekend is over werkingsprincipes en randvoor-
waarden. Door de bij het Rijk ingezette interventies tegen het licht te houden van deze wetenschappe-
lijke inzichten, kan beter beoordeeld worden in hoeverre de interventies kans van slagen hebben. Dit is 
het eerste niveau van het model, waarin we vaststellen hoe aannemelijk het is dat een interventie de 
doelen gesteld door een organisatie kan halen. 
 
Het tweede niveau van het model omvat het in de praktijk onderzoeken van de mate waarin ingezette 
interventies bijdragen aan het behalen van de beoogde doelen. Dit is een vervolgstap die buiten het be-
stek valt van het huidige onderzoek. 

 

Figuur 2.1 De twee niveaus van onderzoeksgestuurd diversiteitbeleid, overgenomen van Ellemers et al., 2018 

 

 
 

2.2 Beoordeling van de effectiviteit van interventies 

Om in beeld te brengen in hoeverre een interventie kans heeft op het behalen van de doelen gesteld 
door de organisatie, hebben wij een beoordelingskader gehanteerd dat voortbouwt op de door Movisie 
ontwikkelde criteria voor de databank Effectieve Sociale Interventies (Movisie, 2016). Aan de hand van 
deze criteria kunnen interventies worden gecategoriseerd van ‘goed beschreven’ tot ‘goed onderbouwd’ 
tot ‘effectief’. Deze eerste twee categorieën corresponderen met het eerste niveau van onderzoeksge-
stuurd diversiteitbeleid, waarop onze focus ligt bij dit onderzoek. De categorisering ‘effectief’ correspon-
deert met het tweede niveau van onderzoeksgestuurd diversiteitbeleid, die wij in dit onderzoek buiten 
beschouwing laten. De volgende figuur geeft de kernpunten weer.  
 
 
 
 
 
 
  

2 Methodologische verantwoording 



 

9 
 

Figuur 2.2 Beoordelingskader met niveaus van onderbouwing effectieve sociale interventies 

 
 

Zoals gezegd richten wij ons in dit onderzoek op het eerste niveau van onderzoeksgestuurd diversiteit-
beleid, om tot goed onderbouwde interventies te komen. 
 
Wij hebben interventies in beeld gebracht op basis van documentstudies en interviews met betrokke-
nen, zodat we kunnen vaststellen of er aan het basisniveau van goed beschreven interventies wordt vol-
daan. Vervolgens hebben wij op basis van wetenschappelijk onderzoek getoetst of de werkzaamheid 
van de interventie aannemelijk is, zodat we kunnen vaststellen of er aan het niveau goed onderbouwde 
interventies wordt voldaan. Hiertoe hebben wij een literatuuronderzoek uitgevoerd, waarbij wij voor 
verschillende typen interventies in kaart hebben gebracht op welke mechanismen deze zijn gebaseerd, 
en welke randvoorwaarden gelden. Hiervoor hebben we veel gebruikgemaakt van overzichtsstudies en 
kennisdossiers over de inzet van inclusie-interventies in Nederlandse organisaties. We gebruikten onder 
andere rapporten zoals ‘Het Moet Wel Werken’ (Senen et al., 2021), dat naar de Nederlandse Inclusivi-
teitsMonitor verwijst, de KIS-publicatie ‘Wat werkt bij het verminderen van discriminatie’ (KIS 2020), en 
de Talent naar de Top-publicatie over best practices in D&I binnen een organisatie (Talent naar de Top, 
2022). Wanneer er lacunes waren in onderzoek naar een Nederlandse context hebben wij die aangevuld 
met internationaal onderzoek naar inclusie en inclusie-interventies. Voor een volledig overzicht van de 
gebruikte literatuur kan de lezer gebruikmaken van onze bronnenlijst na hoofdstuk 5, en het overzicht 
van mechanismen en wetenschappelijke inzichten in onze analysekader in bijlage 2.  
 

2.3 Analysekader 

Een effect van een interventie op individuen, samenwerkingsverbanden of de organisatie is aannemelijk 
wanneer er sprake is van mechanismen die leiden tot de gewenste uitkomst. Op basis van eerder onder-
zoek hebben we mechanismen in kaart gebracht die inclusiever gedrag of een verhoogde ervaring van 
inclusie als uitkomst hebben. We maken een onderscheid tussen psychologische mechanismen en pro-
cesmatige mechanismen. Psychologische mechanismen zijn voornamelijk gericht op individueel gedrag 
en leiden tot verhoging van inclusiviteit door werknemers zelf meer open te maken ten opzichte van di-
versiteit. Bij psychologische mechanismen kan men denken aan bewustwording van de eigen vooroor-
delen ten opzichte van minderheidsgroepen, of confrontatie met eigen gedrag dat bijdraagt aan uit-
sluiting van anderen (Hofhuis & Van ’t Hoog, 2010; Talent naar de Top, 2022; UU, ongedateerd). Deze 
verandering kan worden bereikt door bijvoorbeeld trainingen of workshops te houden. 
 

Sterke aanwijzingen 
voor effectiviteit uit 

onderzoek

Goede aanwijzingen voor 
effectiviteit uit onderzoek

Eerste aanwijzingen voor effectiviteit 
uit onderzoek

Werkzaamheid van de interventie is aannemelijk 
op basis van wetenschappelijke modellen, theorie 

en/of literatuur

Het verband tussen aanleiding, doelen, doelgroep en aanpak 
is duidelijk beschreven

Aanleiding, doelgroep, doelen, aanpak, randvoorwaarden, 
overdraagbaarheid en onderzoek naar praktijkervaringen zijn beschreven. 

Onderdeel hiervan is in kaart brengen op welk niveau (individu, 
samenwerkingsrelaties, organisatie) de interventie primair effect beoogt.

EFFECTIEF
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Procesmatige mechanismen zijn voornamelijk gericht op samenwerkingsverbanden en de organisatie 
als geheel, en leiden tot verhoging van inclusiviteit door een verandering in verhoudingen op de werk-
vloer in gang te zetten. Bij procesmatige mechanismen kan men denken aan het vergroten van de zeg-
genschap van medewerkers binnen organisaties, bijvoorbeeld door medewerkersnetwerken te facilite-
ren en te ondersteunen, zodat medewerkers meer verbinding met elkaar en de organisatie krijgen, maar 
ook zodat ze zich vrijer voelen om hun mening te geven en hun behoeften aan te kaarten, wat zorgt 
voor een organisatie die rekening houdt met iedereen (Korkmaz et al., 2022; Shore et al., 2018; Talent 
naar de Top, 2022). 
 
In ons analysekader geven we een overzicht van alle mechanismen die we hebben geïdentificeerd in het 
kader van dit onderzoek. Per mechanisme noemen we de interventies die in de literatuur worden ge-
ïdentificeerd als het middel waardoor het mechanisme in werking treedt. Daarnaast noteren we de 
randvoorwaarden die volgens de literatuur de werkzaamheid van een interventie kunnen waarborgen. 
Dit zijn bijvoorbeeld stappen die organisaties moeten nemen om ervoor te zorgen dat trainingen goed 
worden ontvangen, of dat effecten van interventies op langere termijn in werking blijven. Ons analyse-
kader kunt u in bijlage 2 vinden, met een overzicht van de mechanismen, de interventies die per mecha-
nisme van toepassing zijn, en de randvoorwaarden die nodig zijn om succes te waarborgen. Daarnaast 
vermelden wij ook de bronnen die de werkzaamheid van een interventie in kaart brengen. 
 
Om de interventies in detail te analyseren, hebben we de verkregen data langs deze mechanismen ge-
legd. Dat deden we door na te gaan hoe de verschillende elementen uit het beoordelingskader al dan 
niet terugkomen in de data over elk van de interventies. Deze elementen corresponderen met de onder-
ste twee lagen van de ‘piramide’ in het beoordelingskader in figuur 2.2. We hebben onder andere doel, 
doelgroep, aanpak en de praktijkervaringen met de interventies beschreven voor zover mogelijk was op 
basis van de beschikbare informatie, en vervolgens hebben we deze informatie gebruikt om de volgende 
onderwerpen in kaart te brengen: 
- of een positief effect van een interventie aannemelijk is op basis van wetenschappelijke inzichten en 

eerder onderzoek; 
- of de uitvoerders van een interventie de randvoorwaarden waarborgen; 
- of de interventie – en de bijbehorende mechanismen – de juiste manier is om het doel van de inter-

ventie te behalen. 
In bijlage 2 hebben wij een schematische weergave opgenomen van het beoordelingskader waarmee we 
alle interventies hebben geanalyseerd. Ook in de gevallen waarbij we op basis van de beschikbare infor-
matie een interventie niet zodanig konden beschrijven dat werd voldaan aan de criteria voor ‘goed be-
schreven’ (de onderste twee lagen van de piramide in figuur 2.2), hebben wij toch verkend welke me-
chanismen mogelijk optreden in deze interventie. Deze eerste indicatie van mogelijke mechanismen be-
tekent dus niet dat in die gevallen aan de criteria voor ‘goed onderbouwd’ wordt voldaan. Dit is immers 
niet mogelijk wanneer niet eerst aan de criteria is voldaan voor ‘goed beschreven’.  
 

2.4 Bredere context cruciaal voor effectiviteit interventies 

De auteurs van het model van onderzoeksgestuurd diversiteitbeleid benadrukken dat het belangrijk is 
dat niet alleen de individuele interventies van goede kwaliteit zijn. Het is ook essentieel dat aandacht 
voor inclusie integraal is vormgegeven. Om die reden plaatsen we de individuele interventies ook in de 
context van zes typen basiselementen van effectief inclusiebeleid. In eerder onderzoek kwam naar vo-
ren dat deze van belang zijn voor een succesvol beleid op het gebied van inclusie. Ook is bekend dat 
deze in de context van Nederlandse organisaties belangrijke aanknopingspunten bieden voor organisa-
ties om diverser en inclusiever te worden (Senen et al., 2021). In hoofdstuk 3 gaan wij dieper in op deze 
basiselementen van effectief inclusiebeleid (vanaf nu: basiselementen). 
 

  



 

11 
 

2.5 Dataverzameling 

Aanpassingen in onderzoeksaanpak 
In onderstaande paragrafen geven wij een overzicht van de onderzoeksactiviteiten die wij hebben on-
dernomen, en de data en resultaten die deze hebben opgeleverd. Voordat we hierop ingaan, is het 
van belang te noemen dat deze onderzoeksaanpak in een aantal opzichten afweek van het oorspron-
kelijke plan. Initieel was voorzien in een grondige toetsing van twintig succesvolle interventies. Het 
bleek in de praktijk niet mogelijk de hiervoor benodigde data te verzamelen. Een belangrijke reden 
hiervoor was dat de beoogde respondenten voor interviews en focusgroepen niet getraceerd konden 
worden of lieten weten niet beschikbaar te zijn voor deelname aan het onderzoek. Ook vielen meer-
dere interventies af omdat deze niet voldeden aan het criterium dat nauw betrokkenen deze als ‘suc-
cesvol’ bestempelden, en/of het criterium dat er documentatie beschikbaar was over de interventie. 
Uiteindelijk hebben wij data kunnen verzamelen over elf interventies. Aangezien de dataverzameling 
minder uitvoerig was dan beoogd, zowel wat betreft het aantal interventies als wat betreft de data 
die we over die interventies konden verzamelen, is ook de reikwijdte van de conclusies die we kun-
nen trekken beperkt. Zo kan op basis van dit onderzoek geen uitsluitsel worden gegeven over de 
mate waarin de beschreven interventies in de praktijk succesvol waren.  
In afstemming met de klankbordgroep is er daarom voor gekozen om de focus van het onderzoek 
deels te verleggen naar het bespreken van de bredere context van stevig inclusiebeleid, waarbinnen 
specifieke interventies kunnen worden ingezet. Hiertoe is onderzoeksvraag 8 tijdens de loop van het 
onderzoeksproces geformuleerd. Hierbij speelde ook mee dat het ministerie van BZK Regioplan had 
verzocht om op basis van het onderzoek naast het huidige onderzoeksrapport ook een praktische ‘in-
spiratiegids inclusie-interventies’ te maken. Inzichten uit literatuuronderzoek over de bredere context 
van inclusie-interventies leenden zich ook goed voor benutting in deze publicatie. Daarnaast is onder-
zoeksvraag 9 toegevoegd, met als doel de uitgevoerde onderzoeksactiviteiten te benutten voor re-
flectie op mogelijkheden om het werken aan inclusie bij de Rijksoverheid te versterken. 

 
Inventarisatie en selectie interventies 
Om de interventies te selecteren ter bestudering in ons onderzoek hebben we gebruikgemaakt van een 
vooronderzoek aangeleverd door het ministerie van BZK. Dit vooronderzoek is gebaseerd op inzichten 
uit een interne monitorrapportage over diversiteit en inclusie binnen de Rijksoverheid, en verrijkt door 
een stagiair van BZK. Het vooronderzoek bevatte een lijst van interventies op het gebied van inclusie die 
uitgevoerd zijn binnen de Rijksoverheid in de periode 2020-2022. Het vooronderzoek bevatte enkele in-
dicaties over bij welke interventies aanwijzingen van effectiviteit aanwezig waren. Vervolgens hebben 
we dit vooronderzoek uitgebreid door te spreken met een aantal betrokkenen, voornamelijk D&I-advi-
seurs werkzaam bij verschillende ministeries, die ons een beeld hebben gegeven van interventies die zij 
geslaagd vonden, en interventies waarover ze positieve feedback terugkregen van deelnemers. Op basis 
van deze stappen hebben we een longlist van 74 interventies opgesteld. 
 
Op basis hiervan hebben we een shortlist samengesteld van 33 interventies die mogelijk in aanmerking 
kwamen om diepgaand te onderzoeken voor deze studie. We hebben hiervoor ook rekening gehouden 
met spreiding tussen ministeries, om ervoor te zorgen dat zo veel mogelijk departementen vertegen-
woordigd zouden zijn. We hebben ook rekening gehouden met spreiding in typen interventies, om zo 
een zo compleet mogelijk beeld te geven van de pogingen tot inclusie die binnen de Rijksoverheid wor-
den gedaan. Negen interventies op deze shortlist bleken na uitvoering van de volgende stappen in de 
dataverzameling te voldoen aan criteria van relevantie en een minimum aan beschikbare informatie. 
Deze interventies hebben we zodoende geïncludeerd in deze studie. Het onderzoek naar deze negen 
interventies leverde in sommige gevallen aanvullende informatie op over interventies die wij konden 
toevoegen aan de shortlist en dus aan ons onderzoek. Op basis hiervan hebben we twee interventies 
toegevoegd. Eén hiervan was al bekend bij ons was en in onze longlist was opgenomen, en één die we 
aanvankelijk niet in het vizier hadden. In totaal hebben we elf interventies meegenomen in dit onder-
zoek. 
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Interviews en documentstudie 
Bij alle interventies hebben we minstens een interview uitgevoerd met de coördinator en/of de uitvoer-
der van de interventie. Daarnaast hebben we per interventie documenten verzameld, op basis van be-
schikbaarheid. In bijlage 2 is een overzicht te vinden van de interviews en documenten die ten grondslag 
liggen aan onze analyse. 

 

Analyse 
Op basis van het literatuuronderzoek, de documentstudie en de interviews met betrokkenen is per in-
terventie een beschrijvende analyse gemaakt met aandacht voor aanleiding en doel van de interventie; 
doelgroep; aanpak; mechanismen; randvoorwaarden; praktijkervaringen en (ervaren) resultaten, en 
praktische informatie over de interventie (zie bijlage 1). Deze analyse is tot stand gekomen op basis van 
triangulatie van de data die uit de verschillende bronnen zijn verkregen.  

 

Om de eerste stap van niveau 1 van dit model uit te voeren, hebben we de beschrijvingen van de inter-
venties langs ons analysekader gelegd. Zo hebben we getoetst of de interventie voldoet aan weten-
schappelijke kennis over mechanismen en randvoorwaarden. Op basis van wetenschappelijke kennis 
hebben we in beeld gebracht wat aannemelijk maakt dat deze interventies daadwerkelijk effect zullen 
hebben. We beschikken niet over data op basis waarvan we kunnen vaststellen in hoeverre de beschre-
ven mechanismen in de praktijk zijn gebracht en welke effecten de interventies in de praktijk hadden. 
Om deze reden is de reikwijdte van onze conclusies beperkt: we brengen in beeld hoe en waarom de 
interventies succes kunnen hebben, maar kunnen geen uitspraken doen over de mate waarin de inter-
venties ook in de praktijk succesvol waren.  
 
Vervolgens is op basis van de elf interventies een overkoepelende beschouwing gemaakt van de uitvoe-
ring en opbrengsten van de onderzochte interventies. Dit hebben we gedaan aan de hand van de 
thema’s uit het analysekader, en de basiselementen van effectief inclusiebeleid.  
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3.1 Inleiding 

Om daadwerkelijk een succesvolle interventie te realiseren moet men niet alleen rekening houden met 
de specifieke randvoorwaarden die voor een goed verloop van de interventie zelf zorgen, maar ook met 
bepaalde aspecten van de organisatorische context die ervoor zorgen dat de interventie effect kan sor-
teren binnen deze organisatorische context. Naast aandacht voor de mechanismen die de werkzaam-
heid van verschillende interventies waarborgen, en de randvoorwaarden daarvoor, besteden wij 
daarom in dit onderzoek ook aandacht aan de bredere contextuele en organisatorische inbedding die 
van belang is om de interventies goed te laten ‘landen’ en effecten te laten beklijven. 
 
In dit hoofdstuk bespreken wij zes basiselementen die nodig zijn voor het waarborgen van succes voor 
inclusie-interventies. Hierbij bouwen wij voort op de inzichten die zijn verzameld door de Nederlandse 
InclusiviteitsMonitor (Senen et al., 2021). De Nederlandse InclusiviteitsMonitor (NIM) is een initiatief dat 
bedrijven en organisaties op weg naar meer inclusief werkgeverschap helpt door uit de wetenschap on-
dersteuning aan te bieden. Dit doet de NIM onder andere door in kaart te brengen welke wetenschap-
pelijke inzichten organisaties kunnen helpen om inclusiever te worden, en door te monitoren in hoe-
verre deze inzichten ook daadwerkelijk worden toegepast, en wat werkt voor Nederlandse bedrijven en 
organisaties.  
Elk van de basiselementen illustreren wij op basis van het huidige onderzoek met voorbeelden van inter-
venties bij de Rijksoverheid waarbij aan het genoemde basiselement is gewerkt. De ambitie is hierbij 
niet om een volledig overzicht te bieden van wat een organisatie kan doen voor effectief inclusiebeleid. 
Ook valt het buiten de kaders van het huidige onderzoek om diepgaand te bespreken hoe de basisele-
menten zich tot elkaar verhouden en elkaar kunnen overlappen of versterken. Wel kan de informatie in 
dit hoofdstuk dienen als startpunt, houvast en inspiratie, toegespitst op lezers die aan inclusie binnen de 
Rijksoverheid werken. 
 

3.2 The employee journey 

Wat is het? 
Met de employee journey wordt bedoeld: alle fases van de carrière van een medewerker binnen een or-
ganisatie. Deze begint met wat instroom wordt genoemd (aantreden of aangesteld worden binnen een 
organisatie), gaat door met groei naar andere functies, oftewel doorstroom, en eindigt met uitstroom, 
het verlaten van de organisatie voor een andere functie, om met pensioen te gaan, of om andere rede-
nen (Senen et al., 2021). Een inclusieve employee journey betekent dat er aandacht is voor de inclusivi-
teit van alle fases van deze ‘reis’, zodat er oog is voor alle medewerkers in hun diversiteit, bijvoorbeeld 
bij procedures die organisaties hanteren gedurende de employee journey. Daarnaast geeft een inclu-
sieve employee journey medewerkers het gevoel dat ze gewaardeerd worden en zichzelf kunnen zijn. Dit 
kan worden gewaarborgd door binnen de organisatie concrete stappen te zetten die ervoor zorgen dat 
alle medewerkers gelijke kansen krijgen, en dat alle medewerkers zeggenschap hebben binnen de orga-
nisatie. 
 
Om een inclusieve employee journey te waarborgen moet een organisatie ernaar streven om gelijke 
kansen voor alle sollicitanten te creëren bij instroom, ongeacht hun achtergrond. Zo kan bij instroom 
aandacht worden geschonken aan een culture-fair assessment1 van de kwaliteiten van een sollicitant. Zo 
kunnen meetinstrumenten worden vermeden die gebaseerd zijn op het beheersen van begrippen die 
meer betekenis hebben in de ene cultuur dan in een andere cultuur (Hoogsteder en Borges Dias, 2016). 
Er kan bijvoorbeeld ook meer aandacht komen voor inclusief taalgebruik bij vacatureteksten. 
 
Daarnaast moet een organisatie ook bij doorstroom meer aandacht besteden aan de diversiteit aan be-
hoeften van medewerkers voor hun verdere groei. Werkgevers kunnen bijvoorbeeld meer rekening 
houden met een verscheidenheid wat betreft wensen en vaardigheden van werknemers om zo onder-
steuning te bieden die nauwer bij alle medewerkers aansluit als het gaat om groei en ontwikkeling. Een 
 
1 Met culture-faire tests is de voorspellende waarde van de test-scores vergelijkbaar voor verschillende culturele groepen. 

3 Basiselementen van effectief inclusiebeleid 
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voorbeeld van een middel hiervoor zijn mentoringprogramma’s waarbij junior en senior medewerkers 
aan elkaar worden gekoppeld om inzichten te delen en ondersteuning aan te bieden (Hulsegge et al., 
2022). Door actief te investeren in mentoringprogramma’s kunnen organisaties ervoor zorgen dat me-
dewerkers uit groepen die moeilijker aansluiting met de organisatie vinden ook meer ondersteuning krij-
gen.  
 
Een organisatie moet ook oog hebben voor de redenen voor uitstroom, en ruimte geven aan medewer-
kers om zich gehoord te voelen. Werkgevers kunnen bijvoorbeeld beter vragen naar de redenen voor 
uitstroom, en ook ruimte maken voor het eventueel uiten van ontevredenheid over inclusie op de werk-
vloer. Een manier om dat te doen is door structureel exitinterviews op te nemen in uitstroomprocedu-
res, en daarin vragen op te nemen naar ervaringen op de werkvloer. 
 
Een inclusieve employee journey houdt rekening met het verhogen van inclusiviteit bij alle drie de fa-
ses, zodat inclusiviteit is gewaarborgd tijdens de gehele ‘reis’ en niet slechts bij één of enkele etappes.  
 
Waarom is het belangrijk?  
Een inclusieve employee journey staat aan de basis van een inclusieve organisatie (Senen et al., 2021). 
Eerder onderzoek laat zien dat sommige groepen benadeeld worden in alle fases van de employee jour-
ney. Mensen met een migratieachtergrond stromen bijvoorbeeld in het algemeen minder vaak in bij or-
ganisaties dan mensen zonder een migratieachtergrond, groeien minder vaak door naar hogere functies 
binnen de organisatie, en stromen vaker uit naar WW of bijstand (Ponds, Middeldorp, Tempelman & 
Vriend, 2018). Meer aandacht voor de verschillende fases van deze ‘reis’ en de manier waarop ze inclu-
siever kunnen worden gemaakt kan deze benadeling van mensen uit sommige minderheidsgroepen ver-
minderen of zelfs voorkomen. Ervoor zorgen dat de employee journey inclusief is en dat er oog is voor 
rechtvaardigheid in procedures draagt eraan bij dat medewerkers zich gewaardeerd voelen in hun unici-
teit, en zich tegelijkertijd welkom voelen in de organisatie. Zo draagt een inclusieve employee journey bij 
aan het verbeteren van de positie van individuele medewerkers en ondervertegenwoordigde groepen.  
 
Daarnaast is een inclusieve employee journey ook belangrijk met betrekking tot de groei van de organi-
satie zelf. Aandacht voor de employee journey kan voor een diverser personeelsbestand zorgen, met 
groeimogelijkheden voor alle verschillende groepen binnen een organisatie. Zo kan de organisatie meer 
talent behouden en ook daarnaast inclusiever worden door processen op de werkvloer aan te passen 
voor het accommoderen en benutten van meer diversiteit.  
 
Concrete handvatten in de praktijk 

 Om een inclusieve employee journey te waarborgen moeten organisaties niet alleen rekening hou-
den met de verschillende elementen die zorgen voor de inclusiviteit van elke aparte fase, maar ook 
moeten ze de verschillende fases van deze reis in een samenhangend beleid, en op een systemati-
sche wijze, aanpakken (Senen et al., 2021). Uit eerder onderzoek naar organisaties blijkt dat de 
meeste inspanningen om de employee journey inclusiever te maken gericht blijven op instroom, wat 
voor een toenemende mate van diversiteit binnen de organisatie zorgt. Er bestaat vaak weinig oog 
voor de doorstroom van medewerkers met een andere achtergrond dan de meerderheid, en er is 
nog minder aandacht voor goede uitstroomgesprekken die gekoppeld worden aan doelstellingen 
voor instroom en doorstroom. 

 

 Daarnaast moet dit samenhangende beleid veel oog hebben voor inclusiviteit als geheel binnen een 
organisatie en niet alleen voor diversiteit als een element van inclusie (Ellemers et al., 2018). Een val-
kuil is om vooral aandacht te besteden aan het vergroten van diversiteit. Maar daarnaast is het be-
vorderen van een inclusief werkklimaat essentieel. Bovendien kan dit ook een positief zelfverster-
kend effect hebben. Bij steeds meer vertegenwoordiging van minderheidsgroepen in formele en in-
formele netwerken bijvoorbeeld, kunnen deze medewerkers ook bijdragen aan verdere bevordering 
van inclusie (Engen, Bleijenbergh & Paauwe, 2008). 
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 Een andere belangrijke voorwaarde voor een inclusieve employee journey is inclusief leiderschap. 
Inclusief leiderschap houdt in dat leidinggevenden medewerkers binnen de organisatie, in hun ver-
scheidenheid, kunnen ondersteunen en aandacht hebben voor hun gevarieerde behoeften en in-
breng (Korkmaz et al., 2022). Een voorbeeld hiervan is de ondersteuning die leidinggevenden aan 
medewerkers uit ondervertegenwoordigde groepen kunnen geven om zo hun doorstroom binnen te 
organisatie te bevorderen (Çelik, 2021). 

 
Voorbeelden uit de praktijk 
In ons onderzoek zijn we geen interventies tegengekomen die zich op alle fases van de employee journey 
richten. Wel hebben we een interventie onderzocht die zich richt op een specifieke fase van deze reis 
die vaak onderbelicht blijft, namelijk de doorstroom. Om de doorstroom van medewerkers uit onderver-
tegenwoordigde groepen verder te bevorderen heeft de Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk 
(UBR) een interdepartementaal cross-coaching programma ontwikkeld om de doorstroom te bevorde-
ren van ‘de ambitieuze medewerker, die door achtergrond, oriëntatie, cultuur of ervaring diversiteit toe-
voegt en die zichzelf ziet groeien naar een rol binnen de top van de Rijksoverheid’ (zie bijlage 2 voor een 
gedetailleerde beschrijving van deze interventie). Door middel van dit programma krijgen deze mede-
werkers persoonlijke mentoring en kunnen ze met hun vragen over groei en ontwikkeling terecht bij 
topambtenaren of managers. Omdat het programma zich specifiek richt op medewerkers die door ach-
tergrond, cultuur, of ervaring diversiteit toevoegen aan de organisatie, worden ze ook aangemoedigd 
om deze achtergrond en positie mee te nemen in gesprekken over hun groei en ontwikkeling. Uit de 
praktijkervaringen blijkt dat deze junior medewerkers hierover dan ook nuttige inzichten meekrijgen die 
ze kunnen inzetten voor hun verdere groei binnen de organisatie. 
 

3.3 Inclusief wervings- en selectieproces 

Wat is het? 
Inclusieve wervings- en selectieprocessen zijn gericht op het inclusiever maken van instroom binnen 
een organisatie, dat wil zeggen: het werken aan toevoegen van nieuwe medewerkers op een zo inclu-
sief mogelijk manier. Zo kunnen organisaties niet alleen mensen vanuit verschillende groepen in de 
maatschappij verwelkomen op de werkvloer, maar er ook voor zorgen dat er ruimte wordt gecreëerd 
voor diverse perspectieven en inbreng. 
 
Geijkte manieren waarop werving en selectie wordt uitgevoerd werken vaak (onbedoeld) bevoordelend 
voor groepen die meer vertegenwoordigd zijn binnen de organisatie of de maatschappij. Voorbeelden 
hiervan zijn vacatureteksten die sommige groepen meer aanspreken dan anderen, of de netwerken die 
worden gebruikt om vacatures te verspreiden, die sommige groepen makkelijker bereiken dan anderen. 
Een ander voorbeeld betreft selectieprocessen – vooroordelen kunnen een rol spelen bij de keuzes die 
selectiecommissieleden maken. Om gelijke kansen aan alle (potentiële) sollicitanten te geven kunnen 
organisaties wervings- en selectieprocessen inclusiever inrichten.  
 
Waarom is dit belangrijk?  
Onderzoek laat zien dat de manier waarop vacatures worden uitgezet een invloed heeft op hoe aantrek-
kelijk ze zijn, en voor wie ze aantrekkelijk zijn (Gaucher et al., 2011; Senen et al., 2021). Vacatures kun-
nen een indruk geven van de werkcultuur van een organisatie, en bijvoorbeeld signalen geven over wie 
bij een organisatie hoort (Beukema et al., 2018). Verder blijkt uit onderzoek dat de manier waarop vaca-
tures worden geformuleerd vaak een negatieve invloed heeft op de bereidheid van mensen uit bepaalde 
ondervertegenwoordigde groepen om te solliciteren. Vrouwen vinden bijvoorbeeld vacatures minder 
aantrekkelijk waarin wordt gevraagd om eigenschappen die traditioneel als mannelijk worden opgevat 
(Gaucher et al., 2011). Om inclusieve instroom te bevorderen moeten organisaties dus rekening houden 
met de verwoording van een functieomschrijving, en in hoeverre die goed aansluit bij de belevingswe-
reld van verschillende groepen (Senen et al., 2021). 
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Daarnaast laat onderzoek zien dat ook de manier waarop kandidaten worden geselecteerd bij kan dra-
gen aan uitsluiting (Talent naar de Top, 2022). Door vooroordelen en zowel expliciete als impliciete dis-
criminatie kunnen selectiecommissies kandidaten uit bepaalde groepen bij voorbaat uitsluiten van een 
selectieprocedure. Experimenteel onderzoek in Nederland laat zien dat in het algemeen sollicitanten 
met een migratieachtergrond minder vaak worden uitgenodigd voor een gesprek dan sollicitanten zon-
der migratieachtergrond bij gelijke geschiktheid (Thijssen, Coenders & Lancee, 2021). Daarom moeten 
organisaties niet slechts vacatures voor verschillende groepen aantrekkelijk maken, maar moeten ze 
zich ook gaan inspannen voor het verminderen van bias2 en vooroordelen bij selectieprocedures. 
 
Concrete handvatten in de praktijk 
In de maatregelen die kunnen worden genomen zijn twee richtingen te onderscheiden: maatregelen die 
als doel aanpassingen in het wervingsproces hebben, en maatregelen die als doel aanpassingen in het 
selectieproces hebben. Bij alle maatregelen blijft het belangrijk dat ze niet als losse interventies worden 
ingevoerd, maar ingebed zijn in een samenhangend beleidsplan over het aanpassen van werving en 
selectie (Senen et al., 2021). 
 
Wervingsproces 

 Organisaties moeten rekening houden met hoe ze vacatureteksten formuleren, en moeten termino-
logie vermijden die het signaal geeft dat zij een voorkeur hebben voor een bepaalde groep (ze moe-
ten bijvoorbeeld opletten dat de profielbeschrijving niet gericht is op karakteristieken die traditio-
neel als mannelijk worden beschouwd, of ze moeten opletten dat ze geen karakteristieken noemen 
die voornamelijk worden gebruikt om een etnische groep te beschrijven). 

 

 Daarnaast kunnen organisaties manieren verkennen om vacatures te verspreiden via meer dan de 
gebruikelijke kanalen. Dit kan bijvoorbeeld door actief op zoek te gaan naar netwerken van groepen 
die ondervertegenwoordigd zijn in de organisatie, en via hen vacatures verspreiden. Er zijn ook ge-
specialiseerde bureaus die organisaties kunnen helpen met het werven van ondervertegenwoor-
digde groepen. 

 

 Tot slot moeten organisaties ook actief communiceren over hun D&I-beleid, en hoe ze D&I priorite-
ren binnen de organisatie. Er zijn verschillende manieren waarop een organisatie de juiste toon en 
het juiste medium kan vinden om D&I-beleid breder te communiceren. Een organisatie kan bijvoor-
beeld via sociale media, openbare jaarverslagen of hun eigen website iets vertellen over hun activi-
teiten bij het bevorderen van D&I (Senen et al., 2021). Dit kunnen organisaties doen door hun diver-
siteitsstatement openbaar te delen, maar ook door bijvoorbeeld een visuele representatie van diver-
siteit binnen de organisatie weer te geven (Senen et al., 2021). Hoewel visuele diversiteit op zichzelf 
niet voldoende is, kan het een signaal afgeven dat er ruimte is voor diversiteit binnen de organisatie.  

 

 Wel moeten organisaties opletten dat zij niet naar inclusie kijken vanuit de bril van numerieke re-
presentatie van diversiteit. Op de langere termijn draagt dat niet bij aan het inclusiever maken van 
een organisatie en worden vooroordelen en stereotypen met betrekking tot verschillende groepen 
niet aangepakt. 

 
Selectieproces 

 Organisaties kunnen trainingen aanbieden aan selecteurs en recruiters om vooroordelen en onbe-
doelde bevoordeling of benadeling van groepen aan te pakken (Senen et al., 2021). Trainingen met 
betrekking tot inclusief werven en selecteren kunnen bijdragen aan bewustwording, maar ook aan 
meer oog hebben voor hoe de rechtvaardigheid van procedures kan worden bewaakt (Talent naar 
de Top, 2022). 

 
 
2 ‘Bias’ is de vertekening of afwijking ten opzichte van een resultaat. In de context van inclusieve selectieprocedures verwijst bias 
naar het resultaat waarbij kandidaten die lijken op wat wordt gezien als de ‘norm’ een voordeel genieten ten opzichte van kandi-
daten die worden gezien als ‘afwijkend van een norm’. 
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 Daarnaast kunnen organisaties divers samengestelde selectiecommissies aanstellen. Het divers sa-
menstellen van selectieteams bevordert de herkenning van kwaliteiten bij sollicitanten met andere 
achtergronden dan de meerderheid in een organisatie (Celik et al.,2013). 

 Tot slot kunnen organisaties de beoordelingen van kandidaten onafhankelijk laten uitvoeren door 
de commissieleden. Zo moeten de verschillende leden van de selectiecommissies expliciet verant-
woording afleggen voor hun keuzes en moeten ze ook bewust nadenken over waarom hun voorkeur 
naar een bepaalde kandidaat uitgaat. Zo kan er ook worden gekeken of er consensus is, en zo niet, 
waarom niet.  

 
Voorbeelden uit de praktijk 
Tijdens onze studie zijn we een interventie tegengekomen die op organisatorisch niveau werving en se-
lectie inclusiever wil maken, door relevante processen inclusiever te maken. 
Het Inkoop Uitvoeringscentrum Bedrijfsvoering Rijkswaterstaat (voortaan: inkoop bedrijfsvoering RWS) 
wil inkoop van bedrijfsvoering voor de Rijksoverheid inclusiever maken, gebaseerd op het nationaal plan 
Maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) 2021-2025. Dit betekent dat de diensten die middels een 
aanbesteding door inkoop bedrijfsvoering RWS worden ingekocht voor de Rijksoverheid, expliciet oog 
moeten hebben voor hoe ze bijdragen aan diversiteit en inclusie. In de eerste pilot waarbij inkoop be-
drijfsvoering RWS inclusiever probeert in te kopen is er een offerteaanvraag uitgezet voor het uitvoeren 
van de werving en selectie voor de 2022-lichting van het Rijkstraineeprogramma. Inkoop bedrijfsvoering 
RWS heeft bij deze aanbesteding eisen gesteld aan het verwerken van inclusiviteit in het plan van aan-
pak dat de uitvoerende partij voorstelt voor het uitvoeren van de selectieprocedure van de Rijkstrai-
nees. Door deze eis te stellen hebben alle deelnemende partijen moeten reflecteren op de manier 
waarop selectie wordt gedaan, en hebben ze mogelijke valkuilen moeten identificeren met betrekking 
tot de inclusiviteit van de procedure. Deelnemende partijen moesten oplossingen voorstellen voor ge-
ïdentificeerde risico’s. De winnende partij had een aantal valkuilen geïdentificeerd waarbij een selectie-
procedure mogelijk nadelig zou kunnen uitpakken voor sollicitanten uit ondervertegenwoordigde groe-
pen, en had hiervoor ook concrete oplossingen voorgesteld, waarbij de selectieprocedure als geheel zou 
worden aangepast tot een inclusievere procedure. Een voorbeeld van een aanpassing betrof de cogni-
tieve-capaciteitentest die een vast onderdeel is van assessments en selecties. Het uitvoeringsbureau 
heeft deze test verwijderd uit de selectieprocedure vanwege inherente biases die de dominante groep 
in de maatschappij bevoordelen, bijvoorbeeld doordat een dergelijke test veel gebruikmaakt van gezeg-
des en spreekwoorden die uit de dominante cultuur komen en minder bekend zijn bij sollicitanten met 
andere culturele achtergronden. De culture-faire vervanging was een game-based assessment dat meer 
gericht is op vaardigheden. 
 

