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Co-Art Business: begeleiding naar een plan van aanpak waarmee je meer inclusie & diversiteit in je organisatie brengt 

INLEIDING 

 

 

Inclusieve & diverse organisaties presteren beter!  

De diverse invalshoeken, de creativiteit en de betere relaties met klanten  

zorgen voor een hogere financiële performance. 

 

Om een inclusieve- & diverse organisatie te worden en te blijven moet je moeite doen.  

We hebben een voorkeur voor mensen die op ons lijken. Organisaties trekken vaak ‘hun soort mensen’ 

aan. Vooroordelen, stereotypering en discriminatie zijn het gevolg van in- en outgroup categorisatie. 

We delen mensen in groepen in. De eigen groep waartoe we behoren voelt als ‘wij’. De andere 

groepen zijn ‘zij’.  

 

Basis categorisaties op basis van huidskleur, leeftijd en sekse krijgen meestal meer aandacht.  

We beoordelen mensen in een andere groep anders dan mensen in onze ‘eigen’ groep. We 

bevoordelen leden van onze eigen groep. Dat komt omdat de groep een deel van onze positieve 

identiteit vormt. Om ons zelfbeeld op te krikken gaan we ‘onze’ groep positiever zien. We denken ook 

graag dat onze groep ‘juist’ handelt, ‘rechtvaardig’ is.  

 

We gaan de leden van de andere groep als één geheel zien.  

We hebben meer oog voor de verschillen van de eigen groep dan voor de verschillen van de andere 

groep. We denken in stereotype beelden over de andere groep. ‘Dat zijn allemaal…’. Omdat we graag 

speciaal willen zijn, kijken we naar de verschillen in de eigen groep en concluderen we dat ‘we in onze 

groep’ allemaal verschillend zijn. We kennen de eigen groepsleden vaak ook beter. De andere groep 

‘vinden we’ als groep’ anders. We denken al snel dat die leden niet zoveel verschillen van elkaar.  

 

Als een lid van de eigen groep iets verkeerd doet, dan gaan we vaak op zoek naar de reden hoe 

dat heeft kunnen gebeuren. Bij de andere groep onderzoeken we de reden meestal niet. Bij ‘witte 

school shooters’ ligt het volgens de media bijvoorbeeld vaak aan de gewelddadige games die de 

dader speelt. Bij een ‘zwarte school shooter’ wordt er door de media regelmatig geen reden gezocht. 

 

 

Wil je meer weten over wat je kunt doen voor meer inclusie & diversiteit in jouw organisatie?  

Stuur een mail naar astrid@coartbusiness.nl. 

 

 

 

De blogs op de volgende pagina’s gaan allemaal over inclusie:  

het waarderen en benutten van verschillen.  
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Co-Art Business: begeleiding naar een plan van aanpak waarmee je meer inclusie & diversiteit in je organisatie brengt 

Augustus 2022 

 

 
 

Werk brengt regelmaat, sociale contacten, zingeving en het gevoel dat je ‘iemand bent’. 

Het heeft een grote betekenis en daarom is het belangrijk dat je in een organisatie een afspiegeling 

van de maatschappij ziet (Steensma, 2011).  

 

Dat geldt ook voor de eredivisie. Ik schok daarom toen ik het magazine Helden #63 las. In de 

eredivisie heeft vijf procent van de trainers een etnische achtergrond en twee procent van de 

leidinggevenden.  

 

Dat is geen goede afspiegeling van de maatschappij en al helemaal niet van de eredivisie: 40% van de 

eredivisiespelers heeft een migratieachtergrond (Barend, 2022).  

 

We hebben de neiging om mensen te bevoordelen die tot onze ‘eigen groep’ horen (Vonk, 2013). 

Deze neiging speelt ook bij het werven van mensen voor een functie.  

 

Is dat wat er gebeurt bij de directie van de clubs uit de eredivisie? Dat er vooral mensen worden 

gekozen die op de ‘eigen groep’ lijken?  

 

Het lijkt alsof hier nog heel veel inclusief werk te doen is. 

 

Literatuur: 

Barend, F. (2022, augustus). Ruud & Giovanni. Helden, #63, 138. 

Steensma, H. (2011). Mensen arbeid en organisatie. Den Haag: Boom Lemma Uitgevers. 

Vonk, R. (2013). Sociale Psychologie. Amsterdam: Noordhoff Uitgevers. 
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Co-Art Business: begeleiding naar een plan van aanpak waarmee je meer inclusie & diversiteit in je organisatie brengt 

Augustus 2022 

 

 
 

[…] dat de emancipatie wel erg ‘op de spits gedreven’ wordt. 

 

Van de week raakte ik met iemand in gesprek over emancipatie. Hij vond dat allemaal maar 

overtrokken, ‘we zijn toch niet hetzelfde’. Wat dan precies ‘overtrokken’ was werd mij niet duidelijk. 

Wat ons gesprek daarna leuk maakte, en hem zichtbaar deed nadenken, is waar ‘we’ vandaan komen.  

 

Een klein overzicht: 

In het wetboek van 1813 werd een getrouwde vrouw gelijkgesteld aan een ‘onmondige’ of een 

‘geestesziekte’. Echtscheiding werd mondjesmaat toegestaan. De vrouwen hadden echter weinig 

zeggenschap over hun kinderen omdat alleen de vaderlijke macht telde.  

 

Door inzet van de vrouwenbeweging konden vrouwen in Nederland in 1919 stemmen. De 

echtelijke macht werd pas in 1947 gedeeld, maar als er een geschil was dan werd de vader alsnog in 

het gelijkgesteld.  

 

Een vrouw die ging trouwen en werkte in overheidsdienst, werd voor 1956 ontslagen. Vanaf 

1970 had eindelijk ook de getrouwde vrouw zeggenschap over eigendommen en was de man niet 

langer ‘het hoofd’. Tot dat moment was een vrouw handelingsonbekwaam en dat had ook gevolgen 

voor het ‘mogen’ werken: dat mocht alleen met toestemming van haar man.  

 

In 1975 werd de wet gelijke beloning ingesteld dankzij een juridisch dreigement die de Europese 

Commissie uitoefende. Een vrouw verdiende voor deze wet 60% van het loon van een man. 

o Vrouwen werden heel lang gezien als ‘het zwakke’ geslacht 

o Bij iedere verandering ten behoeve van vrouwen was er sprake van tegengeluiden. Bij het 

delen van de echtelijke macht werd bijvoorbeeld geroepen dat het huwelijk kapot werd 

gemaakt en nadat vrouwen stemgerechtigd waren werd gezegd dat de emancipatie wel erg 

‘op de spits gedreven’ werd. 

 

Er is gelukkig al een hoop veranderd! Toch hebben we nog een lange weg te gaan. Zonder druk 

groeien er te weinig vrouwen door in organisaties, laat staan naar de (sub)top. Dat heeft te maken met 

stereotypering en discriminatie.  

 

Genderdiversiteit is niet het bevoordelen van vrouwen, het gaat over anders zoeken naar talent.  

Het gaat over verder kijken dan de kaartenbak die gevuld is met mannen. 

 

Vaak wordt vergeten dat emancipatie er ook is voor mannen. Een voorbeeld: 

o Hoewel het nog steeds een taboe is dat mannen parttime werken en vrouwen fulltime werken, 

begint dat langzaam af te brokkelen. Bijna de helft van de mannen wil parttime werken, je ziet 

dat alleen nog niet terug in organisaties. Er is op dit moment een voorzichtige opmars van 

mannen die het toch doen, vooral onder jongere mannen blijkt uit de cijfers van het CBS 

(augustus 2022). 

 

Literatuur: Pegtel, A. (2022, augustus). Corry Tendeloo: bevrijdster van de huisvrouw. Opzij, 14-21. 
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Co-Art Business: begeleiding naar een plan van aanpak waarmee je meer inclusie & diversiteit in je organisatie brengt 

5 september 2022 

 

 
 

Werken aan inclusie is boeiend! 

 

Een artikel van twee jaar terug laat in mijn ogen goed zien waarom inclusie zo boeiend is. 

In dat artikel stond dat de ceo van Google geen flonkerend profiel heeft. De ceo is namelijk 

bescheiden en gedraagt zich timide als hij optreedt. Daarnaast is er nog geen boek over hem 

geschreven. 

Ben je ceo van Google, dat grote bedrijf, en dan nog zegt iemand tegen je:  

‘je hebt geen flonkerend profiel’! 

 

Als een collega bescheiden is en zich timide gedraagt, kan die prima doorgroeien naar ceo! Je 

hoeft alleen maar de kwaliteiten te zien en te waarderen.  

Bescheiden personen luisteren vaak beter naar anderen. Omdat ze er vaak van uitgaan dat 

anderen het wellicht beter weten. Het luisteren naar anderen heeft een positief effect op een groep: 

de groep gaat beter luisteren naar anderen. Ze worden beter. Tenminste: als je bescheidenheid als 

kwaliteit gaat zien. 

Als je bescheidenheid als kwaliteit gaat zien, 

 dan ga je ook al die andere talenten die om zo'n persoon heen hangen zien.  

 

En wie weet groeit die persoon dan door tot ceo in jouw bedrijf! 

Dat maakt werken aan inclusie & diversiteit zo interessant. 
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Co-Art Business: begeleiding naar een plan van aanpak waarmee je meer inclusie & diversiteit in je organisatie brengt 

15 september 2022 

 

Een topteam bestaat uit vrouwen en mannen! 