3.4 SMART geformuleerde doelstellingen 

Wat is het? 
Veel onderzoek en eerdere ervaringen laten zien dat heldere, SMART-geformuleerde doelstellingen voor 
de organisatie cruciaal zijn. SMART betekent dat de doelen Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch 
en Tijdgebonden geformuleerd zijn. Door doelen op deze manier tastbaarder te maken worden ze ook 
makkelijker te bereiken, doordat de vertaalslag naar daadwerkelijke interventies op de werkvloer meer 
voor de hand ligt. Daarnaast zijn SMART-geformuleerde doelstellingen beter te monitoren en evalueren. 
Omdat de doelen concreet zijn uitgewerkt, is het makkelijker om monitoringskaders te ontwikkelen en 
toe te passen. Zo kunnen organisaties een goed overzicht krijgen van het bereik van hun doelen en be-
leid.  
 
Waarom is het belangrijk? 
Zonder SMART-geformuleerde doelstellingen lopen organisaties het risico dat hun visie op inclusie en 
verandering vaag en abstract blijft. Het is daarom cruciaal dat organisaties hun visie concretiseren, en 
dat kunnen ze doen aan de hand van SMART-doelstellingen. Door de concretisering van de visie – dat wil 
zeggen door duidelijk te formuleren wat een organisatie wil bereiken – kan een organisatie deze visie 
makkelijker vertalen naar interventies. SMART-doelen lenen zich ook beter voor het vaststellen van het 
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doelbereik. Gewenste effectiviteit kan makkelijker worden geuit in meetbare elementen en zo blijven 
organisaties minder vaak hangen in de opzetfase van een aanpak voor inclusie.  
 
Het beste kan een organisatie SMART-doelen vanuit een helder geformuleerd en integraal beleid formu-
leren. Dit is belangrijk om twee redenen. Ten eerste kan een integraal beleid zorgen voor meer  
synergie tussen de verschillende doelen. Zo kunnen interventies met verschillende doelen bij elkaar aan-
sluiten en elkaar juist versterken (Senen et al., 2021). Ten tweede kan integraal beleid bredere inzichten 
bieden met betrekking tot inclusie binnen de organisatie. Zo kunnen organisaties niet alleen het doelbe-
reik van specifieke interventies goed meten, maar kunnen ze ook beter zicht krijgen op organisatiespeci-
fieke behoeften en ontwikkelingen, en die aanpakken. Organisaties kunnen bijvoorbeeld in kaart bren-
gen welke domeinen van het beleid, of welke groepen medewerkers, extra aandacht nodig hebben. 
 
Concrete handvatten in de praktijk 

 Om SMART-doelen te formuleren moet een organisatie bij elk onderdeel aan de volgende zaken den-
ken (Lawlor, 2012): 
o Specifiek – Waar gaat het doel precies over? Wat hoopt de organisatie te bereiken? 
o Meetbaar – Hoe kan een organisatie vaststellen of een doel ook daadwerkelijk wordt behaald? 

Wat zijn manieren om uitkomsten te meten? Kunnen uitkomsten worden geuit in cijfers? 
o Acceptabel – Passen de doelen ook binnen de visie van een organisatie, is er draagvlak voor? 
o Realistisch – Zijn de doelen te behalen, ook kijkend naar het functioneren van de organisatie? 
o Tijdgebonden – Wat is de tijdlijn om de doelen te behalen en is die redelijk? 

 Daarnaast blijft het belangrijk om oog te hebben voor flexibiliteit. Een organisatie verandert steeds, 
en soms op onvoorspelbare manieren; daarom is het belangrijk om met de verandering mee te kun-
nen gaan zonder dat de doelstelling uit het oog wordt verloren. Dat betekent dat organisaties bij de 
uitvoering van een interventie, of de tussendoelstelling, in staat moeten zijn om die aan te passen 
aan de behoeften van de organisatie, maar ze moeten hun aanvankelijke einddoel niet loslaten door 
veranderde omstandigheden. 

 Het is belangrijk om rekening te houden met meerdere aspecten van diversiteit, en net zoals bij de 
employee journey, rekening te houden met alle fases en ervaringen van medewerkers binnen de or-
ganisatie. Zo kan een organisatie op alle vlakken inclusiviteit bevorderen, en zo versterken alle 
aparte interventies en doelen elkaar. 

 Organisaties moeten SMART-geformuleerde doelen altijd inbedden in een organisatiebreed inte-
graal D&I-beleid.  

 
Voorbeelden uit de praktijk 
Een voorbeeld van werken met samenhangende doelstellingen en het werken richting het SMART for-
muleren van doelen kan worden gevonden bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het 
ministerie is bezig met D&I door de hele organisatie en heeft haar doelen geformuleerd op vier verschil-
lende vlakken: instroom en doorstroom, organisatiecultuur, formele processen en structuren binnen de 
organisatie, en competenties van leiders. Alle vier de vlakken dragen samen bij aan het bevorderen van 
inclusie binnen SZW, maar geven ook mogelijkheden om interventies gericht op elk vlak apart te ontwik-
kelen en uit te voeren. Om dit laatste te kunnen doen is SZW actief bezig met het concretiseren van 
deze bredere D&I-doelen. Dit wordt gedaan door interventies op te stellen die gericht zijn op een van de 
vier bovengenoemde vlakken.  
De concretisering van D&I-doelstellingen binnen SZW kunnen we illustreren aan de hand de Diversity 
Academy. De Diversity Academy is volgens de uitvoerder die we spraken ontwikkeld als een concretise-
ring van het tweede vlak waarvoor doelen worden geformuleerd, namelijk de organisatiecultuur. In ons 
onderzoek hebben wij niet kunnen vaststellen dat er volledig SMART-geformuleerde doelstellingen zijn. 
Wel blijkt uit de verzamelde informatie dat de bredere organisatiedoelen op het niveau van de interven-
tie zelf zijn uitgewerkt, waarbij onder andere rekening wordt gehouden met de haalbaarheid. Aan de 
hand van de Diversity Academy streeft SZW naar een meer open organisatiecultuur door verschillende 
gevoelige thema’s bespreekbaar te maken binnen de organisatie. Zo komen medewerkers in aanraking 
met D&I-thematiek en worden gesprekken daarover genormaliseerd binnen de organisatie. De organisa-
tie signaleert dat hiermee wordt bijgedragen aan een verandering in sociale normen. Tegelijk worden 



 

20 
 

ook medewerkers uitgenodigd om zelf actief bij te dragen aan deze veranderingen. Op die manier 
draagt de interventie bij aan veranderingen in de organisatiecultuur naar een inclusievere werkplek.  
 

3.5 Meten en monitoring 

Wat is het? 
In het kort refereert meten en monitoring aan het proces dat zich richt op het inzicht krijgen in en inven-
tariseren van inclusiegerelateerde vraagstukken binnen een organisatie. Meten en monitoring kan die-
nen voor het verkrijgen van inzicht in de stand van zaken binnen de organisatie, behoeften van mede-
werkers, en diversiteit- en inclusie-gerelateerde problemen op de werkvloer. Deze inzichten kan een or-
ganisatie vervolgens gebruiken om inclusiebeleid te ontwikkelen dat beter aansluit bij de behoeften op 
de werkvloer, en interventies ontwikkelen die deze behoeften ook daadwerkelijk aanpakken. Meten en 
monitoring kan vervolgens inzicht opleveren in de ontwikkeling en uitkomsten van interventies die 
door een organisatie worden ingezet om inclusie te verhogen; zo kunnen organisaties beoordelen of in-
terventies de gestelde doelen hebben gehaald en of ze ook daadwerkelijk positieve veranderingen op de 
werkvloer in gang zetten.  
Om de behoeften van medewerkers en de organisatie in kaart te brengen, kunnen werkgevers bijvoor-
beeld medewerkerstevredenheidsonderzoeken uitvoeren waarbij medewerkers het inclusieklimaat in 
een organisatie kunnen beoordelen, hun zorgen met betrekking tot inclusievraagstukken kunnen uiten, 
en kunnen signaleren welke ondersteuning nog nodig is vanuit de organisatie. 
Bij het meten en de monitoring van interventies moeten organisaties gerichter de uitkomsten van een 
interventie meten, en koppelen aan de doelstelling van de interventie. Hierdoor kunnen organisaties 
goed zicht krijgen op de mate waarin gestelde doelen worden behaald door middel van de interventie. 
Het is hierbij belangrijk dat de doelen SMART geformuleerd zijn, zie sectie 3.4. Bij de evaluatie van de 
uitkomsten hoort ook het beschrijven en analyseren van omgevingsfactoren die een rol spelen in hoe 
een interventie zijn doelen behaalt. Een organisatie moet bijvoorbeeld niet alleen kijken naar de ervarin-
gen die deelnemers van een training hebben, maar ook naar het draagvlak binnen de organisatie voor 
het onderwerp van een training, en wat dat betekent voor de ervaringen van deelnemers. 
Welke meetmethoden het meest geschikt zijn hangt onder andere af van het type interventie en het 
type beoogde uitkomsten. Zo kunnen voor het verkrijgen van inzicht in veranderingen over de langere 
termijn methoden als periodieke impactevaluaties en periodieke medewerkerstevredenheidonder-
zoeken geschikt zijn.  
 
Waarom is het belangrijk? 
Meten en monitoring ligt ten grondslag aan een succesvol inclusiebeleid binnen organisaties. Door op 
systematische wijzen te meten en te monitoren kan een organisatie vaststellen wat er überhaupt moet 
gebeuren op het terrein van inclusie, en daarbij ook de eigen inspanningen evalueren. 
 
Zonder meten en monitoring lopen organisaties het risico dat de interventies die zij op inclusievlak be-
denken en uitvoeren niet aansluiten bij de behoeften van medewerkers en wat er speelt op de werk-
vloer. Daarnaast kunnen organisaties het succes van interventies niet vaststellen zonder de uitkomsten 
van interventies te monitoren. Dit laatste is ook nuttig voor het verder aanpassen van interventies zodat 
ze zo goed mogelijk werken en zo veel mogelijk inclusie binnen de organisatie kunnen bevorderen. 
 
Daarnaast draagt meten en monitoring bij aan langetermijninzichten in de doorwerking van een inter-
ventie. Is de vergroting van inclusie een momentopname, of is er daadwerkelijk een succesvolle aanpas-
sing binnen de organisatie bereikt, die op langere termijn de organisatie inclusiever maakt? Dit kan al-
leen door follow-ups worden vastgesteld. 
Uit literatuur over inclusie en diversiteit binnen organisaties blijkt meten en monitoring een van de 
minst bereikte randvoorwaarden in inclusiebeleid, waardoor inzicht in de werking van inclusie-interven-
ties in bredere zin achterblijft.  
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Concrete handvatten in de praktijk 

 Om succesvol te kunnen meten en monitoren moet een organisatie allereerst een duidelijk en sa-
menhangend monitoringsplan hebben. Hierbij is niet één beste meetmethode aan te wijzen; of bij-
voorbeeld interviews, enquêtes, documentstudie of statistisch onderzoek naar cijfers passend is 
hangt af van de gestelde doelen en geselecteerde activiteiten, en de mogelijkheden van de organisa-
tie.  

 Daarnaast moet de organisatie duidelijk de verantwoordelijkheid beleggen voor het bijhouden van 
de voortgang van meten en monitoring binnen de organisatie. Dit geldt ook voor het meten en mo-
nitoren van individuele interventies: iemand moet verantwoordelijk zijn voor het evaluatieproces 
van een interventie en ervoor zorgen dat alle stappen worden gezet. 

 

 Organisaties hebben ook veel baat bij het delen van de resultaten van verschillende onderzoeken 
met medewerkers, zowel medewerkerstevredenheidsonderzoeken als interventie-evaluaties. Het 
delen van de resultaten kan er onder andere voor zorgen dat er meer bewustzijn is over wat er 
speelt in een organisatie, en dat er meer draagvlak wordt gecreëerd voor het D&I-beleid en bijbeho-
rende interventies.  

 

 Voor een samenhangende aanpak van meten en monitoring moet een organisatie ervoor zorgen dat 
alle interventies worden gemonitord, en dat er ook steeds aanpassingen worden gedaan op basis 
van de inzichten verkregen uit meten en monitoren. Daarnaast is het belangrijk dat interventies wor-
den afgestemd op de behoeften en wensen van medewerkers. Daarom is het belangrijk om vóór het 
opzetten van interventies eerst te onderzoeken wat er speelt in een organisatie. 

 

 Meten is geen eenmalig iets. Organisaties moeten ook periodiek blijven meten, zowel de stand van 
zaken binnen een organisatie om te kijken hoe die verandert en hoe behoeften ontstaan of worden 
vervuld, als de uitkomsten van interventies op langere termijn. 

 
Voorbeelden uit de praktijk 
Bij het ministerie van OCW heeft de D&I-afdeling een onderzoek onder medewerkers opgezet en uitge-
voerd dat specifiek om inclusie ging. De aanleiding hiervoor was het besef dat er veel diversiteit op de 
werkvloer bestaat, maar dat deze diversiteit, en de ervaringen ermee, nog niet goed in beeld waren ge-
bracht. Medewerkers werd een breed scala aan vragen gesteld, zoals hun thuisgevoel binnen de organi-
satie, en hun ervaring met inclusie en inclusief leiderschap op de werkvloer. Hen werd ook gevraagd 
naar ervaringen met discriminatie en uitsluiting. Om beter in kaart te brengen of de ervaringen verschil-
len per groep, werd mensen ook gevraagd om (vrijwillig) achtergrondkenmerken aan te geven, zoals cul-
turele identiteit of arbeidsbijzonderheid. 
Het onderzoek leverde nuttige informatie op met betrekking tot ervaringen met inclusie en uitsluiting 
binnen OCW, en gaf ook meer inzichten in groepen die nog niet goed in kaart waren gebracht. Dit betrof 
zowel groepen die al in het vizier van OCW waren maar wier behoeften nog niet bekend waren, als groe-
pen die eerder nog niet geïdentificeerd waren door OCW. Voorbeelden hiervan zijn de verschillende be-
hoeften van oudere en jongere medewerkers die aan het licht kwamen, en verschillen tussen ervaringen 
van LHBTI+-medewerkers en medewerkers die niet tot de LHBTI+-groep behoren. Vervolgens werden 
resultaten van dit onderzoek ook gedeeld met de medewerkers zelf, wat heeft bijgedragen aan meer 
draagvlak voor het D&I-beleid binnen het ministerie. Het ministerie heeft mede op basis van het onder-
zoek de beleidsprioriteiten wat betreft D&I verder aangescherpt. 
 

3.6 Diversiteitsdimensies binnen D&I beleid 

Wat is het? 
Een goed D&I-beleid is gebaseerd op inzicht in de belemmeringen en kansen die er spelen wat betreft 
specifieke diversiteitsdimensies. Dit zijn kenmerken of identiteiten die relevant zijn voor vraagstukken 
rondom inclusie in de organisatie, zoals bijvoorbeeld gender, etnische afkomst, seksuele oriëntatie, of 
het hebben van een arbeidsbijzonderheid. Door te weten wat er op de werkvloer speelt kunnen organi-
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saties op een goed beredeneerde manier inclusiedoelstellingen op organisatieniveau stellen. En voort-
vloeiend daaruit interventies formuleren die waar nodig gericht zijn op inclusie wat betreft specifieke 
diversiteitsdimensies.  
 
Waarom is het belangrijk? 
Er wordt al veel aandacht geschonken aan diversiteitsdimensies en hoe ermee moet worden omgegaan, 
maar de focus ligt hierbij veelal bij zichtbare diversiteitsdimensies (Ashikali et al., 2013; Senen el al., 
2021), voornamelijk culturele achtergrond. Dit doet behoeften die uit andere diversiteitsdimensies kun-
nen ontstaan tekort. Daarnaast kan het zijn dat interventies niet matchen met wat in een organisatie 
nodig is, als niet zorgvuldig wordt afgestemd voor welke dimensies aandacht nodig is.  
 
Door een goede afweging te maken van hoe ze aandacht voor specifieke diversiteitsdimensies kunnen 
combineren met een bredere inclusieaanpak, kunnen organisaties ervoor zorgen dat het beleid bij ie-
dereen op de werkplek goed aansluit. Zo wordt er ook meer draagvlak gecreëerd voor het beleid. Bij 
een exclusieve focus op beleid dat alleen op sommige diversiteitsdimensies is gericht kan weerstand 
ontstaan. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer de meerderheid de eigen positie opeens als bena-
deeld ervaart (Dover et al., 2020). Bij een exclusieve focus op inclusie in het algemeen, zonder oog voor 
diversiteitsdimensies, wordt de benadeelde positie van minderheidsgroepen minder erkend en daar-
door worden ongelijkheden ook minder goed aangepakt. 
Daarom is het belangrijk dat organisaties inventariseren wat nodig is op de werkvloer wat betreft diver-
siteitsdimensies, in combinatie met inclusie in zijn geheel. Voor de beste aansluiting bij de werknemers 
zouden organisaties beleid kunnen formuleren dat bredere D&I-doelen stelt, maar ook aandacht heeft 
voor specifieke ondervertegenwoordigde groepen.  
 
Concrete handvatten in de praktijk 

 Allereerst is het belangrijk om uit te zoeken wat de behoeften binnen de organisatie zijn. Een goede 
manier om dit te doen is aan de hand van een medewerkerstevredenheidsonderzoek.  

 Aandacht voor diversiteitsdimensies en de benadeelde positie van bepaalde groepen is nodig, maar 
niet genoeg; een inclusieve organisatie moet ook interventies opstellen die gericht zijn op inclusie in 
het algemeen en die de positie en zeggenschap van alle medewerkers bevorderen.  

 Er is ook aandacht nodig voor onzichtbare diversiteitsdimensies (zoals religie of genderidentiteit). 

 Er zijn verschillende manieren om voldoende rekening te houden met de behoeften met betrekking 
tot diversiteitsdimensies. Een goede toepassing begint met duidelijkheid scheppen over welke di-
mensies moeten worden geprioriteerd in een specifieke context, en hoe deze in een overkoepelend 
beleid worden meegenomen.  

 
Voorbeelden uit de praktijk 
Ter illustratie van hoe diversiteitsdimensies kunnen worden meegenomen in beleid, kijken we naar de 
banenafspraak, en de trainingen die in het kader daarvan worden gegeven aan leidinggevenden en be-
geleiders van medewerkers met een arbeidsbijzonderheid. Dit wordt ook wel een arbeidsbeperking ge-
noemd. Deze trainingen worden uitgevoerd door de Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR) en 
zijn geheel gericht op arbeidsbijzonderheid als diversiteitsdimensie. Ze geven concrete handvatten voor 
omgangsvormen aan begeleiders en leidinggevenden van medewerkers in deze groep. De specifieke fo-
cus van deze interventie vloeit voort uit beleid: namelijk de uitvoering van de banenafspraak, binnen de 
Rijksoverheid. Deze regeling moet meer kansen bieden aan mensen met een arbeidsbijzonderheid. In 
het beleid wordt dus de gemarginaliseerde positie van deze groep goed herkend, en de interventie zelf 
biedt concrete handvatten voor de mensen die dagelijks bezig zijn met leidinggeven aan of begeleiden 
van mensen met een arbeidsbeperking. De interventie speelt dus in op behoeften van de medewerkers 
in deze minderheidsgroep en geeft handvatten aan hun leidinggevenden en werkbegeleiders om hen 
beter, effectiever en sensitiever te begeleiden op de werkvloer.  
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3.7 Inclusiegevoel en organisatiebreed draagvlak 

Wat is het? 
Een inclusieve organisatie is een organisatie die alle vormen van ervaring, vaardigheden en ideeën waar-
deert, en waarin alle medewerkers zich thuis kunnen voelen zonder dat ze hun uniciteit opgeven (Nishii 
& Rich, 2013; Shore et al, 2011). Daarom zijn twee elementen van groot belang voor het bereiken van 
inclusie binnen een organisatie: organisatiebreed draagvlak voor D&I-beleid, en een gevoel van inclusivi-
teit ervaren door alle medewerkers. 
Binnen een inclusieve organisatie ervaren medewerkers dus een inclusiviteitsklimaat: ze voelen zich 
thuis en tegelijkertijd kunnen ze zichzelf zijn. Daarnaast is er in een inclusieve organisatie draagvlak voor 
D&I binnen alle lagen van de organisatie. Dat wil zeggen dat medewerkers op alle niveaus de toege-
voegde waarde zien en ervaren van D&I-beleid, en het belangrijk vinden dat de organisatie en zijzelf zich 
inzetten voor het bevorderen van inclusie binnen de organisatie3.  
 
Waarom is dit belangrijk? 
Voor een effectief D&I-beleid is het van belang dat medewerkers een inclusiviteitsklimaat ervaren (Elle-
mers et al., 2018). Als de beleving van medewerkers op de werkvloer niet aansluit op de beleidsdoelen 
van de organisatie, dan wordt de organisatie niet als inclusief ervaren. Daarnaast is het belangrijk om 
geen onbedoelde weerstand binnen de meerderheidsgroep te creëren, iets wat kan ontstaan uit beleid 
dat zich alleen maar op bepaalde diversiteitsdimensies richt. Daarom is het belangrijk om alle werkne-
mers actief te betrekken bij D&I-initiatieven, zodat het besef groeit dat inclusie over iedereen gaat (Se-
nen et al., 2021). 
Het is daarbij ook belangrijk dat er draagvlak is voor beleid en interventies die het vergroten van inclusi-
viteit als doel hebben. Zonder draagvlak landen interventies minder goed in een organisatie en kunnen 
ze verdere weerstand oproepen, in plaats van betere samenwerking. Een eerste stap in die richting is 
medewerkers duidelijk te maken waarom maatregelen worden genomen, en deze in te bedden in be-
leid. Het gevoel van inclusie verhogen op het niveau van de organisatie draagt ook bij aan het creëren 
van draagvlak binnen de organisatie. 
 
Concrete handvatten in de praktijk 
Organisaties kunnen concrete stappen zetten om een inclusief klimaat binnen de organisatie te bevor-
deren en het draagvlak voor D&I te verhogen.  

 Allereerst moet een organisatie goed in beeld brengen hoe inclusie op de werkvloer wordt ervaren 
en wat er speelt in de beleving van werknemers.4 

 

 Daarnaast moet een organisatie medewerkers, in al hun diversiteit, betrekken bij het opstellen van 
D&I-beleid. Dit betekent dat beleid niet alleen van bovenaf moet worden opgelegd, maar ook in sa-
menwerking met anderen op de werkvloer moet worden ontwikkeld. Daarom moeten ook verschil-
lende groepen vertegenwoordigd zijn bij het nemen van deze beslissingen. Aandacht moet ook wor-
den geschonken aan de meerderheidsgroep. Wanneer ook zij zich geïncludeerd weten, ontstaat er 
een steviger draagvlak voor te nemen maatregelen. 

 

 Om het draagvlak verder te verhogen kunnen organisaties concrete interventies uitvoeren, zoals 
bijvoorbeeld trainingen organiseren die de voordelen van een D&I-aanpak belichten en bewustwor-
ding omtrent D&I verhogen (Senen et al., 2021). Een andere manier is door medewerkersnetwerken 
aan te moedigen en te ondersteunen. Zo kunnen medewerkers zelf meer invloed uitoefenen op de 
organisatie, door verschillende uitdagingen op de werkvloer aan te kaarten, maar ook door elkaar te 
ondersteunen. 

 
 
3 Draagvlak voor D&I komt op verschillende organisatieniveaus op verschillende manieren tot uiting. Op deze verschillende niveaus 
kunnen verschillende strategieën worden ingezet om draagvlak te versterken. Zie voor meer informatie hierover bijvoorbeeld ‘Ie-
dereen aan boord. Handreiking voor het creëren van draagvlak voor het diversiteits- en inclusiebeleid.’ In juni 2022 gepubliceerd 
door Universiteit Utrecht, SER Diversiteit in Bedrijf en Stichting de Nederlandse InclusiviteitsMonitor. (Bokern et al., 2022).  
4 Dit sluit ook aan bij sectie 3.6, diversiteitsdimensies en de manier waarop zij in beeld moeten worden gebracht, en sectie 3.5, 
over hoe D&I kan worden gemeten. 
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 Wel moeten organisaties de effecten van zulke draagvlakverhogende interventies goed meten en 
monitoren om te kunnen kijken of er daadwerkelijk draagvlak wordt gecreëerd, en of de interventies 
wellicht door sommige medewerkers met weerstand worden ontvangen.  

 

 Daarnaast moeten organisaties ervoor zorgen dat de top ook draagvlak uitstraalt. Dit kan bijvoor-
beeld door voldoende tijd en ruimte vrij te maken vanuit de organisatie om aan de slag te gaan met 
inclusievraagstukken. Dit kan ook door managers beter te trainen in inclusief leiderschap. 

 
Voorbeelden uit de praktijk 
In ons onderzoek zijn we vaak interventies tegengekomen die het klimaat binnen een departement in-
clusiever willen maken. Een voorbeeld is het ambassadeursnetwerk van het ministerie van Volksgezond-
heid, Welzijn en Sport (VWS). Dit ambassadeursnetwerk is erop gericht om onder andere het draagvlak 
binnen het ministerie te vergroten door meer aandacht te besteden aan inclusievraagstukken. Het net-
werk biedt een platform aan medewerkers die meer ondersteuning nodig hebben op het gebied van D&I 
en die willen bijdragen aan het inclusiever maken van de organisatie. Het netwerk heeft daarnaast ook 
als doel om bij te dragen aan een inclusiviteitsgevoel door de zeggenschap van medewerkers te verho-
gen. 
Het netwerk is ontstaan als een initiatief van medewerkers zelf, maar ontvangt veel ondersteuning van 
VWS. De ambassadeurs worden betrokken bij het organiseren van evenementen binnen VWS die voor 
de ambassadeurs belangrijk zijn en die de zichtbaarheid voor verschillende aspecten van D&I verhogen. 
VWS wil de zeggenschap via het ambassadeursnetwerk verder verhogen door de ambassadeurs meer te 
betrekken bij het verder ontwikkelen van D&I-beleid. VWS probeert ook meer draagvlak uit te stralen 
vanuit de organisatie zelf door voortaan uren beschikbaar te stellen voor ambassadeurs, zodat dit werk 
een onderdeel van hun werkpakket en werktaken wordt, en daardoor ook als de norm binnen de organi-
satie wordt gezien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Elf interventies  
beschouwd 
Succes- en ontwikkelpunten 
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4.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk geven we ten eerste een beknopte beschrijving van elk van de elf interventies die we in 
dit onderzoek hebben onderzocht. Daarbij belichten we het doel, de opzet, en de mechanismen die de 
werkzaamheid van een interventie in gang zetten. Na deze bespreking van elk van de individuele inter-
venties volgt in meer overkoepelende zin de beantwoording van onderzoeksvragen 1 tot en met 7, die 
gericht zijn op de opzet en werking van de interventies.  
Hoewel de beschreven interventies een interessante blik bieden op inspanningen die worden geleverd 
binnen de Rijksoverheid, kan zoals eerder gezegd op basis van het huidige onderzoek geen uitsluitsel 
worden gegeven over de mate waarin de interventies in de praktijk succesvol zijn geweest in het beha-
len van de gestelde doelen.  
 

4.2 Elf interventies beschouwd 

 
 
 
 
 
 
 
 

4 Elf interventies beschouwd 

Sociale Veiligheid en Diversiteit & Inclusiviteit   
Ministerie van Defensie  
 
Doel: Het doel van deze workshop is om bewustwording over D&I en sociale veiligheid te verhogen, en ook gedragsaanpassing naar 
meer inclusiviteit binnen teams te bewerkstelligen. Op die manier streeft Defensie er via deze workshop naar om bij te dragen aan  
inclusiviteit binnen de organisatie als geheel, wat een langeretermijndoel van het departement is. 
 
Opzet: Deze eendaagse workshop richt zich op oefeningen en gesprekken met en tussen de deelnemers. De trainers zetten veel in op 
het creëren van een open en veilige sfeer, waarbij (ongemakkelijke) gesprekken in gang kunnen worden gezet. Toch geven de organi-
satoren mee dat het belangrijk is om te beseffen dat de invloed van trainingen als geheel beperkt blijft en de resultaten moeten wor-
den versterkt aan de hand van andere D&I-maatregelen. 
 
Mechanismen: Deze interventie zet in op psychologische mechanismen door het opdoen van kennis te faciliteren, deelnemers te con-
fronteren met eigen gedrag, en door ze verder te helpen om meer reflectievermogen op te bouwen. Al deze inzichten en vaardighe-
den helpen deelnemers hun onbewuste biases beter te leren identificeren. Daarnaast kunnen ze manieren ontwikkelen om minder 
vaak aan de hand van bias te handelen. 
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Diversiteit en Inclusie in het inkoopproces 
Rijkswaterstaat (ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) 
 
Doel: Op korte termijn is het doel van deze interventie om diversiteit- en inclusievraagstukken toe te passen in inkoopprocessen, om 
zo dienstverlening inclusiever te maken. Dit kortetermijndoel draagt ook bij aan een langetermijndoel, namelijk dat in 2030 D&I van-
zelfsprekend wordt in alle organisatorische processen en niet alleen bij inkoop. Alle schakels in de keten binnen een organisatie moe-
ten tegen die tijd een divers personeelsbestand en een inclusieve organisatiecultuur hebben. Ook moet de organisatie door een D&I-
bril naar opdrachten kijken en in staat zijn om D&I-vraagstukken daadwerkelijk in de praktijk te brengen.  
 
Opzet: De invulling van inclusieve inkoop wordt gegeven door de betrokkenen en is afhankelijk van de opdracht. De focus van inclu-
sieve inkoop ligt op het formuleren van gunningscriteria en eisen die rekening houden met inclusiviteit in het uitvoeren van de op-
dracht, en dat vergt veel medewerking vanuit alle schakels in de inkoopmarkt. Het blijft belangrijk dat de opdrachtgever en de klant 
concrete doelen en gunningscriteria stellen om daadwerkelijk hogere inclusiviteit te kunnen bereiken. 
 
Mechanismen: Deze interventie doelt op het inzetten van psychologische mechanismen door te faciliteren dat de betrokkenen zich 
bewuster worden van hun eigen stereotypen en vooroordelen bij het uitzetten van een opdracht, en ook bewuster nadenken over 
hoe ze die vooroordelen kunnen aanpakken. Daarnaast is de interventie ook gericht op procesmatige mechanismen, door in te zetten 
op verandering van sociale normen binnen organisaties. Zo probeert de interventie verwachtingen en doelstellingen die D&I ten 
grondslag hebben te normaliseren binnen een organisatie. 
 

Interdepartementaal cross-coaching-programma 
Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR) (ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) 
 
Doel: Het interdepartementale cross-coaching-programma is een Rijksbrede interventie met als hoofddoel het bevorderen van de 
groei en professionele ontwikkeling van zowel medewerkers die naar hogere functies willen doorstromen, als medewerkers met een 
leidinggevende functie. Hierbij wordt veel gebruik gemaakt van uitwisseling van beelden en visies vanuit de verschillende achtergron-
den van medewerkers. 
Voor ambtenaren die willen doorstromen naar hogere functies is dit een manier om zich verder te ontwikkelen en waar mogelijk con-
crete doelen met betrekking tot doorstroom te ontwikkelen. Voor leidinggevende ambtenaren, voornamelijk managers, is dit een ma-
nier om te leren van andere zienswijzen en hun inzicht aan te scherpen op het gebied van inclusief samenwerken. Daardoor is dit pro-
gramma voornamelijk gericht op individueel niveau: het bevorderen van de groei van medewerkers op professioneel niveau staat cen-
traal in dit traject. Een tweede doel is het bevorderen van inclusief samenwerken door leidinggevenden meer inzicht te geven in sensi-
tief managen. Verwacht wordt dat het behalen van deze twee doelen uiteindelijk ook de inclusie binnen de organisatie als geheel be-
vordert. 
 
Opzet: Dit traject met looptijd van een jaar is voornamelijk gericht op één-op-ééngesprekken, en dat wordt verder gefaciliteerd door 
plenaire sessies waarbij deelnemers meer ondersteuning krijgen om deze gesprekken te voeren, en om de opgedane inzichten in de 
praktijk toe te passen. Het interdepartementale aspect zorgt ervoor dat de koppels niet in een hiërarchische relatie tot elkaar staan, 
waardoor het wederzijde leren beter wordt gefaciliteerd. Het is belangrijk om scherp te hebben wat de persoonlijke ontwikkeldoelen 
van de deelnemers zijn; dat helpt bij het maximaal benutten van de interventie.  
 
Mechanismen: Deze interventie zet in op procesmatige elementen door de groei en uniciteit van medewerkers te bevorderen aan de 
hand van de ondersteuning die wordt aangeboden tijdens het traject, en door inclusief leiderschap te bevorderen door managers in-
zichten te bieden die ze helpen bij inclusiever samenwerken. Daarnaast zet de interventie ook in op het opbouwen van reflectiever-
mogen, een psychologisch mechanisme, om deelnemers beter te helpen nadenken over hun eigen gedrag en manier van handelen 
binnen een team. 
 



 

28 
 

 

 

 
 
 

Trainingen begeleiden van/leidinggeven aan medewerkers met een arbeidsbeperking 
Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR) (ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) 
 
Doel: Het doel van deze trainingen is om enerzijds buddy’s van medewerkers met een arbeidsbeperking beter te leren communiceren 
en omgaan met deze medewerkers, en anderzijds leidinggevenden praktische handvatten te geven over hoe ze medewerkers met een 
arbeidsbeperking het best kunnen begeleiden, aangezien zij rekening moeten houden met de arbeidsbeperking in het dagelijkse werk. 
Deze training moet leidinggevenden en buddy’s dus voorbereiden op het beter begeleiden van medewerkers met een arbeidsbeper-
king.  
 
Opzet: Deze trainingen zijn gericht op het bieden van concrete handvatten aan buddy’s en leidinggevenden waarmee zij op een effec-
tieve wijze kunnen omgaan met medewerkers met een arbeidsbeperking, en hoe ze betere ondersteuning kunnen aanbieden. 
 
Mechanismen: Deze interventie richt zich op een tweetal psychologische mechanismen. Eerst worden deelnemers aangemoedigd om 
kennis op te doen over andere groepen, met name medewerkers met een arbeidsbeperking, en wat deze beperkingen betekenen voor 
de werkvloer. Daarnaast wordt het inleven in een ander gestimuleerd. Deze interventie zet ook in op procesmatige mechanismen, door 
inclusief leiderschap te bevorderen. Zo kunnen leidinggevenden beter inspelen op de behoeften van medewerkers met een arbeidsbe-
perking. 
 

Medewerkersonderzoek inclusie  
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) 
 
Doel: Het doel van dit onderzoek was om een beeld te krijgen van de ervaringen van medewerkers van OCW zelf. De hoofdvraag van 
het onderzoek was als volgt: hoe ervaren medewerkers van OCW inclusie binnen het ministerie en welke verschillen zijn er tussen 
groepen? 
 
Opzet: Dit onderzoek paste binnen een grotere inspanning van OCW om aan D&I te werken, en kreeg ook daardoor veel steun vanuit 
de top van de organisatie. Deze steun heeft een grote rol gespeeld in het succesvol uitrollen van het onderzoek. Daarnaast heeft dit 
onderzoek gediend om de visie van OCW met betrekking tot D&I verder te ontwikkelen. 
 
Mechanismen : Deze interventie zet zich voornamelijk in op procesmatige mechanismen, door inzicht te bieden in inclusie- en uitslui-
tingsprocessen binnen een organisatie. Vervolgens worden deze inzichten gebruikt om aan de slag te gaan met psychologische veran-
dering, door de top van de organisatie en managers meer kennis over andere groepen, voornamelijk ondervertegenwoordigde groepen 
in de organisatie, te laten opdoen. 
 