Vind jij het ook zo gaaf dat je steeds meer vrouwen terugziet in de top van organisaties? 

Ik wel in ieder geval. Ik maak er een vreugdesprongetje van! 

Wat ik minder vind is dat het vooral lijkt te gaan over diversiteit en minder over inclusie.  

Uit onderzoek blijkt dat veel vrouwen op weg naar de top in organisaties zich steeds meer masculien 

gaan gedragen. Omdat ze denken dat dat nodig is. 

Het is niet zo raar dat ze dat denken. 

Uit onderzoek blijkt namelijk ook dat masculien gedrag nog steeds veel meer wordt gewaardeerd op 

heel veel plekken. Sterker nog: feminien gedrag wordt minder gewaardeerd, vooral als dat wordt 

vertoond door mannen! 

Dus terwijl de vrouwen op hun weg naar de top masculien gedrag aanleren, zijn er heel veel mannen op 

weg naar die top die feminien gedrag afleren. 

 

En dat is zo zonde! 

Als je kijkt naar wat teams, topteams, echt beter maakt, is dat juist dat verschil in gedragingen 

en het verschil aan inzichten. Dat maakt dat het team creatiever wordt, dat er verschillende 

invalshoeken voorbij komen.  

En dat zorgt voor topprestaties! 

Ik pleit ervoor dat je naast dat je kijkt naar hoeveel vrouwen en mannen er in de top zitten, dat 

je ook gaat kijken naar de gedragingen. Dat er minimaal 40% mensen inzitten die wat meer 

feminien gedrag vertonen, en dat er minimaal 40% mensen inzitten die wat meer masculien gedrag 

vertonen.  

En dan heb je een topteam! 
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Co-Art Business: begeleiding naar een plan van aanpak waarmee je meer inclusie & diversiteit in je organisatie brengt 

19 september 2022 

 

  
 

 

Het ontwikkelen van onverwacht talent, ook dat is inclusie! 

 

Daar stond ik dan voor een groep van ongeveer acht mensen mijn verhaal te vertellen. 

Te speechen, een speech van ongeveer zeven minuten. Een kikker in mijn keel, trillende handen… ik 

was zo nerveus! Tachtig keer ‘uh’ zeggen. 

 

Ik was zo blij toen het voorbij was! Maar ook zo blij dat ik het had gedan😊! 

 

Vraagje aan jou: 

Zou jij iemand die je ziet als introvert en die je ziet spreken met trillende handen, met zo’n kikker in de 

keel, die tachtig keer ‘uh’ zegt, zou jij die persoon de kans geven om zich verder te ontwikkelen in 

spreekvaardigheid? 

 

Zou je dat doen puur omdat ze dat graag wil? 

 

Ik heb altijd bewondering gehad voor mensen die op het podium staan en zo leuk het publiek 

kunnen bespelen. Die zoveel impact kunnen maken met hoe ze hun verhaal vertellen. Ik wilde dat ook 

kunnen! Het leek me zo leuk, ik wilde dat heel graag leren. 

 

Wat mij heel erg in de weg zat waren mijn zenuwen.  

En ik wist dat als ik die eenmaal onder controle zou krijgen, dat het dan steeds een stapje beter zou 

gaan. En zo ging het ook in de praktijk. 

 

Voor mij is werken aan inclusie ook het werken aan het ontwikkelen van talenten. 

Ook de talenten waarvan je het eigenlijk niet zo vermoedt dat iemand die in zich heeft. 

 

Wat is inclusie voor jou? 
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Co-Art Business: begeleiding naar een plan van aanpak waarmee je meer inclusie & diversiteit in je organisatie brengt 

22 september 2022 

 

 
 

Drie tips waarmee je de wereld een klein beetje inclusiever kunt maken! 

 

Tip één: spreek eens met iemand af die niet op je lijkt.  

Niet qua gedrag, niet qua status of niet qua uiterlijk. En ga dan echt het gesprek aan. Dus geen 

smalltalk, maar echt de diepte in. 

 

Grote kans dat er iets gebeurt met jullie beeldvorming en dat jullie meer empathisch naar elkaar worden! 

 

Tip nummer twee: doe onverwacht iets vriendelijks. 

Geef iemand eens spontaan een lift. Als die persoon dat wil, natuurlijk! Die ander wordt daar letterlijk 

wat warmer van in zijn hart. En wordt ook wat genereuzer daarna naar anderen. 

 

Tip nummer drie: wees vaker vriendelijk, wees vaker aardig. 

Het is besmettelijk en het doet iets met jouw geluk.  

 

Dus je maakt voor jezelf de wereld een beetje mooier😊! 

 

Dit waren mijn tips. Veel succes ermee! 
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Co-Art Business: begeleiding naar een plan van aanpak waarmee je meer inclusie & diversiteit in je organisatie brengt 

3 oktober 2022 

 

Interview Frank Jongenotter: De kracht van ‘zacht’ in techniek & IT 

Een kleine 20 jaar terug volgde ik een opleiding tot coach. ‘Wat wil je dat er over je wordt gezegd 

op je begrafenis’ werd er gevraagd. Wat daar uitkwam is mijn levensmantra geworden: 

‘Ik Frank Jongenotter ben eerlijk en verwacht eerlijkheid van de mensen om mij heen. Op basis van liefde 

en respect en met als grondtoon empathie’.  

Als er dingen gebeuren waar ik niet heel erg warm voor loop, dan check ik of dit bij mijn mantra past en 

baseer daarop mijn beslissing. 

Er zijn bepaalde verwachtingen die mensen van je hebben. Als man, privé en op het werk. In de 

wereld lijkt het soms alsof je beter af bent als je kan wat iedereen kan. Ik heb ontdekt dat anders zijn, 

dus niet standaard, de leukste gesprekken met zich meebrengt. 

Techniek bijvoorbeeld, is voor mij geen doel op zich. Door techniek bereik je iets. Het is 

behulpzaam, het is een weg ergens naartoe. Ik kan er heel gelukkig van worden als ik mensen help via 

techniek. Door mensen te laten uitspreken, wat ze nodig hebben, wat ze goed kunnen gebruiken en 

wat ze daar zo fijn aan vinden. Dan gaat het niet meer over die harde dingen maar juist over de zachte 

dingen. Ik heb op deze manier altijd met heel veel plezier in de techniek gewerkt. 

In het verleden waren er dingen die best wel frustrerend waren. Ik houd niet zo van sporten en ik 

ben niet competitief. Ik ben een empathische man. Dat is één van mijn kernwaarden. Ik wil oprecht 

weten wat jou bezig houdt. Markante mensen die ik in mijn leven tegenkwam zagen in mij een talent 

dat ik zelf nog niet zo zag of niet zo durfde te ontplooien. Ze zeiden, toen ik koos om te gaan coachen, 

dat ik gewoon moest doen wat ik altijd doe. Maar dan met een opleiding. Zo werk ik al jarenlang met 

veel plezier bij Buckaroo. 

Sleutelmomenten: dat je iemand tegenkomt die iets tegen je zegt en iets in je aanzet wat tot iets 

moois leidt. Dat is nu ook weer gebeurd. Mijn vrouw zei tegen mij dat ik een loopbaancoach praktijk 

moest opzetten omdat ik dat kan, omdat dit bij me past en omdat ik daar anderen mee help. Per 1 

januari 2022 ben ik gestart met mijn resultaatgerichte loopbaancoach bedrijf ‘Bij Frank op de bank’. 

Mezelf zijn en niks proberen te worden brengt rust en daar bereik ik de mooiste resultaten mee. 

With Effortless ease noemt Deepak Chopra dat: zonder veel inspanning resultaat behalen. Als je iets 

heel goed kan, ja dan voelt dat heel makkelijk. Dat is de Frank methode. Bij Frank op de bank 

https://bijfrankopdebank.nl/
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Co-Art Business: begeleiding naar een plan van aanpak waarmee je meer inclusie & diversiteit in je organisatie brengt 

5 oktober 2022 

 

 
 

Verhalen raken ons! 

Vandaag vertel ik je een beetje over mezelf.  

 

Ik lees heel graag! Bijvoorbeeld het boek ‘Maar waar kom je echt vandaan?’ van Robert Vuijsje. Hier 

staan 100 interviews in over afkomst en over wat dat doet met je leven. Super interessant! Het heeft 

toch weer even mijn blik verruimd.  

 

Wat ik nog liever lees dan normale boeken zijn strips! Ik ben een echte strip fanaat. Ik heb hier in 

huis, ik denk vier of vijf meter aan stripboeken staan. En ooit is die liefde begonnen met de Donald 

Duck. Als ik nou nadenk over welke strip echt impact op me heeft gemaakt in mijn jeugd, dan is dat de 

reeks ‘Storm’. De reden van die impact heeft te maken met de fantasiewereld n die reeks. Science 

fiction.  

 

Nog steeds hou ik van fantasieverhalen. Met mijn oudste zoon kan ik urenlang op de bank zitten 

kijken naar Game of Thrones of naar Lord of the Rings. Geweldig!!!  

 

Ik heb je nu een stukje over mezelf verteld. Verhalen zijn zo belangrijk! Die geven context achter 

de informatie die je al van iemand hebt. Het roept empathie op. Het roept meer vertrouwen op en dat 

is het begin van inclusie.  

 

Verhalen kun je lezen in boeken, verhalen kunnen worden verteld aan de hand van voorwerpen 

(zoals een stripboek!). Maar het meest krachtig zijn echte persoonlijke verhalen. Dat geeft context, je 

gaat iemand beter leren kennen en begrijpen. Dat geeft vertrouwen. En dat is het stapje naar inclusie.  

 

Hoeveel persoonlijke verhalen worden er in jouw organisatie gedeeld? 
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Co-Art Business: begeleiding naar een plan van aanpak waarmee je meer inclusie & diversiteit in je organisatie brengt 

6 oktober 2022 

 

 
 

Kleding maakt de man. 

Dat geldt natuurlijk ook voor een vrouw! 

Hoe anderen naar je kijken wordt voor een deel bepaald door je kleding. Mantel- en maatpakken 

geven je een hogere status dan een spijkerbroek met een T-shirt. Een colbert over die spijkerbroek en 

T-shirt liften je status trouwens al aardig omhoog. Vergeet daarnaast niet op de kleur van je kleding te 

letten. Met rood straal je power, passie en alertheid uit. Blauw straalt verantwoordelijkheid, loyaliteit en 

betrouwbaarheid uit. 

Waarom is status belangrijk voor je carrière? 

Jouw status wordt gekoppeld aan je bekwaamheid. Hoe hoger je status, hoe hoger je verwachte 

bekwaamheid wordt ingeschat. Status werkt door op de evaluaties van je werk en de capaciteit en 

bekwaamheid die je wordt toebedeeld naar aanleiding van een prestatie. Daarnaast speelt het een rol 

bij het kunnen uitoefenen van invloed en hoe je als leider wordt gezien. 

Subtiele signalen in kleding beïnvloeden de veronderstelde bekwaamheid in gezichten. ‘Rijkere’ 

gezichten, gezichten van personen met ‘rijkere’ kleding, worden als bekwamer gezien. Het vervelende 

is dat dit zeer hardnekkig is: zelfs na waarschuwing blijft dit effect bestaan. Dus een opmerking ‘om 

even niet naar je kleding te kijken’ helpt niet. 

Maar niet alleen kleding is belangrijk voor je status. 

o Je sociale status is te horen via spraak, ook in korte gesprekken. Als je spreekt, kunnen 

anderen horen uit welke sociale klasse je komt. Deze kennis wordt (onbewust) gebruikt om 

je fit en je bekwaamheid voor een baan te bepalen. En het gaat verder dan dat. Ook je 

startsalaris en het recht en de hoogte van je bonus worden hierdoor bepaald. 

o Ook gender matters. Statusovertuigingen koppelen een hogere status en een hogere 

bekwaamheid aan mannen en feminiene gedragingen hebben een lagere status dan 

masculiene gedragingen. 

o 7 vinkjes helpen. Uit het boek ‘De zeven vinkjes’ van Joris Luyendijk: de eigenschappen en 

vaardigheden die 7-vinkers belangrijk vinden en beheersen, zijn omgedoopt tot de maat 

voor kwaliteit. Sommige vrouwen voldoen bijna aan de 7-vinkjes (bepaalde achtergrond, 

opleiding, gender, cultuur en seksuele geaardheid) 

De gerichtheid op status en de bepaling daarvan, staan inclusie en diversiteit in de weg. 

Op de laatste bladzijde schrijft Joris Luyendijk over ‘een baas’ die uit de sociale kast komt. Er 

kwamen daardoor allerlei persoonlijke verhalen los in de organisatie. Deze verhalen zijn 

belangrijk! Ze helpen een organisatie verder met inclusie en diversiteit. 

Mijn oproep aan ‘bazen’: kom uit je sociale kast!  

Vertel jouw verhaal. Het maakt de weg vrij voor andere verhalen. 
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Co-Art Business: begeleiding naar een plan van aanpak waarmee je meer inclusie & diversiteit in je organisatie brengt 

8 oktober 2022 

 

 
 

Een stukje Scheveningse achtergrond. 

 

We werden aan elkaar voorgesteld en ik hoorde al vrij snel zijn echte Scheveningse achternaam. 

Er zijn er een aantal, bijvoorbeeld Pronk, Rog, Toet en Bal.  

 

Ik vroeg hem ‘heb jij misschien een Scheveningse achtergrond?’. Die namen, die hoor je hier in 

Deventer gewoon niet zo heel vaak. En toen kreeg ik verhalen te horen! Over een opa, op de zee, op 

de vaart. In de vis. Over een vader die ook in de vis zat. Die ging verhuizen naar Deventer. Een 

viswinkel begon.  

 

Toen moest ik denken aan mijn opa en oma, ook echte Scheveningers. Een opa die ook op de zee 

en in de vis zat. Een oma die garnalenpelster was. Volgens mijn moeder stonden er overal in huis 

bakken met garnalen, en die garnalen, als die dan werden gekookt, dan gaven die allemaal piepende 

geluiden. En dat vond mijn moeder zo vervelend!  

 

Ik zie mijn broer en mezelf nog zitten met zeekaak. En dat dan heerlijk smullend opeten. Dat doe je 

niet heel snel want zeekaak is heel hard, dus dat duurt even voordat je dat op hebt. Wij vonden dat zo 

lekker!  

 

En dan die Scheveningse lucht, die zilte lucht en dan die haven die weer net wat anders ruikt. Die 

man en ik hadden gelijk een verbinding, een connectie. En ook een trots over de verhalen die we 

elkaar vertelden over Scheveningen. En dat deed wat met ons.  

 

Maar wat nou, als een deel van jouw achtergrond, als dat steeds maar negatief In het nieuws is. 

En erger nog, als jij gekoppeld wordt aan die negatieve berichtgeving. In Scheveningen is een wijk, een 

stuk dat slecht bekend staat. Er zijn een paar mensen die die slechte naam veroorzaken.  

Er is nog nooit aan mij gevraagd van joh Astrid, wat vind jij daar nou van wat die mensen doen?  

Kun je er wat over vertellen?  

Of dat ik ter verantwoording word geroepen…  

 

Dat ik daar nooit over wordt bevraagd, dat is toch heel normaal? 
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Co-Art Business: begeleiding naar een plan van aanpak waarmee je meer inclusie & diversiteit in je organisatie brengt 

11 oktober 2022 

 

 

(H)erken kwaliteiten! #neurodiversiteit. 

10% van de bevolking in Nederland is neurodivers haal ik uit officiële cijfers. Hier en daar lees ik 

schattingen dat het gaat om 40%. Denk bij neurodivers aan autisme dyslexie, hoogbegaafdheid en 

ADD. 

Hoeveel neurodiverse collega's ken jij? Of ben je er zelf één? 

Neurodiversen hebben mooie en zeer waardevolle kwaliteiten! Ik licht hieronder enkele kwaliteiten 

van autisme en ADHD toe: 

o Autisme brengt veel creativiteit met zich mee! Dat verbaast misschien omdat het haaks staat 

op het algemene beeld. Andere mooie kwaliteiten: leergierigheid, oog 

voor detail, eerlijkheid en betrouwbaarheid. 

o ADHD-ers zijn geweldige starters! Heel goed inzetbaar bij bijvoorbeeld crisissituaties. 

Daarnaast veel creativiteit gecombineerd met een flinke dosis energie en intuïtie. 

Neurodiversen verschillen van elkaar, ook op ‘labelniveau’. Eigenlijk noem ik hierboven allemaal 

positieve ‘brandmerken’. Iedereen is anders en lang niet iedereen met het label ‘Autisme’ en ‘ADHD’ 

zal zichzelf hierin herkennen. 

Om de mooie kwaliteiten te benutten is een gevoel van veiligheid op het werk essentieel. Dat 

verschillen gewaardeerd worden, dat je je uit durft te spreken en je thuis voelt. Het (h)erkennen en 

benutten van talenten. Zodat je elkaar kan versterken en zo het beste uit de organisatie haalt.  

Kortom: zorgen voor een veilig werkklimaat is essentieel! 

PS: wil je creatiever zijn? Ga een boeiende video kijken! Ik las net iets leuks: als je creatieve 

afdwalingen wilt, ga dan een boeiende ‘hersenloze’ taak uitvoeren, zoals een boeiende video bekijken. 

Als je dan even afdwaalt, kunnen er zomaar creatieve oplossingen naar boven poppen.  

 

Oh ja, ze raden ook boeiend douchen aan?  

‘Finally, the real answer why best ideas come while showering’(University of Virginia). 

 

 

 

https://www.linkedin.com/feed/hashtag/neurodivers
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/autisme
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/adhd
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/creativiteit
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/leergierigheid
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/detail
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/eerlijkheid
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/betrouwbaarheid
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/starters
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/crisissituaties
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/creativiteit
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/energie
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/intu%C3%AFtie
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Co-Art Business: begeleiding naar een plan van aanpak waarmee je meer inclusie & diversiteit in je organisatie brengt 

13 oktober 2022 

 

 
 

Bij een sollicitatie worden vrouwen vaak op drie factoren beoordeeld, mannen op één!  