Omgaan met Verschillen 
Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) 
 
Doel: Het doel van deze interventie is om medewerkers bewuster te maken van verschillende denkwijzen en hoe deze denkwijzen het 
gedrag van de medewerkers beïnvloeden. 
 
Opzet: De interventie betreft een eenmalige bijeenkomst in de vorm van een begeleide dialoog waarbij gesprekken tussen deelnemers 
worden georganiseerd met betrekking tot inclusiethema’s die op de werkvloer relevant zijn. Zo wordt bewustwording gestimuleerd 
doordat mensen actief bezig zijn met het bespreken van hun eigen gedrag.  
 
Mechanismen: Deze interventie steunt op een tweetal psychologische mechanismen om het doel te bereiken, namelijk bewustwording 
van eigen stereotypen en biases, en confrontatie met eigen gedrag. Zo kunnen deelnemers inzicht krijgen in de gevolgen van hun eigen 
gedrag op de werkvloer en beter inzien wanneer ze niet inclusief handelen. 
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Ambassadeursnetwerk 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) 
 
Doel: Het doel van het ambassadeursnetwerk wordt beschreven in het informatieblad dat wordt gedeeld met werknemers die erin 
geïnteresseerd zijn ambassadeur te worden, en luidt als volgt: ‘De Inclusie-ambassadeurs geven aandacht aan inclusief denken en 
handelen van VWS’ers en richten zich op het verbeteren hiervan. VWS moet voor iedereen een veilige en fijne plek zijn om te werken. 
Hier dragen de Inclusie-ambassadeurs aan bij, ieder op diens eigen manier. Daarnaast fungeert de groep als klankbordgroep voor de 
HR-afdeling en het beleid rondom D&I. Zo worden de interventies die binnen VWS gepleegd worden op het gebied van D&I, in de 
groep voorgelegd en/of bevraagd.’ Kort samengevat kan het doel van deze interventie gezien worden als het bevorderen van inclusivi-
teit binnen VWS door de inzet van individuele medewerkers. 
 
Opzet: Het ambassadeursnetwerk is een initiatief van de medewerkers van VWS, gefaciliteerd en ondersteund door VWS als organisa-
tie. Het netwerk richt zich op het organiseren van evenementen en bijeenkomsten die verschillende aspecten van D&I in de schijn-
werpers zetten, en maken D&I ook meer bespreekbaar binnen de organisatie. Doordat er voor de interventie veel steun is vanuit de 
organisatie zelf kunnen de doelen van deze interventie makkelijker worden behaald. 
 
Mechanismen: Deze interventie zet in op procesmatige elementen door veranderingen binnen de organisatie in gang te zetten. Het 
ambassadeursnetwerk bevorderd de zeggenschap van medewerkers en faciliteert meer ruimte en mogelijkheden voor medewerkers 
om hun eigen perspectief te belichten. Daarnaast zet de interventie ook verandering van sociale normen in gang, door zichtbaar aan-
dacht te geven aan D&I en door de doelen van het netwerk als prioriteit binnen het ministerie te stellen. 
 

Diversity Academy 
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) 
 
Doel: De Diversity Academy is een brede interventie in veel opzichten: de interventie is gericht op alle medewerkers van de organisa-
tie, maar is ook inhoudelijk breed en werpt een blik op verschillende vraagstukken die te maken hebben met Diversiteit en Inclusie. Als 
hoofddoel heeft de Diversity Academy het verder voeden van het gesprek over D&I binnen de organisatie op een inhoudelijk niveau, 
door ook aandacht te geven aan thema’s die spelen buiten het ministerie. Daarnaast is het een doel van de Diversity Academy om 
kennis en kunde aan te bieden aan de inclusieambassadeurs, zodat ze op kleinschaliger niveau binnen hun eigen teams en afdelingen 
de D&I-discussie verder op gang kunnen zetten. 
 
Opzet: De Diversity Academy vindt plaats gedurende het hele jaar en omvat een reeks lezingen en masterclasses die verschillende 
aspecten van D&I belichten. Alle bijeenkomsten worden met opzet laagdrempelig gehouden, zodat iedereen, in alle lagen van de orga-
nisatie, toegang heeft. Een dergelijke omvangrijke interventie vergt goed geformuleerde en centraal gestelde doelen, en ook consis-
tentie in de uitvoering. 
 
Mechanismen: De Diversity Academy is een brede interventie en beoogt inclusie te bevorderen door de inzet van zowel psycholo-
gische mechanismen, om gedragsverandering in gang te zetten, als procesmatige mechanismen, gericht op het aanpakken van de 
werkcultuur. Er wordt ingezet op twee psychologische mechanismen, namelijk kennis opdoen over D&I en confrontatie met het eigen 
gedrag van deelnemers, om zo bias aan het licht te brengen en aan te pakken. Daarnaast worden drie procesmatige mechanismen 
ingezet, namelijk blootstellen aan diversiteit, verandering van sociale normen in de organisatie, en het bevorderen van inclusief leider-
schap. Zo beoogt de interventie niet alleen individueel gedrag, maar ook het functionering van de organisatie als geheel inclusiever te 
kunnen maken. 
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Medewerkersnetwerken 
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) (ministerie van Economische Zaken en Klimaat) 
 
Doel: Het doel van de medewerkersnetwerken kan worden beschreven als het verhogen van zichtbaarheid voor de groep binnen de 
organisatie, en het aanbieden van steun aan andere groepsleden. Daarnaast is het een doel van het D&I-netwerk als geheel om de 
krachten van de medewerkersnetwerken te bundelen om zo efficiënter aan gezamenlijke doelen te werken, en om als een klankbord-
groep te fungeren met betrekking tot de D&I-agenda binnen RVO. 
 
Opzet: De medewerkersnetwerken worden voor en door de leden georganiseerd. Ze creëren ruimte waarbij hun leden, en ook andere 
medewerkers in de organisatie, gesprekken kunnen aangaan over hun behoeften. Inbedding binnen een groter D&I-netwerk binnen 
RVO faciliteert meer kennisuitwisseling tussen de netwerken. 
 
Mechanismen: Medewerkersnetwerken als geheel zijn bedoeld om inclusie procesmatig aan te pakken. Ze zetten in op het verhogen 
van de zeggenschap van medewerkers, en op de erkenning en het bevorderen van de uniciteit van medewerkers, in beide gevallen 
door een platform te bieden dat voor meer ondersteuning aan medewerkers kan zorgen. Daarnaast zetten veel activiteiten die de 
netwerken organiseren in op psychologische mechanismen, zoals kennis opdoen over de groepen die worden vertegenwoordigd door 
de netwerken.  

Leeratelier van het Leer- en Ontwikkelplein 
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), en het 
ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) 
 
Doel: Het doel van het Leeratelier is om ondersteuning en begeleiding aan te bieden aan aankomende leidinggevenden die hun lei-
derschapsvaardigheden verder willen ontwikkelen. Het Leeratelier richt zich op de persoonlijke leerdoelen van de afzonderlijke deel-
nemers en het concrete doel kan per keer anders zijn op basis van de behoeften van de deelnemers. Regelmatig is het ontwikkelen 
van inclusief leiderschap een van de subdoelen die wordt behandeld tijdens het Leeratelier. 
 
Opzet: Het Leeratelier is een traject met een duur van een jaar, met terugkerende plenaire en individuele bijeenkomsten. De invulling 
van het Leeratelier is gebaseerd op de persoonlijke leerdoelen van de deelnemers. De groep komt ook plenair bijeen en in die bijeen-
komsten wordt een collectieve leerlijn ontwikkeld, waarbij gezamenlijke doelen uit de persoonlijke doelen worden gedistilleerd. Door 
het maatwerk dat inherent is aan het Leeratelier is flexibiliteit in de opzet en uitvoering een vereiste. 
 
Mechanismen: Het Leeratelier zet in op het bevorderen van inclusief leiderschap door deelnemers waarde te leren inzien in een di-
versiteit aan opvattingen en achtergronden binnen hun team, en die diversiteit mee te kunnen nemen in hun visie. Daarnaast steunt 
het Leeratelier op bewustwording als een mechanisme, door deelnemers te helpen om een duidelijk beeld van hun manier van han-
delen te krijgen, en verder te ontwikkelen richting inclusiever leiderschapsgedrag.  
 

Diversity of Thought 
Rijksbreed 
 
Doel: Het doel van Diversity of Thought is om medewerkers bewust te maken van hoe iedereen vanuit een eigen perspectief naar 
situaties kijkt en daarop reageert. Daarop voortbouwend faciliteert de interventie het kijken met een bredere blijk naar samenwer-
king en werksituaties. 
 
Opzet: Deelnemers participeren in een inspiratiesessie en daar worden ook een aantal praktische tips aangereikt. Aan de hand daar-
van gaan ze gedurende een werkdag op de werkplek aan de slag met inclusiever denken over verschillende vraagstukken. Bij een 
plenaire bijeenkomst delen de deelnemers hun inzichten met elkaar en reflecteren ze op de opgedane vaardigheden.   
  
Mechanismen: Diversity of Thought betrekt twee psychologische mechanismen: intergroep contact en het bevorderen van empa-
thie. Door ontmoetingen tussen medewerkers met verschillende achtergronden kunnen ze blootgesteld worden aan verschillende 
perspectieven en denkwijzen, wat voor meer wederzijds begrip kan zorgen. Daarnaast verhoogt het bevorderen van empathie het 
vermogen om zich in anderen in te leven en hun perspectieve mee te nemen in de eigen overwegingen. 
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4.3 Beantwoording van de onderzoeksvragen m.b.t. de interventies 

In onderstaande paragraaf bieden wij, voor zover mogelijk op basis van de verzamelde informatie, een 
overkoepelende blik op de kenmerken en resultaten van de elf onderzochte interventies. Ten eerste bie-
den we in tabel 4.1 een beknopt overzicht van de belangrijkste onderdelen van de onderzoeksvragen. 
Hierbij vatten we de doelen en mechanismen samen en we geven vervolgens ook een beeld van de 
mate waarin we inzicht hebben kunnen verkrijgen in verschillende aspecten van een interventie. We 
hanteren de in bijlage 2 nader toegelichte criteria van goed onderbouwde en goed beschreven interven-
ties om de interventies te analyseren. In deze tabel geven we per interventie weer of er genoeg infor-
matie beschikbaar is om aan deze criteria te voldoen. Vervolgens behandelen we onderzoeksvragen 1 
tot en met 7. 
 
Tabel 4.1  Overzicht doelen, mechanismen, en mate van inzicht met betrekking tot criteria effectiviteit 

  

Interventie Doel Niveau Mechanisme Type  
mechanisme 

Inzichten 
opzet* 

Inzichten 
inhoud* 

Inzichten 
praktische 
do’s en 
don’ts* 

Inzichten 
organisa-
tie-con-
text** 

Inzicht 
resulta-
ten*** 

Goed be-
schre-

ven/goed 
onder-

bouwd? 
**** 

Sociale Veilig-
heid en Di-
versiteit & In-
clusiviteit 
Workshop 
(DEF) 

Bewustwor-
ding 
Gedragsaan-
passing 

Individueel 
Samenwer-
king 

Opdoen ken-
nis D&I 
Confrontatie 
met eigen ge-
drag 

Psychologisch Wel  Wel Wel Niet 2 3 

Inclusieve in-
koop 
processen 
(Rijkswater-
staat) 

Inclusieve 
dienstverle-
ning 

Individueel 
Samenwer-
king 
Organisatie 

Bewustwor-
ding eigen 
vooroordelen 
Verandering 
sociale nor-
men organi-
satie 

Psychologisch 
& procesma-
tig 

Wel  Wel Wel Niet 2 3 

Interdeparte-
mentaal 
cross-coach-
ing pro-
gramma 
(UBR) 

Professionele 
ontwikkeling 
medewerkers 

Individueel 
Samenwer-
king 
 

Groei en uni-
citeit mede-
werkers  
Reflectiever-
mogen op-
bouwen 
Inclusief lei-
derschap 

Psychologisch 
& procesma-
tig 

Wel  Wel Wel Niet 2 3 

Trainingen 
begeleiden 
van/leiding-
geven aan 
medewerkers 
met een ar-
beidsbeper-
king (UBR) 

Buddy’s en 
leidinggeven-
den van me-
dewerkers 
met een ar-
beidsbeper-
king beter la-
ten begelei-
den 

Individueel 
Samenwer-
king 
 

Opdoen ken-
nis andere 
groepen 
Empathie be-
vorderen 
Inclusief lei-
derschap 

Psychologisch 
& procesma-
tig 

Wel  Wel Wel Niet 2 3 

Inclusie-on-
derzoek on-
der mede-
werkers 
(OCW) 

Inzicht krij-
gen in erva-
ringen m.b.t. 
inclusie  

Individueel 
Organisatie 

Opdoen ken-
nis andere 
groepen 
Inzicht uit-
sluitingspro-
cessen orga-
nisatie 

Psychologisch 
& procesma-
tig 

Niet Niet Niet Niet 1 1 

Omgaan met 
Verschillen 
(JenV) 

Bewustwor-
ding 

Individueel Bewustwor-
ding eigen 
vooroordelen 
Confrontatie 
met eigen ge-
drag 

Psychologisch Niet Niet Niet Niet 1 1 



 

32 
 

Vervolg tabel 4.1  

* Wel = We hebben alle vragen uit de Movisie-criteria kunnen beantwoorden o.b.v. de beschikbare informatie; niet = We hebben 
niet alle vragen uit de Movisie-criteria kunnen beantwoorden o.b.v. de beschikbare informatie. 
** Wel = We hebben inzicht verkregen in organisatiegebonden aspecten die de werkzaamheid van een interventie faciliteren;  
niet = We hebben geen inzicht verkregen in organisatiegebonden aspecten die de werkzaamheid van een interventie faciliteren. 
*** 1 = Alleen globale inzichten uit documentatie en gesprek met coördinator; 2 = Dieper gaande inzichten aan de hand van speci-
fieke documentatie over interventie en aanvullende gesprekken met andere betrokkenen; 3 = Diepgaande inzichten in resultaten 
en effectiviteit aan de hand van volledige documentatie en afgeronde evaluaties. 
**** In deze kolom geven wij aan in hoeverre de in dit onderzoek beschreven interventies voldoen aan de criteria voor goed be-
schreven en goed onderbouwde interventies. Zie figuur 2.2. in paragraaf 2.2 voor het gehanteerde beoordelingskader. 0 = wij kun-
nen de interventie onvoldoende beschrijven en daardoor ook niet onderbouwen; 1 = de beschrijving van de onderwerpen in de 
eerste laag van de piramide in paragraaf 2.2 is voldoende; 2 = de beschrijving van de onderwerpen in de eerste én tweede laag van 
de piramide in paragraaf 2.2 is voldoende, en daarmee is de interventie goed beschreven; 3 = de beschrijving van de onderdelen is 
volledig en de beoogde werkzaamheid is terug te koppelen aan de literatuur, en daarmee is de interventie goed onderbouwd.  

 
Onderzoeksvraag 1. Wat is het doel van de interventie: welke problemen worden aangepakt/welke kan-
sen worden benut? 
 
Bij de elf interventies zien we veel aandacht voor doelen die de gedachtegang en/of het gedrag van de 
doelgroep willen aanpakken. Zo zien we voornamelijk doelen die betrekking hebben op psychologische 

Interventie Doel Niveau Mechanisme Type  
mechanisme 

Inzichten 
opzet* 

Inzichten 
inhoud* 

Inzichten 
praktische 
do’s en 
don’ts* 

Inzichten 
organisa-
tie-con-
text** 

Inzicht 
resulta-
ten*** 

Goed be-
schre-

ven/goed 
onder-

bouwd? 
**** 

Ambassa-
deursnet-
werk (VWS) 

Inclusiever 
denken en 
handelen  

Samenwer-
king 
Organisatie 

Zeggenschap 
medewerkers  
Verandering 
sociale nor-
men organi-
satie 

Procesmatig Wel  Wel Wel Niet 2 3 

Diversity Aca-
demy (SZW & 
VWS) 

Bevorderen 
gesprek D&I 
binnen orga-
nisatie 

Individueel 
Samenwer-
king 
Organisatie 

Kennis op-
doen over 
D&I  
Confrontatie 
met eigen ge-
drag 
Blootstelling 
aan diversi-
teit 
Verandering 
sociale nor-
men organi-
satie 
Inclusief lei-
derschap 

Psychologisch 
& procesma-
tig 

Wel  Wel Wel Niet 2 3 

Medewer-
kersnetwer-
ken (RVO) 

Verhogen 
zichtbaarheid 
leden 
Aanbieden 
van onder-
linge steun 

Samenwer-
king 
 

Zeggenschap 
medewerkers  
Erkenning 
uniciteit me-
dewerkers 

Procesmatig Wel  Wel Wel Niet 2 3 

Leeratelier 
van het Leer- 
en Ontwik-
kelplein 
(SZW, OCW & 
VWS) 

Ontwikkeling 
van leider-
schapsvaar-
digheden, 
waaronder 
inclusief lei-
derschap 

Individueel 
Samenwer-
king 
 

Inclusief lei-
derschap  
Bewustwor-
ding eigen 
vooroordelen 

Psychologisch 
& procesma-
tig 

Wel  Wel Wel Niet 2 3 

Diversity of 
Thought 
(Rijksbreed) 

Oefenen met 
inclusiever 
denken 

Individueel Intergroep 
contact 
Empathie be-
vorderen 

Psychologisch  Niet Niet Niet Niet 1 0 
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processen; daarvoor worden ook psychologische mechanismen het vaakst ingezet. Psychologische me-
chanismen kunnen tot meer inclusie op de werkvloer leiden door individueel gedrag te beïnvloeden. Zo 
merken we dat veel trainingen worden ingezet om deze doelen te behalen: middels een training krijgen 
deelnemers kennis en wordt hen ook handvatten aangereikt die ze kunnen gebruiken om gedrag aan te 
passen. Trainingen en een focus op psychologische verandering kunnen voordelig zijn, doordat mede-
werkers zelf in beweging komen om inclusiever te gaan handelen en denken. Maar een focus op psy-
chologische mechanismen heeft ook nadelen. Trainingen zijn bijvoorbeeld vaak een eenmalige interven-
tie en dit kan gedragsverandering op de lange termijn niet waarborgen.  
 
Desalniettemin komen doelen gericht op procesverandering binnen een team of een organisatie ook 
naar voren. Procesmatige mechanismen worden dus ook ingezet, maar beperkter. Zulke mechanismen 
kunnen tot meer inclusie op de werkvloer leiden door veranderingen aan te brengen in de manier 
waarop is gestructureerd dat mensen samenwerken. Denk bijvoorbeeld aan het introduceren van 
nieuwe werkvormen, of het betrekken van inclusievaardigheden bij de beoordeling van medewerkers.  
 
We hebben de mechanismen die ten grondslag van de interventies liggen tijdens onze deskstudy ge-
ïdentificeerd aan de hand van de literatuur. Bij sommige interventies zijn respondenten meer uitgespro-
ken over hoe ze de werkzaamheid voor ogen hebben, of is deze expliciet te herleiden uit de literatuur. In 
andere gevallen zijn de mechanismen die de werkzaamheid waarborgen niet zo duidelijk benoemd door 
de respondenten in dit onderzoek. In die gevallen identificeren we aannemelijke mechanismen op basis 
van de doelen die worden gesteld, en de opzet van een interventie waarbij wordt beschreven hoe de 
doelen moeten worden behaald. 
 
De doelen die we tegenkomen beogen dus voornamelijk verandering in gang te zetten, voornamelijk 
wat betreft gedrag van medewerkers maar ook wat betreft processen binnen de organisatie. De termi-
nologie die wordt gebruikt, sluit hierbij aan: interventies streven naar ‘bewustwording’, ‘ontwikkeling’, 
en ‘het bevorderen of verhogen van verschillende aspecten van inclusie’. Hierbij valt op dat bij zowel de 
bespreking van de doelen als van de aanleiding, veelal gekozen wordt voor positieve formuleringen. De 
reden dat verandering nodig is wordt vaak niet expliciet benoemd. Zo wordt het bestaan van uitsluiting 
verondersteld doordat men over inclusie spreekt en naar meer inclusie streeft, maar er wordt nauwe-
lijks expliciet gesproken over datgene wat een organisatie niet inclusief maakt. Hierbij valt bijvoorbeeld 
te denken aan racisme of validisme5.  
 
Verder sluit de aanleiding voor de interventies in de meeste gevallen aan bij een Rijksbrede visie die is 
geformuleerd binnen het strategisch personeelsbeleid Rijk 2025 om D&I te verhogen binnen de Rijks-
overheid. Het strategisch personeelsbeleid is gericht op het ontwikkeling van beleid voor alle mensen 
die werken voor de Rijksoverheid en is georganiseerd rondom zeven focuspunten die samen moeten 
waarborgen dat alle medewerkers tot hun recht komen. Focuspunt 2 is gericht op inclusie en heeft als 
doel: ‘Het Rijk is een inclusieve organisatie met divers samengestelde teams’. Verschillende Rijksonder-
delen ontwikkelen een eigen benadering van dit focuspunt en concretiseren deze visie aan de hand van 
deze interventies. Toch merken we dat de doelen van de afzonderlijke interventies relatief breed blijven. 
We merken ook dat terwijl bij alle interventies de mechanismen die de werkzaamheid in gang zetten 
goed te herleiden zijn uit de wetenschappelijke literatuur, er in veel gevallen niet heel concreet wordt 
nagedacht door welke mechanismen een interventie haar doel kan bereiken. Ook valt op dat, hoewel wij 
voor alle onderzochte interventies doelen konden vaststellen die passen bij het versterken van inclusie6, 
dit in veel gevallen gecombineerd wordt met het bevorderen van diversiteit. Dit sluit ook aan bij de ter-
minologie die betrokkenen veel gebruikten in onze interviews: wij merkten dat zij meestal spraken in 
termen van ‘D&I’, oftewel diversiteit en inclusie. Deze terminologie reflecteert ook hoe inclusie wordt 
benaderd binnen de Rijksoverheid, namelijk binnen de kaders van D&I. Dat is ook te merken aan het 
 
5 Validisme is de discriminatie, marginalisatie en stigmatisering van mensen met een handicap of chronische ziekte. 
6 Zoals ook genoemd in de inleiding omschrijft de Rijksoverheid een inclusieve werkomgeving als ‘een werkomgeving waarin ieder-
een zichzelf kan zijn, zich vrij voelt om de eigen mening te geven, zich gewaardeerd en gerespecteerd voelt, en zich waar werkne-
mers zich in een veilige leeromgeving kunnen ontwikkelen. Het gaat om een cultuur die vrij is van uitsluiting, discriminatie, pesten 
en intimidatie’. 
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strategisch personeelsbeleid Rijk. Terwijl inclusie als geheel prioriteit heeft, richt focuspunt 2 zich ook op 
diversiteit als een nauw met inclusie verbonden onderwerp.  
 
Onderzoeksvraag 2. Op welk niveau (individu, samenwerkingsrelatie, organisatie) richt de interventie 
zich? 
 
We zien veel aandacht voor psychologische mechanismen in de elf interventies. Dat betekent dat de 
meeste interventies zich (voornamelijk) richten op het niveau van het individu. Ze beogen dus meer in-
clusiviteit binnen de Rijksoverheid door medewerkers inclusiever te laten denken en handelen. 
 
Zoals besproken beoogt een deel van de interventies procesmatige mechanismen in te zetten om de 
doelen te bereiken. Een deel van de interventies richt zich bijvoorbeeld op inclusief leiderschap, wat bij-
draagt aan beter functionerende teams. Zo richten deze interventies zich (ook) op samenwerkingsrela-
ties. 
 
Bij een viertal interventies wordt ook organisatorische verandering beoogd. Zo zetten sommige inter-
venties verandering van sociale normen in om inclusie binnen de organisatie te bevorderen. Deze inter-
venties kunnen zich soms op het niveau van de organisatie richten. Daarnaast zien we ook dat verande-
ring van sociale normen wordt beoogd door verandering op individueel niveau in gang te zetten.  
 
Onderzoeksvraag 3. Hoe ziet de interventie er in de praktijk uit, qua aanpak en werkwijze? 
 
Bij alle interventies hebben we een beeld van welke elementen de interventie bevat, en ook wat voor 
invulling er aan de interventie is gegeven, maar dat beeld is niet overal even volledig. Tijdens onze ana-
lyse van de beschikbare documentatie hebben we deze gerelateerd aan criteria voor goed beschreven 
en goed onderbouwde interventies. Wanneer we voor een interventie konden vaststellen dat alle vra-
gen kunnen worden beantwoord die onder opzet en inhoud bij het beoordelingskader worden gesteld, 
beschouwden we dit als voldoende informatie over aanpak en werkwijze hebben. De mate waarin dit 
geldt voor elk van de interventies geven we weer in tabel 4.1.  
 
De beperkte beschikbare informatie betekent dat de reikweide van de conclusies die wij per interventie 
kunnen trekken ook beperkt is. Dat gezegd hebbende kunnen we constateren dat veel van de interven-
ties trainingen of bijeenkomsten zijn van een paar uur of een dagdeel. Dat wil zeggen dat de tijdsinves-
tering voor deelnemers relatief beperkt is. Positief hieraan is dat dit drempelverlagend kan werken. Er 
zijn ook voorbeelden van interventies die over een langere tijdsperiode lopen, waarbij deelnemers te-
rugkerende bijeenkomsten bijwonen (zoals het Leeratelier), of die verschillende elementen bevatten 
(zoals het ambassadeursnetwerk). 
 
Onderzoeksvraag 4. Welke praktische do’s en don’ts zijn te onderscheiden in de uitvoering? 
 
Bij de meeste interventies is het mogelijk geweest om praktische do’s en don’ts te identificeren, al ver-
schillen deze in mate van diepgang en concretisering. Dit omdat de documentatie die wij hebben 
meestal geen gedetailleerde evaluaties van de uitvoering en de uitkomsten bevat. Interviews geven be-
perkt zicht op praktische do’s en don’ts. Deels is de reden hiervoor dat geïnterviewde respondenten 
zelf vaak alleen zicht op een deel van de interventie hebben. Ook speelde soms mee dat de tijdsspanne 
van het interview geen gelegenheid gaf hier diepgaander op in te gaan. Over het algemeen gaan prakti-
sche do’s en don’ts over de opzet en invulling van de interventies. Er komen bijvoorbeeld kenmerken 
van trainers naar voren als belangrijk bij het waarborgen van succes bij sommige interventies. Praktische 
do’s en don’ts sluiten in sommige gevallen aan bij de randvoorwaarden voor de interventie die uit de 
literatuur naar voren komen. Ook kunnen aanvullende inzichten zijn gebaseerd op de praktijkervaringen 
van de uitvoerders en coördinatoren van een interventie. Daarnaast kunnen praktische do’s en don’ts in 
sommige gevallen ook betrekking hebben op organisatorische aansluiting en ondersteuning, zoals het 
benadrukken van de behoefte om interventies in te bedden bij een grotere D&I-visie binnen de organi-
satie. 
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In het algemeen zien we bij de meeste interventies dat uitvoerders zich bezighouden met evalueren van 
wat wel en niet heeft gewerkt bij de uitvoering. Ook als er geen geformaliseerd evaluatiemoment komt, 
zijn de meeste uitvoerders bezig met aanpassingen voor toekomstige iteraties van de interventies op 
basis van inzichten verkregen tijdens het traject. 
 
Onderzoeksvraag 5. Bij welke organisatiecontext past de interventie? 
 
Deze onderzoeksvraag was gericht op de verschillen tussen organisaties en organisatiekenmerken die de 
werkzaamheid van een interventie faciliteren of belemmeren. Op basis van de beschikbare gegevens 
kunnen we niet vaststellen in hoeverre de organisatiecontext in de zin van bijvoorbeeld organisatiecul-
tuur of specifieke werkwijzen of processen binnen een organisatieonderdeel een invloed heeft op de 
uitvoering van een interventie. In een klein aantal gevallen, voornamelijk als het ging om Rijksbrede in-
terventies, hebben wij eerste ruwe inzichten kunnen opdoen met betrekking tot verschillen in de organi-
saties. Dit ging voornamelijk om interventies die door een centrale uitvoerder Rijksbreed werden uitge-
voerd. Bij personen die hier vanuit hun positie zicht op hebben, bestaat de indruk dat bij sommige minis-
teries het gesprek makkelijker op gang komt dan bij andere, al werden hiervoor geen duidelijke redenen 
aangedragen. 
 
Wel kunnen we conclusies trekken over de organisatorische aansluiting van de interventies. In de 
meeste gevallen hebben wij inzicht in de aanleiding van de interventie, en hoe deze ingebed is in een 
grotere D&I-visie van de organisatie. Zo merken we dat de meeste interventies een plek hebben in een 
bredere D&I-aanpak binnen de desbetreffende organisatie. Daarnaast hebben we ook gedeeltelijk in-
zichten kunnen opdoen met betrekking tot het draagvlak binnen organisaties voor inclusiebeleid, en 
voor de specifieke interventies die we onderzochten. Zo merken we dat het opzetten en uitvoeren van 
interventies wordt gefaciliteerd binnen organisaties waarbij er meer aandacht voor D&I is en waar D&I 
als een prioriteit wordt geagendeerd. Een positieve ontwikkeling is dat onze respondenten bij veruit de 
meeste ministeries een groeiende aandacht voor D&I signaleren. 
 
Onderzoeksvraag 6. Welke verdere randvoorwaarden gelden? 
 
Met onze deskstudy brengen wij in kaart welke randvoorwaarden gelden per interventie op basis van de 
literatuur. Deze randvoorwaarden noemen bij de interventiebeschrijvingen. Er is een verschil in de rand-
voorwaarden waaraan een organisatie moet voldoen en waaraan trainers of uitvoerders moeten vol-
doen om voor het succes van een interventie te zorgen.  
 
Omdat veel van de interventies trainingen zijn, is ook een aanzienlijk deel van de randvoorwaarden uit 
de literatuur gericht op het waarborgen van de effectiviteit van een training. Denk aan zaken zoals het 
gebruik van actieve werkvormen om te zorgen dat deelnemers zelf aan de slag gaan met verandering, of 
duidelijke handvatten die deelnemers kunnen inzetten anders te gaan handelen. Een veelvoorkomende 
randvoorwaarde is ook het waarborgen van werkzaamheid op de lange termijn: bij veel van de interven-
ties zijn follow-ups cruciaal. 
 
Op basis van de data hebben we er minder goed zicht op aan welke randvoorwaarden er daadwerke-
lijk wordt voldaan. Dit sluit aan bij onze vorige conclusie dat we maar beperkt inzicht in de opzet en uit-
voering van de interventies hebben, en in wisselende mate grip hebben op de praktische do’s en don’ts.  
 
Onderzoeksvraag 7. Welke resultaten boekt de interventie in de praktijk? 
 
Dit onderzoek heeft zich gericht op het eerste niveau van onderzoeksgestuurd beleid. We hebben in 
kaart kunnen brengen (in verschillende mate) hoe de interventies eruit zien, en in hoeverre zij aanslui-
ten bij wetenschappelijke inzichten. Zo hebben wij voorzichtig kunnen concluderen dat acht van de in-
terventies die in dit rapport worden opgenomen goed onderbouwd zijn (zie tabel 4.1). Voor de andere 
drie interventies hebben we niet genoeg inzichten kunnen opdoen om vast te stellen of ze goed onder-
bouwd zijn. 
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Over het tweede niveau, dat op effectiviteit en geboekte resultaten betrekking heeft, kunnen we op ba-
sis van de beschikbare data slechts enkele voorzichtige eerste indicaties geven. Bij de meeste interven-
ties hebben we alleen het perspectief van uitvoerders en coördinators en hebben we geen deelnemers 
kunnen spreken. Wel wordt in de gevoerde gesprekken gerapporteerd dat de interventies gewaardeerd 
worden. Daarnaast wordt niet elke interventie geëvalueerd, en als wel, dan is dit vaak beperkt. Zo heb-
ben we in de meeste gevallen ook geen of beperkte inzage gehad in evaluatieformulieren, deels omdat 
deze niet voor het onderzoek beschikbaar werden gemaakt, en deels omdat deze niet aanwezig waren.  
 



 

 

 

Overkoepelende in-
zichten 
Conclusies en aanknopings-
punten 
 
 

  

5 
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Binnen de Rijksoverheid wordt een veelheid aan interventies ingezet om inclusie te bevorderen. Om het 
zicht op de werkzaamheid van deze interventies te vergroten en kennisuitwisseling over het werken aan 
inclusiviteit te bevorderen heeft het ministerie van BZK onderzoek laten uitvoeren naar randvoorwaar-
den en succesfactoren van inclusie-interventies binnen de Rijksoverheid. Hierbij omschrijft de Rijksover-
heid een inclusieve werkomgeving als ‘een werkomgeving waarin iedereen zichzelf kan zijn, zich vrij 
voelt om de eigen mening te geven, zich gewaardeerd en gerespecteerd voelt, en zich waar werknemers 
zich in een veilige leeromgeving kunnen ontwikkelen. Het gaat om een cultuur die vrij is van uitsluiting, 
discriminatie, pesten en intimidatie’. Voor het huidige onderzoek zijn elf interventies onderzocht die be-
ogen bij te dragen aan zo’n inclusieve werkomgeving. Regioplan heeft de studie uitgevoerd. We beant-
woordden in de voorafgaande hoofdstukken de volgende onderzoeksvragen. 
 
1. Wat is het doel van de interventie: welke problemen worden aangepakt/welke kansen worden be-

nut? 
2. Op welk niveau (individu, samenwerkingsrelatie, organisatie) richt de interventie zich? 
3. Hoe ziet de interventie er in de praktijk uit, qua aanpak en werkwijze? 
4. Welke praktische do’s en don’ts zijn te onderscheiden in de uitvoering? 
5. Bij welke organisatiecontext past de interventie? 
6. Welke verdere randvoorwaarden gelden? 
7. Welke resultaten boekt de interventie in de praktijk? 
8. Wat zijn basiselementen voor het waarborgen van effectief inclusiebeleid die we uit de literatuur 

kunnen identificeren? 
 
Onderzoeksvragen 1 tot en met 7 zijn beantwoord in het vierde hoofdstuk. Onderzoeksvraag 8 is behan-
deld in hoofdstuk 3. Daar hebben we een zestal aan basiselementen geïdentificeerd die organisaties 
handvatten geven om inclusiebeleid, en de interventies die daarbinnen worden ontwikkeld, zo effectief 
mogelijk in te richten. We verkennen hoe organisaties rekening moeten houden met het inclusief opstel-
len van the employee journey, met daarbij ook in het bijzonder oog voor inclusief werven en selecte-
ren. Daarnaast moet een organisatie veel aandacht schenken aan het opstellen van doelen die zo haal-
baar mogelijk zijn en die goed bij de visie van de organisatie aansluiten. Dat kan een organisatie het 
beste doen door de doelen SMART te stellen. Eén van de belangrijkste activiteiten die organisaties kun-
nen inzetten, en ook meteen het grootste knelpunt, is meten en monitoring van behoeften met betrek-
king tot D&I op de werkvloer en de afloop van interventies zelf. Daarnaast moeten organisaties hun be-
leid en interventies ook goed afstemmen op behoeften met betrekking tot specifieke diversiteitsdimen-
sies, en moeten organisaties ook zorgen dat er draagvlak voor D&I-beleid binnen een organisatie is om 
interventies daadwerkelijk goed te laten landen. 
 
In dit afsluitende hoofdstuk wordt de negende en laatste onderzoeksvraag beantwoord: welke aankno-
pingspunten bieden de antwoorden op de bovenstaande vragen voor het versterken van inclusie binnen 
de Rijksoverheid? 
 

5.1 Aanknopingspunten voor versterken van inclusie binnen de Rijksoverheid 

Op basis van dit onderzoek hebben we vijf aanknopingspunten geformuleerd voor het versterken van 
inclusie binnen de Rijksoverheid. De aanknopingspunten bieden elk een aparte invalshoek, ook is er op 
aspecten overlap tussen sommige punten. Gelijktijdig werken aan alle vijf aanknopingspunten kan daar-
door zorgen voor synergie. Daarmee neemt de kans toe op betere en meer beklijvende resultaten. 
 
1. Versterk het inbedden van interventies in een samenhangend beleidsplan. Vanuit vrijwel alle orga-

nisatieonderdelen waar wij contact hadden met respondenten werd gerapporteerd dat er werd ge-
werkt aan het implementeren en concretiseren van het strategisch personeelsbeleid Rijk. Bij de 
meeste departementen of organisatieonderdelen waar wij betrokkenen spraken wordt er hierbij ook 
nagedacht over welke doelen specifiek voor de betreffende organisatie kunnen worden geformu-
leerd. Op die manier zijn interventies ingebed in een grotere beleidscontext van aandacht voor D&I. 

5 Overkoepelende inzichten 
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Dit is positief. Toch betekent ‘aandacht voor D&I’ niet noodzakelijkerwijs hetzelfde als een samen-
hangend beleidsplan waarbij wordt gestuurd op synergie tussen interventies voor het bevorderen 
van inclusie. Een dergelijk beleidsplan is gestoeld op inzicht in wat er speelt in de organisatie. Naast 
aandacht voor inclusie als positief doel is het hierbij ook nuttig om in de analyse expliciet de proces-
sen te betrekken die voor ongelijkheid en achterstelling zorgen, zoals racisme. In ons onderzoek 
merkten wij op dat dit veelal niet expliciet wordt benoemd.  
Het verdient aanbeveling na te gaan waar mogelijkheden bestaan om dergelijke samenhangende be-
leidsplannen te formuleren of aan te scherpen. En om te zorgen voor stevigere regie in de uitvoering 
van de plannen. De zes basiselementen (zie hoofdstuk 3) kunnen hierbij behulpzaam zijn. Welk orga-
nisatieonderdeel het ook betreft, deze basiselementen lenen zich als denkkader en checklist: vol-
doen het beleidsplan en de uitvoering hieraan? 

 
2. Investeer meer in monitoring en evaluatie. Bij het merendeel van de interventies waarover wij in-

formatie trachtten te achterhalen, bleek dat er geen of nauwelijks gegevens beschikbaar waren op 
basis van een geformaliseerde strategie voor monitoring en evaluatie. Ook waren de doelen van de 
interventies waarover wij werden geïnformeerd vaak vrij algemeen geformuleerd. In het onderzoek 
hebben wij geen informatie kunnen verzamelen op basis waarvan wij kunnen vaststellen in welke 
mate er voor interventies SMART-doelen zijn geformuleerd. Ons beperkte inzicht hierin is een voor-
beeld van kansen die hoogstwaarschijnlijk ook in bredere zin worden gemist om te leren over de ef-
fectiviteit van interventies. Mogelijkheden om waar nodig bij te sturen blijven hierdoor onbenut. 
Ook betekent dit dat het behalen van het tweede niveau van onderzoeksgestuurd beleid (zie hoofd-
stuk 2) nog niet bereikt wordt.  
Dat monitoring en evaluatie niet de aandacht lijken te krijgen die ze verdienen is niet uniek voor de 
Rijksoverheid. Onderzoek laat zien dat er bij de meeste organisaties winst is te behalen door meer te 
gebruik te maken van meten en monitoring. Hierbij kan het voor de Rijksoverheid, net als voor veel 
andere organisaties, helpen om creatief na te denken over meting en monitoring. Bied ruimte om 
methoden te kiezen die passen bij de organisatiecontext en de beschikbare middelen. Naast het 
soort methoden waar vaak snel aan gedacht wordt – zoals enquêtes en interviews onder deelnemers 
– zijn er immers meer onderzoeksmethoden die uitvoerders en coördinatoren inzicht in de werk-
zaamheid zou kunnen geven. Zo kunnen reflectiesessies of periodieke gesprekken met sleutelinfor-
manten ook een nuttige bijdrage leveren. Bij het versterken van monitoring en evaluatie zal het in 
sommige gevallen mogelijk zijn om voort te bouwen op de wat informelere feedbackprocessen 
waarover wij bij sommige interventies informatie hebben kunnen verzamelen. Een voorbeeld hier-
van is het incidenteel teruggeven van signalen door trainers naar een persoon die als coördinator bij 
een interventie betrokken is.   

 
3. Let op de balans tussen inzet op psychologische en procesmatige veranderingen. Een gedeelte van 

de interventies waarover wij informatie hebben kunnen verzamelen blijft relatief aan de oppervlakte 
in de zin dat deze kortdurend en/of vrijblijvend zijn. Zo is al dan niet deelnemen vaak een individuele 
keuze. Bij de onderzochte interventies ligt de nadruk op het gebruik van psychologische mechanis-
men. Van belang is dat interventies die leunen op psychologische mechanismen voldoende follow-
ups vereisen. Over het algemeen worden de uiteindelijke doelen waarvoor deze interventies worden 
ingezet niet bereikt aan de hand van een eenmalige investering, maar moet er door concrete acties 
voor worden gezorgd dat een effect beklijft, en liefst verdiept wordt. Wanneer deelname een indivi-
duele keuze is, en interventies eenmalig of kortdurend zijn, is er een risico dat de beoogde effecten 
niet duurzaam worden bereikt. Dit benadrukt opnieuw het belang van goede monitoring en evalua-
tie, zodat inzicht ontstaat in langeretermijneffecten van de inzet voor inclusie. Daarnaast is het van 
groot belang om ook stevig in te zetten op interventies die zich richten op procesmatige mechanis-
men. Met andere woorden, de inzet op verandering bij individuen moet vergezeld gaan van investe-
ringen in verandering in samenwerkingsverbanden en de organisatie als geheel. Een voorbeeld is het 
aanpassen van besluitvormingsprocedures of van functiebeschrijvingen. Dit is cruciaal om een veran-
dering bij individuen goed te laten bijdragen aan een structurelere verandering in verhoudingen en 
manieren van doen op de werkvloer. 
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4. Houd balans in de verhouding tussen de ambities en de beschikbare menskracht. Uit onze gesprek-
ken bleek dat betrokkenen ervaren dat in hun organisatiecontext D&I echt op de agenda staat. Daar-
bij zien betrokkenen dat D&I-adviseurs, door hun kennis, netwerken en opdracht, een belangrijke rol 
spelen binnen het personeelsbeleid bij de verschillende ministeries. Dat is positief. De balans tussen 
de uit te voeren taken en gestelde doelen enerzijds, en de daarvoor beschikbare menskracht ander-
zijds, is echter wel een punt van aandacht. Een terugkerend thema in onze pogingen betrokkenen te 
traceren en spreken waren immers wisselingen van personeel en drukbezette agenda’s. Aangezien 
dit een bemoeilijkende factor was voor uitvoering van het huidige onderzoek, verdient het aanbeve-
ling na te gaan in hoeverre dit ook belemmerend werkt voor andere activiteiten in het kader van het 
werken aan inclusie. Hierbij kan het SMART formuleren van doelen ook ondersteunend werken. Het 
expliciet uitwerken van doelen, inclusief beredenering van de benodigde inspanningen en haalbaar-
heid, geeft immers zicht op de afwegingen die nodig zijn voor een goede verhouding tussen ambities 
en uitvoeringskracht. 

 
5. Versterk mogelijkheden voor leren en uitwisseling tussen organisatieonderdelen. Uitwisseling van 

ervaringen, kennis en netwerk binnen de Rijksoverheid geeft kansen om gezamenlijk te leren. Niet 
alleen kan de aanpak in individuele organisatieonderdelen hiermee worden versterkt; ook kan dit op 
overkoepelend niveau zorgen voor het aanscherpen van de Rijksbrede visie en strategie. Zulke uit-
wisseling vereist zowel beschikbare informatie als menskracht. Op beide punten vormde het trace-
ren van informatie een grotere uitdaging dan voorzien in ons onderzoek. Dit gold bijvoorbeeld voor 
het achterhalen van namen en contactgegevens van personen, documentatie over interventies en 
over de inbedding daarvan in bredere plannen. De oorzaak voor deze hobbels bij het traceren van 
informatie lijkt deels te liggen in het simpelweg niet beschikbaar zijn van informatie, doordat relatief 
weinig wordt gedaan aan meting en monitoring. Deels bleek bestaande informatie ook moeilijk te 
traceren en ontsluiten. De drie belangrijkste redenen die wij hiervoor tegenkwamen waren, in wille-
keurige volgorde: drukbezette agenda’s, wisselingen van personeel, en terughoudendheid om infor-
matie te delen vanwege de gevoeligheid van het onderwerp inclusie. Het inzicht in deze hobbels en 
redenen kan aangegrepen worden als aanknopingspunten om te werken aan het verbeteren van de 
voorwaarden voor Rijksbreed uitwisselen en leren. Op die manier kan nog steviger worden voortge-
bouwd op de inspanningen die al door velen met toewijding worden gedaan om te werken aan een 
inclusieve Rijksoverheid. 
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B1.1 Workshop Sociale Veiligheid en Diversiteit & Inclusiviteit  

Organisatie 
Ministerie van Defensie 
 
Uitvoerder 
De interventie werd uitgevoerd door een extern ingehuurde aanbieder op het gebied van leren en ont-
wikkelen voor organisaties.  
 
In het kort 
Het ministerie van Defensie heeft het ontwikkelen en uitvoeren van beleid op het gebied van diversiteit 
en inclusie als prioriteit gesteld. Dit beleid is zowel gericht op het verhogen van diversiteit als op het in-
clusiever maken van de organisatie zelf. Een van de maatregelen is het aanbieden en borgen van diverse 
D&I-trainingen en -workshops. Deze workshop is ontwikkeld om D&I-bewustwording te vergroten door 
medewerkers bij Defensie aan de slag te laten gaan met verschillende D&I-vraagstukken.  
 
De Workshop Sociale Veiligheid en Diversiteit & Inclusie is zowel online als fysiek beschikbaar en is ge-
richt op bewustwording met betrekking tot diversiteit en inclusie, en wat de gevolgen van onbewuste 
vooroordelen zijn voor de werkomgeving van de deelnemer. Door middel van theorie en praktische oe-
feningen leren deelnemers meer over hun onbewuste vooroordelen, over inclusiviteit, en over omgaan 
met verschillen.  
 
Doel 
Defensie heeft als breder doel een inclusieve organisatie te zijn die een werkomgeving biedt waarin al 
haar werknemers zich betrokken, gewaardeerd en gerespecteerd voelen om wie ze zijn en wat ze bijdra-
gen aan de organisatiedoelstellingen. Het doel van deze workshop is om bewustwording over D&I en 
sociale veiligheid te verhogen, en ook gedragsaanpassing naar meer inclusiviteit binnen teams te be-
werkstelligen. Op die manier streeft Defensie er via deze workshop naar om bij te dragen aan de bre-
dere doelstelling om een inclusieve organisatie te zijn.  
 
Doelgroep 
Volgens de flyer met informatie over de workshop is de doelgroep van deze interventie gericht op ‘ie-
dereen binnen Defensie die sociale veiligheid en inclusiviteit wil bewaken en vergroten’. De workshop is 
inzetbaar in alle onderdelen en bedrijven, bij militairen en burgers van alle rangen en schaalniveaus bin-
nen Defensie. De training is gericht op medewerkers die actieve interesse tonen, maar wordt ook ge-
volgd door teams voor wie de training door hun manager wordt geregeld. 
 
Uitvoering 
De workshop duurt één dag. Deelnemers kunnen zich individueel aanmelden, maar ook als team. De 
workshop combineert theorie en praktijk. De dag begint met een theoretisch overzicht van D&I, inclusief 
een bespreking van de kracht van diversiteit op de werkvloer. Daarna ligt de focus op oefenen met de 
eigen casuïstiek van de deelnemers. Er worden verschillende soorten oefeningen uitgevoerd die de deel-
nemers moeten confronteren met hun eigen opvattingen en gedrag. 
 
Zo gaat een oefening om de inner circle van deelnemers. Ze worden gevraagd om de mensen die het 
dichtst bij hen staan te beschrijven, gebruikmakend van verschillende dimensies van diversiteit (gender, 
etniciteit, opleidingsniveau, leeftijd). Deelnemers worden daarna geacht om te reflecteren op de diversi-
teit (of gebrek daarvan) van hun inner circle, zowel op het werk als breder in hun leven.  
Een andere oefening die wordt gedaan betreft de privilegesteps. Dit houdt in dat een deelnemer een 
stap naar voren of naar achteren moet zetten bij het antwoorden van ‘ja’ dan wel ‘nee’ op een aantal 
stellingen. Deze stellingen raken aan levenskansen en hoe meer stappen iemand naar voren doet, hoe 
meer levenskansen die persoon heeft gehad en andersom. Dit is ook bedoeld als een oefening die deel-
nemers confronteert met hun maatschappelijke positie.  
 

Bijlage 1 – Interventiebeschrijvingen 
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De opzet en uitvoering van de training zijn door de uitvoerder ontwikkeld in samenwerking met in-
houdsdeskundigen bij Defensie. Ze houden steeds rekening met de behoeften van de deelnemers. Daar-
door wordt de training ook aangepast naar aanleiding van de deelnemersevaluaties, of andere geluiden 
op de werkvloer. Voornamelijk in de beginfase van de training werd er veel gebruikgemaakt van feed-
back in het uitvoering van aanpassingen. Kleinere aanpassingen voert de uitvoerder rechtstreeks door, 
en grotere aanpassingen worden in overleg met het ministerie gedaan.  
 
Mechanismen 
De beoogde werkzaamheid van deze training is psychologische processen die bias verminderen in gang 
te zetten. Het eerste mechanisme dat wordt ingezet is het opdoen van kennis over diversiteit en inclusie 
(Hofhuis & Van ’t Hoog, 2010; Talent naar de Top, 2022; UU, ongedateerd), om zo bias te verminderen. 
Dit mechanisme wordt in gang gezet door de bespreking van theorie over D&I.  
 
Daarnaast komt ook confrontatie met eigen gedrag aan bod als een mechanisme (Hofhuis & Van ‘t 
Hoog, 2010; UU, ongedateerd), samen met reflectievermogen opbouwen (Hofhuis & Van ’t Hoog, 2010). 
Deze mechanismen worden in gang gezet door oefeningen om handelingen op basis van stereotypen en 
vooroordelen te identificeren, en dan ook daadwerkelijk te veranderen. Zo kunnen deelnemers hun ei-
gen positie en die van anderen beter begrijpen en voelen, maar ook concrete omgangsvormen ontwik-
kelen waarbij ze meer sensitiviteit ontwikkelen voor D&I en sociale veiligheid. 
 
Randvoorwaarden 
Om ervoor te zorgen dat de interventie goed landt, moeten uitvoerders rekening houden met een aan-
tal randvoorwaarden. Deze randvoorwaarden zorgen ervoor dat een interventie daadwerkelijk via de 
desbetreffende mechanismen werkt. In deze sectie noemen wij de belangrijkste randvoorwaarden 
waaraan soortgelijke trainingen moeten voldoen.  
- trainingen moeten aansluiten bij de behoeften en zorgen van de deelnemers; 
- trainers moeten experts zijn in inclusief gedrag; 
- de interventie moet beschikbaar zijn voor alle lagen van de organisatie; 
- er moet duidelijke uitleg komen over hoe deelnemers hun gedrag kunnen aanpassen (bijv. deelne-

mers kunnen actief bezig zijn met meer leren over hoe ze een team inclusiever kunnen maken); 
- tijdens de trainingen moet er gebruik worden gemaakt van actieve werkvormen; 
- uitvoerders moeten van tevoren uitzoeken of er weerstand tegen de training is en daar rekening 

mee houden: D&I wordt soms nog als beladen gezien en dat kan de gewenste effectiviteit van een 
training verminderen; 

- de deelname aan de trainingen moet vrijwillig zijn; 
- follow-ups zijn noodzakelijk om de langeretermijneffecten van de interventie te kunnen meten. 
 
Praktijkervaringen en ervaren resultaten 
Uit gesprekken met ambtelijk betrokkenen bij Defensie en de externe uitvoerder blijkt dat de interventie 
als positief wordt ervaren, zowel door de trainers als door de deelnemers. Trainers zeggen heel positief 
te zijn over hoe de trainingen gaan, ze zien bijvoorbeeld ‘de ogen openen van mensen die met weer-
stand zo’n training ingaan’ (citaat uitvoerder). Volgens de evaluatieformulieren, besproken met de uit-
voerder, waarderen deelnemers de training voornamelijk vanwege de openheid van de trainers en de 
andere deelnemers in het delen van verhalen en reflecties. De meeste deelnemers maken goed gebruik 
van de mogelijkheden om te brainstormen en reflecteren over hun positie. 
 
Ervaringen van deelnemers worden na afloop van elke bijeenkomst verzameld. Dat doet de uitvoerder 
door deelnemers een QR-code te laten scannen die naar een vragenlijst leidt. De evaluaties worden ge-
bruikt om meer inzicht te krijgen in de ervaringen van de deelnemers en worden soms gebruikt om de 
training aan te passen, wat ook een randvoorwaarde is voor het goed verlopen van zo’n training. Dit 
werd voornamelijk in het begin gedaan; nu heeft de training een stevige vorm gekregen, maar alle be-
trokkenen blijven open voor aanpassingen op basis van behoeften en nieuwe inzichten.  
 
Volgens de uitvoerder is deze workshop goed geslaagd vanwege de combinatie tussen theorie en prak-
tijk. In het algemeen zijn veel trainingen en workshops uitleggerig van aard, en creëren weinig ruimte 
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om te spreken over visie en veel met elkaar te delen in een veilige sfeer. Bij deze training kunnen ze vol-
gens de uitvoerder deze veilige sfeer heel mooi creëren, wat bijdraagt bij het delen van ervaringen, ver-
halen en reflecties binnen een groep. Een andere succesfactor betreft de concretisering van alle elemen-
ten die worden behandeld, zodat deelnemers duidelijke handvatten hebben over hoe ze moeten om-
gaan met D&I en sociale veiligheid. Dit laatste is ook een belangrijke randvoorwaarde – alleen door er-
voor te zorgen dat deelnemers weten hoe ze hun gedrag kunnen aanpassen kan een training over inclu-
sief handelen goed landen. 
 
Daarnaast is het belangrijk om de interventie binnen een bredere beleidsvisie te plaatsen om echt suc-
ces te waarborgen. Het ontwikkelen van deze visie met betrekking tot D&I is een prioriteit van Defensie. 
Uit de Kamerbrief diversiteit en inclusie bij Defensie, van 29 maart 2022, blijken sociale veiligheid en D&I 
terugkerende onderwerpen die niet tot trainingen beperkt moeten blijven: ‘Sociale Veiligheid en D&I 
worden een terugkerend gespreksonderwerp in de personele processen, bijvoorbeeld door integratie in 
functioneringsgesprekken en medewerkertevredenheidsonderzoeken, om zo doorlopend te werken aan 
bewustwording.’ Deze training moet dus niet los van een bredere visie worden gezien en toegepast. Wel 
blijft dit nog een uitdaging, ook omdat de langeretermijneffecten van de training (op de deelnemers en 
op het beleid) nog niet in kaart zijn gebracht. De handelingen en opvattingen van deelnemers op de 
werkvloer moeten ook na enige tijd kunnen worden gemeten, om zo vast te stellen dat de bewustwor-
ding blijvend is. De beleidsvisie binnen Defensie, samen met het besef van de geïnterviewden dat losse 
workshops weinig bijdragen aan een langdurige gedragsverandering, maken dat de betrokkenen binnen 
Defensie actief bezig zijn met het verder ontwikkelen van interventies en maatregelen die een positieve 
en langdurige bijdrage kunnen leveren.  
 
Als laatste geeft de ambtelijk betrokkene inzichten mee die opgedaan zijn uit ervaring met de manier 
waarop er over D&I (en trainingen daarover) wordt gecommuniceerd. Volgens deze betrokkene draagt 
de huidige titel van de training bij aan een inclusievere uitstraling dan de oudere titel (Waarderen van 
Verschillen), die wat weerstand opriep. Daarom is het cruciaal om rekening te houden met taalgebruik 
dat aantrekkelijk is voor potentiële deelnemers en recht doet aan de inhoud en het doel van een trai-
ning. 
 
Data 
 
Interview(s) 
- Interview ambtelijk betrokkene afdeling Personeel DEF 
- Interview externe uitvoerder 
 
Documenten 
- Ministerie van Defensie (2021). Personeelsrapportage 2021. [Rapport] Geraadpleegd van 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/03/29/kamerbrief-diversiteit-en-
inclusiviteit-bij-defensie 

- Relevance (ongedateerd) Sociale Veiligheid en Diversiteit & Inclusiviteit Workshop [Flyer]. Intern do-
cument: Ongepubliceerd. 

- Van der Maat, C. A. (2022). Diversiteit en Inclusiviteit [Kamerbrief]. Geraadpleegd van 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/03/29/kamerbrief-diversiteit-en-
inclusiviteit-bij-defensie 
 
 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de uitvoerende afdeling via Contact onderzoek Re-
gioplan Inclusieve Overheid (pleio.nl). 
 
 

  

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/03/29/kamerbrief-diversiteit-en-inclusiviteit-bij-defensie
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/03/29/kamerbrief-diversiteit-en-inclusiviteit-bij-defensie
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/03/29/kamerbrief-diversiteit-en-inclusiviteit-bij-defensie
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/03/29/kamerbrief-diversiteit-en-inclusiviteit-bij-defensie
https://inclusieve-overheid.pleio.nl/cms/view/89f0bea3-9c70-45ff-b7d7-fabf9a7b84b2/contact-onderzoek-regioplan
https://inclusieve-overheid.pleio.nl/cms/view/89f0bea3-9c70-45ff-b7d7-fabf9a7b84b2/contact-onderzoek-regioplan
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B1.2 Diversiteit en Inclusie in het inkoopproces 

Organisatie 
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat: Rijkswaterstaat 
 
Uitvoerder 
Inkoop Uitvoeringscentrum Bedrijfsvoering Rijkswaterstaat 
 
In het kort 
Voor een deel van haar dienstverlening doet de Rijksoverheid inkoop van goederen en diensten voor de 
organisatie. Departementen kunnen specifieke inkoop zelf uitvoeren, een ministerie kan bijvoorbeeld 
via een inkoopprocedure medewerkerstrainingen aan externe partijen uitbesteden. Voor rijksbrede in-
koop werkt de Rijksoverheid met categoriemanagement, dat wil zeggen dat producten en diensten wor-
den gebundeld per categorie en gezamenlijk ingekocht. Er is één Rijksonderdeel dat verantwoordelijk is 
voor de producten en/of diensten die binnen een categorie horen. 
 
De Rijksoverheid is al langer bezig met het ontwikkelen van duidelijke en concrete handvatten met be-
trekking tot maatschappelijk verantwoord inkopen. Dat dekt een scala aan maatschappelijke aspecten, 
zoals klimaat, circulariteit, milieu of social return. Bij het uitvoeren van aanbestedingen worden deelne-
mende partijen geacht om bij te dragen aan maatschappelijk verantwoord opdrachten en inkopen 
(MVOI).  
 
Diversiteit en inclusie zijn pas sinds kort een nieuw inkoopdoel blijkt uit ons interview met een betrok-
kene uit de categorie Duurzame Inzetbaarheid Rijk van het Inkoop Uitvoeringscentrum Bedrijfsvoering 
Rijkswaterstaat (IUC BV RWS). IUC BV RWS is bezig met het verwerken van diversiteit en inclusie in haar 
eigen inkoopprocessen, om zo de HR-processen inclusiever te maken. Inclusief inkopen gaat dan om het 
formuleren van gunningscriteria en eisen in een aanbestedingsprocedure die meer diversiteit en inclusie 
beogen bij het uitvoeren van de dienst die wordt ingekocht.  
 
Doel 
Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) is een prioriteit van de Rijksoverheid. Door in te kopen met 
impact kan het Rijk het behalen van zijn doelstelling versnellen, zoals verduurzaming of bevordering van 
diversiteit en inclusie. Het IUC BV RWS is concrete handvatten aan het ontwerpen op het gebied van di-
vers en inclusief inkopen. 
 
Op korte termijn is het doel van deze interventie om diversiteit- en inclusievraagstukken toe te passen in 
inkoopprocessen, om zo de dienstverlening inclusiever te maken. Dit kortetermijndoel draagt ook bij 
aan een langetermijndoel, namelijk dat in 2030 D&I vanzelfsprekend wordt in alle organisatorische pro-
cessen en niet alleen bij inkoop. Alle schakels in de keten binnen een organisatie moeten tegen die tijd 
een divers personeelsbestand en een inclusieve organisatiecultuur hebben. Ook moet de organisatie 
door een D&I-bril naar opdrachten kijken en in staat zijn om D&I-vraagstukken daadwerkelijk in de prak-
tijk te brengen.  
 
Doelgroep 
Op de lange termijn is de doelgroep van deze interventie iedereen die binnen de Rijksoverheid werkt. 
Voor de korte termijn, als het specifiek gaat om diversiteit en inclusie in het inkoopproces, betreft de 
doelgroep alle schakels binnen de inkoopketen. Dat betekent zowel de opdrachtgever die een opdracht 
uitzet, als de marktpartijen die op een aanbesteding reageren en de verschillende leden van het aanbe-
stedingsteam en het beoordelingsteam. 
 
Uitvoering 
Er is nog geen concrete opzet van hoe diversiteit en inclusie in het inkoopproces kan worden gereali-
seerd, al zijn verschillende partijen bezig met het ontwerpen van concrete handvatten. Het centrale idee 
is om D&I toe te passen in het inkoopproces. De precieze uitwerking daarvan is afhankelijk van de op-
dracht en de klant. Wel kunnen er handvatten worden ontwikkeld. Gebaseerd op de Rijksbrede strategie 



 

49 
 

‘Inkopen met Impact’, die doelt op duurzaam, sociaal en innovatief opdrachtgeverschap door de Rijks-
overheid, en het Nationaal plan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen 2021-2025, hebben betrokkenen 
bij de categorie duurzame inzetbaarheid bij het IUC BV RWS een categorieplan ontwikkeld met als stra-
tegie ‘HRM inkopen met sociale impact’. Daarnaast is er ook een marktvisie Diversiteit en Inclusie ont-
wikkeld waarbij concretere handvatten worden voorgesteld, die de aansluiting bij de D&I-doelstelling 
kunnen concretiseren. 
 
In deze beschrijving lichten wij de uitvoering toe aan de hand van een voorbeeld, en laten we ook zien 
dat veel maatwerk nodig is. Het IUC BV RWS is verantwoordelijk voor het uitbesteden van de selectie-
procedure voor het Rijkstraineeprogramma. Hier kijken we naar de procedure van 2021. Het uiteinde-
lijke doel was om een diverse groep Rijkstrainees te kunnen aanstellen. De selectie van deze groep 
wordt uitgevoerd door een externe partij, gespecialiseerd in selectie en assessments, die wordt gewor-
ven via een inkoopprocedure. 
 
Eerst is er een inkoopplan ontwikkeld met de klant, in dit geval het ministerie van Binnenlandse Zaken. 
Een van de elementen die werd meegenomen in de ontwikkeling was de vraag hoe de selectieprocedure 
bij kan dragen aan het doel om een diversere groep Rijkstrainees te werven. 
Om inclusieve contractdoelen te concretiseren is er samen met de klant gekeken naar het ambitieweb 
dat wordt gebruikt voor het concretiseren van Maatschappelijk Verantwoord Inkopen binnen de Rijks-
overheid. Via het ambitieweb is er gekeken naar hoe veel aandacht de klant wil besteden aan D&I; in dit 
geval werd dat een gunningscriterium voor vijftien procent heeft meegewogen. 
 
Het gunningscriterium vroeg de inschrijvers te beschrijven hoe zij de kwaliteit van de dienstverlening 
kunnen realiseren op het gebied van D&I. Heel concreet werd de vraag gesteld: hoe gaan ze D&I aan-
pakken in het selectieproces voor het Rijkstraineeprogramma? In de beoordeling werden de volgende 
punten meegenomen: 
- de mate waarin de aangeboden maatregelen en resultaten uit het plan van aanpak bijdragen aan het 

bereiken van de doelstelling; 
- de mate waarin het aanbod SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden) ge-

maakt is;  
- de mate waarin de aangeboden maatregelen en resultaten (prestaties) onderbouwd zijn. 
 
De ingediende plannen van aanpak werden beoordeeld door een commissie, waarbij de verschillende 
commissieleden scores aan de verschillende gunningscriteria hebben gegeven, inclusief het D&I-gun-
ningscriterium. Uiteindelijk is de gunning besloten in een consensusbijeenkomst.  
 
Mechanismen 
Inkoopprocessen worden inclusiever gemaakt door zowel opdrachtgevers als marktpartijen die op een 
aanbesteding reageren bewuster te maken over eigen stereotypen en vooroordelen (Hofhuis & Van ’t 
Hoog, 2010). Hoewel er geen trainingen of workshops worden gegeven om mensen bewuster te maken, 
wordt hun gevraagd om te reflecteren op de manier waarop ze handelen in hun werk en dienstverle-
ning, en worden ze geacht om stereotypen en vooroordelen te identificeren, en uiteindelijk ook om hun 
handelingen aan te passen. Zo wordt uiteindelijk minder gehandeld op basis van bias. 
 
Daarnaast worden inkoopprocessen ook inclusiever gemaakt door sociale normen binnen de organisatie 
te veranderen (Celik et al., 2013; Shore et al., 2018). In het kader van inclusieve inkoopprocessen stelt 
de organisatie inclusieve doelen en normaliseert verwachtingen om diversiteit en inclusie mee te nemen 
in verschillende processen op de werkvloer. Zo wordt de inclusiviteit van de deelnemende organisaties 
uiteindelijk verhoogd.  
 
Randvoorwaarden 
Omdat deze interventie nog in ontwikkeling is en de mechanismen niet via interventies geïdentificeerd 
in de literatuur opereren, blijft het een uitdaging om de relevante randvoorwaarden te identificeren. 
Daarom hebben wij een overzicht van de randvoorwaarden gemaakt die uit de literatuur naar voren ko-
men, maar bespreken wij voornamelijk randvoorwaarden die in gesprek met de categoriemanager als 
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belangrijk werden beschouwd. Aan deze voorwaarden werd veel aandacht besteed tijdens dit proces, 
wat resulteerde in een succesvolle pilot. 
- Er werd goed nagedacht over de concretisering van de D&I-doelstellingen voor deze specifieke op-

dracht. Concrete doelstellingen worden als een belangrijke stap gezien voor organisaties om hun di-
versiteitsvisie in de praktijk te brengen (Senen et al., 2021). 

- Er is een overkoepelend beleid dat diversiteit en inclusie centraal stelt. 
 
Daarnaast was er ook een opdrachtgever (klant van IUC BV RWS) die openstond voor het meenemen 
van D&I in het inkoopproces. Dit bleek ook een belangrijke randvoorwaarde te zijn voor deze specifieke 
interventie. 
Er is alsnog ruimte voor verbetering in deze voorwaarden, zoals het verder concretiseren van D&I-doel-
stellingen, maar er is ook aandacht nodig voor andere zaken, zoals: 
- specifiek concretiseren hoe D&I kan worden gemeten; 
- hulp bij toepassing van D&I in een inkoopplan moet standaard worden gemaakt: bijvoorbeeld als on-

derdeel van het MVI ambitieweb; 
- vraag D&I-adviseurs bij betrokken ministeries om mee te denken tijdens het inkoopproces. 

 
Praktijkervaringen en ervaren resultaten 
Volgens betrokkenen bij de categorie Duurzame Inzetbaarheid Rijk heeft het gunningscriterium het ge-
wenste resultaat opgeleverd. De partij die het winnende bod uitbracht had goede oplossingen geformu-
leerd die de selectieprocedure meer cultuurfair (niet beïnvloed door culturele achtergrond, leeftijd of 
gender) zou maken. Dat betekent dat de selectieprocedure werd aangepast. Één aanpassing betreft de 
cognitieve-capaciteitentest die een vast onderdeel is van assessments en selecties. Het uitvoeringsbu-
reau heeft deze test uit de selectieprocedure verwijderd vanwege inherente biases die de dominante 
groep bevoordelen door referenties naar de dominante cultuur. Het cultuurfair assessment was een 
game-based assessment dat meer gericht is op talenten. 
De gunningscriteria werden ook door de inschrijvers gewaardeerd. De leverancier aan wie de opdracht 
werd gegund vond de aansluiting met D&I al bij de aanvraag een mooie toevoeging. Volgens de ambte-
lijke betrokkene gaven ze aan dat ze out of the box moesten denken en hadden ze eerdere initiatieven 
en opdrachten gebruikt om te reflecteren over mogelijke aanpassingen die ervoor zouden zorgen dat er 
meer rekening met D&I werd gehouden bij de selectieprocedure. 
 
Data 
 
Interview(s) 
- Interview ambtelijk betrokkene Categorieplan Duurzame Inzetbaarheid Rijkswaterstaat. 
 
Documenten 
- Buyer Group Inhuur en Adviesdiensten (2022). Buyer Group Diversiteit & Inclusie bij inhuur. Marktvi-

sie en inkoopstrategie. Geraadpleegd van https://www.pianoo.nl/nl/document/20612/marktvisie-
diversiteit-en-inclusie-bij-inhuur-en-adviesdiensten 

- Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (2021). Opdrachtgeven met ambitie, inkopen met im-
pact: Nationaal plan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen 2021-2025. Den Haag. Geraadpleegd 
van https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/01/22/bijlage-nationaal-plan-maat-
schappelijk-verantwoord-inkopen-2021-2025 

- Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (2019). Inkopen met Impact: Strategie voor 
duurzam, sociaal en innovatief opdrachtgeverschap door de Rijksoverheid. Den Haag. Geraadpleegd 
van https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/10/28/inkopen-met-impact 

- Rijkswaterstaat (ongedateerd). Voorbeelden RWS: eis, criteria en KPI omtrent Diversiteit en Inclusie. 
Intern document: ongepubliceerd. 

- Van der Aa, M. (2022). Categorieplan Duurzame Inzetbaarheid Rijk: HRM inkopen met sociale impact. 
Inkoop Uitvoeringscentrum Bedrijfsvoering Rijkswaterstaat. Geraadpleegd van https://www.rijks-
overheid.nl/documenten/rapporten/2022/05/31/categorieplan-duurzame-inzetbaarheid-rijk---hrm-
inkopen-met-sociale-impact 

 

https://www.pianoo.nl/nl/document/20612/marktvisie-diversiteit-en-inclusie-bij-inhuur-en-adviesdiensten
https://www.pianoo.nl/nl/document/20612/marktvisie-diversiteit-en-inclusie-bij-inhuur-en-adviesdiensten
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/01/22/bijlage-nationaal-plan-maatschappelijk-verantwoord-inkopen-2021-2025
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/01/22/bijlage-nationaal-plan-maatschappelijk-verantwoord-inkopen-2021-2025
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/10/28/inkopen-met-impact
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2022/05/31/categorieplan-duurzame-inzetbaarheid-rijk---hrm-inkopen-met-sociale-impact
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2022/05/31/categorieplan-duurzame-inzetbaarheid-rijk---hrm-inkopen-met-sociale-impact
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2022/05/31/categorieplan-duurzame-inzetbaarheid-rijk---hrm-inkopen-met-sociale-impact
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- Van der Aa, M. & van Bokkem, E. (2021). Presentatie Praktijkvoorbeeld Diversiteit & Inclusie Catego-
rie Duurzame Inzetbaarheid | HRM inkopen met sociale impact, Aanbesteding Assessments en Selec-
tie Rijkstraineeprogramma’s. [PowerPoint presentatie]. Rijkswaterstaat. Intern document: ongepu-
bliceerd. 

 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de uitvoerende afdeling via Contact onderzoek Re-
gioplan Inclusieve Overheid (pleio.nl). 
 

  

https://inclusieve-overheid.pleio.nl/cms/view/89f0bea3-9c70-45ff-b7d7-fabf9a7b84b2/contact-onderzoek-regioplan
https://inclusieve-overheid.pleio.nl/cms/view/89f0bea3-9c70-45ff-b7d7-fabf9a7b84b2/contact-onderzoek-regioplan
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B1.3 Interdepartementaal cross-coaching-programma 

Organisatie 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk 
(UBR) 
 
De interventie wordt door UBR gecoördineerd, maar kan worden benut door medewerkers van alle mi-
nisteries. 
 
Uitvoerder 
Een extern advies- en ondersteuningsbedrijf voor het verhogen van diversiteit en inclusie binnen organi-
saties, in samenwerking met UBR. 
 
In het kort 
Het cross-coaching-programma is gericht op het uitwisselen van ervaringen en visies tussen medewer-
kers met verschillende achtergronden, zowel op functieniveau als op culturele achtergrond. Via dit 
cross-coaching-programma wil de Rijksoverheid bijdragen aan inclusiviteit door ontwikkelmogelijkheden 
te bieden voor zowel medewerkers die naar hogere functies willen doorstromen, als voor medewerkers 
met een leidinggevende functie. Daardoor brengt het cross-coaching-programma deze twee groepen 
samen in koppels die persoonlijke ontwikkeldoelen met elkaar delen en bespreken. De centrale activiteit 
van het programma is zes coachingsgesprekken in de koppels, verrijkt met een aantal bijeenkomsten die 
context en praktische handvatten bieden met betrekking tot hoe de koppels de gesprekken kunnen aan-
gaan. 
 