 

Als ik van een sollicitatie afkwam, had ik allerlei gedachten in mijn hoofd. Heb ik het goed 

gedaan, kwam ik goed over? Hoe zei ik bepaalde dingen? En dan kwam later de vraag ‘waarop word ik 

beoordeeld’? Het maakt daarin soms nogal uit of je een vrouw bent of een man. ‘ 

 

Vaak worden mannen beoordeeld op één factor en dat is competentie. Dat is een heel logische. 

Matchen jouw vaardigheden en talenten met de functie waarop je komt solliciteren. Een vrouw wordt 

daar natuurlijk ook op beoordeeld. Maar die krijgt nog twee andere factoren waar ook vaak naar wordt 

gekeken. Moraliteit en sociabiliteit. Passen jouw normen en jouw waarden ook bij de organisatie waar 

je solliciteert. Is daar een match? En jouw sociabiliteit: verkeer je graag in gezelschappen? Ga je graag 

naar bijeenkomsten? Hoe sociaal ben je?  

 

Behalve dat het niet klopt als een man alleen op competentie wordt beoordeeld en een vrouw op 

competentie, moraliteit en socialiteit, is er nog iets dat niet klopt. De vrouw wordt namelijk op de 

slechtste van die drie factoren beoordeeld. Dus stel je voor, er komt een man solliciteren en die is 

competent. Maar die vrouw die is net wat competenter. Als die vrouw slechter scoort op moraliteit of 

sociabiliteit dan op competentie, dan wordt ze op die ‘slechte’ factor beoordeeld.  

Dan heeft ze pech en krijgt ze de baan niet.  

 

Dit komt niet altijd voor, maar wel vaak! 

 

Nu ben ik nieuwsgierig: hoe voorkom jij, in jouw organisatie, dat je niet in deze valkuil trapt?  

Dat je vrouwen anders beoordeelt dan mannen? 
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Co-Art Business: begeleiding naar een plan van aanpak waarmee je meer inclusie & diversiteit in je organisatie brengt 

13 oktober 2022 

 

De apenrots en andere mythen. 

Laat de alfaman altijd weten dat hij de baas is? Is het een ‘badass’? De term ‘alfaman’ is verkeerd 

begrepen schrijft Frans de Waal in zijn boek Anders. Hij is de bedenker van het woord en kan het dus 

weten   . 

Alfamannen zorgen ervoor dat de groep bij elkaar blijft. 

Alfamannen kunnen bot zijn, maar meestal zijn ze dat niet. Ze zijn wel het vrijgevigst. Het 

vrijgevigst van de hele groep! Ze zijn sociaal dominant, geen ‘badass’. Dominanten zijn afhankelijk van 

anderen. Dominantie is een sociaal iets. Als iemand je niet wil volgen, kun je die niet leiden. 

Is de apenrots een mythe? 

Een beetje, qua beeldvorming. Naast dat alfagedrag er anders uitziet dan vaak wordt gedacht, is er 

nog iets anders: de alfa is de hoogste op de rots en daar zitten vaak alfavrouwen. 

Ook uit het boek Anders: zijn mannen goede verzorgers? 

Ja! Net zo goed als vrouwen. Bekijk de promotievideo van Disney over alfaman Fredy die de jonge 

Oscar ‘adopteert’. Het bijzondere aan deze film is niet dat de adoptie plaatsvindt door een aap/man, 

want dat gebeurt vaak. Het bijzondere is dat dit voor het eerst gefilmd is. 

Kijk en smelt op you Tube! Chimpanzee Official Trailer #1 (2012) Disney Nature Movie HD - YouTube 

 

NB: als je tijd en zin hebt, lees het boek ‘Anders’. 

Superinteressant, het zette mij aan het denken en vaak op het verkeerde been. Daarnaast geeft het 

een boeiende context aan bovenstaande tekst. 

 

 

https://www.linkedin.com/feed/hashtag/vrijgevigst
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/dominant
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/afhankelijk
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/dominantie
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/sociaal
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/volgen
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/leiden
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/beeldvorming
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/alfavrouwen
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/alfaman
https://www.youtube.com/watch?v=KokQL4aLfrI
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/context
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Co-Art Business: begeleiding naar een plan van aanpak waarmee je meer inclusie & diversiteit in je organisatie brengt 

19 oktober 2022 

 

 
 

Geef niet hoger opgeleiden dezelfde kansen als hoger opgeleiden! 

 

Wij zijn bewust op zoek naar niet hoger opgeleiden. Daar zit zoveel talent tussen! Dat is wat 

iemand gisteren tegen mij zei en ik denk dat er zoveel waarheid in zit!  

 

Als je kijkt naar de klok curve van IQ, de IQ-verdeling en je neemt daaruit het stuk 100 tot 115, dan 

past daarin 50% van de Mbo’ers. Maar daar past ook 50% van de universitair geschoolden in! Dus 50% 

van de universitair geschoolden matcht qua IQ met 50% van de MBO ers!  

 

Ik merk wel eens in gesprek met anderen dat sommige denken dat als je de capaciteiten en de 

vaardigheden hebt om hoger onderwijs te halen, dat je dat dan ook doet. Dat je dat dan ook wilt. 

Ik denk dat dat veel genuanceerder ligt.  

 

Er is een onderzoek gedaan naar Vwo’ers en Vmbo’ers. Uit dat onderzoek blijkt dat Vwo’ers als 

groep vaker status gericht en vaker hiërarchisch gericht zijn. Wat mij zorgen baart naar aanleiding van 

het onderzoek is dat er ook uitkomt dat Vwo’ers als groep regelmatig negatief spreken over mensen 

die geen Vwo hebben gedaan.  

 

Niet hoger opgeleiden waarderen hoger opgeleiden ietsjes meer.  

Hoger opgeleiden kijken echter veel negatiever naar niet hoger opgeleiden. 

 

En dat is zo jammer! 

 

Want daardoor zien ze de kwaliteiten en de talenten niet van de niet hoger opgeleiden. En zoals 

degene die ik gister sprak zei: daar zit zoveel talent tussen!  

 

Dus kijk naar je niet hoger opgeleiden! Geef ze carrièrepaden, geef ze trainingen en geef ze 

opleidingen. En ik denk dat je heel erg aangenaam verrast zult zijn! 

 

Meer weten? Kijk naar de volgende onderzoeken:  

o Later kan ik nog altijd worden wat ik wil, Lenie van den Bulk  

o Meer hoogopgeleiden en hun beroep steeg mee, CBS  

o Beelden van groepen in de samenleving en in organisaties, Universiteit Utrecht 
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Co-Art Business: begeleiding naar een plan van aanpak waarmee je meer inclusie & diversiteit in je organisatie brengt 

24 oktober 2022 

 

 
 

Transgenders hebben het moeilijker op het werk. 

Slechts de helft is (volledig) open op het werk en maar liefst de helft van de transgenders die niet 

uit de kast durft te komen geeft als reden ‘het werk’ op. Degenen die wel open zijn hebben kans op 

negatieve reacties, vooral van directe collega’s. Pestgedrag komt vaak voor, net als conflicten over 

toiletten en kleedkamers. Van het pestgedrag kan een transgender lang, en zelfs levenslang, last 

hebben. 

Transgenders zijn vaker hoogopgeleid en hebben tegelijkertijd vaker een lager inkomen. 

Wat heel helpend is, is steun vanuit het gezin. Helaas komt emotionele verwaarlozing of 

mishandeling in de huiselijke omgeving relatief vaak voor. 

Door alle problemen hebben ze vaak een mindere sociaal economische status. 

Je helpt transgenders met een inclusieve organisatiecultuur! 

Zodat ze zichzelf kunnen zijn. Ook je organisatie wordt hier beter van. Verborgen talenten komen 

naar boven en het imago van de organisatie verbetert. De positieve werksfeer leidt bovendien tot meer 

enthousiasme en meer productiviteit.   

Zorg ervoor dat: 

o Je een inclusieve organisatiecultuur hebt! 

o Dat ‘transgender’ opgenomen is in het diversiteitsbeleid. 

o Dat je doelen benoemt. Let op: uit de kast komen is niet het doel van diversiteitbeleid! 

o Dat je de transgender aanspreekt met de zelfgekozen aanspreekvorm. 

o Dat je het bespreekbaar maakt op een positieve manier (andere vormen brengen juist schade 

toe). 

Meer lezen? Hieronder enkele interessante bronnen: 

o Over TNN - Transgender Netwerk Nederland 

o Gendertransitiebeleid in opkomst; steeds meer draagvlak bij bedrijven | SER Diversiteit in 

Bedrijf 

o LHBT-monitor SCP 2018 

o De drie grootste misverstanden over hoe je LHBT-discriminatie aanpakt  

 

https://www.transgendernetwerk.nl/tnn/
https://www.ser.nl/nl/thema/diversiteitinbedrijf/actueel/nieuws/gendertransitiebeleid
https://www.ser.nl/nl/thema/diversiteitinbedrijf/actueel/nieuws/gendertransitiebeleid
https://www.scp.nl/publicaties/monitors/2018/11/21/lhbt-monitor-2018
De%20drie%20grootste%20misstanden%20over%20hoe%20je%20discriminatie%20aanpakt
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Co-Art Business: begeleiding naar een plan van aanpak waarmee je meer inclusie & diversiteit in je organisatie brengt 

25 oktober 2022  

 

 
 

Inclusie en diversiteit: geen organisatie kan zonder!  

 

Hoe ziet dat er nou eigenlijk uit, een organisatie die inclusie en diversiteit toepast? Stel je voor 

dat je alle mensen uit zo'n organisatie kunt beetpakken en kunt neerzetten op een grasveld. Gaat het 

om een grote organisatie, dan zet je ze bijvoorbeeld op het Malieveld in Den Haag.  

 

Als je kijkt naar de mensen die daar staan op dat grasveld, dan zie je dat ze niet alleen van elkaar 

verschillen in lengte, dus grote en kleine mensen en alles wat er tussen zit, maar dat ze ook verschillen 

in huidskleur. Dat ze verschillen in leeftijd. Je ziet er dan van die jonge strakke gladde gezichten, maar 

je ziet er ook grijze haren staan. Je ziet er vrouwen en mannen staan. Je weet dat daar ook de 

onzichtbare verschillen staan zoals introverten en extraverten.  

 

Kortom, je weet dat op dat grasveld, dat je daar alle zichtbare en onzichtbare verschillen ziet, 

die je ook in de maatschappij terugziet. Je ziet die onzichtbare en zichtbare verschillen terug in de 

verhouding zoals je die terugziet in de maatschappij.  

De organisatie is een afspiegeling van de maatschappij. Dat is diversiteit.  

 

Inclusie, dat is dat je die verschillen van die mensen, tussen die mensen, dat je die waardeert. 

Dat je die mensen hun talenten laat ontplooien. Dat je niemand uitsluit. Dat je er samen met elkaar 

voor gaat. Dat je elkaar stimuleert. Dat je elkaar helpt. Dat iedereen gelijke kansen heeft.  

 

De creativiteit die loskomt, al die verschillende invalshoeken, die bij al die verschillende mensen 

aanwezig is, dat maakt dat jouw organisatie creatievere oplossingen heeft, creatievere mogelijkheden 

heeft. Dat maakt een organisatie beter! En dat zie je terug in de resultaten.  

 

Daarom is het ook zo belangrijk dat je die diversiteit en die inclusie terugziet op de werkvloer, 

terugziet in de middenlaag en terugziet in de top van de organisatie. 

 

 Inclusie en diversiteit: geen organisatie kan zonder! 
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Co-Art Business: begeleiding naar een plan van aanpak waarmee je meer inclusie & diversiteit in je organisatie brengt 

27 oktober 2022 

 

 

Op je 45e ben je oud op de arbeidsmarkt. Ik ben dus al héél oud (54 jaar)! Wat mij verwondert is 

dat je op de arbeidsmarkt al zo snel oud bent. En wat mij ook verwondert zijn de vele vooroordelen 

die er zijn over ouderen. Ook binnen deze groep zelf. 

Tot je 35e wordt je als jong gedefinieerd. Veel organisaties hebben een netwerk voor jongeren. De 

maximale leeftijd binnen zo’n netwerk is meestal 35 jaar. Ik vind het best gek dat we op de 

arbeidsmarkt maar tien jaar ‘middelbaar’ zijn. 

Ook oudere(?   ) talenten kunnen (en mogen) we niet missen! 

24 studies geven aan dat er verschillen zijn tussen de generaties. Volgens die onderzoeken is er 

tussen de generaties sprake van een verschil in werkattitude en -waarde. De claims van deze studies 

zijn heel krachtig naar buiten gebracht en zijn heel breed verspreid door populaire media. Terwijl de 

empirische basis van deze claims beperkt is. De steekproeven zijn bijvoorbeeld klein en de verschillen 

werden niet in elke studie in dezelfde grootte gevonden. In het onderzoek ‘Generatieverschillen op de 

werkvloer’ worden de claims geëvalueerd: de onderzoeken tussen de generaties blijken inconsistent en 

tegenstrijdig en de effectgrootten gaan van klein tot nul. 

Kortom: er is geen bewijs voor generatieverschillen op de werkvloer! Zelf denk ik dat situationele 

omstandigheden een groot effect hebben op 'ervaren' generatieverschillen. 

 

Oudere werknemers zijn even goed als jongere werknemers. Oudere werknemers hebben ook 

behoefte aan autonomie en aan motiverend en uitdagend werk.  Moedig ouderen aan om zich verder 

te ontwikkelen en biedt opleidingen aan. Het stimuleren van een gezonde leefstijl is ook top: dat is 

namelijk heel goed voor de hersens. 

 

Of te wel: behandel oudere werknemers hetzelfde als jongere werknemers. 

 

Inzet en prestaties zijn niet gebonden aan leeftijd. De leeftijd van een werknemer zegt dus niets 

over de prestaties en inzet van die werknemer! 

o Liever geen vooroordeel bevestigende maatregelen zoals een extra dag vrij. Besteed dat geld 

liever  aan het creëren van een positiever beeld rondom oudere werknemers (Dam, Vuuren & 

van der Heijden, 2016). 

 

De generatietheorie is er voor de grotere context. Op basis van deze theorie kun je geen harde 

conclusies trekken. Je kunt het wel gebruiken als een kapstok voor de context waarin generaties zijn 

opgegroeid. Je kunt het gebruiken als concept op weg naar een beter begrip van de complexe 

werkelijkheid (Demeijer, 2019). 

Inclusie is ook het (h)erkennen, waarderen, belonen en stimuleren van talenten en vaardigheden van 

'ouderen'. Net zoals je dat doet bij jongeren. 



19 
 

Co-Art Business: begeleiding naar een plan van aanpak waarmee je meer inclusie & diversiteit in je organisatie brengt 

31 oktober 2022 

Ik denk dat het tijd is om anders te denken over parttime werken. 

Werkende moeders zijn eerder de norm dan uitzondering als je kijkt naar de geschiedenis van 

de mens. Kinderen werden in vroegere tijden al ‘ergens’ ondergebracht. Moeders werkten gewoon. 

Heel lang geleden hield dat werken jagen en voedsel zoeken in. Of (een stukje later) bijvoorbeeld in 

dienst staan van ‘het leger’. 

Het wordt steeds duidelijker dat mannen net zo belangrijk zijn in de geschiedenis als vrouwen. 

Lees het gemiddelde geschiedenisboek en je ziet de invloed van mannen. De invloed van vrouwen is, 

en was, zo vanzelfsprekend en gewoon dat die (bijna) niet genoemd hoefde te worden in de boeken. 

Een mooi compliment! Of ligt dat anders?    

In ieder geval: ik vind het mooi dat er steeds meer aandacht komt voor de vergeten geschiedenis van 

vrouwen. 

Op dit moment mis ik echter de aandacht voor mannen. Ik kom de laatste tijd veel artikelen over 

‘deeltijd prinsesjes’ tegen. Dat dit niet goed is voor de economie en al helemaal niet goed is voor de 

carrière. 

Wat ik niet teruglees is dat bijna de helft van de mannen parttime wil werken. Maar dat slechts 

een klein deel dat ook werkelijk doet. Vanwege stereotypering en maatschappelijke druk. Het lijkt erop 

dat we dat vergeten in alle ‘deeltijd prinsesjes’ artikelen. Alsof we op weg zijn naar een stuk vergeten 

geschiedenis.    

o Wist je dat als een man parttime gaat werken zijn carrière er nog meer onder lijdt dan dat van 

een vrouw? Omdat hij iets doet dat niet past bij het stereotypebeeld van een man? 

o Wist je dat vrouwen die vier keer negen uur werken een grotere kans hebben om promotie te 

maken dan mannen die hetzelfde doen? Omdat bij vrouwen deze werkweek als ambitieus 

wordt gezien en bij mannen juist niet? 

Larsson en Björk hebben in 2015 een interessant onderzoek gepubliceerd. Ouders hebben in 

Zweden het recht om hun werkweek tot 30 uur per week terug te brengen. Vrouwen maken 14 maal 

vaker gebruik van deze regeling. Uit de interviews die er zijn gehouden met de vaders die kozen voor 

een parttime baan, blijkt dat zij dit hebben gedaan omdat dit voor hen een manier is om hun rol als 

betrokken vader en hun rol als professional met elkaar te combineren. Een aantal zaken maakte het 

moeilijker om de keuze te maken: de sterke norm om fulltime te werken als man, traditionele beelden 

over mannelijkheid en de perceptie van de man als kostwinnaar. Tegelijkertijd maakten de vaders een 

impact met hun keuze waardoor er meer parttime mogelijkheden voor andere mannen ontstonden. 

Ik denk dat het tijd is om anders te denken over parttime werken. Een goede werk- privébalans is 

een grote wens van veel medewerkers. Van jonge medewerkers is bekend dat je die bind met een 

goede beloning én vrije tijd. De top bereiken is mooi, een goede werk- privé balans beter. 

o Maak het normaal dat ook mannen (een periode) minder uren werken. Bijvoorbeeld 32 uur, 

met behoud van een mooie carrière. Mijn voorspelling is dat dan meer vrouwen gaan kiezen 

voor meer uren in de week, én voor een mooiere carrière. Dat kan het arbeidstekort helpen 

verminderen. 

 

Inclusie is ook het (h)erkennen, waarderen, belonen en stimuleren van talenten en vaardigheden 

van parttimers. Net zoals je dat doet bij fulltimers. 
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Co-Art Business: begeleiding naar een plan van aanpak waarmee je meer inclusie & diversiteit in je organisatie brengt 

2 november 2022 

 

 
 

Wat heb jij nodig?  