Doel 
Het interdepartementale cross-coaching-programma is een Rijksbrede interventie met als hoofddoel het 
bevorderen van de groei en professionele ontwikkeling van zowel medewerkers die naar hogere functies 
willen doorstromen, als medewerkers met een leidinggevende functies, door de uitwisseling van beel-
den en visies vanuit de verschillende achtergronden van medewerkers. Zo kunnen de medewerkers le-
ren van elkaars perspectief en ook inclusiever leren (samen)werken. 
Voor ambtenaren die willen doorstromen naar hogere functies is dit een manier om zich verder te ont-
wikkelen en waar mogelijk concrete doelen met betrekking tot doorstroom te ontwikkelen. Voor leiding-
gevende ambtenaren, voornamelijk managers, is dit een manier om te leren van andere zienswijzen en 
hun inzicht aan te scherpen op het gebied van inclusief samenwerken. Daardoor is dit programma voor-
namelijk gericht op individueel niveau: het bevorderen van de groei van medewerkers op professioneel 
niveau staat centraal in dit traject. Een tweede doel is het bevorderen van inclusief samenwerken door 
leidinggevenden meer inzicht te geven in sensitief managen. Verwacht wordt dat het behalen van deze 
twee doelen uiteindelijk ook de inclusie binnen de organisatie als geheel bevordert.  
 
Doelgroep 
Deze interventie heeft twee aparte doelgroepen. Enerzijds richt het programma zich specifiek op ‘ambi-
tieuze medewerkers die diversiteit aan de Rijksoverheid toevoegen door achtergrond, oriëntatie, cultuur 
of ervaring, en die willen doorgroeien binnen de organisatie’. In de praktijk wordt er naar deze groep 
gerefereerd als junior coaches. Anderzijds richt het programma zich specifiek op ‘nieuwsgierige mede-
werkers’, in de praktijk voornamelijk managers, ‘die willen leren van belevingen, ervaringen, en zienswij-
zen van anderen, en die willen bijdragen aan een inclusievere Rijksoverheid’. In de praktijk wordt er naar 
deze groep gerefereerd als senior coaches. 
 
Uitvoering 
Het cross-coaching-programma duurt ongeveer een jaar. Het programma is gestart in mei 2021, toen de 
aanmelding werd geopend. Diversity of Thought – dat wil zeggen als uitgangspunt hanteren dat meer 
variatie in visie, achtergrond, oriëntatie, cultuur, en ervaring essentieel is voor persoonlijke groei en or-
ganisatieontwikkeling – is leidend voor het opzet en invulling. 
Na afronding van de aanmeldingen zijn de junior en senior coaches aan elkaar gematcht. Deze matches 
werden door de uitvoerders gemaakt op basis van de profielen van de deelnemers. Voorafgaand aan het 
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traject werd aan de junior coaches gevraagd om duidelijke doelen op te stellen met betrekking tot wat 
ze wilden leren tijdens dit traject. Aan de senior coaches werd gevraagd waar hun toegevoegde waarde 
met betrekking tot coachingsvaardigheden ligt en aan welke reversed mentoring zij behoefte hebben. 
Het inhoudelijke programma is in september 2021 begonnen met een kick-off-event waar de koppels 
bekendgemaakt werden, en kort daarna een training over coaching en gesprekstechnieken die deelne-
mers konden gebruiken in hun coachingsgesprekken. Centraal in het traject stonden zes individuele coa-
chingsgesprekken die de twee coaches zelf konden organiseren en invullen. Daarnaast werd ook een 
aantal sessies georganiseerd die alleen op de junior of de senior coaches gericht waren. Voor de junior 
coaches werden er plenaire supervisiesessies georganiseerd waarbij ze onderling ervaringen konden uit-
wisselen. Daarnaast konden senior coaches individuele coachingsgesprekken voeren met de trainers van 
de externe uitvoerder. Er werden nog twee gezamenlijke bijeenkomsten georganiseerd: een inspiratie-
sessie leiderschap, die ging over thema’s en karakteristieken van inclusief gedrag, en een slotbijeen-
komst met inspirerende lezingen en een terugblik op het traject. De meeste bijeenkomsten hebben on-
line plaatsgevonden en waren niet langer dan 1,5 uur, maar de slotbijeenkomst heeft wel op locatie 
plaatsgevonden. 
 
Volgens de ambtelijke betrokkene vanuit UBR is het traject grotendeels uitgevoerd zoals oorspronkelijk 
gepland, alleen bij de slotbijeenkomst is er meer aandacht geweest voor interactieve werkvormen om-
dat daaraan behoefte was onder de deelnemers. 
 
Mechanismen 
De beoogde werkzaamheid van het project is goed te herleiden naar wetenschappelijke literatuur. Het is 
de verwachting dat aan de hand van deze koppelingen de groei en uniciteit van medewerkers kan wor-
den bevorderd (Shore et al., 2011; Shore et al., 2018; Korkmaz et al., 2022; Talent naar de Top, 2022). 
Door persoonlijke ontwikkeldoelen te stellen en centraal te zetten in de gesprekken, konden junior coa-
ches meer inzicht krijgen in hoe ze hun talenten het best kunnen benutten binnen de context van de 
Rijksoverheid. Voor senior coaches loopt de werkzaamheid voornamelijk via het opbouwen van reflec-
tievermogen (Hofhuis & Van ’t Hoog, 2010), bijvoorbeeld via confrontatie met verschillen in gesprekken 
met de junior coaches. Zo worden de senior coaches geconfronteerd met ervaringen en gedachten over 
de organisatie die ze aanvankelijk niet in het vizier hadden. Deze mechanismen die de basis vormen voor 
het verwachte succes van de interventie zijn ook inzichtelijk voor de deelnemers: ze worden bij voorbaat 
in de flyer besproken en ook tijdens de plenaire bijeenkomsten wordt er aandacht aan besteed. 
 
De interventie zet ook in op het bevorderen van inclusief leiderschap (Korkmaz et al., 2022; Shore et al., 
2018) door senior coaches (managers) meer inzicht te geven in hoe ze beter rekening kunnen houden 
met verschillende perspectieven en achtergronden in hun werk en met en inclusief samenwerken. 
 
Randvoorwaarden 
- Er moet rekening worden gehouden met de hiërarchie binnen een organisatie, dat wil zeggen dat de 

koppels niet in een hiërarchische relatie met elkaar op de werkplek moeten staan. 
- De uitvoerders moeten ervoor zorgen dat een gelijkwaardige relatie ontstaat tijdens de coachingsge-

sprekken, en dat beide deelnemers van een koppel van elkaar leren en elkaars functie als coach er-
kennen en waarderen. 

- Er moet worden gezorgd voor duidelijke informatie over het doel en de opzet. 
- De uitvoerders moeten ook genoeg training krijgen om op de hoogte te zijn van omgangsvormen en 

gesprekstechnieken die voor een goed verloop van de coachingsgesprekken zorgen; genoeg training 
met betrekking tot omgangsvormen voorafgaand aan het traject. 

 
Praktijkervaringen en ervaren resultaten 
De doelen en opzet van deze interventie zijn duidelijk gemaakt aan deelnemers bij elke stap van de in-
terventie, dat wil zeggen bij gecommuniceerde informatie voorafgaand aan het traject en ook bij ple-
naire bijeenkomsten. Dit heeft ervoor gezorgd dat deelnemers een helder overzicht hadden van de toe-
gevoegde waarde van dit traject, en op welke manieren en in welke opzichten zij kunnen groeien. Daar-
naast zijn deelnemers gedurende het traject getraind en opgeleid in de omgangsvormen die de coa-
chingsgesprekken, en de toepassing van de inzichten op de werkvloer, goed kunnen laten verlopen. 
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Volgens de geïnterviewden laten de evaluaties zien dat voornamelijk de junior coaches de bijeenkom-
sten als heel waardevol ervaren en zich zekerder voelen in hun deskundigheid en waarde voor de orga-
nisatie. Junior coaches vinden de match tussen hen en de senior coaches in het algemeen goed, ook al 
geven ze aan dat het traject niet altijd liep volgens verwachting. Volgens de geïnterviewden waarderen 
senior coaches de inzichten die ze krijgen met betrekking tot inclusief samenwerken en managen. De 
senior coaches geven ook aan dat de match tussen junior en senior coaches goed werd gemaakt, ook als 
er verschillen tussen de profielen waren qua inhoud. Soms werd dat juist gewaardeerd. In het algemeen 
is de interventie goed geslaagd bij het matchen van de koppels. Een van de belangrijkste randvoorwaar-
den voor coaching en mentoringprogramma’s is dat koppels niet in een hiërarchische relatie op de 
werkvloer moeten staan. Omdat de koppels bestaan uit medewerkers van verschillende departemen-
ten, sluit dat automatisch hiërarchische relaties uit. Daarnaast streven de organisatoren expliciet naar 
een gelijkwaardige relatie tussen de twee medewerkers die een koppel vormen. Een manier waarop dit 
wordt gedaan is door evenveel aandacht te besteden aan het werven van de junior coaches als het wer-
ven van de senior coaches, en ze allebei centraal te stellen in de doelen van de interventie. Overigens 
lijkt de terminologie ‘junior’ en ‘senior’ niet in alle gevallen de lading te dekken. Deze terminologie 
kwam zowel terug in de documentatie van de interventie (bijvoorbeeld de PowerPoint-slides van het 
slotevenement) als in interviews met de betrokkenen. Volgens de definitie in de flyer en uitnodiging, is 
een junior coach een ‘ambitieuze medewerkers, die door achtergrond, oriëntatie, cultuur of ervaring 
diversiteit toevoegt. Die zichzelf ziet groeien naar een rol binnen de top van de Rijksoverheid.’ Deze kan-
didaten kunnen ook een functie hebben die gewoonlijk niet als ‘junior’ wordt aangeduid. Gezien dit ge-
geven, met daarbij de ambitie om juist gelijkwaardige uitwisseling te bevorderen, kan er wellicht termi-
nologie worden gevonden die hierbij beter aansluit.  
 
Desalniettemin zijn de opbrengsten duidelijker geweest voor de junior coaches. Doordat ze van tevoren 
duidelijkere doelen hadden opgesteld, hebben ze concretere resultaten kunnen behalen met betrekking 
tot advies en persoonlijk groei, terwijl dat voor de senior coaches vager bleef volgens de geïnterview-
den.  
 
Er zijn ook geluiden dat er daadwerkelijke doorgroei naar hogere functies plaatsvindt voor de junior coa-
ches koppelt de ambtelijke betrokkene terug, maar dit wordt niet gemeten. Diepgaander onderzoek zou 
nodig zijn om hier beter zicht op te krijgen. Op basis van de huidige ervaringen met het cross-coaching-
programma kan er een vervolgtraject worden opgezet waarbij de succesvolste elementen, zoals de 
goede match tussen junior en senior coaches, op dezelfde manier kunnen worden uitgevoerd, maar ook 
met oog voor verdere ontwikkeling van het concept. Op basis van het inzicht dat het traject meer heeft 
opgeleverd voor junior dan voor senior coaches, denkt de ambtelijke betrokkene eraan om bij een ver-
volg bijvoorbeeld senior coaches explicieter en gerichter te vragen om hun motivatie voor deelname aan 
te scherpen. 
 
Data 
 
Interview(s) 
- interview ambtelijke betrokkene UBR; 
- Interview externe aanbieder 
 
Documenten 
- The Diversity Company & UBR (2022) Cross Coaching Programma: Slotbijeenkomst. [PowerPoint-

presentatie]. Intern document: ongepubliceerd. 
- UBR (2021). Cross Coaching informatie. [Flyer]. Intern document: ongepubliceerd. 
- UBR (ongedateerd). Cross Coaching: Programmaoverzicht. [Flyer]. Intern document: ongepubliceerd. 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de uitvoerende afdeling via Contact onderzoek Re-
gioplan Inclusieve Overheid (pleio.nl). 
 

  

https://inclusieve-overheid.pleio.nl/cms/view/89f0bea3-9c70-45ff-b7d7-fabf9a7b84b2/contact-onderzoek-regioplan
https://inclusieve-overheid.pleio.nl/cms/view/89f0bea3-9c70-45ff-b7d7-fabf9a7b84b2/contact-onderzoek-regioplan
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B1.4 Trainingen begeleiden van/leidinggeven aan medewerkers met een arbeidsbe-
perking 

Organisatie 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk 
(UBR) 
 
Uitvoerder 
De trainingen worden uitgevoerd door UBR en kunnen worden gevolgd door medewerkers van alle mi-
nisteries. 
 
In het kort 
De banenafspraak is een landelijke afspraak tussen werkgevers om meer reguliere banen te creëren 
voor mensen met een arbeidsbeperking. Zo streeft ook de Rijksoverheid naar het verhogen van de kan-
sen op arbeid binnen de Rijksoverheid voor mensen met een arbeidsbeperking. Omdat mensen met een 
arbeidsbeperking vaak extra begeleiding nodig hebben, krijgen ze binnen hun werkplek bij het Rijk een 
buddy toegewezen die als dagelijkse werkbegeleider fungeert. Om deze buddy’s meer ondersteuning te 
bieden, en ook om de leidinggevenden van mensen met een arbeidsbeperking praktische handvatten te 
geven met betrekking tot het omgaan met deze medewerkers, heeft UBR deze training ontwikkeld.  
 
Doel 
Het doel van deze trainingen is om enerzijds buddy’s van medewerkers met een arbeidsbeperking beter 
te leren communiceren en omgaan met deze medewerkers, en anderzijds leidinggevenden praktische 
handvatten te geven over hoe ze medewerkers met een arbeidsbeperking het best kunnen begeleiden, 
aangezien zij rekening moeten houden met de arbeidsbeperking in het dagelijkse werk. Deze training 
moet leidinggevenden en buddy’s dus voorbereiden op het beter begeleiden van medewerkers met een 
arbeidsbeperking.  
 
Doelgroep 
Er zijn twee aparte doelgroepen, beide gericht op medewerkers die te maken hebben met collega’s met 
een arbeidsbeperking. De ene doelgroep is leidinggevenden van medewerkers met een arbeidsbeper-
king, en de andere werkplekbegeleiders (buddy's) van medewerkers met een arbeidsbeperking. Leiding-
gevenden worden minder goed bereikt door deze training dan buddy’s, en ze doen ook minder vaak 
mee. 
 
Uitvoering 
Er worden twee soorten trainingen aangeboden, voor begeleiders (twee dagen) en voor leidinggeven-
den (een dagdeel). Beide trainingen beogen eerst inzicht te geven in psychische aandoeningen, en be-
ginnen daardoor met een overzicht van kennis over psychische aandoeningen en hun effecten op ie-
mands positionering op de werkvloer. Daarna volgt een overzicht van de rol en competenties van de 
verschillende functies die betrokken zijn bij het begeleiden van medewerkers met een arbeidsbeperking, 
namelijk de leidinggevende, de buddy’s en de jobcoach. De verschillende verantwoordelijkheden van de 
aparte functies met betrekking tot de steun die ze moeten en kunnen aanbieden aan medewerkers met 
een arbeidsbeperking komen uitgebreid aan bod.  
 
De training voor buddy’s is uitgebreider dan voor leidinggevenden en gaat meer de diepte in met be-
trekking tot praktische handvatten wat betreft communicatie. De buddy’s oefenen communicatiestijlen 
met een acteur. 
 
Mechanismen 
Deze interventie beoogt te werken aan de hand van een drietal mechanismen. Ten eerste worden me-
dewerkers aangemoedigd om kennis op te doen over andere groepen (Hofhuis & Van ’t Hoog, 2010; Ta-
lent naar de Top (2022); UU (ongedateerd)). Kennis opdoen over andere groepen heeft als doel het ver-
minderen van bias ten opzichte van anderen door meer informatie te verkrijgen over een gemarginali-
seerde groep die minder goed in beeld is bij de meeste medewerkers. 
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Aangezien deze training ook praktische handvatten moet bieden die buddy’s en leidinggevenden helpen 
om medewerkers met een arbeidsbeperking beter te begeleiden, beperken de mechanismen zich niet 
alleen tot kennis opbouwen. Een ander manier om deze begeleidingsvaardigheden aan te scherpen is 
door het inleven in een ander en empathie te bevorderen (KIS, 2020). Zo kunnen leidinggevenden en 
buddy’s meevoelen met mensen met een arbeidsbeperking en kunnen zo op een geschiktere manier 
handelen en communiceren, bijvoorbeeld door rekening te houden met de rol die de arbeidsbeperking 
speelt in het gedrag van een medewerkers op de werkvloer. In dit geval wordt empathie bevorderd door 
oefeningen met acteurs die het daadwerkelijke gedrag van mensen met een arbeidsbeperking nadoen 
om collega’s hun communicatievaardigheden te helpen aanscherpen. 
 
Tot slot wordt ook bevordering van inclusief leiderschap als mechanisme ingezet (Hofhuis & Van ’t Hoog, 
2010; Shore et al., 2018; Korkmaz et al., 2022). Doordat leidinggevenden meer kennis opbouwen over 
inclusief leidinggeven en duidelijkere handvatten krijgen over omgaan met verschillen, zijn ze beter in 
staat om werknemers met diverse behoeften, in dit geval werknemers met een arbeidsbeperking, te on-
dersteunen, door rekening te houden met hun behoeften op de werkvloer. 
 
Randvoorwaarden 
Randvoorwaarden die het succes van de interventie kunnen waarborgen zijn de volgende: 
- duidelijke uitleg over hoe deelnemers hun gedrag kunnen aanpassen (bijv. hoe kunnen deelnemers 

actief bezig zijn met meer leren over hoe ze een team inclusiever kunnen maken?); 
- actieve werkvormen worden gebruikt;  
- trainingen sluiten goed aan bij de behoeften en zorgen van de deelnemers; 
- trainers zijn experts in inclusief gedrag; 
- follow-ups effect langere termijn. 
 
Praktijkervaringen en ervaren resultaten 
Volgens de uitvoerders is deze training goed geslaagd in het verspreiden van kennis over en begrip voor 
de verschillende aandoeningen die een rol spelen in arbeidsbeperkingen. Medewerkers die de trainin-
gen volgen kunnen de talenten, maar ook de uitdagingen van anderen beter begrijpen. Volgens de uit-
voerders en trainers zorgen de inzichten die tot begrip leiden voor langeretermijnkennis.  
 
Na afloop worden de trainingen geëvalueerd door deelnemers. In de ervaring van de uitvoerders zijn 
deelnemers meestal tevreden met de inhoud en benadering van de trainingen. Belangrijk voor de tevre-
denheid is de erkenning van de rol van verschillende functies in het begeleiden van medewerkers met 
een arbeidsbeperking: buddy’s vinden het bijvoorbeeld heel belangrijk om erkenning voor hun inspan-
ningen terug te zien in de training, maar ook een duidelijk beeld te krijgen van de grenzen en beperkin-
gen van hun rol. Hierdoor blijkt ook dat de trainingen goed aansluiten bij de behoeften en zorgen van de 
deelnemers, wat een belangrijke voorwaarde voor succes is. Daarnaast vinden deelnemers het oefenen 
met een acteur heel waardevol, ook omdat ze zo meer tips en tricks leren over het omgaan met speci-
fieke situaties die zich kunnen voordoen op de werkvloer. Dat blijkt ook uit een gesprek dat wij met een 
deelnemer van de buddytraining hebben gevoerd: de praktische oefeningen met een acteur werden 
door de deelnemer enorm gewaardeerd, terwijl het eerste deel van de training, over theorie, minder 
waardevol werd gevonden door de respondent.  
 
Zo zorgen de trainingen voor het geven van concrete handvatten voor hoe deelnemers hun gedrag kun-
nen aanpassen, een belangrijke randvoorwaarde die succes mogelijk maakt, en wordt de opgedane 
praktische kennis versterkt door actieve werkvormen, waardoor deelnemers worden uitgenodigd om 
zelf na te denken hoe zij in de toekomst moeten handelen. Voor de deelnemer die we spraken was de 
training goed geslaagd in het bieden van deze handvatten, maar het zou nog beter kunnen. 
Een belangrijke les die de uitvoerders trekken vanuit de trainingen tot nu toe is dat er meer aandacht 
moet komen voor de deelname van de leidinggevenden, die wat achterblijft in vergelijking met de deel-
name van buddy’s. Het is belangrijk dat leidinggevenden meer vaardigheden op dit vlak opbouwen. 
Daarom beoogt UBR onder andere om meer materiaal en oefeningen aan de trainingen toe te voegen 
voor leidinggevenden, maar ook om actiever leidinggevenden te werven. 
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Daarnaast is er tot nu toe weinig aandacht voor het nagaan of de interventie effect op lange termijn 
heeft. Dit is voor nu niet mogelijk de trainingen pas in het jaar 2021-2022 zijn begonnen. Daarnaast is dit 
type monitoring uitdagend omdat deze interventie wordt aangeboden door een centrale uitvoerings-
dienst, maar de gevolgen van de training alleen zichtbaar zijn op de verschillende departementen zelf. 
Centraal gecoördineerde interne onderzoeken zouden kunnen bijdragen aan het op langere termijn mo-
nitoren van de uitkomsten van deze trainingen. 
 
Data 
 
Interview(s) 
- Dubbelinterview met ambtelijke betrokkenen en uitvoerders bij UBR; 
- Interview deelnemer training buddy’s van medewerkers met een arbeidsbeperking; 
 
Documenten 
- UBR. (ongedateerd) Digitale training buddy’s: Belastingdienst. [PowerPoint-presentatie]. Intern do-

cument: ongepubliceerd. 
- Onbeperkte Denkers. (2021) Inventarisatie van ervaringen, behoeften en ideeën van leidinggevenden 

in het werken met medewerkers met een arbeidsbeperking [Factsheet]. Verkregen via mail, juli 2022. 
- UBR.(2022) Evaluatie trainingen Q1 en Q2 2022. [PowerPoint-presentatie]. Intern document: onge-

publiceerd. 
 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de uitvoerende afdeling via Contact onderzoek Re-
gioplan Inclusieve Overheid (pleio.nl). 
 
 

  

https://inclusieve-overheid.pleio.nl/cms/view/89f0bea3-9c70-45ff-b7d7-fabf9a7b84b2/contact-onderzoek-regioplan
https://inclusieve-overheid.pleio.nl/cms/view/89f0bea3-9c70-45ff-b7d7-fabf9a7b84b2/contact-onderzoek-regioplan
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B1.5 Medewerkersonderzoek inclusie 

Organisatie 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) 
 
Uitvoerder 
OCW 
 
In het kort 
In 2020 heeft OCW een online vragenlijst onder haar medewerkers verspreid waarin onderzocht werd 
hoe zij inclusie binnen OCW ervaren en welke verschillen er zijn tussen medewerkers met verschillende 
achtergronden, op basis van bijvoorbeeld hun culturele achtergrond, seksuele oriëntatie, en genderi-
dentiteit. Er is gekeken naar de houding van mensen ten opzichte van diversiteit en inclusie, thuisgevoel 
en toekomstperspectief.  
 
Doel 
Het doel van dit onderzoek was om een beeld te krijgen over de ervaringen met betrekking tot inclusie, 
discriminatie en racisme van medewerkers van OCW zelf. De hoofdvraag van het onderzoek was als 
volgt: Hoe ervaren OCW’ers inclusie binnen OCW en welke verschillen zijn er tussen en binnen groepen? 
 
Doelgroep 
De doelgroep van deze interventie omvangt alle medewerkers binnen OCW. 
 
Uitvoering 
De vragenlijst is in samenwerking met de Vrije Universiteit Amsterdam samengesteld. Binnen de afde-
ling D&I van OCW heeft één medewerker een jaar gewerkt aan het creëren van draagvlak onder de me-
dewerkers voor dit onderzoek. Daarnaast heeft de secretaris-generaal in een viertal mails haar support 
en het belang van het onderzoek geuit. De vragenlijst is vervolgens uitgezet en verspreid onder alle me-
dewerkers binnen OCW. 
 
De vragen gingen over in hoeverre ze inclusie, thuisgevoel en toekomstperspectief ervaren. Ervaring 
met discriminatie en uitsluiting en inclusief leiderschap kwam ook aan bod, net als het instroomproces 
of ‘onboarding’ van nieuwe medewerkers en ervaringen daarmee. Er is naar verschillende achtergrond-
kenmerken en combinaties daarvan gekeken, waaronder culturele identiteit, seksuele oriëntatie en het 
hebben van een arbeidsbijzonderheid, waarbij medewerkers konden beslissen op welke punten ze wel 
of geen informatie deelden. De vragenlijst zorgde voor meer kennis over gemarginaliseerde groepen die 
minder goed in beeld waren. Zo kwam onder andere het verschil in ervaring tussen medewerkers met 
en zonder arbeidsbijzonderheid beter in beeld, en ook LHBTI+-medewerkers kwamen beter in beeld.  
 
Na de dataverzameling heeft het D&I-projectteam de resultaten opgehaald en gepresenteerd aan alle 
medewerkers. Daarnaast zijn de resultaten voorgelegd aan managers. Onder meer aan de hand van de 
onderzoeksdata en de gesprekken met medewerkers en managers naar aanleiding van de resultaten is 
een vierjarige actieagenda opgesteld met ambities voor de aanpak van discriminatie en racisme en het 
bevorderen van een inclusieve organisatiecultuur. 
 
Mechanismen 
Binnen deze interventie kunnen wij twee mechanismen onderscheiden. Door de vragenlijst, maar ook 
door de presentatie van de resultaten wordt door de top van de organisatie en managers kennis over 
andere groepen opgedaan (Hofhuis & Van ’t Hoog, 2010; Talent naar de Top (2022); UU (ongedateerd)).  
 
Een tweede mechanisme dat gevonden kan worden, is inzicht in uitsluitingsprocessen binnen een orga-
nisatie. Er wordt in kaart gebracht hoe inclusie wordt ervaren binnen een organisatie en wat de knel-
punten met betrekking tot discriminatie en racisme zijn (KISS, 2020; Talent naar de Top, 2022). Het ver-
zamelen van data vormt de basis om eventueel verdere beslissingen te nemen, die vervolgens vorm kre-
gen in de actieagenda. 
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Randvoorwaarden 
- inzetten van verschillende vormen van monitoren om een completer beeld te kunnen krijgen (bij-

voorbeeld zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek); 
- deelname in het onderzoek moet vrijwillig zijn; 
- uitvoering in alle lagen van de organisatie. 
 
Praktijkervaringen en ervaren resultaten 
De uitvoerder geeft aan dat aanvankelijk meer weerstand verwacht was bij de uitvoering van dit onder-
zoek, maar dat door de inzet van de secretaris-generaal en haar steun het draagvlak voor dit onderzoek 
uiteindelijk groot werd. Begin december 2021 zijn de resultaten van het onderzoek met alle medewer-
kers gedeeld. Volgens de uitvoerder waren veruit de meeste medewerkers zeer positief over de uitkom-
sten, al was er alsnog een aantal negatieve reacties van medewerkers die geen nut en toegevoegde 
waarde in het onderzoek zagen. Vervolgens zijn uitvoerders in gesprek gegaan met managers om ze tot 
actie aan te sporen. Aan de hand van de uitkomsten van het onderzoek en de gesprekken met managers 
is er een actieagenda opgesteld.  
 
Uitvoerders gaven aan dat het opzetten van het onderzoek veel tijd in beslag nam. Door het opstellen 
van een relatief groot team met een onderzoeksachtergrond dat zich bezighield met dit thema was deze 
inzet mogelijk. De uitvoerders raden kleinere organisaties aan om te overwegen het onderzoek en het 
schrijven van de rapportage uit te besteden.  
Het succes van het onderzoek schrijven de uitvoerders toe aan de inzet van de secretaris-generaal. Zij 
heeft op meerdere momenten haar steun geuit en anderen aangespoord om bij te dragen aan het on-
derzoek. Het onderzoek werd in 2020 uitgevoerd en mogelijk had het gedwongen thuiswerken (door co-
ronamaatregelen) destijds ook een positief effect op de respons doordat medewerkers steeds bezigwa-
ren met online verbinding zoeken. 
 
Data 
 
Interview(s) 
Interview ambtelijke betrokkene programma discriminatie en racisme OCW. 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de uitvoerende afdeling via Contact onderzoek Re-
gioplan Inclusieve Overheid (pleio.nl). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

https://inclusieve-overheid.pleio.nl/cms/view/89f0bea3-9c70-45ff-b7d7-fabf9a7b84b2/contact-onderzoek-regioplan
https://inclusieve-overheid.pleio.nl/cms/view/89f0bea3-9c70-45ff-b7d7-fabf9a7b84b2/contact-onderzoek-regioplan
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B1.6 Omgaan met Verschillen 

Organisatie 
Ministerie van Justitie en Veiligheid (J&V) 
 
Uitvoerder 
Afdeling DP&O, concernteam D&I 
 
In het kort 
J&V heeft een interventie ontwikkeld in de vorm van een begeleide dialoog die aansloot bij de behoef-
ten van J&V en die geschikt is voor teambesprekingen. Omgaan met Verschillen is ontworpen omdat 
binnen het ministerie een training gemist werd die expliciet aansloot bij de behoefte aan de koppeling 
van inclusief gedrag aan het werk. De gedachte hierachter is dat diversiteit in het dagelijkse plaatsvindt. 
Het uitgangspunt bij de interventie Omgaan met Verschillen is dat medewerkers leren hoe hun gedrag, 
dat voortkomt uit bepaalde denkbeelden, de werkomgeving kan beïnvloeden. Dit gebeurt middels een 
geleid gesprek met voorbeelden en beeldmateriaal. De interventie werd voor het eerst gepresenteerd 
tijdens de Diversiteitsweek die plaatsvond tijdens de uitvoering van deze interventie. Daarna is de inter-
ventie maandelijks onder managers gepromoot. Voor de interventie zijn binnen het concernteam D&I 
medewerkers opgeleid om de begeleide dialoog uit te voeren.  
 
Doel 
Het doel van deze begeleide dialoog is om medewerkers bewust te maken van verschillende denkwijzen 
en hoe deze denkwijzen het gedrag van de medewerkers beïnvloeden. 
 
Doelgroep 
De begeleide dialoog is beschikbaar voor ieder team binnen JenV. Deelnemers kunnen door managers 
opgegeven worden en kunnen ook zichzelf aanmelden. Tijdens de bijeenkomst wordt samen het ge-
spreksonderwerp bepaald. Waar nodig kan de trainer ook een thema aandragen. Van het team wordt 
verwacht dat ze reflecteren op hun eigen aannames en vooroordelen. 
 
Uitvoering  
De interventie duurt 1,5 uur. Gedurende de anderhalf uur gaan de medewerkers met elkaar in dialoog 
aan de hand van drie thema’s: verschillen, definities en de Rijkscontext. Thema’s worden middels een 
filmpje geïntroduceerd. Daarna wordt er een gesprek over het thema gestart. Medewerkers kunnen zelf 
ook thema’s aandragen in de groep. De focus ligt dan ook op dagelijkse ervaringen in het team. 
 
Mechanismen 
Deze begeleide dialoog behelst twee mechanismen. De eerste is bewustwording van eigen stereotype 
ideeën en vooroordelen. Door bewustwording van eigen stereotypen en vooroordelen zullen mensen 
minder snel geneigd zijn om te handelen op basis van onbewuste psychologische processen en mensen 
uit te sluiten op grond van hun diversiteitskenmerken (Hofhuis, J., & Van ’t Hoog, M. (2010); Talent naar 
de Top (2022). Zo kwam tijdens de interventie het onderwerp diversiteit ter sprake. Een manager gaf 
aan liever geen mensen met een migratieachtergrond aan te nemen binnen het team. De gespreksleider 
is hierop ingegaan door deze voorkeur te bevragen.  
 
Een ander mechanisme is confrontatie met het eigen gedrag. De begeleide dialoog start met de vraag 
‘Waarin verschil jij van andere deelnemers?’. Vanuit die vraag worden tijdens de dialoog verschillen in 
gedrag, maar ook privileges bevraagd. Via confrontatie met het eigen gedrag worden emoties van deel-
nemers beïnvloed. Door de confrontatie worden deelnemers intrinsiek gemotiveerd om minder bias te 
tonen (UU (ongedateerd); Hofhuis, J., & Van ’t Hoog, M. (2010).  
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Randvoorwaarden 
In deze interventie wordt voldaan aan een aantal belangrijke randvoorwaarden: 
- vrijwillige bijeenkomsten; 
- trainingen moeten aansluiten bij de behoeften en zorgen van de deelnemers; 
- actieve werkvormen; 
- geen focus op een specifieke groep. 
 
De interventie voldoet nog niet aan een aantal randvoorwaarden die belangrijk zijn voor het blijvende 
succes van de interventie: 
- Er is op dit moment geen aanbod aan een vervolg op deze interventie  
- In alle lagen van de organisatie: bereik van de interventie is tot nog toe beperkt tot het bestuursde-

partement. Uitvoerders kunnen hier op inspelen door de interventie in meerdere lagen binnen de 
organisatie te promoten.  

- De groepen die in contact komen moeten op gelijke voet staan met elkaar: tijdens de interventie zijn 
er momenten geweest waarop de balans in de groep niet evenredig was. Dit stond een open dialoog 
in de weg. Het bewaken van de balans in de groep ligt uiteindelijk bij de gespreksleider. De gespreks-
leider zou in zulke situaties actief het gesprek moeten sturen, door bijvoorbeeld uitspraken te bevra-
gen.  

 
Praktijkervaringen en ervaren resultaten 
Er is gekozen om deze begeleide dialoog binnen de organisatie uit te voeren en niet afhankelijk te zijn 
van een derde partij. Dit is gedaan om zo dicht mogelijk bij de dagelijkse ervaringen op de werkvloer te 
blijven, aldus de uitvoerder. De uitvoerder geeft ook aan dat de interventie goed is ontvangen. Wel kan 
het voor individuele deelnemers als lastig worden ervaren dat de begeleider van de training een be-
perkte rol heeft. Dit omdat de interventie is opgezet als een begeleid gesprek. Deelnemers geven aan 
dat het gesprek ongemakkelijk op gang komt en dat ze daar begeleiding missen, maar gaven ook aan dit 
juist te waarderen.  
 
Een belangrijke les uit de gesprekken is dat er nog niet onbevooroordeeld gesproken kan worden. Ook 
zijn er tijdens de gesprekken harde uitspraken gedaan. De dialoogbegeleider moet in staat zijn om de 
koppeling te maken tussen direct gedrag van de groep en de uitwerking daarvan op de werkvloer. Hier-
bij is het van belang dat de dialoogbegeleider aandacht besteed aan mogelijke achterliggende ideeën 
door deze te bevragen. Vervolgens is het belangrijk om de koppeling te maken tussen de achterliggende 
ideeën en de uitwerkingen daarvan op de werkvloer.  
 
De monitoring en evaluatie van de interventie wordt niet altijd even consistent gedaan. Er worden 
meestal evaluatieformulieren gestuurd vanuit de organisatie maar dat lukt niet bij elke training. 
 
Data 
 
Interview(s) 
Interview ambtelijke betrokkene bedrijfsvoering JenV 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de uitvoerende afdeling via Contact onderzoek Re-
gioplan Inclusieve Overheid (pleio.nl). 
 
 
 

  

https://inclusieve-overheid.pleio.nl/cms/view/89f0bea3-9c70-45ff-b7d7-fabf9a7b84b2/contact-onderzoek-regioplan
https://inclusieve-overheid.pleio.nl/cms/view/89f0bea3-9c70-45ff-b7d7-fabf9a7b84b2/contact-onderzoek-regioplan
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B1.7 Ambassadeursnetwerk 

Organisatie 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) 
 
Uitvoerder 
VWS, afdeling P&O 
 
In het kort 
Het ministerie van VWS streeft naar het vergroten van inclusiviteit binnen de organisatie. in het kader 
daarvan is het D&I-dossier belegd bij de afdeling P&O. Het ambassadeursnetwerk is geleidelijk met de 
start van dit D&I-dossier ontstaan als het initiatief van een groep toegewijde medewerkers die op ver-
schillende manieren willen bijdragen aan het verhogen van inclusie binnen het ministerie. Dit netwerk, 
ontstaan uit losse afspraken tussen deze collega’s, en aangemoedigd door de D&I-adviseur bij VWS, is 
een transformatie aan het ondergaan om meer gecentraliseerd en actief te worden, en om meer taken 
op zich te nemen zodat ambassadeurs ook een rol spelen bij de bredere toepassing van inclusievraag-
stukken binnen de organisatie. Zo spiegelt het ambassadeursnetwerk ook beter ontwikkelingen af bin-
nen VWS waarbij inclusie en diversiteit steeds meer centraal worden gesteld binnen de organisatie. Dit 
is ook in lijn met de visie van het rijksbrede strategisch personeelsbeleid 2025, dat als een van de focus-
punten heeft: Het Rijk is een inclusieve organisatie met divers samengestelde teams. 
 
Doel 
Het doel van het ambassadeursnetwerk wordt beschreven in het informatieblad dat wordt gedeeld met 
werknemers die erin geïnteresseerd zijn ambassadeur te worden, en luidt als volgt: 
 
‘De Inclusie-ambassadeurs geven aandacht aan inclusief denken en handelen van VWS’ers en richten 
zich op het verbeteren hiervan. VWS moet voor iedereen een veilige en fijne plek zijn om te werken. 
Hier dragen de Inclusie-ambassadeurs, ieder op diens eigen manier, aan bij. Daarnaast fungeert de 
groep als klankbordgroep voor de HR-afdeling en het beleid rondom D&I. Zo worden de interventies die 
binnen VWS gepleegd worden op het gebied van D&I in de groep voorgelegd en/of bevraagd.’ 
 
Kort samengevat kan het doel van deze interventie gezien worden als het bevorderen van inclusiviteit 
binnen VWS door de inzet van individuele medewerkers. 
 
Doelgroep 
De doelgroep van deze interventie is iedereen binnen VWS die erin geïnteresseerd is om op de treden 
als ambassadeur. Zo is het netwerk ook ontstaan doordat mensen die een bijdrage wilden leveren aan 
inclusie binnen VWS bij elkaar kwamen om ideeën uit te wisselen of evenementen te organiseren. Daar-
door is het netwerk organisch ontstaan uit medewerkers, met de aanmoediging en steun van de D&I-
adviseur binnen VWS. Het netwerk is een transformatief proces aan het ondergaan, waarbij het een 
strakkere vorm krijgt en er worden duidelijkere doelen ontwikkeld die door de werkzaamheden van het 
netwerk kunnen worden behaald. Een gevolg van deze transformatie is dat er binnen het netwerk voort-
aan meer regie zal worden uitgevoerd vanuit HR en P&O medewerkers die zich bezighouden met het 
D&I-dossier. Zij hebben dan ook als prioriteit om meer medewerkers te werven die op hogere posities 
binnen de organisatie zitten. Dit kan zorgen voor nog meer bekendheid en aandacht voor de ambassa-
deursnetwerken en hun bijdrage. 
 
Uitvoering 
Het ambassadeursnetwerk is in 2020 ontstaan, geleidelijk met het ontstaan van het D&I-dossier binnen 
VWS. Het ambassadeursnetwerk was vanaf het begin een initiatief van verschillende medewerkers bin-
nen VWS die een bijdrage wilden leveren aan D&I als onderwerp binnen VWS. Hieruit is een WhatsApp-
groep ontstaan waardoor mensen elkaar konden vinden en zich met elkaar konden verbinden. Elke 
maand vond online een maandelijkse ontmoeting plaats, en ambassadeurs deden mee aan het organise-
ren van verschillende bijeenkomsten. Naar aanleiding van een stageonderzoek over het functioneren 
van het netwerk is de uitvoering van deze interventie aangepast zodat het netwerk een formelere status 
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kan krijgen, maar ook zodat deelnemers een grotere rol kunnen spelen bij het bevorderen van D&I bin-
nen de organisatie. Onder Praktijkervaringen en ervaren resultaten kan de lezer meer informatie vinden 
over de aanleiding voor dit onderzoek, de bevindingen daarvan, en concrete stappen die door VWS wor-
den ondernomen om de uitvoering van deze interventie aan te passen en te verbeteren. 
 
Mechanismen 
De beoogde werkzaamheid van deze interventie wordt door twee mechanismen in gang gezet. Aller-
eerst hebben ambassadeursnetwerken een invloed op het verhogen van inclusie door zeggenschap van 
medewerkers te bevorderen. Medewerkers meer ruimte geven om hun eigen perspectief te belichten 
kan het uitwisselen van meningen faciliteren en medewerkers empoweren, vooral als ze uit onderverte-
genwoordigde groepen komen (Hofhuis & Van ’t Hoog , 2010; KIS, 2020; Korkmaz & Van Engen, 2022). 
Daarnaast kan verhoogde zeggenschap ook bijdragen aan een meer inclusief klimaat op de werkplek 
doordat er meer ruimte is voor medewerkers om zichzelf te zijn (Korkmaz & Van Engen, 2022; Shore et 
al., 2018). 
 
Uit het gesprek met betrokkenen vanuit de organisatie van het netwerk en uit de documenten blijkt in-
derdaad dat het netwerk zorgt voor meer verbinding, doordat mensen binnen het netwerk meer her-
kenning voelen voor de specifieke problematiek die zij aankaarten. Het netwerk maakt D&I-thema’s ook 
zichtbaar doordat meer medewerkers erover praten en doordat zij hun eigen behoeften beter in kaart 
brengen, hierbij gefaciliteerd door het netwerk. 
 
Dit laatste punt sluit ook goed aan bij het tweede mechanisme, namelijk verandering van sociale nor-
men (Celik, 2013; KIS, 2020; Korkmaz et al., 2022; Shore et al., 2018). Doordat het netwerk breed is, en 
ook veel steun krijgt vanuit de organisatie zelf, geeft VWS als organisatie het signaal af dat inclusie en 
acceptatie van diversiteit centraal staan bij de prioriteiten van het ministerie. 
 
Randvoorwaarden 
Om ervoor te zorgen dat de interventie goed landt, moet een uitvoerder rekening houden met de vol-
gende randvoorwaarden:  
- Een organisatie moet inclusief leiderschap tonen en ook aanmoedigen.  
- Er moet financiële compensatie beschikbaar komen voor de medewerkers die als ambassadeur op-

treden. 
- De interventie moet toegankelijk zijn voor zowel minderheidsgroepen als de meerderheidsgroep. 
- De norm die door het netwerk wordt uitgedragen moet ook een geloofwaardige norm binnen de or-

ganisatie zijn. 
- Er moet een gevoel van veiligheid heersen binnen het netwerk. 
 
Praktijkervaringen en ervaren resultaten 
In de afgelopen jaren is het netwerk vooral bezig geweest met het organiseren van evenementen. Zo 
heeft het netwerk meegedaan aan het ontwikkelen van een D&I-kalender. Daarnaast hebben verschil-
lende ambassadeurs verschillende evenementen georganiseerd, zoals Keti Koti, Diversity Week, of  
Coming Out Day. Het ambassadeursnetwerk werd dus voornamelijk gezien als een club die interessante 
evenementen en feesten heeft georganiseerd. 
 
Uit een gesprek met een betrokken medewerker van P&O blijkt dat de ambassadeurs hun deelname in 
het netwerk waardeerden omdat zij herkenning voelen. De organisatie vindt het ook belangrijk om 
doorstroom en behoud verder te bevorderen, en door meer aansluiting met de organisatie kunnen 
doorstroom en behoud van medewerkers worden gewaarborgd. Een ruimte creëren waarbij mensen 
elkaar op een dergelijke manier kunnen treffen, draagt bij aan herkenning en aansluiting voelen en vin-
den. 
 
In de afgelopen jaren had de D&I-afdeling wat aanwijzingen dat terwijl het ambassadeursnetwerk als 
positief werd ervaren, de voordelen van het netwerk niet optimaal werden benut. Ze merkten bijvoor-
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beeld dat het initiatief voor verschillende acties vaak vanuit de D&I-afdeling kwam, en niet de ambassa-
deursnetwerken. Daarom heeft VWS een onderzoek laten uitvoeren door een stagiair die in kaart brengt 
hoe het netwerk werkt en waar behoefte aan is.  
Dit onderzoek laat zien dat het netwerk baat zou hebben bij een formalisering ervan. Dit kan door meer 
duidelijkheid te creëren en strakkere organisatie, waarbij er meer duidelijkheid is voor de rol van ver-
schillende ambassadeurs. Meer kennis over het netwerk zelf zou ook nuttig zijn, en daarnaast ook meer 
waardering vanuit het topmanagement. Daarom is de D&I-afdeling nu ook bezig met het werven van 
topmanagement bij het netwerk. 
 
Daarnaast wil de D&I-afdeling meer ruimte creëren voor verschillende manieren van deelname. De D&I-
afdeling denkt aan drie categorieën: 
- mensen die alleen meer informatie en aansluiting willen vinden; 
- mensen die actief willen meedoen aan het organiseren van evenementen; 
- mensen die mee willen denken over beleidsaanpassing. 
  
Bij deze laatste categorie wil de D&I-afdeling ambassadeurs betrekken zodat zij vanuit hun achtergrond 
en ervaring ideeën meegeven bij het verder strategisch ontwikkelen van D&I. 
 
De D&I-afdeling benadrukt dat het belangrijk is dat D&I voor iedereen inclusief is. Een ambassadeurs-
netwerk moet niet het idee wekken dat D&I alleen de taak van mensen uit ondervertegenwoordigde 
groepen is, en dat alleen zij er baat bij hebben.  
 
Daarnaast zorgt de D&I-afdeling ervoor dat aan verschillende randvoorwaarden wordt voldaan die een 
invloed kunnen hebben op de rol die dit netwerk kan spelen in de organisatie. Zo zorgt de organisatie 
ervoor dat er inclusie vanuit leiderschap komt en dat signalen worden afgegeven dat de interventie door 
de organisatie zelf wordt ondersteund. Niet alleen is er verbale steun voor het netwerk en het werk dat 
verricht wordt, maar ook komt er meer aandacht voor de vormgeving van het netwerk. Een van de doe-
len voor de toekomst is ook om medewerkers die willen meedoen te ondersteunen in hun deelname 
door deze deelname te compenseren, bijvoorbeeld door uren beschikbaar te maken. 
 
Daarnaast is het netwerk toegankelijk voor zowel minderheidsgroepen als de meerderheidsgroep, wat 
zorgt dat er steun vanuit meerdere hoeken komt en de aandacht voor D&I vanuit verschillende groepen 
wordt gelegitimeerd en bevorderd.  
 
Data 
 
Interview(s) 
- Interview ambtelijke betrokkene afdeling P&O VWS 
 
Documenten 
- BZK (2018) Uitwerking focuspunt 2 Strategisch personeelsbeleid 2025: Het Rijk is een inclusieve orga-

nisatie met divers samengestelde teams. Intern document: ongepubliceerd. 
- VWS (ongedateerd). Diversiteitsbeleid VWS. Intern document: ongepubliceerd. 
- VWS (2022, juli). Informatieblad inclusie-ambassadeurs. [Flyer]. Verkregen via mail, juli 2022. 
- VWS. (ongedateerd). Samen gezond, fit en veerkrachtig. Nieuwe corporatestory en organisatiekom-

pas van VWS. [Folder]. Verkregen via mail, juli 2022. 
- Zeb Khan, A. (2022). Handboek Inclusie-ambassadeurgroep. [Stageverslag]. Ministerie van Volksge-

zondheid, Welzijn en Sport: Den Haag. Intern document: ongepubliceerd. 
 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de uitvoerende afdeling via Contact onderzoek Re-
gioplan Inclusieve Overheid (pleio.nl). 
 

  

https://inclusieve-overheid.pleio.nl/cms/view/89f0bea3-9c70-45ff-b7d7-fabf9a7b84b2/contact-onderzoek-regioplan
https://inclusieve-overheid.pleio.nl/cms/view/89f0bea3-9c70-45ff-b7d7-fabf9a7b84b2/contact-onderzoek-regioplan
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B1.8 Diversity Academy  

Organisatie 
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport (VWS) 
 
Uitvoerder 
De Diversity Academy is door de D&I-projectteams van SZW en VWS opgezet en wordt door deze pro-
jectteams verzorgd. 
 
In het kort 
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt aan een overkoepelende D&I-visie, die zo-
wel streeft naar een diverse samenstelling van het personeelsbestand, als een inclusieve cultuur binnen 
de organisatie waarbij alle medewerkers zich betrokken, gewaardeerd, en veilig voelen. Daarvoor bena-
derd SZW diversiteit en inclusie als een groot, organisatiebreed proces, waarbij er op vier vlakken in de 
organisatie verandering in gang wordt gezet. Een van de ambities van SZW is om aan cultuurverandering 
binnen de organisatie te werken, waarbij D&I een gangbaar en genormaliseerd thema wordt. De Diver-
sity Academy omvat een reeks lezingen en masterclasses die belangrijke en hedendaagse D&I-thema’s 
bespreekbaar maken binnen de organisatie, en die zijn ontworpen om bij te dragen aan cultuurverande-
ring binnen SZW en VWS. 
 
Doel 
De Diversity Academy is in veel opzichten een brede interventie: de interventie is gericht op alle mede-
werkers van de organisatie, maar is ook inhoudelijk breed en werpt een blik op verschillende vraagstuk-
ken die te maken hebben met diversiteit en inclusie. De Diversity Academy heeft als hoofddoel het ver-
der voeden van het gesprek over D&I binnen de organisatie op een inhoudelijk niveau, door ontmoetin-
gen te creëren met wat er speelt buiten het ministerie. Daarnaast heeft de Diversity Academy het doel 
om kennis en kunde aan te bieden aan de inclusieambassadeurs, zodat ze op kleinschaliger niveau bin-
nen hun eigen teams en afdelingen de D&I-discussie verder op gang kunnen helpen. 
 
Doelgroep 
De Diversity Academy richt zich op twee doelgroepen. Allereerst richt men zich op alle medewerkers 
binnen SZW en VWS. De Diversity Academy slaagt in het aantrekken van medewerkers uit verschillende 
lagen van de organisatie, al doet lang niet iedereen mee.  
 
Daarnaast is een van de centrale activiteiten van de Diversity Academy het organiseren van masterclas-
ses, die bestemd zijn voor de ambassadeurs van het ambassadeursnetwerk. Om meer te leren over het 
ambassadeursnetwerk kan de lezer paragraaf 6.7 lezen. Dat gaat over het ambassadeursnetwerk van 
het ministerie van VWS.  
 
Uitvoering 
De Diversity Academy is georganiseerd rondom zes bijeenkomsten per jaar; drie lezingen toegankelijk 
voor alle medewerkers, en drie masterclasses gericht op het bieden van concrete handvatten aan inclu-
sieambassadeurs voor het uitvoeren van de D&I-doelstelling. 
 
Het programma wordt bepaald door de redactionele groep die de Academy verzorgt. De redactionele 
groep bestaat uit D&I-adviseurs van SZW en VWS, externe adviseurs, en andere medewerkers binnen 
het dossier D&I bij de ministeries. Leden van de groep maken een keuze uit een aantal thema’s die ze in 
de schijnwerpers willen zetten, bijvoorbeeld omdat er een maatschappelijke discussie over gaande is, of 
omdat er behoefte aan is binnen de organisatie. De redactiegroep laat deze thema’s terugkomen in de 
lezingen en de masterclasses. De invulling van de lezing wordt ook bepaald door deze redactie, in sa-
menwerking met de spreker die ze uitnodigen voor de lezing. Om de participatie te verhogen is er beslo-
ten om de lezingen altijd online te laten plaatsvinden. Elke lezing neemt twee uur in beslag, waarbij de 
spreker de eerste 30 à 45 minuten een college geeft over het thema, en de rest van de tijd wordt be-
steed aan discussiëren, waarbij deelnemers vrij zijn om te participeren.  
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Terwijl de invulling van de masterclass afhankelijk is van het thema van de voorgaande lezing, wordt die 
gegeven door een externe partij. Welke partij door de redactie hiervoor wordt gevraagd, hangt af van 
het thema dat wordt besproken, en de expertise van verschillende partijen daarop. De masterclasses 
duren een dagdeel en maken de vertaalslag tussen het thema van de lezingen en hoe er met dat thema 
in het alledaagse leven kan worden omgegaan. 
 
Mechanismen 
Doordat de Diversity Academy een brede interventie is, loopt de werkzaamheid van de interventie via 
diverse mechanismen. Gezien de brede focus, het brede doel, en de brede doelgroep, zijn er meerdere 
mechanismen tegelijkertijd die in gang worden gezet door de interventie. 
 
In deze interventie wordt allereerst aandacht besteed aan de basis, namelijk kennis opdoen over diversi-
teit, inclusie, en andere groepen. Door meer informatie te verkrijgen over andere groepen tijdens de 
plenaire lezingen worden stereotypen ontkracht en creëren mensen een positiever beeld van ‘de ander’ 
(Hofhuis & Van ’t Hoog, 2010; Talent naar de Top, 2022; UU, ongedateerd).  
 
Een ander vrij breed mechanisme betreft het blootstellen aan diversiteit en gerelateerde onderwerpen 
op de werkvloer, op een geformaliseerde, georganiseerde, en begeleide manier (Hofhuis & Van ’t Hoog, 
2010; Talent naar de Top, 2022). Diversiteit en inclusie worden op deze manier bekender als onderwer-
pen, wat bijdraagt aan normalisering. De lezingen zetten D&I in de schijnwerpers en vragen, luid en dui-
delijk, aandacht voor de diverse onderwerpen. Dit maakt diversiteit en inclusie ook meer bespreekbaar 
binnen de organisatie, en mensen worden geprikkeld om verder na te denken, wat volgens de D&I-advi-
seur bij SZW ook resulteert in levendige plenaire discussies. 
 
Het bespreekbaar maken van diversiteit en inclusie is ook zelf onderdeel van een mechanisme: het be-
treft de confrontatie die mensen aangaan door een dergelijke lezing met hun eigen gedrag, hun eigen 
vooroordelen, en hun eigen ideeën en overtuigingen in het algemeen (Hofhuis & Van ’t Hoog, 201; UU, 
ongedateerd).  
 
Het bespreekbaar maken van diversiteit en inclusie draagt ook bij aan de werkzaamheid van de inter-
ventie door verandering van sociale normen in gang te zetten. Door aandacht te schenken aan diversi-
teit en inclusie op deze actieve en toegankelijke manier geeft de organisatie het signaal af dat oog voor 
D&I een kernwaarde van de organisatie is, en daardoor de sociale norm (KIS, 2020; Korkmaz et al., 2022; 
Shore et al., 2018).  
Daarnaast heeft deze interventie een invloed op het verhogen van inclusiviteit door inclusief leiderschap 
te bevorderen. Inclusief leiderschap speelt een belangrijk rol bij het ondersteunen en erkennen van me-
dewerkers in hun diversiteit (Hofhuis & Van t’Hoog, 2010; Korkmaz et al., 2022; Shore et al., 2018). Door 
specifieke trainingen voor ambassadeurs aan te bieden, zorgt de organisatie ervoor dat er binnen ver-
schillende teams mensen zijn met de kennis en kunde die bijdragen aan het omgaan met culturele ver-
schillen, dat D&I bespreekbaar gemaakt wordt, dat mensen met diverse behoeften ondersteund wor-
den, enzovoort. 
 
Randvoorwaarden 
Tijdens het uitvoeren van een interventie waarin lezingen en trainingen gecombineerd worden, moet 
men rekening houden met de volgende randvoordwaarden:  
- Er moet zekere mate van diversiteit op de werkvloer zijn. 
- De bijeenkomsten moeten vrijwillig zijn. 
- De bijeenkomsten moeten aansluiten bij de behoeften en zorgen van de deelnemers. 
- De trainers zijn experts in inclusief gedrag. 
- De bijeenkomsten zijn gericht op alle lagen van de organisatie. 
- Er moet duidelijke uitleg gegeven worden hoe deelnemers hun gedrag kunnen aanpassen. 
- Er moeten actieve werkvormen gebruikt worden. 
- Om succes op de langere termijn te waarborgen zijn follow-up-evaluaties noodzakelijk. 
- Handvatten moeten aansluiten bij wetenschappelijk bewijs van wat werkt. 
- Er moet een veilige omgeving worden gecreëerd. 
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- Bij gesprekken waarbij meerdere groepen zijn betrokken moet gelijkwaardigheid gewaarborgd zijn. 
- Een open organisatiecultuur waarbij zaken zoals D&I bespreekbaar zijn, is ook belangrijk voor het 

waarborgen dat de interventies goed landen. 
 
Praktijkervaringen en ervaren resultaten 
De uitkomsten van de verschillende elementen van de Diversity Academy worden doorgaans besproken 
door de redactie, meestal op basis van wat er plaatsvindt tijdens de bijeenkomsten. De redactieleden 
bespreken de reacties van deelnemers tijdens de bijeenkomsten, en zo evalueren ze het verloop van de 
bijeenkomsten, wat de behoeften van deelnemers waren, en wat de bijeenkomst heeft kunnen bieden. 
 
Volgens de uitvoerder vanuit SZW die we gesproken hebben, wordt de Diversity Academy gewaardeerd 
door zowel deelnemers als degenen die het programma leiden. Deelnemers worden geprikkeld tijdens 
de bijeenkomsten en voeren levendige discussies, en ambassadeurs vanuit beide ministeries kunnen 
volgens de D&I-adviseur meer bieden in hun rol als ambassadeur door de masterclass. Naar aanleiding 
van de lezingen is de afdeling D&I ook beter bekend geraakt en wordt deze makkelijker gevonden bin-
nen de organisatie. Het blijkt ook dat de bijeenkomsten aan een belangrijke randvoorwaarde voldoen 
doordat ze goed aansluiten bij de behoeften en zorgen van de deelnemers doordat belangrijke thema’s 
worden besproken die een grote rol spelen in de maatschappij en binnen de organisatie. 
 
Daarnaast zorgt de organisatie dat aan alle randvoorwaarden wordt voldaan die de kwaliteit van de in-
houd waarborgen. Zowel de sprekers bij de lezingen als de trainers bij de masterclasses zijn experts op 
hun gebied en maken gebruik van actieve werkvormen om deelnemers te betrekken bij het delen van 
deze expertise. De lezingen worden gehouden door sprekers die nauw betrokken zijn bij de onderwer-
pen in hun dagelijkse werk of onderzoek en zij kunnen daardoor een state of the art introductie van het 
onderwerp geven. De masterclasses worden uitgevoerd door extern ingehuurde bureaus met expertise 
in inclusief gedrag met betrekking tot de specifieke onderwerpen die worden besproken, die ook nog 
duidelijke praktische handvatten bieden die deelnemers kunnen gebruiken om inclusie in hun teams 
verder te bevorderen. 
 
We hebben zelf een lezing bijgewoond die toegankelijk was voor alle medewerkers en zagen hoe de 
deelnemers bij de thematiek worden betrokken. We merkten dat de deelnemers belangststelling had-
den voor het thema (etnische diversiteit op de werkvloer en hoe deze kan worden bereikt). De meesten 
van hen luisterden actief. Actieve deelname werd ook door de dagvoorzitter aangemoedigd. Daarna za-
gen we ook veel betrokkenheid bij de vragenrondjes, waarbij deelnemers erg geïnteresseerd waren in 
het verder bespreken van de inhoud. Het ging bijvoorbeeld om vragen over discriminatie, hoe die zich 
uit op de werkvloer en hoe die te herkennen is. Deelnemers stelden echter weinig vragen over hoe deze 
inzichten daadwerkelijk kunnen worden toegepast op de werkvloer. De lezing leek laagdrempelig. 
 
Wel merkt de uitvoerder dat mensen die nog niet hebben meegedaan het idee hebben dat de lezingen 
te academisch zijn, terwijl dat niet het doel van de redactie is. Om die reden willen ze meer PR hiervoor 
doen, om een duidelijker beeld van de Academy uit te stralen en de laagdrempeligheid van de lezingen 
te benadrukken. Zo merkt de redactie dat branding en imago heel belangrijk zijn, en dat het idee moet 
worden gewekt dat de Academy de moeite waard is voor werknemers, dat er heel interessante sprekers 
komen die een bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van het debat binnen de organisatie. 
 
Daarnaast merken ze dat consistentie en continuïteit belangrijk zijn voor een goed verloop van de Aca-
demy. Er moeten een duidelijke visie en richting zijn, en het format van de bijeenkomsten moet in grote 
lijnen hetzelfde blijven. De bijeenkomsten moeten ook regelmatig plaatsvinden, zodat consistentie 
wordt gewaarborgd. Flexibiliteit is ook een belangrijk kenmerk – tussentijdse aanpassingen moeten snel 
kunnen worden doorgevoerd, maar binnen heldere en stevige kaders die de richting en het format van 
de Academy van tevoren bepalen. 
 
Wetend dat de Diversity Academy een brede deelname beoogt, moeten doelen ook haalbaar blijven. 
Om de Academy laagdrempelig te houden, moeten zowel deelnemers als organisatoren er tijd voor vrij 
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kunnen houden in hun agenda’s, daarom is bijvoorbeeld uitbreiding naar meer lezingen geen interes-
sante optie voor de redactie. In de huidige vorm is de Diversity Academy beschikbaar voor iedereen, in 
alle lagen van de organisatie (een belangrijke randvoorwaarden voor succes) en moet de Academy in 
veel opzichten toegankelijk blijven. Wij hebben de laagdrempeligheid ook zelf gemerkt toen we een le-
zing bijwoonden, het was erg makkelijk voor deelnemers om aan te sluiten en mee te doen, en het 
kostte ook weinig tijd. Desalniettemin komt een online format ook met bepaalde beperkingen. Deelne-
mers raken makkelijker afgeleid, en zijn dus minder gefocust op de inzichten die ze uit de lezing kunnen 
halen. De manier waarop de lezingen beschikbaar worden gemaakt blijft daarom een keuze die steeds 
moet worden afgestemd op de behoeften van deelnemers en de doelen van de Academy. 
 
Als laatste merkt de redactie dat het belangrijk is om de juiste toon te treffen tijdens de bijeenkomsten. 
Omdat deze bijeenkomsten deelnemers moeten prikkelen in hun gedachten over D&I, moet er ruimte 
voor dialoog zijn. Dat betekent zowel ruimte voor mensen om zich kritisch uit te spreken, als ruimte om 
gelijk op te trekken. Via een moderator probeert de redactie een veilig maar kritisch milieu te creëren 
tijdens elke bijeenkomst maar dat lukt lang niet altijd en blijft een prioriteit bij het verder ontwikkelen 
van de Academy. 
 
Data 
 
Interview(s) 
- Interview ambtelijke betrokkene D&I projectteam SZW 
- Verslag lezing Diversity Academy 
 
Documenten 
- SZW. (2022) D&I bij SZW: Onze visie, missie, ambitie… en het jaarplan 2022/2023. [PowerPoint pre-

sentatie]. Intern document: ongepubliceerd.  
- SZW. (ongedateerd) Nieuw! Diversity Academy. [Uitnodiging]. Intern document: ongepubliceerd.  
- SZW. (ongedateerd) Aandacht voor diversiteit & inclusie via maatwerk. Guideline voor maatwerk 

m.b.t. D&I op werkveld- en/of directieniveau: via een inventarisatie naar een routekaart voor de ko-
mende twee jaar. Intern document: ongepubliceerd.  

 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de uitvoerende afdeling via Contact onderzoek Re-
gioplan Inclusieve Overheid (pleio.nl). 
 
 

  

https://inclusieve-overheid.pleio.nl/cms/view/89f0bea3-9c70-45ff-b7d7-fabf9a7b84b2/contact-onderzoek-regioplan
https://inclusieve-overheid.pleio.nl/cms/view/89f0bea3-9c70-45ff-b7d7-fabf9a7b84b2/contact-onderzoek-regioplan
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B1.9 Medewerkersnetwerken 

Organisatie 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) 
 
Uitvoerder 
RVO, Afdeling Concernstaf, Personeel & Organisatie 
 
In het kort 
De medewerkersnetwerken bij RVO zijn netwerken opgericht door medewerkers die dezelfde interesses 
en doelen delen. Meestal betreft dit medewerkers die bij een ondervertegenwoordigde groep binnen de 
organisatie horen, de positie van hun eigen groep binnen de organisatie willen versterken, en die meer 
aansluiting en ondersteuning tussen gelijkgestemden willen vinden. Er zijn meerdere medewerkersnet-
werken met verschillende doelen, uit en voor verschillende groepen, opgericht op verschillende mo-
menten en met verschillende interne structuren. In de afgelopen jaren is er meer steun voor deze net-
werken vanuit het programma D&I bij RVO gekomen, als gevolg van een grotere belangstelling voor D&I 
binnen RVO. Het programmateam D&I heeft een overkoepelend D&I-netwerk opgericht, waarbij deze 
medewerkersnetwerken samenkomen en ondersteuning aan elkaar bieden.  
 
Doel 
Het doel van de medewerkersnetwerken kan worden omschreven als het verhogen van de zichtbaarheid 
van de groep binnen de organisatie, en het aanbieden van steun aan andere groepsleden. Daarnaast is 
het doel van het D&I-netwerk als geheel om de krachten van de medewerkersnetwerken te bundelen 
om zo efficiënter aan gezamenlijke doelen te werken, en om als klankbordgroep te fungeren met be-
trekking tot de D&I-agenda binnen RVO.  
 
Doelgroep 
De netwerken zijn gericht op hun leden, die uit een specifiek doelgroep komen (bijvoorbeeld LHBTQIA+). 
Ze bereiken RVO-medewerkers met een specifieke achtergrond die ook actief bezig willen zijn met het 
verhogen van de zichtbaarheid van hun groep. Dat wil zeggen dat niet alle medewerkers die deel zijn 
van een ondervertegenwoordigde groep terechtkomen bij een medewerkersnetwerk. 
 
Bij het organiseren van evenementen is de doelgroep van de medewerkersnetwerken meestal breder en 
dus ook gericht op sympathisanten, mensen die interesse in een thema hebben, of die in aanraking ko-
men met de problematiek die aangekaart wordt tijdens een evenement. 
 
Uitvoering 
Deze interventie bestaat uit een aantal losse medewerkersnetwerken die door de jaren heen zijn ont-
staan uit het initiatief van medewerkers. Elk netwerk heeft zijn eigen leden, organisatie, en doelstelling. 
Sommige netwerken zijn strakker georganiseerd dan andere en maken gebruik van een meerjarenplan, 
terwijl anderen wat losser opereren. 
 
De netwerken organiseren vooral evenementen rondom thema’s die relevant zijn voor de doelgroep van 
een netwerk, zowel leden als anderen geïnteresseerden. Het netwerk EigenAardig – dat zich richt op 
mensen met een psychische kwetsbaarheid – heeft tijdens de pandemie bijvoorbeeld laagdrempelige 
ontmoetingsmogelijkheden georganiseerd waarbij collega’s contact met elkaar konden opnemen om te 
praten en steun van elkaar te ontvangen. De netwerken publiceren blogs voor het RVO-intranet waarbij 
ze voor een breder publiek aandacht besteden aan verschillende thema’s vanuit hun groepen. EigenAar-
dig organiseert ook themagroepen, zo organiseren ze bijvoorbeeld vier keer per jaar bijeenkomsten met 
tips en tools voor HSP-medewerkers. Ze organiseren ook andere themabijeenkomsten, bijvoorbeeld 
over manieren waarop leden van hun eigen netwerken kunnen omgaan met psychische kwetsbaarhe-
den, maar ook hoe collega’s of vrienden daarmee kunnen omgaan. 
 
Waar mogelijk zijn de netwerken ook actief betrokken met management en beleid om de D&I-agenda, 
en de interesses van het netwerk, verder te bevorderen. 
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Recentelijk worden de netwerken vanuit het D&I-projectteam binnen RVO meer ondersteund. Door het 
opzetten van het D&I-netwerk heeft het D&I-projectteam meer interactie en samenwerking gezocht tus-
sen de losse medewerkersnetwerken. Het D&I-netwerk zelf komt elke zes weken bijeen met de net-
werkcoördinatoren. Bij deze bijeenkomsten worden verantwoordelijkheden op een formele en meer 
gestuurde manier opgedeeld, waarbij netwerken een wisselende verantwoordelijkheid krijgen met be-
trekking tot activiteiten, of het schrijven van blogs voor het intranet. Daarnaast werd er ook een geza-
menlijke D&I-kalender ontworpen, onder leiding van het D&I-projectteam. Bijeenkomen als D&I-net-
werk heeft ook gezorgd voor meer steun vanuit de organisatie, door bijvoorbeeld ook financiële com-
pensatie te regelen in de vorm van beschikbare uren. 
 
Mechanismen 
De medewerkersnetwerken als geheel richten zich op het vergroten van de zeggenschap van medewer-
kers om de zichtbaarheid van de groep te verhogen, en hun leden te ondersteunen. Zo kunnen mede-
werkers meer verbinding creëren met elkaar en met de organisatie (KIS, 2020, Talent naar de Top, 
2022). Daarnaast bevorderen medewerkersnetwerken inclusie binnen de organisatie ook via andere 
werkzame mechanismen die in gang worden gezet door verschillende activiteiten die de netwerken or-
ganiseren. De blogs of specifieke themabijeenkomsten helpen bijvoorbeeld om kennis op de doen over 
deze ondervertegenwoordigde groepen, en zo een positiever beeld van deze groepen te krijgen, en ste-
reotypen te ontkrachten (Talent naar de Top, 2022). 
 
In de opzet en werkzaamheid lijken deze medewerkersnetwerken op de inclusie-ambassadeursnetwer-
ken bij VWS, zie sectie 6.7. Beide interventies zijn gericht op hetzelfde mechanisme, namelijk het verho-
gen van de zeggenschap van medewerkers. Toch zijn de medewerkersnetwerken bij RVO meer afge-
stemd op de specifieke behoeften van hun leden en bieden ze meer gerichte steun aan hun leden. Zo 
zijn de medewerkersnetwerken meer bezig met de erkenning voor en het bevorderen van de uniciteit 
van medewerkers (Korkmaz et al, 2022; Shore et al., 2011), door in te zoomen op wat de leden nodig 
hebben, en hoe ze het beste kunnen worden ondersteund binnen de organisatie, rekening houdend met 
hun achtergrond. Ze zijn dan ook minder gericht op het veranderen van sociale normen an sich, ook al is 
dat laatste een mechanisme dat door het grotere D&I-netwerk in gang wordt gezet. 
 
Randvoorwaarden 
Hier focussen we op de randvoorwaarden die nodig zijn om het succes van medewerkersnetwerken als 
interventie te waarborgen. Terwijl de netwerken zelf kleinschalige activiteiten organiseren, blijft de fo-
cus van dit onderzoek bij de netwerken zelf. De randvoorwaarden die bij deze andere interventies ho-
ren, vallen niet binnen de scope van dit onderzoek en daardoor noemen we hierover de randvoorwaar-
den die gelden voor de netwerken zelf. 
- (Een deel van) de activiteiten van de netwerken moet toegankelijk zijn voor zowel minderheidsgroe-

pen als de meerderheidsgroep. 
- Er moet financiële compensatie beschikbaar komen voor de leden van de medewerkersnetwerken. 
- De netwerken moeten onafhankelijk van politieke agenda’s zijn. 
- Een organisatie moet inclusief leiderschap tonen en ook aanmoedigen.  
 
Praktijkervaringen en ervaren resultaten 
In deze paragraaf bespreken wij zowel de praktijkervaringen vanuit het perspectief van de losse netwer-
ken, als de praktijkervaringen vanuit het perspectief van het D&I-netwerk. 
 
De medewerkersnetwerken staan voortdurend in contact met hun leden en passen de activiteiten en 
doelen van de netwerken aan aan de behoeften van hun leden. Volgens betrokkenen vanuit twee van 
deze netwerken laten de reacties die ze van leden ontvangen zien dat leden de activiteiten van de net-
werken fijn vinden. Leden waarderen hoe alles bespreekbaar wordt gemaakt, hoe thuis ze zich voelen 
en dat ze verbinding vinden binnen de netwerken.  
 
Sommige netwerken, zoals EigenAardig, gaan wat actiever aan de slag met het peilen van de behoeften 
en ambities van leden. Alle netwerken groeien nog, en we hebben meegekregen dat naar aanleiding van 
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een intranetinterview met de nieuwe directeur van RVO, die D&I prioriteert, er meer aanmeldingen dan 
gewoon binnenkwamen bij alle medewerkersnetwerken. 
 
Bij activiteiten zoals bij de Diversity Week hebben de netwerken evenementen georganiseerd waarbij 
andere RVO-medewerkers ook worden meegenomen in discussies. Er bleek waardering te zijn voor de 
ruimte die gecreëerd werd door de netwerken om het over lastige onderwerpen te hebben: in het alge-
meen hadden medewerkers het gevoel dat alles bespreekbaar was. Dit is ook een belangrijke randvoor-
waarde om de effectiviteit van medewerkersnetwerken te waarborgen, namelijk dat ze toegankelijk 
moeten zijn voor zowel de minderheid als de meerderheid. Lidmaatschap bij de netwerken staat alleen 
open voor de desbetreffende minderheidsgroep, maar een groot deel van de activiteiten die worden 
georganiseerd door de netwerken zijn voor iedereen toegankelijk. De medewerkersnetwerken zijn ook 
actief bezig met het uitzetten van blogs die grotendeels bedoeld zijn om de meerderheid binnen de or-
ganisatie te bereiken. 
 