 

Van de week sprak ik een diversiteitsmanager en hij gaf aan dat dit één van de eerste vragen is 

die hij stelt aan nieuwe medewerkers. Aan nieuwe medewerkers met bijvoorbeeld een minder 

gehoor, een minder zicht. Aan mensen met fysieke uitdagingen.  

 

En ik dacht, wat is dat toch eigenlijk een mooie vraag! Hij gaf ook aan, die vraag en de antwoorden 

die je daarop krijgt, dat dwingt je om te gaan nadenken. Om creatief te zijn. Om met oplossingen te 

komen.  

 

En het lukt! Het lukt om met die oplossingen te komen.  

Om die uitdagingen aan te gaan.  

En dat is zo mooi! 

 

Toen ik na het gesprek daar verder over ging denken, toen dacht ik: hoe vaak is mij nou, als 

medewerker, die vraag gesteld? Wat heb jij nodig? Ik kan het me niet herinneren dat die vraag ooit 

aan mij is gesteld. Maar dat kan aan mijn geheugen liggen😉. 

 

Maar hoe mooi is het als die vraag regelmatig aan medewerkers wordt gesteld! 

 

En aan managers natuurlijk, en aan het management. Wat heb jij nodig? Wat hebben jullie nodig? 

Wat heeft het team nodig? Daardoor word je in een creatieve modus gezet. Je gaat nadenken. Je gaat 

denken in mogelijkheden, oplossingen. Of misschien wel heel andere invalshoeken om het beter te 

maken.  

 

Wat heb jij nodig? Voor mij zit dat, geeft dat een gevoel van inclusie, van inclusief werken. Wat 

heb jij nodig zodat jij goed kunt presteren? Goed kunt werken? Zodat jij je thuis voelt? Zodat jij je 

talenten kunt ontwikkelen? Zodat jij verder jezelf persoonlijk kunt ontwikkelen! Wat heb jij nodig?  

 

Ik ben benieuwd hoe vaak die vraag in jouw organisatie wordt gesteld! 
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Co-Art Business: begeleiding naar een plan van aanpak waarmee je meer inclusie & diversiteit in je organisatie brengt 

3 november 2022 

 

 
 

Van boek naar boek naar een inclusieve samenwerking! 

Incompany inspiratiesessie 

 

Al jaren verdiep ik me op verschillende manieren in inclusie & diversiteit. Onder andere door 

boeken te lezen. Maar ik lees natuurlijk ook boeken over andere onderwerpen! Bijvoorbeeld over 

teamontwikkeling en bomen. Over bomen? Ja, over bomen!  

 

Oerbossen kunnen ons veel leren over samenwerken. Je gaat daardoor op een andere manier naar 

samenwerking kijken. Enkele leuke wetenschappelijke wetenswaardigheden over oerbossen: 

o Wist je dat er een wood-wide-web bestaat?  

o Dat bomen via allerlei signalen communiceren?  

o Dat bomen samenwerken met andere ‘oerbosgenoten’?  

 

Aan de hand van een aantal boeken met verschillende invalshoeken heb ik een leuke én 

verdiepende inspiratiesessie ontwikkeld. Ik neem je tijdens de sessie mee op reis door deze boeken. 

Het wordt aangevuld met wetenswaardigheden, wetenschappelijke onderzoeken én quotes van 

Einstein. 

 

Wat het je brengt is een onorthodoxe blik. Een leuke en onderbouwde sessie, dat verschillende 

invalshoeken bij elkaar brengt. Waardoor je op een andere manier gaat kijken naar inclusie & 

diversiteit. In totaal duurt de inspiratiesessie anderhalf uur.  

 

Wil je meer weten en een datum inplannen voor deze incompany inspiratiesessie? 

Stuur dan even een mail naar astrid@coartbusiness.nl. Dan neem ik contact met je op. 

o Harrari vertelt meer over onze dominantie op aarde en wat we kunnen bereiken met 

samenwerken 

o Simard vertelt over Charles Darwin en wat we kunnen leren van bomen 

o Lencioni vertelt meer over goed samenwerken 

o Bloemers vertelt meer over de voorspellende waarde van vaardigheden en opleiding 

o Ramirez vertelt over kennis die verloren is gegaan 

o De Waal vertelt over mensapen en hun gedrag  

o De Gaay Fortman vertelt over hoe het er aan toe kan gaan in de top van organisaties 

o Luyendijk vertelt over zeven vinkjes, kansen en kwaliteit 

o Vuijsje vertelt waar we over kunnen praten 

o Cankaya vertelt meer over wie ‘we’ zijn 

 

Inclusie is het (h)erkennen, waarderen, belonen en stimuleren van verschillende invalshoeken! 

mailto:astrid@coartbusiness.nl
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Co-Art Business: begeleiding naar een plan van aanpak waarmee je meer inclusie & diversiteit in je organisatie brengt 

7 november 2022 

 

 
 

Het waarderen van onzichtbaar werk. 

 

Onzichtbaar werk wordt in organisaties vaak minder gewaardeerd. Denk daarbij aan werk zoals 

projectorganisatie. Of aan coaching en mentoring. Ook het voeren van korte, terugkerende overleggen 

met medewerkers valt onder onzichtbaar werk, net zoals het investeren in een betere samenwerking.  

 

Het binnenhalen een nieuwe klant wordt regelmatig meer gewaardeerd. Dat is zichtbaar én 

meetbaar. Wat trouwens opvalt als je kijkt naar wie onzichtbaar werk doet, dan zie je dat vooral 

vrouwen dat werk doen.  

 

Organisaties die willen werken aan een inclusievere maatschappij worden vaker gewaardeerd. 

‘Het goede doen’ is populair. Je ziet dat meer bedrijven dit in hun uitingen omarmen. Ze hebben 

steeds meer aandacht voor inclusie & diversiteit. Vooral in woorden.  

 

In de praktijk blijft het regelmatig hangen in kleine aanpassingen. Echt veranderen kost tijd en 

energie. Je moet als organisatie echt iets met inclusie & diversiteit willen doen om die hobbel te 

nemen. Terwijl werken aan inclusie & diversiteit niet moeilijk is: 

 

'Ultimately, diversity and inclusion is not about diversity reports or good intentions. It's about making a 

decision and taking action to change the way you do business' (Gallup, 2022). 

 

Vandaag nog kun je starten met inclusiever werken. Het gaat om het nemen van de beslissing en 

het gaan doen. Al gaat het in het begin om stapjes, als de grote(re) stappen daarna maar volgen!  

Als je hulp nodig hebt, kun je vandaag nog iemand daarvoor benaderen (benader mij!😉). 

 

Werkgevers worden tegenwoordig geselecteerd op inclusie & diversiteit. Werknemers prikken 

snel door loze beloftes heen. Diversiteit is voor een deel zichtbaar. Andere vormen van diversiteit merk 

je snel genoeg op. Inclusie hoor je, zie je en voel je.  

 

De schone schijn voldoet niet (meer). 

 

Je kunt met elkaar groeien naar meer inclusie en diversiteit in de organisatie. Het waarderen van 

onzichtbaar werk is daarvoor belangrijk. Juist het onzichtbare werk kan veel betekenen voor de groei 

naar meer inclusie & diversiteit in de organisatie. Het resultaat van deze inspanningen is mooi voor de 

maatschappij én jouw organisatie. Je presteert beter, trekt meer talent aan, talent blijft (langer) en het 

is goed voor je imago.  

 

Inclusie is ook het (h)erkennen, waarderen, belonen en stimuleren van talenten en vaardigheden van 

werknemers die veel onzichtbaar werk verrichten.  

Net zoals je dat doet bij werknemers die veel zichtbaar werk verrichten. 
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Voorbij het profileren! 

 

In veel organisaties is het belangrijk dat als jij wilt doorgroeien, dat je jezelf laat zien. Dat je 

jezelf uitspreekt. Dat je jezelf goed profileert. Mensen die een mooi verhaal kunnen vertellen over wat 

ze hebben bereikt en hoe ze dat hebben bereikt, dat wekt bewondering op. En die verhalen, die zijn 

heel moeilijk te negeren.  

 

Maar wat nou als jij bescheiden bent, of dat je jezelf niet wilt of kunt profileren. Of stel je nou 

voor dat je werk doet dat onzichtbaar is. Dat ontzettend belangrijk is, maar gewoon niet meetbaar. 

Dan is het lastiger om een mooi verhaal te vertellen dat bewondering opwekt.  

 

Als je als organisatie het echte talent wilt laten doorgroeien dan is het belangrijk om te weten welke 

talenten je hebt, wat de vaardigheden zijn van die talenten. 

 

Hoe snel ze informatie opnemen en hoe snel ze die informatie kunnen toepassen. En natuurlijk 

hun ambities, hun dromen, hun wensen. Hun verlangens. Als je dat weet dan kun je kiezen voor het 

echte talent!  

 

Kies jij als organisatie vooral voor mensen die zich goed kunnen profileren, dan is dat precies wat je 

krijgt: een top, subtop, met mensen die zich goed kunnen profileren. 