Deze meerderheid is ook heel belangrijk want vanuit de leden van de netwerken ontstaat er soms een 
perceptie dat de inzet en de inspanning van de netwerken niet altijd even veel wordt gewaardeerd door 
alle collega’s binnen RVO. Dit is echter geen groot besprekingspunt binnen de organisatie, en de organi-
satie zelf doet steeds meer inspanningen om de netwerken te steunen, bijvoorbeeld ook door financiële 
compensatie beschikbaar te maken (medewerkers mogen uren schrijven op de activiteiten van de net-
werken), een recente aanpassing vanuit het D&I-projectteam wat ook een belangrijke randvoorwaarde 
is. Daarnaast komt er ook veel steun vanuit de top van de organisatie (bijvoorbeeld de nieuwe directeur 
van RVO) en ook van het D&I-projectteam. De expliciete en actieve steun vanuit leiderschap heeft ook 
bijgedragen aan positieve veranderingen, zoals de bovengenoemde beschikbare financiële compensatie. 
 
De impact van het grotere D&I-netwerk is voornamelijk te zien bij het uitwisselen van kennis en ervaring 
tussen de losse medewerkersnetwerken. De betrokkenen vanuit de netwerken vinden inbedding in een 
groter D&I-netwerk waardevol en zoeken verbinding met elkaar, om vervolgens van elkaar te leren. 
 
Volgens het D&I-projectteam zien netwerken soms hun belangen als tegenstrijdig en het is daarom een 
prioriteit van het programmateam om de losse medewerkersnetwerken te kunnen laten zien dat ze veel 
gedeelde interesses hebben en er veel gelijkenissen zijn die voor verbinding kunnen zorgen. Daarnaast is 
een andere prioriteit van het D&I-projectteam het meenemen van de perspectieven van de losse mede-
werkersnetwerken bij het verder ontwikkelen van D&I-beleid binnen de organisatie. Dit laatste is nog in 
het beginfase. 
 
Data 
 
Interview(s) 
- interview ambtelijke betrokkene D&I-programma RVO; 
- dubbelinterview met ambtelijke betrokkenen medewerkersnetwerken (Roze Netwerk en EigenAar-

dig). 
 
Documenten 
- Akdemir, H. (2022) Voorstel: D&I netwerk & D&I platform. Initiatief van Programma D&I en mede-

werkersnetwerken. Intern document: ongepubliceerd. 
- RVO. (2022) Jaarplan RVO 2022.  
- EigenAardig. (2021) Meerjarenplan 2022/2023. Medewerkersnetwerk EigenAardig. Intern document: 

ongepubliceerd. 
- EigenAardig. (2022). Blogposts intranet.  
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de uitvoerende afdeling via Contact onderzoek Re-
gioplan Inclusieve Overheid (pleio.nl). 
 

  

https://inclusieve-overheid.pleio.nl/cms/view/89f0bea3-9c70-45ff-b7d7-fabf9a7b84b2/contact-onderzoek-regioplan
https://inclusieve-overheid.pleio.nl/cms/view/89f0bea3-9c70-45ff-b7d7-fabf9a7b84b2/contact-onderzoek-regioplan
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B1.10 Leeratelier van het Leer- en Ontwikkelplein 

Organisatie 
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), het ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap (OCW) en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). 
 
Uitvoerder 
De afdeling die verantwoordelijk is voor leren en ontwikkelen binnen deze drie ministeries is bij SZW ge-
vestigd. Er worden ook externe leerbegeleiders aangenomen. 
 
In het kort 
Het Leeratelier is een interventie met een lange geschiedenis, ontworpen vanuit de ministeries van SZW, 
OCW, en VWS om de ontwikkeling van beginnende leidinggevenden te kunnen ondersteunen. Tijdens 
het Leeratelier gaan beginnende leidinggevenden aan de slag met handvatten en oefeningen waarmee 
ze zich kunnen voorbereiden op effectief leidinggeven op de werkvloer. 
 
Terwijl D&I an sich geen aanleiding vormt voor het Leeratelier, wordt D&I steeds vaker afgestemd op 
behoeften van inclusief leiderschap. Dit komt deels doordat D&I bij alle drie de ministeries als een be-
langrijk onderwerp wordt gezien. Alle drie de ministeries hebben ook D&I-adviseurs die als gespreks-
partners fungeren voor Leer- en Ontwikkelplein-interventies, of het nou gaat om nieuwe interventies 
ontwerpen of bestaande interventies aanpassen om meer rekening te houden met D&I. 
Bij het Leeratelier komt inclusie een rol spelen bij het ontwikkelen van vaardigheden die betrekking heb-
ben op inclusief leiderschap, en op hoe leidinggevenden op een effectieve manier een diversiteit aan 
opvattingen en inbrengen kunnen meenemen in hun besluiten. 
 
Doel 
Het doel van het Leeratelier is om ondersteuning en begeleiding aan te bieden aan aankomende leiding-
gevenden die hun leiderschapsvaardigheden verder willen ontwikkelen. Het Leeratelier richt zich op de 
persoonlijke leerdoelen van de afzonderlijke deelnemers en het concrete doel kan per keer anders zijn 
op basis van de behoeften van de deelnemers. Regelmatig is het ontwikkelen van inclusief leiderschap 
een van de subdoelen die wordt behandeld tijdens het Leeratelier. 
 
Doelgroep 
De doelgroep voor deze interventie wordt beschreven in de folder met meer uitleg voor potentiële deel-
nemers. ‘Deelnemers aan dit ontwikkeltraject zijn talentvolle medewerkers (S12-14), die zijn voorgedra-
gen in de vlootschouwen binnen OCW, SZW en VWS, en die kunnen doorgroeien naar de functie van lei-
dinggevende (programma- of lijnmanager).’ 
 
Uitvoering 
De deelnemers van het Leeratelier worden voorgedragen door hun leidinggevenden binnen de drie mi-
nisteries, wanneer de leidinggevende ze geschikt vindt voor een leidinggevende functie. De voorgedra-
gen kandidaten vanuit SZW en OCW doen een assessment en stromen op basis daarvan door naar het 
Leeratelier. Bij VWS hoort er geen assessment in de aanloop naar het Leeratelier. 
 
Het programma van het leeratelier wordt bepaald door de deelnemers zelf, op basis van hun behoeften. 
De invulling en het verloop worden vormgegeven door leerbegeleiders, en dat doen ze op basis van de 
behoeften en doelen van de deelnemers. In de beginfase stellen de deelnemers leerdoelen vast, en de-
len ze deze met andere deelnemers en de leerbegeleiders. 
 
Elk Leeratelier heeft tussen de acht en de twintig deelnemers, en het programma kan per groep een an-
dere invulling krijgen. Het Leeratelier heeft dan ook twee leerlijnen, een individuele leerlijn en een col-
lectieve leerlijn.  
 
De individuele leerlijn bestaat uit de persoonlijke leerdoelen die deelnemers voor zichzelf stellen, de 
vooruitgang bespreken ze met hun leidinggevenden en leerbegeleiders in drie afzonderlijke gesprekken. 
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De collectieve leerlijn wordt tijdens ontwerpsessies ontwikkeld en het betreft gezamenlijke doelen die 
worden uitgedistilleerd uit de wensen en behoeften van de deelnemers. Eerst leren deelnemers elkaar 
kennen tijdens een startmodule, waarbij ze het traject van de collectieve leerlijn bepalen. Daarnaast zijn 
er bijeenkomsten en activiteiten waarbij deelnemers bij elkaar komen en aan de centrale thema’s ver-
der werken. In een afsluitende oogstbijeenkomst brengen deelnemers de inzichten uit hun individuele 
leerlijnen en hun collectieve werk samen. 
 
De invulling van het Leeratelier gaat over alle onderwerpen die deelnemers zelf belangrijk achten met 
betrekking tot leiderschap. Inclusie komt dus aan bod voor zover het een leerdoel van individuele en col-
lectieve leerlijnen wordt. Vaak reflecteren deelnemers op de vaardigheden die bij hun assessment wor-
den getoetst. In de meest recente trajecten is in dit assessment ook een competentie over inclusief lei-
derschap meegenomen, wat soms leidt tot een doelstelling over inclusief leiderschap bij deelnemers. Zo 
kan het als een thema centraal worden bij het Leeratelier.  
 
Inclusief leiderschap wordt echter meestal een thema doordat deelnemers graag meer willen leren over 
hoe ze om kunnen gaan met weerstand, en hoe ze gesprekken kunnen aangaan zonder mensen uit te 
sluiten. Zo komt de focus op inclusie niet vanuit een expliciete conversatie over D&I maar vanuit de inte-
resse om goed te kunnen omgaan met een diversiteit aan perspectieven binnen het team.  
 
Mechanismen 
Als het gaat om het bevorderen van inclusie, werkt het Leeratelier voornamelijk door inclusief leider-
schap te bevorderen bij de deelnemers (Korkmaz et al., 2022; Shore et al., 2018). Dat houdt in dat deel-
nemers leren hoe ze de diversiteit aan opvattingen en achtergronden die in hun team aanwezig is, mee 
kunnen nemen in hun visie. In deze interventie leren deelnemers hoe ze een diversiteit aan standpunten 
niet als weerstand opvatten en hoe ze mensen met een andere kijk op de zaak toch mee kunnen nemen 
in hun besluiten.  
 
Bewustwording is ook een ander mechanisme dat wordt ingezet om deelnemers te helpen om inclusie-
ver te handelen. Deelnemers worden geacht om hun manier van handelen duidelijk voor zichzelf te krij-
gen, en zich bewust te worden van welke gedragsaanpassingen tot effectiever leiderschap zouden lei-
den. 
 
Randvoorwaarden 
- Het is belangrijk om vast te stellen of de interventie op lange termijn effect heeft, dus follow-ups zijn 

noodzakelijk. 
- Er moet duidelijke uitleg komen over hoe deelnemers hun gedrag kunnen aanpassen. 
- Er moeten actieve vormen worden ingezet waardoor deelnemers hun gedrag kunnen leren aanpas-

sen. 
- De trainingen moeten de focus niet leggen op een specifieke groep en hoe daarmee moet worden 

omgegaan. 
 
Praktijkervaringen en ervaren resultaten 
Volgens de ambtelijk betrokkene leren en ontwikkelen bij SZW komt D&I als een focusthema terug in de 
invulling die wordt gegeven aan het Leeratelier, voornamelijk nadat inclusief leiderschap werd meege-
nomen bij het assessment. De leerbegeleiders zien D&I minder gereflecteerd in de doelen die zijn ge-
steld door de deelnemers, al werd daar in het voorafgaande jaar wel meer op ingezoomd. Volgens de 
leerbegeleiders kwam dat doordat er toen meer aandacht werd geschonken aan D&I als een prioriteit. 
Om D&I structureel mee te kunnen nemen in het Leeratelier moet D&I bewuster worden geagendeerd 
als onderwerp. Het is anders volgens de leerbegeleiders moeilijk voor deelnemers om aansluiting te vin-
den bij D&I-prioriteiten. Terwijl ze wel geassest worden op D&I-competenties, komt dat minder terug in 
de rapportage of het startgesprek met deelnemers. 
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In het algemeen wordt het Leeratelier volgens de leerbegeleiders goed ontvangen en benut door deel-
nemers. Zij ervaren veel nieuwsgierigheid vanuit de deelnemers. Inclusief leiderschap speelt een rol om-
dat deelnemers graag meer willen leren over hoe ze met verschillen kunnen omgaan als leidinggeven-
den.  
 
Elk Leeratelier is anders ingericht en de inhoud is ook anders. Soms is een Leeratelier meer theoretisch, 
soms meer gebaseerd op praktische oefeningen, en soms staat het bespreken van verschillende uitda-
gingen die deelnemers ervaren centraal. Inclusie komt niet altijd evenveel, of op dezelfde manier, terug. 
Bij het startgesprek wordt de deelnemers gevraagd aan te geven wat ze precies willen leren en ze grij-
pen vaak terug op containerbegrippen uit het assessment. De leerbegeleiders proberen deze te vertalen 
naar concreet gedrag. Ze laten de doelen altijd in een gesprek terugkomen, en bespreken ook de manie-
ren waarop de deelnemers de doelen willen en kunnen behalen. Dat heeft ook gevolgen voor hoe ze 
een dag invullen – soms is er een beter beeld bij wat voor inhoud er komt, en soms moeten ze ter plekke 
schakelen vanuit de dynamiek en behoeften van de medewerkers. 
 
Daarom is het ook cruciaal om een procesbegeleider te hebben die flexibel met de bijeenkomsten kan 
omgaan en die weet wanneer een trainersrol geschikt is, en wanneer de groep moet worden losgelaten 
om hun eigen gedachtegang te volgen.  
 
Wel besteden de leerbegeleiders vaak veel aandacht aan deep democracy, een manier die leidinggeven-
den helpt om mee te gaan met wat als weerstand kan worden opgevat. Deep democracy helpt deelne-
mers inzien dat andere standpunten niet per se als weerstand bedoeld zijn, en ze leren tools te gebrui-
ken om mensen met een ander standpunt alsnog mee te nemen in besluiten. Zo kunnen besluiten inclu-
sief worden. Inclusiviteit van verschillende standpunten staat dus vaak centraal in deze interventie. 
 
Het Leeratelier blijft dus voornamelijk gericht op gedragsverandering in het algemeen als het gaan om 
wat het betekent om een leidinggevende te zijn, maar er is alsnog aandacht voor de manieren waarop 
leiderschap inclusiever kan zijn. Er is volgens de leerbegeleiders veel ruimte om inclusiviteit centraal te 
stellen als leerthema, en ze merken veel waardering voor deze ruimte.  
 
De leerbegeleiders proberen de leerprocessen bewust te vertragen. Ze geven aan dat deelnemers het 
altijd heel druk hebben en zich heel snel nieuw materiaal eigen proberen te maken, maar ze leren toch 
minder goed als ze het te snel willen doen. Een andere manier waarop ze mensen meenemen in het 
leerproces is door gedrag en patronen te benoemen die ze in de groep opmerken en die minder effec-
tief zijn in leidinggevende functies. Zo kunnen deelnemers zelf reflecteren op hun gedrag, en hoe ze ver-
andering aan kunnen gaan. 
 
De leerbegeleiders merken dat er veel motivatie vanuit de deelnemers is om te blijven leren. Het maakt 
hierbij niet uit over het over inhoud, gedrag, of interpersoonlijke communicatie gaat. Wel geven de leer-
begeleiders mee dat het lastig is om ervoor te zorgen dat mensen niet terugvallen in oud gedrag, en dat 
ze daadwerkelijk de geleerde lessen bij het Leeratelier in de praktijk toepassen. Daarom zou meten en 
monitoren heel veel positieve impact hebben. 
 
Data 
 
Interview(s) 
- interview ambtelijke betrokkene leren en ontwikkelen SZW. 
- dubbelinterview externe leerbegeleiders van Leeratelier. 
 
Documenten 
- SZW (ongedateerd) Leeratelier. [Folder]. Intern document: ongepubliceerd. 

 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de uitvoerende afdeling via Contact onderzoek Re-
gioplan Inclusieve Overheid (pleio.nl). 

  

https://inclusieve-overheid.pleio.nl/cms/view/89f0bea3-9c70-45ff-b7d7-fabf9a7b84b2/contact-onderzoek-regioplan
https://inclusieve-overheid.pleio.nl/cms/view/89f0bea3-9c70-45ff-b7d7-fabf9a7b84b2/contact-onderzoek-regioplan
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B1.11 Diversity of Thought 

Organisatie 
Rijksbreed, onder andere uitgevoerd bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) 
 
Uitvoerder 
Een externe uitvoerder op het gebied van inclusief werkgeverschap. 
 
In het kort 
Diversity of Thought is een training die verdieping zoekt op het gebied van aan inclusie en diversiteit ge-
relateerde perspectieven. Hierbij wordt gebruikgemaakt van tien tips waarmee deelnemers gedurende 
de werkdag aan de slag gaan. Het is een brede en activerende training die ingaat op het bewust in kaart 
brengen van de rol van inclusie tijdens het werk waarbij het delen van ervaringen en andere perspectie-
ven leidt tot nieuwe creatieve ideeën en samenwerkingen binnen het team.  
 
Doel 
Het doel van Diversity of Thought is om medewerkers zich bewust te laten worden van hoe iedereen 
vanuit een eigen perspectief naar situaties kijkt en daarop reageert. Daarop voortbouwend maakt de 
interventie het mogelijk met een bredere blik te kijken naar samenwerking en werksituaties.  
 
Doelgroep 
Diversity of Thought is een training die bedoeld is voor alle medewerkers binnen het gehele team en kan 
Rijksbreed ingezet worden. 
 
Uitvoering 
De invulling van de interventie wordt verzorgd door de externe uitvoerder en behelst één werkdag 
waarin tijdens een presentatie het thema diversiteit en inclusie wordt besproken aan de hand van erva-
ringen van een dirigent (trainer). Daarna gaan medewerkers zelf aan de slag met inclusiever denken tij-
dens de werkdag.  
In een ochtendsessie van 45 minuten doen deelnemers inspiratie op aan de hand van een ervaringsver-
haal. De deelnemers krijgen dan tien tips waarmee zij gedurende de dag van de training gaan oefenen. 
De tips vragen de deelnemers om op een creatieve manier de horizon te verbreden. Zo wordt er stilge-
staan bij ruimte maken voor andere geluiden, open staan voor vragen of besluiten en actief nagaan 
welke stemmen de boventoon en de ondertoon voeren in een gesprek. Elke deelnemer moet een van de 
tips uitkiezen. 
Aan het einde van de dag wordt er gezamenlijk gereflecteerd op ervaringen met het toepassen van deze 
tips in een reflectiesessie van dertig minuten waarbij deelnemers in duo’s werken. 
 
Mechanismen 
Binnen deze interventie kunnen we twee mechanismen onderscheiden: intergroep contact en inleven 
en empathie bevorderen. Door ontmoetingen tussen medewerkers leren zij elkaar beter kennen en wor-
den zij blootgesteld aan andere perspectieven. Zo kan er meer begrip voor elkaars achtergrond ontstaan 
en wordt anders denken genormaliseerd (KIS, 2020; Hofhuis, J., & Van’t Hoog, M., 2010). Binnen deze 
interventie staat het bewust meenemen van andere perspectieven centraal. Zo is een van de tien tips 
‘Welke stem (persoon, groep of generatie) ontbreekt?’. Deelnemers worden actief uitgedaagd om bui-
ten de eigen kaders om te denken en te reflecteren op hun eigen positie en de positie van anderen bin-
nen het team.  
 
Daarnaast bevat de training het mechanisme inleven en empathie bevorderen. Tijdens de interventie 
worden ervaringen gedeeld. Het delen van ervaringen vermindert het handelen op basis van stereoty-
pen, vooroordelen en bias (KIS, 2020).  
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Randvoorwaarden 
Tijdens het uitvoeren van deze interventie zijn de volgende randvoorwaarden van belang: 
- Het is belangrijk dat deelnemers zich niet bedreigd/aangevallen voelen; het is belangrijk dat de trai-

ning in een open veilige sfeer plaatsvindt.  
- Een veilige omgeving is ook van belang; een veilige omgeving draagt bij aan het creëren van meer 

begrip tussen de deelnemers. Een veilige omgeving bevordert het delen van eigen perspectieven.  
 
Praktijkervaringen en ervaren resultaten 
De training is ontworpen door de externe uitvoerder. Deze wil met deze training inzicht bieden in inclu-
sief denken en werken door deelnemers inspiratie te laten opdoen en concrete handvatten te bieden. 
 
Tijdens de training worden deelnemers uitgedaagd om gedurende de werkdag aan de slag te gaan met 
één van de tien tips. Deze tips hebben als doel om cursisten ervan bewust te maken dat iedereen vanuit 
zijn eigen perspectief naar situaties kijkt en daarop reageert. De tips helpen de deelnemers om met een 
open blik het perspectief van een ander te ontvangen en begrijpen. Een tip kan bijvoorbeeld zijn: ‘Laat 
vandaag iemand anders een keer jouw rol innemen’. Of ‘Wie laat het luidste geluid horen en wat kun je 
doen om uit te nodigen tot een betere balans?’.  
 
De uitkomsten van de training worden aan het eind van de dag samen met de deelnemers besproken. 
Volgens de uitvoerder zijn deelnemers zich aan het eind van de dag meer bewust van de manier van kij-
ken en denken over inclusief werken. Het oefenen met concrete tips is een belangrijk onderdeel hier-
van. 
 
Data 
 
Interview(s) 
- Schriftelijk interview externe uitvoerder 
 
Documenten 
- Onbeperkte Denkers (ongedateerd). Facilitatorshandleiding: Diversity of Thought. Geraadpleegd van 

https://www.onbeperktedenkers.nl/wp-content/uploads/2022/04/Download-Diversity-of-
Thought.pdf 

 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de uitvoerende afdeling via Contact onderzoek Re-
gioplan Inclusieve Overheid (pleio.nl). 
 
  

https://www.onbeperktedenkers.nl/wp-content/uploads/2022/04/Download-Diversity-of-Thought.pdf
https://www.onbeperktedenkers.nl/wp-content/uploads/2022/04/Download-Diversity-of-Thought.pdf
https://inclusieve-overheid.pleio.nl/cms/view/89f0bea3-9c70-45ff-b7d7-fabf9a7b84b2/contact-onderzoek-regioplan
https://inclusieve-overheid.pleio.nl/cms/view/89f0bea3-9c70-45ff-b7d7-fabf9a7b84b2/contact-onderzoek-regioplan
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B2.1 Deelnemers en documentatie interviews en groepsgesprekken 

Om meer inzicht te krijgen in de opzet van en de ervaringen met de interventies hebben we mensen ge-
sproken die nauw betrokken zijn bij deze interventies. Dit waren voornamelijk ambtenaren die vanuit 
een coördinerende positie betrokken waren. Bijvoorbeeld waren dit D&I adviseurs bij de verschillende 
organisatieonderdelen, medewerkers vanuit de P&O afdelingen, of ambtenaren die zich vanuit een an-
dere functie met D&I bezighouden. In sommige gevallen was de ambtelijk betrokkene ook de uitvoer-
der. In andere gevallen waren er ook externe partijen betrokken bij het uitvoeren van de interventie: 
waar mogelijk hebben we ook de externe uitvoerder of trainer gesproken. In een enkel geval hebben we 
ook een deelnemer van een training kunnen spreken. Per interventie hebben we documentatie bestu-
deerd die aan ons ter beschikking werd gesteld, variërend van openbare en organisatiebrede beleids-
stukken tot interne memo’s. In de tabel hieronder is alle informatie over interviews en documentatie te 
vinden. Alle respondenten hebben ook de kans gekregen om de interventiebeschrijvingen te controle-
ren op feitelijke onjuistheden. 
 
Het type data dat we hebben kunnen krijgen, en de aansluiting van die documentatie met de specifieke 
interventie, verschilt per interventie. Bij sommige interventies hebben we (interne) documentatie kun-
nen verkrijgen over de opzet en invulling van een interventie, terwijl bij andere interventies hebben we 
de meeste kennis daarover opgedaan tijdens de interview(s). Bij veel interventies zijn we verwezen naar 
(openbare en interne) documentatie waarbij de D&I visie van de organisatie wordt besproken. In som-
mige gevallen wordt er een expliciete link tussen de interventie en deze visie gelegd, bijvoorbeeld tij-
dens een interview. In andere gevallen gebeurde dit niet. De reden voor deze verschillen zijn anders per 
interventie. Soms heeft het te maken met de beperkte mate waarin monitoring van een interventie is 
uitgevoerd. Dat betekende soms dat er geen centraal overzicht was van de beschikbare documentatie 
over een interventie. In andere gevallen waren onze contacten terughoudend om interne documentatie 
met ons te delen. 
Dit betekent dat de reikwijdte van onze conclusies per interventie verschilt. Waar we meer interviews 
en/of documentatie toegespitst op de interventie hebben, en waar deze meer diepgaande informatie 
bevatten, kunnen we beter inzicht bieden in de interventies. Een overzicht van de mate waarin per in-
terventie de benodigde informatie beschikbaar was om de onderzoeksvragen te beantwoorden, is in 
hoofdstuk 4 te vinden. 
 
Tabel B2.1. 

Interventienaam Interview(s) Documenten 

Sociale Veiligheid en 

Diversiteit & Inclusivi-

teit Workshop (DEF) 

Ambtelijke betrok-
kene afdeling Per-
soneel DEF 
 
Externe uitvoerder 

 

- Ministerie van Defensie (2021). Personeelsrapportage 2021. 
[Rapport] Geraadpleegd van https://www.rijksover-
heid.nl/documenten/kamerstukken/2022/03/29/kamerbrief-
diversiteit-en-inclusiviteit-bij-defensie 

 
- Relevance (ongedateerd) Sociale Veiligheid en Diversiteit & 

Inclusiviteit Workshop [Flyer]. Intern document: Ongepubli-
ceerd. 

 
- Van der Maat, C. A. (2022). Diversiteit en Inclusiviteit [Kamer-

brief]. Geraadpleegd van https://www.rijksoverheid.nl/docu-
menten/kamerstukken/2022/03/29/kamerbrief-diversiteit-
en-inclusiviteit-bij-defensie 

 

Inclusieve inkoop 

processen (Rijkswa-

terstaat) 

Ambtelijke betrok-
kene Categorieplan 
Duurzame Inzet-
baarheid Rijkswa-
terstaat 

 

- Buyer Group Inhuur en Adviesdiensten (2022). Buyer Group 
Diversiteit & Inclusie bij inhuur. Marktvisie en inkoopstrate-
gie. Geraadpleegd van https://www.pianoo.nl/nl/docu-
ment/20612/marktvisie-diversiteit-en-inclusie-bij-inhuur-en-
adviesdiensten 
 

- Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (2021) Opdracht-
geven met ambitie, inkopen met impact: Nationaal plan 
Maatschappelijk Verantwoord Inkopen 2021-2025. Den Haag. 

Bijlage 2 – Aanvullende onderzoeksverantwoording 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/03/29/kamerbrief-diversiteit-en-inclusiviteit-bij-defensie
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/03/29/kamerbrief-diversiteit-en-inclusiviteit-bij-defensie
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/03/29/kamerbrief-diversiteit-en-inclusiviteit-bij-defensie
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/03/29/kamerbrief-diversiteit-en-inclusiviteit-bij-defensie
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/03/29/kamerbrief-diversiteit-en-inclusiviteit-bij-defensie
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/03/29/kamerbrief-diversiteit-en-inclusiviteit-bij-defensie
https://www.pianoo.nl/nl/document/20612/marktvisie-diversiteit-en-inclusie-bij-inhuur-en-adviesdiensten
https://www.pianoo.nl/nl/document/20612/marktvisie-diversiteit-en-inclusie-bij-inhuur-en-adviesdiensten
https://www.pianoo.nl/nl/document/20612/marktvisie-diversiteit-en-inclusie-bij-inhuur-en-adviesdiensten
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Geraadpleegd van https://www.rijksoverheid.nl/documen-
ten/rapporten/2021/01/22/bijlage-nationaal-plan-maat-
schappelijk-verantwoord-inkopen-2021-2025 

 
- Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

(2019). Inkopen met Impact: Strategie voor duurzam, sociaal 
en innovatief opdrachtgeverschap door de Rijksoverheid. Den 
Haag. Geraadpleegd van https://www.rijksoverheid.nl/docu-
menten/rapporten/2019/10/28/inkopen-met-impact 

 
- Rijkswaterstaat (ongedateerd) Voorbeelden RWS: eis, criteria 

en KPI omtrent Diversiteit en Inclusie. Intern document: onge-
publiceerd. 

 
- Van der Aa, M. (2022). Categorieplan Duurzame Inzetbaar-

heid Rijk: HRM inkopen met sociale impact. Inkoop Uitvoe-
ringscentrum Bedrijfsvoering Rijkswaterstaat. Geraadpleegd 
van https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rappor-
ten/2022/05/31/categorieplan-duurzame-inzetbaarheid-rijk--
-hrm-inkopen-met-sociale-impact 

 
- Van der Aa, M. & van Bokkem, E. (2021). Presentatie Praktijk-

voorbeeld Diversiteit & Inclusie Categorie Duurzame Inzet-
baarheid | HRM inkopen met sociale impact, Aanbesteding 
Assessments en Selectie Rijkstraineeprogramma’s. [Power-
Point presentatie]. Rijkswaterstaat. Intern document: onge-
publiceerd. 

 

Interdepartementaal 

cross-coaching pro-

gramma (UBR) 

Ambtelijke betrok-

kene UBR 

 

Externe uitvoerder 

 

- The Diversity Company & UBR (2022) Cross Coaching Pro-
gramma: Slotbijeenkomst. [PowerPoint presentative]. Intern 
document: ongepubliceerd. 

 
- UBR (2021). Cross coaching informatie. [Flyer]. Intern docu-

ment: ongepubliceerd. 
 
- UBR (n.d). Cross coaching: Programmaoverzicht. [Flyer]. In-

tern document: ongepubliceerd. 

 

Trainingen begelei-

den van/leidinggeven 

aan medewerkers 

met een arbeidsbe-

perking (UBR) 

Dubbelinterview 
met ambtelijke be-
trokkenen em uit-
voerders bij UBR 
 
Interview deelne-
mer training 
buddy’s van mede-
werkers met een 
arbeidsbeperking 

 

- UBR. (ongedateerd) Digitale training buddy’s: Belasting-
dienst. [PowerPoint presentatie]. Intern document: ongepu-
bliceerd. 

 
- Onbeperkte Denkers. (2021) Inventarisatie van ervaringen, 

behoeften en ideeën van leidinggevenden in het werken met 
medewerkers met een arbeidsbeperking [Factsheet]. Verkre-
gen via mail, juli 2022. 

 
- UBR .(2022) Evaluatie trainingen Q1 en Q2 2022. [PowerPoint 

presentatie]. Intern document: ongepubliceerd. 

 

Inclusie-onderzoek 

onder medewerkers 

(UBR) 

Ambtelijke betrok-
kene programma 
discriminatie en ra-
cisme OCW 

 

 

Omgaan met Ver-

schillen (JenV) 

Ambtelijke betrok-
kene befrijfsvoe-
ring JenV 

 

 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/01/22/bijlage-nationaal-plan-maatschappelijk-verantwoord-inkopen-2021-2025
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/01/22/bijlage-nationaal-plan-maatschappelijk-verantwoord-inkopen-2021-2025
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/01/22/bijlage-nationaal-plan-maatschappelijk-verantwoord-inkopen-2021-2025
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/10/28/inkopen-met-impact
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/10/28/inkopen-met-impact
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2022/05/31/categorieplan-duurzame-inzetbaarheid-rijk---hrm-inkopen-met-sociale-impact
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2022/05/31/categorieplan-duurzame-inzetbaarheid-rijk---hrm-inkopen-met-sociale-impact
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2022/05/31/categorieplan-duurzame-inzetbaarheid-rijk---hrm-inkopen-met-sociale-impact
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Ambassadeursnet-

werk (VWS) 

Ambtelijke betrok-
kene afdeling 
PenO; 

 

- BZK (2018) Uitwerking focuspunt 2 Strategisch personeelsbe-
leid 2025: Het Rijk is een inclusieve organisatie met divers sa-
mengestelde teams. Intern document: ongepubliceerd. 

 
- VWS (ongedateerd) Diversiteitsbeleid VWS. Intern document: 

ongepubliceerd. 

 
- VWS (2022, juli). Informatieblad inclusie-ambassadeurs. 

[Flyer]. Verkregen via mail, juli 2022. 

 
- VWS. (ongedateerd) Samen gezond, fit en veerkrachtig. 

Nieuwe corporatestory en organisatiekompas van VWS. 
[Folder]. Verkregen via mail, juli 2022. 

 
- Zeb Khan, A. (2022). Handboek Inclusie-ambassadeurgroep. 

[Stageverslag]. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport: Den Haag. Intern document: ongepubliceerd. 

 

Diversity Academy 

(SZW & VWS) 

Ambtelijke betrok-
kene D&I project-
team SZW 
 
Verslag lezing Di-
versity Academy 

 

- SZW. (2022) D&I bij SZW: Onze visie, missie, ambitie… en het 
jaarplan 2022/2023. [PowerPoint presentatie]. Intern document: 
ongepubliceerd.   
 
- SZW. (ongedateerd) Nieuw! Diversity Academy. [Uitnodiging]. 
Intern document: ongepubliceerd.   
 
- SZW. (ongedateerd) Aandacht voor diversiteit & inclusie via 
maatwerk. Guideline voor maatwerk m.b.t. D&I op werkveld- 
en/of directieniveau: via een inventarisatie naar een routekaart 
voor de komende twee jaar. Intern document: ongepubliceerd.   
 

Medewerkersnetwer-

ken (RVO) 

 
Ambtelijke betrok-
kene D&I pro-
gramma RVO 
 
Ambtelijke betrok-
kenen medewer-
kersnetwerken 
(Roze Netwerk en 
EigenAardig) 

 

- Akdemir, H. (2022). Voorstel: D&I netwerk & D&I platform. 
Initiatief van Programma D&I en medewerkersnetwerken. In-
tern document: ongepubliceerd. 

 
- RVO. (2022) Jaarplan RVO 2022. Verkregen via mail, augustus 

2022. 
 
- EigenAardig. (2021) Meerjarenplan 2022/2023. Medewer-

kersnetwerk EigenAardig. Intern document: ongepubliceerd. 

 
- EigenAardig. (2022). Blogposts intranet.  

 

Leeratelier van het 

Leer- en Ontwikkel-

plein (SZW, OCW & 

VWS) 

Ambtelijke betrok-
kene leren en ont-
wikkelen SZW; 
 
Dubbelinterview 
externe leerbege-
leiders van Leer-
atelier; 

 

- SZW (n.d) Leeratelier. [Folder]. Intern document: ongepubli-
ceerd. 

 

Diversity of Thought 

(Rijksbreed) 

Schriftelijke inter-

view externe uit-

voerder 

- Onbeperkte Denkers (ongedateerd). Facilitatorshandleiding:  
Diversity of Thought. Geraadpleegd van https://www.onbeperk-
tedenkers.nl/wp-content/uploads/2022/04/Download-Diversity-
of-Thought.pdf 

 

 

  

https://www.onbeperktedenkers.nl/wp-content/uploads/2022/04/Download-Diversity-of-Thought.pdf
https://www.onbeperktedenkers.nl/wp-content/uploads/2022/04/Download-Diversity-of-Thought.pdf
https://www.onbeperktedenkers.nl/wp-content/uploads/2022/04/Download-Diversity-of-Thought.pdf
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B2.2 Beoordelingskader niveaus van onderbouwing effectieve sociale interventies 

In hoofdstuk twee introduceren wij ons beoordelingskader die wij gebruiken om de succes- en faalfacto-
ren van een interventie te analyseren. Deze bouwen we op de door Movisie ontwikkelde criteria voor 
goed beschreven, goed onderbouwd, en effectieve interventies. We richten ons zich op het vaststellen 
van goed beschreven en goed onderbouwd interventies, zo kunnen we iets zeggen hoe aannemelijk de 
werking van een interventie is op basis van wetenschappelijke inzichten over wat werkt om inclusie bin-
nen organisaties te bevorderen.  
 
Het beoordelingskader ‘Goed Onderbouwd en Effectief’ is ontwikkeld in het kader van het programma 
effectieve sociale interventies, gericht op het verbeteren van interventies in de sociale sector. Sociale 
interventies worden breed ingezet, maar niet altijd beoordeeld in hun effectiviteit. Om die reden zijn 
wetenschappelijke inzichten verzameld om tot een beoordelingskader te komen dat stap voor stap crite-
ria in kaart brengt waaraan een interventie moet voldoen om een uitspraak te kunnen doen over het 
succes van deze interventie. Het beoordelingskader hanteert drie niveaus, die op elkaar voortbouwen 
om vast te stellen in hoeverre een interventie succesvol is. Een interventie moet sowieso goed beschre-
ven zijn om succes aannemelijk te maken. Een goede beschrijving betekent dat de doelen, werkwijze, en 
uitvoering van een interventie goed in kaart zijn gebracht. Dit maakt het makkelijker om te vast te stel-
len of het doel ook daadwerkelijk bereikt is. Om succes nog aannemelijker te maken moet een interven-
tie ook goed onderbouwd zijn. Dit houdt in dat de beoogde werkzaamheid van een interventie voort-
bouwt op wetenschappelijke inzichten over wat werkt volgens empirisch onderzoek. Om succes daad-
werkelijk vast te stellen moet er worden gekeken naar criteria voor effectiviteit van de interventies, ge-
baseerd op onderzoek naar uitkomsten. Dit niveau valt buiten de scope van deze studie. 
 
Hieronder is er een overzicht te vinden van de criteria voor goed beschreven en goed onderbouwde in-
terventies. Ook is een toelichting te vinden van de manier waarop interventies kunnen worden onder-
bouwd op basis van wetenschappelijke literatuur. Deze teksten hebben wij overgenomen uit de publica-
tie ‘Beoordeling Goed Onderbouwd en Effectief, criteria en procedure’ (Movisie, 2016, pp 7-8).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Criteria voor de beschrijving 

 De doelgroep van de interventie is helder beschreven aan de hand van relevante kenmerken; eventuele 
exclusiecriteria of contra-indicaties zijn gegeven. 

 Indien de doelgroep betrokken is bij de ontwikkeling van de interventie, is beschreven op  

 welke manier dit gebeurd is. 

 De doelen zijn SMART (indien relevant per subdoelgroep) en indien relevant onderscheiden  

 in hoofddoel(en) en subdoelen. 

 De opzet is beschreven, dat wil zeggen volgorde, frequentie, intensiteit, duur, timing van activiteiten, 
wervingsmethode en locatie van uitvoering. 

 De inhoud, dat wil zeggen de werkwijze van de interventie, is zo volledig mogelijk beschreven in con-
crete activiteiten. 

 De benodigde materialen en hun verkrijgbaarheid zijn duidelijk beschreven. 
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Criteria voor de theoretische onderbouwing 

 Het probleem, risico of thema is volledig en helder omschreven, met gegevens over bijv.  

 aard, ernst, omvang, spreiding, perceptie door betrokkenen, kosten en andere (mogelijke)  

 gevolgen. 

 Er is een analyse van het ontstaan van het probleem waarin de (eventuele) oorzakelijke,  

 risico-, instandhoudende -, verzachtende - of protectieve factoren genoemd worden. 

 De factoren die met de interventie worden aangepakt worden benoemd en gekoppeld aan  

 de (sub)doelen van de interventie (doelverantwoording). 

 De werkzame elementen (of technieken of principes) van de aanpak worden benoemd en  

 verantwoord, in het kader van een veranderingsmodel of interventietheorie, of gebaseerd  

 op resultaten uit eerder uitgevoerd onderzoek. 

 Doelgroep, doelen en werkwijze sluiten onderling aan: verantwoord is hoe met de gekozen  

 aanpak daadwerkelijk de gestelde doelen bij deze doelgroep bereikt kunnen worden. 

 Waar relevant worden bronvermeldingen gegeven m.b.t. de theoretische onderbouwing. 

Achtergrond criteria Goed Onderbouwd 
Een goede onderbouwing van de interventie is een zeer belangrijke stap in de ontwikkeling van een 
interventie: het maakt tenminste aannemelijk dat de interventie zou kunnen werken. Onderbouwing is  
bovendien vrijwel altijd een voorwaarde voor goed effectonderzoek. Met een theorie is immers te specifice-
ren welke uitkomsten te voorspellen zijn, welke mediatoren en moderatoren er in het spel zijn en  
welke concepten relevant zijn om te meten. De theorie heeft ook een praktisch nut: het voorkomt dat  
de interventie als een ‘black box’ geldt en als zodanig moet worden geïmplementeerd. Door theoretische 
specificatie van de werkzame elementen is het beter mogelijk om aannemelijk te maken waarom  
en hoe dit wel of niet bij andere doelgroepen of situaties zou kunnen werken. Dat bevordert mogelijke  
generalisatie van de kennis en de werkwijze. 
 
Daarbij moet worden aangetekend dat theorie altijd is gebaseerd op onderliggend onderzoek, ook op  
empirisch onderzoek. Diverse vormen van kwantitatief en kwalitatief onderzoek kunnen inzicht geven  
in de mogelijke werkzame principes of elementen van een interventie en de samenhang daartussen.  
De onderbouwing is hier ook altijd zo goed mogelijk op gebaseerd. Goed Onderbouwd geeft ook de  
ruimte om aan het onderliggend onderzoek aandacht te besteden. Daarbij kan het uitdrukkelijk ook  
gaan om allerlei vormen van kwalitatief onderzoek naar de interventie. Dat is bij uitstek het onderzoek  
dat de theorie concreet onderbouwt.  
 
Daarnaast vormen de werkzame principes of elementen de kern van de interventie, waaraan niet getornd 
mag worden. Inzicht in werkzame principes maakt voor de professional duidelijk welke onderdelen, mecha-
nismen of werkwijzen eventueel wel, en welke beslist niet, achterwege gelaten kunnen  
worden. 
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B2.3 Mechanismen 

Hieronder vindt u een schematisch overzicht van de mechanismen en bijbehorende interventies en 
randvoorwaarden die we uit de literatuur hebben gehaald. 
 

Naam 
werkzaam el-
ement 

Bewustwording  eigen  
stereotypen en vooroordelen 

Inleven en empathie bevorderen 

Bron Hofhuis, J., & Van’t Hoog, M. (2010). Handboek suc-
cesvolle diversiteitsinterventies. Den Haag: Ministe-
rie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 
(pg. 61) 
 
'Talent naar de Top (2022). Sleutelmomenten: inzich-
ten en interventies met impact  voor diversiteit & in-
clusie (pg. 17 - 23) 

Rapport KIS (2020) Wat werkt bij het verminderen 
van discriminatie. (pg. 23 - 29) 

Past bij welk 
type inter-
ventie? 

Diversiteitstrainingen, workshops Live ontmoeting tussen mensen uit verschillende 
groepen; sessies waarbij verhalen worden getoond 
(films, docu's enz.) 

Doel: wat le-
vert het 
op/waar 
draagt het 
aan bij 

Verminderen handeling obv stereotypen en vooroor-
delen 

Verminderen handeling obv stereotypen en vooroor-
delen, verminderen van bias 

Hoe werkt 
het? 

Geeft inzicht in: 
- onbewuste psychologische processen, 
 - uitsluiting op basis van diversiteitskenmerken.  
 
Door bewust te worden hiervan zijn mensen minder 
geneigd om te handelen op basis van deze proces-
sen. 

Het werkzame mechanisme werkt als volgt: wanneer 
mensen luisteren (of kijken) naar het verhaal van ie-
mand die te maken heeft met discriminatie, dan 
kunnen zij zich gaan inleven in dit verhaal. De luis-
teraar gaat als het ware meevoelen met de persoon 
die gediscrimineerd wordt. Door inleving kan empa-
thie ontstaat   en empathie vermindert  
vooroordelen en stereotypen: zowel impliciet als ex-
pliciet. 

Randvoor-
waarden 

 -Zekere mate van diversiteit op de werkvloer;  
- Vrijwillige bijeenkomsten 
- Trainingen moeten aansluiten bij de behoeftes en 
zorgen van de deelnemers 
- Trainers zijn experts in inclusief gedrag 
- Follow ups zijn noodzakelijk voor de langere ter-
mijn 
- In alle lagen van de organisatie 

 - Het verhaal moet niet te politiek zijn 
- Belangrijk dat deelnemers zich niet bedreigd/aan-
gevallen voelen 

Type 
werkzame el-
ement 

Psychologisch Psychologisch 

Overig 
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Naam werkzaam 
element 

Kennis opdoen over andere 
groepen 

Intergroep contact Confrontatie met eigen gedrag 

Bron UU (ongedateerd) Over de 
(on)zin van anti-bias trainingpro-
gramma's. 6 wetenschappelijke 
inzichten en praktische aanbeve-
lingen.;  
 
Hofhuis, J., & Van’ t Hoog, M. 
(2010). Handboek succesvolle di-
versiteitsinterventies. Den Haag: 
Ministerie van Binnenlandse Za-
ken en Koninkrijksrelaties. (pg. 
60 - 65) 
 
'Talent naar de Top (2022). Sleu-
telmomenten: inzichten en in-
terventies met impact  voor di-
versiteit & inclusie (pg. 17 - 23) 

KIS (2020) Inclusie op de werk-
vloer: wat laat 'de praktijk' zien? 
(pg. 8/9) 
 
'Hofhuis, J., & Van’t Hoog, M. 
(2010). Handboek succesvolle di-
versiteitsinterventies. Den Haag: 
Ministerie van Binnenlandse Za-
ken en Koninkrijksrelaties.   

UU (ongedateerd) Over de 
(on)zin van anti-bias trainingpro-
gramma's. 6 wetenschappelijke 
inzichten en praktische aanbeve-
lingen. 
 
Hofhuis, J., & Van’t Hoog, M. 
(2010). Handboek succesvolle di-
versiteitsinterventies. Den Haag: 
Ministerie van Binnenlandse Za-
ken en Koninkrijksrelaties. (pg. 
60 - 65) 

Past bij welk type 
interventie? 

Trainingen en workshops; infor-
mele bijeenkomsten (bijv. lunch) 
waarbij medewerkers met ver-
schillende achtergronden elkaar 
kunnen spreken 

Informele (maar top-down geor-
ganiseerde) bijeenkomsten zoals 
lunchbijeenkomsten/Supervisie 
van medewerkers over binding 
op de werkvloer en hoe uit-
sluiting kan worden tegenge-
gaan 

Trainingen en workshops (bijv. 
rollenspelen) 

Doel: wat levert 
het op/waar 
draagt het aan bij 

Verminderen van bias Begrijpen waarom de ander an-
ders denkt 

Verminderen van bias; vermin-
deren van uitsluitend gedrag 

Hoe werkt het? Door meer informatie te verkrij-
gen over minderheidsgroepen 
kunnen mensen een positiever 
beeld van deze groepen cree-
ëren 

Door ontmoetingen tussen me-
dewerkers te creeëren kunnen 
mensen elkaar beter leren ken-
nen en worden ze blootgesteld 
aan elkaars perspectieve in een 
veilig milieu. Zo kunnen mensen 
meer begrip voor elkaars achter-
grond hebben maar ook wordt 
anders denken genormaliseerd. 

Via confrontatie worden emo-
ties van deelnemers beinvloedt 
(bijv. door ze ongemakkelijk te 
laten voelen als ze over hun ei-
gen gedrag nadenken). Deze 
confrontatie met wat ze doen 
kan ze motiveren om in de toe-
komst minder bias te heb-
ben/tonen 

Randvoor-
waarden 

 - Belangrijk dat het effect op 
lange termijn heeft, dus follow 
ups zijn noodzakelijk; 
 
 -Duidelijke uitleg van hoe deel-
neemers hun gedrag kunnen 
aanpassen;  
 
- actieve werkvormen; 
 
 - uitzoeken of er weerstand te-
gen de training is van tevoren;  
 
-geen focus op een specifiek 
groep;  
 
- vrijwillige deelname 
 
- Trainingen moeten aansluiten 
bij de behoeftes en zorgen van 
de deelnemeers 
 
- Trainers zijn expers in inclusief 
gedrag 
 
- In alle lagen van de organisatie 

- Veilige omgeving;  
 
- gelijkwaardigheid tussen de 
groepen tijdens contact;  

 - Belangrijk dat het effect op 
lange termijn heeft, dus follow 
ups zijn noodzakelijk; 
 
 -duidelijke uitleg van hoe deel-
neemers hun gedrag kunnen 
aanpassen; 
 
 - actieve werkvormen;  
 
- uitzoeken of er weerstand te-
gen de training is van tevoren; 
 
 -geen focus op een specifiek 
groep; 
 
 - vrijwillige deelname;  
 
- De groepen die in contact ko-
men moeten op gelijke voet 
staat 

Type werkzaam 
element 

Psychologisch Psychologisch Psychologisch 

Overig 
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Naam werkzaam 
element Reflectievermogen opbouwen 

Blootstelling aan diversiteit en 
gerelateerde onderwerpen op 
de werkvloer 

Zeggenschap medewerkers 

Bron Hofhuis, J., & Van’t Hoog, M. 
(2010). Handboek succesvolle di-
versiteitsinterventies. Den Haag: 
Ministerie van Binnenlandse Za-
ken en Koninkrijksrelaties.  (pg. 
54 - 59) 

Hofhuis, J., & Van’t Hoog, M. 
(2010). Handboek succesvolle di-
versiteitsinterventies. Den Haag: 
Ministerie van Binnenlandse Za-
ken en Koninkrijksrelaties.  (pg. 
77) 
 
'Talent naar de Top (2022). Sleu-
telmomenten: inzichten en in-
terventies met impact  voor di-
versiteit & inclusie (pg. 68) 

KIS (2020) Inclusie op de werk-
vloer: wat laat 'de praktijk' zien? 
(pg. 7); 
 
 'Hofhuis, J., & Van’t Hoog, M. 
(2010). Handboek succesvolle di-
versiteitsinterventies. Den Haag: 
Ministerie van Binnenlandse Za-
ken en Koninkrijksrelaties.  (pg. 
91) 
 
Shore, L. M., Cleveland, J. N., & 
Sanchez, D. (2018). Inclusive 
workplaces: A review and 
model. Human Resource Man-
agement Review, 28(2), 176-
189. 
 
Korkmaz, A. V., van Engen, M. L., 
Knappert, L., & Schalk, R. (2022). 
About and beyond leading 
uniqueness and belongingness: 
A systematic review of inclusive 
leadership research. Human Re-
source Management Review, 
100894. 
 
'Talent naar de Top (2022). Sleu-
telmomenten: inzichten en in-
terventies met impact  voor di-
versiteit & inclusie. 

Past bij welk type 
interventie? 

Cross-mentoring (misschien ook 
bewustmaking trainingen) 

Diversiteitscommunicatie Organiseren van dialoogbijeen-
komsten 
 
instellen klankbordgroep 
 
 benoemen ambassadeurs 
 
 interventies gericht op kennis-
uitwisseling met andere organi-
saties 
 
netwerken onderwertegenwoor-
digde groepen 

Doel: wat levert 
het op/waar 
draagt het aan bij 

Wederzijdse inzicht/reflectie op 
functioneren in de organisatie 
vanuit de perspectief van men-
tor (meer ervaring) en mentee 
(minder ervaring); Doelen men-
tees: organisatie beter leren 
kennen, sneller zich thuis voe-
len, reflecteren op eigen krach-
ten;  Doelen mentoren: reflecte-
ren op eigen ervaringen 

Het creeëren van draagvlak voor 
een meer inclusieve werkplek 

Inclusive climate bevorderen & 
empowerment medewerkers 
bevorderen 

Hoe werkt het? Via een op een afspraken wor-
den ervaringen gedeeld en 
wordt er niet alleen maar meer 
begrip voor de ander gecreeerd, 
maar ook meer blootstelling aan 
verschillende perspectieven 
(voornamelijk hoe senioren en 
junioren de organisatie zien en 
beleven) 

Door mensen bloot te stellen  
aan diversiteit en gerelateerde 
onderwerpen wordt diversiteit 
een bekend onderwerp, maar 
ook vertrouwd en genormali-
zeerd. 

Door zeggenschap van mede-
werkers te faciliteren kunnen 
medewerkers makkelijker ver-
bindingen creeren met elkaar en 
met de organisatie, en ze voelen 
zich vrijer om hun mening te ge-
ven. Dit genereert empower-
ment en ook een inclusievere 
sfeer bij de organisatie. 
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Randvoor-
waarden 

 - Vrijwillig; 
- duidelijke informatie over doel 
en opzet interventie; 
- rekening houden met hierar-
chie (geen directe leidingge-
vende); 
- voldoende tijd en ruimte; 
- genoeg training voorafgaand 
voor deelnemers mbt goede 
communicatie en basisregels 

 - 'duidelijke beeld van hoe de 
communicatie eruit moet zien;  
 
- practice what you preach: de 
organisatie moet ook daadwer-
kelijk inclusive practices uitvoe-
ren; 
 
- betrek werknemers uit alle la-
gen van de organisatie 

- Toegangelijk voor zowel min-
derheidsgroepen als de meer-
derheidsgroep; 
 
 - beschikbare financiele com-
pensatie; 
 
- onafhankelijk van politieke 
agenda's 
 
-  inclusieve leiderschap 

Type werkzame 
element 

Psychologisch Psychologisch en procesmatig Procesmatig 

Overig 
   

 
Naam werkzaam 
element Participatie topfunctionarissen 

Inclusieve leiderschap 
bevorderen 

Inzicht in uitsluitingsprocessen 
bij een organisatie 

Bron Ellemers, N., Şahin, O., Jansen, 
W. S., & van der Toorn, J. (2018). 
Naar effectief diversiteitsbeleid: 
het bouwen van bruggen tussen 
wetenschap en praktijk. Gedrag 
& Organisatie, 31(4).; 
 
 'Hofhuis, J., & Van’t Hoog, M. 
(2010). Handboek succesvolle di-
versiteitsinterventies. Den Haag: 
Ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties.  
(pg. 77) 

Hofhuis, J., & Van’t Hoog, M. 
(2010). Handboek succesvolle di-
versiteitsinterventies. Den Haag: 
Ministerie van Binnenlandse Za-
ken en Koninkrijksrelaties.  (pg. 
48 - 53); 
 
Shore, L. M., Cleveland, J. N., & 
Sanchez, D. (2018). Inclusive 
workplaces: A review and 
model. Human Resource Man-
agement Review, 28(2), 176-
189. 
 
Korkmaz, A. V., van Engen, M. L., 
Knappert, L., & Schalk, R. (2022). 
About and beyond leading 
uniqueness and belongingness: 
A systematic review of inclusive 
leadership research. Human Re-
source Management Review, 
100894. 

Talent naar de Top (2022). Sleu-
telmomenten: inzichten en in-
terventies met impact  voor di-
versiteit & inclusie (pg. 13) 
 
KIS (2020) Inclusie op de werk-
vloer: wat laat 'de praktijk' zien? 
(pg. 12/13) 

Past bij welk type 
interventie? 

Ambassadeuren  Training Verschillende manieren om data 
binnen de organisatie te verza-
melen; meldpunten discrimina-
tie 

Doel: wat levert 
het op/waar 
draagt het aan bij 

Het creeëren van draagvlak voor 
een meer inclusieve werkplek 

Leidinggevende leren omgaan 
met een cultureel diverse team 

In kaart brengen hoe inclusie er-
uit ziet binnen een oranisatie, en 
wat de knelpunten zijn 

Hoe werkt het? Via werknemers in topposities 
als ambassadeur te laten optre-
den nemen zij persoonlijke ver-
antwoordelijkheid om een insti-
tutie diverser te maken, en voe-
len ze zich meer gemotiveerd 
om diversiteit te bevorderen. Dit 
creert bredere steun binnen de 
leiding.  

Door managers meer kennis 
over intercultural management 
te laten opbouwen, maar ook 

door duidelijke handvaten te ge-
ven over hoe er omgegaan kan 
worden met cultuurverschillen, 
zijn ze beter in staat om cross-
culturele teams te managen en 

werknemers met diverse be-
hoeftes te ondersteunen. 

Door deze data te verzamelen 
kunnen organisaties een beeld 

krijgen van de samenstelling van 
hun organisatie, maar ook wat 

voor belemmeringen voor inclu-
sie er zijn (waar en wanneer 

voelt men zich uitgesloten, wie 
is voornamelijk onderwertegen-
woordigd, wanneer is er discri-
minatie). Dit vormt de basis om 
verdere beslissingen over de no-

dige interventies te nemen. 



 

86 
 

Randvoor-
waarden 

Continuiteit is belangrijk;  
 
Een medewerker die overzicht 
heeft van het netwerk en hem 
gaat managen  
 
- Daarnaast is het essentieel om 
financiële middelen  
beschikbaar te stellen voor het 
organiseren van  
bijeenkomsten. 

Evidence based training; 
 
 gevoel van veiligheid (ingroep 
voelt zich niet bedreigd/aange-
vallen);  
 
Standaard onderdeel van mana-
gementopleidingen, liever niet 
apart noemen (krijgt negatieve 
ondertoon); 
 
 Maak intercultureel manage-
ment onderdeel van de  
beoordeling van leidinggeven-
den, bijvoorbeeld in  
functioneringsgesprekken. Dit 
verhoogt de motivatie om actief 
deel te nemen aan trainingen. 
 
Open organisatiecultuur 

- duidelijke operationalisering in-
clusie; 
 
- verschillende vormen van mo-
nitoren om een completer beeld 
te kunnen krijgen; 
 
-  monitoring van inclusie inte-
greren in regulier monitoring op 
de werkvloer; 

Type werkzame 
element 

Procesmatig Procesmatig Contextueel/procesmatig 

Overig 
 

Er is veel literatuur en onder-
zoek naar de invloed van leiders 
op inclusie op de werkvloer. Het 
gaat grotendeels niet over werk-
zame elementen, maar rand-
voorwaarden - de literatuur gaat 
niet zozeer in hoe je meer inclu-
sieve leiders kan krijgen, maar 
op de invloed van een inclusieve 
leider, en de effect daarvan op 
inclusie binnen de organisatie. 
Daarom is het belangrijk om de 
invloed van leiders als een rand-
voorwaarde bij de meeste inter-
venties te nemen. 

 

 
Naam werkzaam 
element Verandering sociale normen 

Vergroten netwerken 
ondervertegenwoordigde 
groepen 

Inclusiever werven en se-
lecteren 

Bron Rapport KIS (2020) Wat werkt 
bij het verminderen van discri-
minatie. (pg. 30 - 37); 
 
Shore, L. M., Cleveland, J. N., & 
Sanchez, D. (2018). Inclusive 
workplaces: A review and 
model. Human Resource Man-
agement Review, 28(2), 176-
189. 
 
Korkmaz, A. V., van Engen, M. 
L., Knappert, L., & Schalk, R. 
(2022). About and beyond lead-
ing uniqueness and belonging-
ness: A systematic review of in-
clusive leadership research. Hu-
man Resource Management Re-
view, 100894. 
 
Celik, S., Ashikali, T., & 
Groeneveld, S. (2013). Diversi-
teitsinterventies en de binding 
van werknemers in de publieke 
sector: De rol van een inclusieve 
organisatiecultuur. Gedrag & 
Organisatie, 26(3). 

Hofhuis, J., & Van’t Hoog, M. 
(2010). Handboek succesvolle 
diversiteitsinterventies. Den 
Haag: Ministerie van Binnen-
landse Zaken en Koninkrijksrela-
ties. (pg. 91) 

VanDoorneHuiskes en partners 
(2015). Literatuurverkenning 
culturele diversiteit. 
In opdracht van de Directie Inte-
gratie en Samenleving, Ministe-
rie van SZW. Zeist. 
 
Talent naar de Top (2022). Sleu-
telmomenten: inzichten en in-
terventies met impact  voor di-
versiteit & inclusie   
 
Celik, S., Ashikali, T., & Groene-
veld, S. (2013). Diversiteitsinter-
venties en de binding van werk-
nemers in de publieke sector: 
De rol van een inclusieve organi-
satiecultuur. Gedrag & Organi-
satie, 26(3). 
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Past bij welk type 
interventie? 

Kleinere interventies: stellingen 
door management/mensen met 
gezag die geloofwaardig zijn; 
 
Inclusieve doelstelling organisa-
tie 
 
Uiteindelijk dragen al deze an-
dere interventies (en werkzame 
elementen) bij bij het bevorde-
ren van een inclusieve organisa-
tieclimaat door verandering van 
sociale normen 

Periodieke netwerken bijeen-
komsten; symposia/themada-
gen 

Trainingen inclusief werven en 
selecteren; 
 
Divers samengestelde selectie-
commissies 

Doel: wat levert 
het op/waar 
draagt het aan bij 

De hoofddoel: verhogen inclusie 
organisatie; 
Subdoel: verminderen discrimi-
natie 

Hoofddoel: geven onderwerte-
genwoordigde groepen eigen 
stem/Subdoel: verhoging inclu-
siviteit organisatie 

Verhogen toegang tot organisa-
tie voor ondervertegenwoor-
digde groepen 

Hoe werkt het? Boodschap geven dat discrimi-
natie/uitsluiting onacceptable in 
de context is, via iemand met 
gezag (dus een boodschap die 
als legitiem wordt ervaren). Ook 
inclusie en acceptatie van diver-
siteit uitstralen. 

-Door netwerk bijeenkomsten 
te oganiseren kunnen medewer-
kers met verschillende achter-
gronden, en voornamelijk on-
derwertegenwoordigde groe-
pen, hun netwerken vergroten. 
Dit kan ook als talentpool die-
nen, door het verspreiden van 
vacatures. Netwekren kan ook 
de zichtbaarheid van verschill-
lende groepen vergroten door 
het organiseren van symposia of 
themadagen. 

Werkzaamheid training: Tijdens 
trainingen gericht op inclusief 
werven en selecteren wordt 
aandacht geschonken aan de 
verschillende manieren waarop 
vacatures ondervertegenwoor-
digde groepen beter kunnen be-
reiken. 
 
Werkzaamheid divers samenge-
stelde selectiecommisies: het 
divers samenstellen van selec-
tieteams bevordert de herken-
ning van kwaliteiten bij sollici-
tanten met 
andere achtergronden dan de 
minderheid in een organisatie 

Randvoorwaarden  - Boodschap door iemand in ei-
gen groep.  
 
- Geloofwaardige norm. 
 
 -Gevoel van veiligheid (ingroup 
wordt niet bedreigd) 
 
- Inclusieve leiderschap 

- Toegangelijk voor zowel min-
derheidsgroepen als de meer-
derheidsgorep;  
 
- beschikbare financiele com-
pensatie;  
 
- onafhankelijk van de politiek 

- inclusief beeld- en taalgebruik; 
- koppeling aan doelstellingen 
D&I beleid organisatie; 
-Inclusieve organisatiecultuur; 

Type werkzame el-
ement 

Contextueel/procesmatig Procesmatig 
Procesmatig 

Overig 
  

Streefcijfers zijn ook een moge-
lijke interventie, maar worden 
meestal beschouwd als niet suc-
cessvol vanwege grote weer-
stand op de werkvloer, daarom 
bewust niet meegenomen. 
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Naam werkzaam 
element 

Bevorderen groei medewerkers Erkenning en bevorderen unici-
teit medewerker 

Verbondenheid met de organi-
satie bevorderen 

Bron Talent naar de Top (2022). Sleu-
telmomenten: inzichten en in-
terventies met impact  voor di-
versiteit & inclusie  

Shore, L. M., Randel, A. E., 
Chung, B. G., Dean, M. A., Hol-
combe Ehrhart, K., & Singh, G. 
(2011). Inclusion and diversity in 
work groups: A review and 
model for future research. Jour-
nal of management, 37(4), 
1262-1289.; 
 
Shore, L. M., Cleveland, J. N., & 
Sanchez, D. (2018). Inclusive 
workplaces: A review and 
model. Human Resource Man-
agement Review, 28(2), 176-
189. 
 
Korkmaz, A. V., van Engen, M. L., 
Knappert, L., & Schalk, R. (2022). 
About and beyond leading 
uniqueness and belongingness: 
A systematic review of inclusive 
leadership research. Human Re-
source Management Review, 
100894. 

Shore, L. M., Randel, A. E., 
Chung, B. G., Dean, M. A., Hol-
combe Ehrhart, K., & Singh, G. 
(2011). Inclusion and diversity in 
work groups: A review and 
model for future research. Jour-
nal of management, 37(4), 
1262-1289.; 
 
Shore, L. M., Cleveland, J. N., & 
Sanchez, D. (2018). Inclusive 
workplaces: A review and 
model. Human Resource Man-
agement Review, 28(2), 176-
189. 
 
Korkmaz, A. V., van Engen, M. L., 
Knappert, L., & Schalk, R. (2022). 
About and beyond leading 
uniqueness and belongingness: 
A systematic review of inclusive 
leadership research. Human Re-
source Management Review, 
100894. 

Past bij welk type 
interventie? 

Cross-mentoring en cross-coach-
ing programma's 

In de literatuur worden geen 
concrete interventies bespro-
ken, maar kleinere acties die 
kunnen worder genomen. Acties 
die doorstroom van medewer-
kers bevorderen, zoals coaching 
of mentorship programma's, 
passen goed hieronder. Inter-
venties die zeggenschap vergro-
ten kunnen ook bijdragen (zie 
daarvoor werkzame element 
'zegenschap'.  

In de literatuur worden geen 
concrete interventies bespro-
ken, maar kleinere acties die 
kunnen worder genomen. Inter-
venties die zeggenschap vergro-
ten kunnen  bijdragen (zie daar-
voor werkzame element 'zeg-
genschap')  maar ook interven-
ties die de contact tussen mede-
werkers versterken (zie daar-
voor werkzame element 'inter-
groep contact'). 

Doel: wat levert 
het op/waar draagt 
het aan bij 

Medewerkers laten doorstro-
men op hogere functies 

Hoofddoel: unieke perspectief 
van medewerker erkennen 

Hoofddoel: medewerkers thuis 
laten voelen bij de organisatie  

Hoe werkt het? - koppeling aan doelstellingen 
D&I beleid organisatie; 

Door de uniciteit van de mede-
werker te erkennen op verschil-
lende manieren kan een werk-
gever de medewerker zich laten 
onderscheiden van andere colle-
ga's en zich gewardeerd voelen  

Door medewerkers op verschil-
lende manieren te laten mee-
doen en zeggenschap te vergro-
ten kunnen ze zich meer thuis 
voelen in een team of organisa-
tie 

Randvoorwaarden - inclusieve organisatiecultuur - medewerker moet zich tegelij-
kertijd verbonden kunnen voe-
len met de organisatie, dus ver-
bondenheid bevorderen is een 
randvoorwaarde; 
 
- Inclusieve leiderschap; 

- medewerers moeten zich tege-
lijkertijd uniek voelen, dus unici-
teit bevorderen is een randvoor-
waarde; 
 
- Inclusieve leiderschap 

Type werkzame el-
ement 

Procesmatig Psychologisch en procesmatig 
Psychologisch en procesmatig 

Overig 
 

    

 
  



 

89 
 

B2.4 Analysekader 

Voor elke interventie zijn, voor zover mogelijk met de beschikbare data, onderstaande vijf thema’s uit-
gewerkt in een analysedocument. 
 
1. Achtergrondinformatie (ook voor opstellen longlist en selecteren interventies voor shortlist) 

- Type interventie 
- Ministerie 
- Naam interventie 
- Beschikbare documentatie 
- Eerste aanwijzingen effectiviteit 
- Periode van uitvoering 

2. Doel en opzet 
- Doel(en) 
- Tijdsinvestering 
- Werkzame elementen 
- Randvoorwaarden 
- Opzet (beoogde uitvoering) 

3. Doelgroep 
- Doelgroep 
- Diversiteitsdimensie 
- Betrokkenheid doelgroep bij ontwerp interventie 

4. Beschrijving en onderbouwing 
- Aanpak (daadwerkelijke uitvoering) 
- Aansluiting bij organisatiecontext 
- Overige succes- en faalfactoren uitvoering 

5. Resultaten (effectiviteit) 
- Ervaringen uitvoerders inzet werkzame elementen en effectiviteit 
- Ervaringen eindgebruikers inzet werkzame elementen en effectiviteit 
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B2.5 Topiclijsten 

Voor het uitvoeren van de interviews hebben twee topiclijsten opgesteld. Als basis hiervoor hebben we 
de elementen uit het analysekader gebruikt (zie B2.4). Waar mogelijk hebben wij de topiclijst aange-
scherpt voorafgaand aan een specifiek interview. Dit om gerichtere vragen te kunnen stellen over ele-
menten van de interventie die bleken uit de deskstudie, of verwachte mechanismen uit de literatuur 
over vergelijkbare interventies.  
 
De eerste topiclijst (B2.5.1) is gebruikt voor semi-gestructureerde interviews met coördinatoren van in-
terventies. Bij aanvullende gesprekken met uitvoerders is een verkorte lijst daarvan gebruikt. De tweede 
topiclijst (B2.5.2) was oorspronkelijk ontworpen voor groepsgesprekken. Omdat deze uiteindelijk heb-
ben niet hebben plaatsgevonden zoals oorspronkelijk bedoeld, is deze versie gebruikt voor een inter-
view met een deelnemer van de training ‘begeleiden van medewerkers met een arbeidsbeperking’. 
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B2.5.1. Topiclijst coördinatoren interventies binnen departementen 
 
Functie, ministerie en organisatieonderdeel van de geïnterviewde: 
 
Vragen over doel en opzet 
In dit deel van de interview wil ik graag wat meer leren over de aanleiding voor deze interventie, de doel 
die jullie voor ogen hadden, en de uitvoering. 
1. Kunt u mij iets vertellen over uw positie binnen de organisatie en op welke manier u bij deze inter-

ventie bent betrokken? 
2. Welke doel hadden jullie voor ogen bij het opzetten van deze interventie? 

a. Probes: 
i. Wat wilden jullie aanpakken? 

ii. Op welke laag van de organisatie wilden jullie dit aanpakken? 
b. Waren er ook andere doelen die voor jullie minder belangrijk waren maar dat jullie toch wilden 

bereiken? 
3. Wat is de reden dat jullie voor deze specifieke interventie hebben gekozen? 

a. Waar hebben jullie de interventie vandaan gehaald? 
4. Hoe lang heeft de interventie geduurd? 

a. Startdatum/einddatum 
5. Kan je mij door alle fases van het traject doorlopen? 

a. Wat zijn de specifieke elementen van de interventie? Denk aan de inhoud van een training, of 
de verschillende soorten bijeenkomsten bij een mentoring programma 

b. Hoe hebben jullie deelnemers geworven? 
i. Communicatie nav interventie 

c. Hoe werd de interventie uitgevoerd? (probes hiervoor verder specificeren obv soort interventie) 
i. Communicatie tijdens interventie 

d. Hebben jullie tussentijdse aanpassingen gemaakt, en als wel waarom? 
6. Tot hoeverre is er een D&I visie binnen jullie organisatie? 

a. Op welke manier past deze interventie hierin? 
7. Hoe hebben jullie ervoor gezorgd dat er draagvlak voor deze interventie binnen de organisatie 

was? 
a. Hoe staan mensen op verschillende lagen tegenover inclusievraagstukken? 

8. Tot hoeverre sluit deze interventie aan bij andere interventies binnen de organisatie? 
 

Vragen over deelnemers 
In dit deel wil ik wat meer leren over de beoogde deelnemers, en hun betrokkenheid bij de interventie. 
9. Wie is de doelgroep van deze interventie? (Bij vragen verduidelijken, bijv. managers, HR, alle werk-

nemers, specifiek gemarginaliseerd groep) 
a. Welke lagen van de organisatie waren betrokken 

10. Tot hoeverre was de doelgroep betrokken bij het opzetten van de interventie? 
 

Evaluatie en uitkomsten 
11. Wat waren uw ervaringen met de interventie? 

a. Tijdens de uitvoering 
b. Na afloop 

12. Wat waren knelpunten en uitdagingen en hoe hebben jullie ze aangepakt? 
13. Wat maakt deze interventie geslaagd volgens u? 

a. Eigen ervaringen uitvoerder 
b. Geluiden deelnemers 
c. Veranderingen op de werkvloer 

14. Stel dat een collega dit wil gaan uitvoeren en je vraagt om do's en dont's, wat zou je dan zeggen? 
15. Hoe hebben jullie de uitkomsten geëvalueerd en gemonitord? 
16. Krijgt deze interventie een vervolg? Waarom wel/niet? 
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B2.5.2. Topiclijst gesprek deelnemer interventie 
 
Functie, ministerie en organisatieonderdeel van de geïnterviewde: 
 
Vragen over motivatie  
In dit deel van het gesprek willen we graag meer leren over uw motivatie om deel te nemen aan deze 
training/workshop. 
1. Hoe bent u in aanraking gekomen met deze training en in welke rol (leidinggevende, buddy)? 
2. Wat waren uw verwachtingen van deze training, wat hoopte u te leren? 
3. Hoe heeft u gehoord over deze training? 
 
Evaluatie en uitkomsten 
4. Wat vond u van de opzet van de training? 
5. Wat vond u van de inhoud van de training. Zijn er onderwerpen die u heeft gemist, of die 

onderbelicht bleven?  
6. Was het doel van de training duidelijk? Denkt u dat de training dit doel heeft bereikt? Waarom 

wel/niet? 
7. Op welke manieren sloot de training aan bij uw behoeften en op welke manieren niet? Doorvragen 

naar praktijkervaringen, werkvorm.  
8. Heeft u genoeg ruimte gekregen om de eigen ervaringen en eigen inzichten te kunnen inbrengen? 
9. Heeft u een duidelijk beeld gekregen over uw rol? Heeft de training bijgedragen aan meer inzicht in 

de behoeften en kwaliteiten van mensen met een arbeidsbeperking? 
10. Heeft u handvatten gekregen over hoe u de inhoud kunt toepassen in uw dagelijkse werk? Kunt u 

een paar voorbeelden noemen?  
11. Kunt u een paar voorbeelden noemen van handvaten, past u nog deze steeds toepast in u werk? 
12. Wat zijn in uw ogen sterke punten van deze training? 
13. Wat zijn in uw ogen verbeterpunten voor deze training? 
14. Zou u collega’s aanraden om deel te nemen aan deze training? 
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