 

Inclusie is ook het waarderen en laten doorgroeien van  

werknemers die zich niet profileren  

én van werknemers die onzichtbaar werk doen! 
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Uit onderzoek (2019) blijkt dat er bij witte ‘school shooters’ in de VS meestal actief gezocht 

wordt naar verklaringen. Er wordt onderzoek gedaan naar wat de ‘school shooter’ heeft beïnvloed 

om tot de afgrijselijke daad te komen. Vaak wordt de schuld neergelegd bij gewelddadige 

videogames. De schuldvraag wordt hiermee min of meer verplaatst van de ‘witte school shooter’ naar 

videogames. 

Bij een zwarte ‘school shooter’ gaat het er heel anders aan toe: dan wordt er niet gezocht naar 

verklaringen. De zwarte ‘school shooter’ is de dader en de schuldige. 

Ook in organisaties wordt gedrag van verschillende diversiteitsgroepen anders beoordeeld. Een 

voorbeeld: vrouwen worden vaker beoordeeld op wat ze tot dusver hebben bereikt en mannen 

worden vaker beoordeeld over hun toekomstige potentie. 

Vandaag lees ik in het Financieele Dagblad een artikel over mogelijke vervangers van 

functioneringsgesprekken. Onder andere deze drie vervangers worden genoemd:  

o Feed-forward: verwachtingen voor de toekomst, coachend 

o Focus op het hoe in plaats van op het wat: gesprekken kunnen beter gaan over hoe mensen 

werken (expertise, gedrag en vaardigheden) 

o Leer managers goede gesprekken voeren: uit een onderzoek van onderzoeksbureau Gallup 

blijkt dat persoonlijke eigenschappen of voorkeuren van de beoordelaar bijna twee derde van 

de beoordelingen ‘kleurt’ 

 Mijn toevoegingen op deze drie: 

o Stel voor iedereen een carrière pad op die gaat tot en met de begeerde baan in de toekomst (dus 

verder reikt dan een volgende functie). Zo beoordeel je makkelijker op basis van potentie 

o Maak echt contact gedurende alle gesprekken: leer de context van de medewerker kennen. Deel 

persoonlijke verhalen (in het team en de organisatie) 

o De basis: leer managers hoe ze vertrouwen kunnen creëren (in het team)! 

Inclusie is het (h)erkennen, waarderen, belonen en stimuleren van talenten en vaardigheden van: 

iedereen! 

Literatuur: 

o ‘He Does Not Look Like Video Games Made Him Do It: Racial Stereotypes and School 

Shootings’ (Markey & Ivory, 2019). 

o ‘Zo kom je van dat functioneringsgesprek af’ (Financieele Dagblad, 2022). 

o Women Matter, Time to Accelerate: Ten Years of Insights Into Gender Diversity (Desvaux, 

Devillard, Labaye, Sancier-Sultan, Kossoff, Zelicourt & Barton, 2017). 
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Over Keynes, jongeren, veranderende statussymbolen, koopgedrag, vrouwen en het klimaat. 

 

Econoom Keynes dacht dat we inmiddels op een werkweek van 15 uur zouden zitten door 

betere productieprocessen. Waar Keynes geen rekening mee had gehouden is ons koopgedrag. We 

kopen meer en daarvoor hebben we geld nodig. We hebben een levensstijl ontwikkeld waarvoor we 

zeven keer de aarde nodig hebben.  

 

Veel jongeren willen niet overwerken en hebben ‘quiet quitting’ bedacht. Bij de jongeren lijkt er 

sprake te zijn van een verschuiving van statussymbolen. Het huis en de auto zijn vervangen door 

reizen, een goed lijf en festivals. Voor deze statussymbolen heb je tijd nodig. Ze willen daarom, net als 

de meeste vrouwen en bijna de helft van de mannen, een goede werk-privé balans.  

 

In Zweden zijn er al bedrijven die een werkdag van zes uur kennen. De theorie en gedachte 

erachter is dat er in die zes uur effectiever wordt gewerkt en dat het resultaat hetzelfde is als bij een 

werkdag van acht uur. In Nederland lijken organisaties niet zozeer te kiezen voor een kortere werkdag, 

maar voor een kortere werkweek. 

 

We zitten midden in een grote Breakup: op dit moment vertrekken voor iedere vrouw die wordt 

gepromoveerd tot leider, twee vrouwelijke leiders (McKinsey & Company, 2022). Vrouwen hebben 

dezelfde ambitie als mannen maar ervaren tegenwind en micro agressie. Ze worden niet serieus 

genomen. Ze doen vaker cruciaal (onzichtbaar) werk, zoals het ondersteunen van collega’s en het 

bevorderen van inclusie, maar worden hierom niet gewaardeerd.  

 

Vrouwelijke leiders willen werken voor organisaties die flexibiliteit bieden  

en het welzijn van werknemers en diversiteit & inclusie prioriteren. 

 

Die Breakup is slecht nieuws voor organisaties. Organisaties waar femininiteit en masculiniteit in 

balans zijn, presteren beter. Daar zijn allerlei onderzoeken naar gedaan, bij het kopje ‘Literatuur’ heb ik 

er één uitgelicht. Het is dus niet slim (zeg maar dom), om dit als organisatie te laten gebeuren.  

 

Lees: om niet te veranderen. 

 

Tot op de dag van vandaag speelt aandeelhouderswaarde een grote rol bij beslissingen in veel 

organisaties. Tegelijkertijd zijn ze verantwoordelijk voor de effecten van die beslissingen op mens en 

milieu. Die effecten zijn minder goed meetbaar. Om hier echt werk van te maken heb je mensen nodig 

dit willen doen. Op voorwaarde dat ze serieus genomen worden en gewaardeerd worden.  

 

Even terug naar Keynes, jongeren, veranderende statussymbolen, koopgedrag, vrouwen en het 

klimaat. Feminiene gedragingen hebben bij velen een mindere status (Ridgeway, 2002). Hoe mooi zou 
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het zijn als we met z’n allen vanaf nu feminien gedrag echt gaan waarderen? Ons bewust worden van 

de onbetaalbare waarde ervan? Zodat feminien- en masculien gedrag dezelfde status krijgen?  

 

o Vrouwen doen ook privé vaker onzichtbare taken. Kinderen, mantelzorg en het onderhouden 

van relaties. Ik denk dat vrouwen intuïtief aanvoelen hoe belangrijk relaties zijn.  

Uit een Harvard Study blijkt dat goede relaties de sleutel zijn voor gezond en gelukkig ouder 

worden. Ze zijn belangrijker dan roem en geld. Goede relaties helpen en beschermen je. Ze 

zijn betere voorspellers voor een lang en gelukkig leven dan sociale klasse, IQ of genen 

(Mineo, 2017). Zoals eerder genoemd: vrouwen doen in organisaties vaker onzichtbaar werk 

op het gebied van onderlinge relaties. 

o Werk brengt sociale contacten met zich mee en geeft het gevoel dat je ‘iemand bent’. Werk 

heeft een grote betekenis en daarom is het belangrijk dat je in een organisatie een 

afspiegeling van de maatschappij ziet (Steensma, 2011) 

 

Wellicht dat een veranderende toekenning van status ons ook verder kan helpen  

naar een minder vervuilender levensstijl en een beter klimaat.  

Wat denk jij? 

 

Inclusie is ook het openstaan voor een andere toekenning van status! 

 

Literatuur:  

o Een balans van feminiteit en masculiniteit heeft vele voordelen waaronder betere relaties met 

klanten en een hogere financiële performance. Verschillen kunnen meer opleveren doordat er 

verschillende invalshoeken voorbij komen en dat maakt diversiteitsteams creatiever en 

productiever. Werknemers gaan nadenken over werkwijzen, communicatie en 

vanzelfsprekendheden.  

Hunt, V., Prince, S., Dixon-Fyle, S., & Yee, L. (2018). Delivering Through Diversity. McKinsey & 

Company. January, 2018. 

o L. Mineo, 2017. Harvard study: Good genes are nice, buy joy is better.  

Wil je meer weten over dit onderzoek? Bekijk de TED talk van Robert Waldinger ‘what makes a 

good life?’. 

o M. de Ruiter, 2022. Werken graag, maar er is meer in het leven. Volkskrant. 

o McKinsey & Company, 2022. Women in the workplace, 2022.  

o Ridgeway, C. L. (2001). Gender, status, and leadership. Journal of Social issues, 57(4), 637-655. 

SER. (2019). Diversiteit in de Top. Tijd voor versnelling. 
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Stop met slaan! Een belediging is hetzelfde als iemand een klap in het gezicht geven...  

Ongeacht de context. Woorden spelen een grote rol in relaties. Het is onderdeel van 

interpersoonlijk gedrag en van interpersoonlijk vertrouwen. Het is een bedreiging van je reputatie. Je 

reputatie is belangrijk, ook (vooral) op het werk. Voor goede resultaten moet je samenwerken, mensen 

erbij betrekken. Dat wordt moeilijker bij een mindere reputatie. 

Het maakt niet uit wie de belediging hoort en hoeveel mensen het horen: het effect is hetzelfde.  

Een automatische reactie van je lijf laat de belediging voelen als een klap in je gezicht.  

Ongeacht de context. 

Je raakt er ook niet aan gewend. Je kunt jezelf niet ‘harden’ tegen beledigingen. Je blijft ‘in je gezicht 

geslagen worden’ bij iedere belediging die je krijgt. 

Als je iemand beledigt, haal je iemand onderuit. Dat is pestgedrag. Als pesten niet de bedoeling is, 

zoek dan naar andere woorden. Liefst vriendelijke woorden. Vriendelijk gedrag leidt tot vrijgevig, 

onbaatzuchtig en gul gedrag bij een ander. Dominante vriendelijkheid is een heel effectieve manier 

van communiceren. 

Er zijn meer vormen van pestgedrag. 

De ernstigste en meest voorkomende vorm van pesten , is het buitensluiten van iemand. 

Ergens bij horen is één van onze basisbehoeften. Ook bij buitensluiten geldt dat je hersens het zien 

als fysieke pijn. Uitgesloten worden door een groep waar je eigenlijk niet bij wilt horen doet ook pijn! 

Zelfs kortstondig genegeerd worden doet al pijn! 

Je kunt om allerlei redenen worden buitgesloten: ‘rare’ kleding, ‘saaiheid’ of dat iedereen iets leuk 

vindt en jij vindt dat niet leuk. De redenen zijn nooit legitiem! Uiteindelijk gaat het vaak om een 

onveilige of onzekere situatie waarin de groep verkeerd. 
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Wat helpt pestgedrag op het werk voorkomen: 

o Inclusief communiceren! Het is een vaardigheid die je kunt ontwikkelen. 

o Creëer een veilig team, een veilige afdeling en een veilige organisatie. Daar hoort inclusief 

gedrag bij. 

o Deel persoonlijke verhalen. Het geeft context aan bijvoorbeeld gedrag en kleding. En je 

ontdekt dat niemand saai is. 

Wees vaker vriendelijk! Vriendelijkheid is heel effectief (mits oprecht)! 

Als je het niet wilt doen voor een ander, doe het dan voor jezelf. 

Anderen helpen en vriendelijk zijn maakt je gelukkig en je presteert daardoor beter! 

Inclusie is ook inclusief communiceren en inclusief gedrag vertonen! 

Literatuur:      

o Moesgaard, 2022. Prosocial motivation at work keeps you happy and High-Performing, research 

shows 

o Simon, 2022. Random Acts of Kindness Make a Bigger Splash Than Expected 

o Struiksma, de Mulder, & van Berkum, 2022. Do People Get Used to Insulting Language? 

o Van den Broek, zd. Wat gebeurt er als je wordt buitengesloten? 
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Weg met DONDERWOLKEN!!! 

Ik ben zo blij dat ik nooit ben toegeschreeuwd op mijn werk. Niet door collega’s en ook niet door 

leidinggevenden. 

Wel heb ik een paar keer gewerkt in een team dat geleid werd door een ‘donderwolk’. Soms wist 

je van te voren al dat er een ‘donderwolk’ aan zat te komen. Donderwolken hebben een imago onder 

medewerkers. Als er lijntjes lopen tussen het oude- en het nieuwe team, weet je als nieuw team al wat 

er aan zit te komen. En natuurlijk ‘kende’ ik ook ‘donderwolken’ van andere afdelingen en teams door 

de verhalen die rondzongen. Het imago van een ‘donderwolk’ blijft niet beperkt tot het team waar het 

leiding aan geeft. 

Zover ik weet heeft slechtst één ‘donderwolk’ die ik kende aan het kortste eind getrokken. Ik 

heb wel meerdere ‘donderwolken’ verder zien reizen door organisaties en sommigen heb ik promoties 

zien maken. Dat is best raar. 

Lees het gemiddelde boek over teamontwikkeling en ‘best presterende teams’ en je ziet dat daar 

andere typen leidinggevenden in worden beschreven. Het zijn in ieder geval geen ‘donderwolken’. 

In de krant lees ik dat bij DWDD personen letterlijk op kleine afstand werden toegeschreeuwd. 

En public. Dat er vernederende woorden werden gebruikt. Omdat de inbreng of output niet beviel. Er 

heerste een angstcultuur. Er vielen vele slachtoffers. Sommigen hebben er jaren later nog last van. 

De basis van een goed presterend team is vertrouwen en veiligheid. Dat je je als teamlid 

gewaardeerd voelt. Dat je jouw afwijkende visie kunt en durft te geven. Dat er geluisterd wordt. Dat 

als jouw visie niet bruikbaar is (dat kan), dan wordt die visie niet afgebrand. Dat je wordt bedankt voor 

je inbreng nadat er serieus is gekeken naar dingen of invalshoeken die wel bruikbaar zijn uit die visie. 

Je blijft achter met het fijne gevoel dat jouw inbreng serieus wordt genomen en dat jouw volgende 

input en visie weer van harte welkom zijn. 

Wat het nog erger maakt is dat het 'donderwolk' gedrag bij DWDD ‘gewoon’ kon doorgaan. 

Jarenlang. Dat er ieder jaar weer slachtoffers bijkwamen. Ondanks dat de directie, de organisatie, 

HR, kortom alles en iedereen die had kunnen ingrijpen op de hoogte was. Ze lieten het doorgaan, 

lieten het gebeuren. 

Hoewel de bij mij bekende ‘donderwolken’ gelukkig niet van dit kaliber ‘donderwolken’ 

waren, konden zij (op één na) ook gewoon doorgaan met donderwolk gedrag. En ook zij maakten 

slachtoffers. 
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Het was een extreme werkomgeving bij DWDD, lees ik. Een werkomgeving waar ook vrouwen in 

werkten. Een werkomgeving waar ook vrouwen aan meewerkten.  

‘Donderwolken’ zijn niet alleen mannen, het zijn ook vrouwen. Als zowel vrouwelijke- als 

mannelijke verantwoordelijken extreem masculien gedrag vertonen, bereik je als team nooit het gevoel 

van vertrouwen, veiligheid en waardering dat je als team nodig hebt om goed te presteren. Dan heerst 

er angst. Dan vallen er slachtoffers. 

Teams presteren beter als ze minimaal 40% feminiene- en masculiene gedragingen in het team 

hebben. De feminiene- en masculiene gedragingen zijn dan in evenwicht. Teamleden voelen zich dan 

veilig genoeg om iets aan te kaarten, ideeën te opperen en een ander blikveld te tonen. Het leidt tot 

meerdere invalshoeken, meer creativiteit en betere beslissingen en resultaten. Helemaal als het team 

ook een afspiegeling is van de samenleving. 

In de VS vertrekken er voor iedere vrouw die promotie maakt, twee vrouwen. Dat heeft alles te maken 

met het gevoel van veiligheid, vertrouwen en waardering. 

Al jarenlang is er bekend wat de ingrediënten zijn hoe je vrouwen kunt begeleiden naar de 

(sub)top in organisaties. Afgelopen vrijdag heb ik mijn scriptie hierover met succes verdedigd. Er 

wordt in de scriptie benoemd wat helpend en belemmerend is voor vrouwen in de opmars naar de 

top. Het geeft praktische handvatten die merendeels ook te gebruiken zijn voor andere vormen van 

diversiteit. Het helpt ook mannen! Om precies te zijn: mijn scriptie helpt een organisatie het échte 

talent te ontdekken, te promoten en te behouden. 

o De belangrijkste ingrediënten? Veiligheid, vertrouwen en waardering. Anders loopt talent 

weg. Kijk naar de VS. 

o Een leuke bijvangst als je deze ingrediënten biedt? Dat mannen zich meer feminien kunnen 

en durven te gedragen. Nu worden ze daarvoor ‘bestraft’ omdat het niet past bij het 

stereotypebeeld van een man. 

Noot: ik herken bij mezelf zowel feminien- als masculien gedrag (mijn man en kinderen beamen 

dit   ). Ik denk dat ook jij beide gedragingen laat zien. De ene persoon laat meer feminien gedrag 

zien, de ander meer masculien gedrag. 

De situatie bepaalt ook hoe je jezelf gedraagt. In een organisatie waar masculien gedrag meer wordt 

gewaardeerd dan feminien gedrag, zullen velen meer masculien gedrag gaan vertonen. 

 

In wat voor omgeving werk jij? 

Inclusie geeft je het gevoel van vertrouwen, veiligheid en waardering. 

o Wil je de scriptie ontvangen? Stuur een mail naar astrid@coartbusiness.nl.   

 

Literatuur: 

o CPB. (2019). Vrouwen aan de top 

o Laterveer, M. (2022). Hoe het is om als man te werken op mannenbolwerk de Zuidas? 'Wil je 

overleven in een machocultuur, dan moet je niet over je heen laten lopen'. NRC 

o Mayer, D.M., (2018). Harvard Business Review. How Men Get Penalized for Straying from 

Masculine Norms  

o de Volkskrant (2022), Angstcultuur DWDD  

 

 

mailto:astrid@coartbusiness.nl
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Laten we kijken naar overeenkomsten! 

En niet steeds maar onderzoeken willen doen naar verschillen. Waarom doen we die onderzoeken 

eigenlijk? Wat is het nut? 

 

Verschillen benadrukken? Dat vergroot alleen maar het wij-zij gevoel. Terwijl we zoveel delen! 

Wonen in Nederland bijvoorbeeld     

 

Vanochtend las ik de zin in de krant ‘wij zijn allemaal Nederlanders’. En daar ben ik het zo mee 

eens! Wat maakt nou een achtergrond uit als je hier al jarenlang woont, werkt en leeft. Waarom moet 

je steeds maar arbeidsmigrant genoemd worden of nieuwkomer of kind van migranten? 

 

Dat is denk ik om iets meetbaar te maken. Maar wat meten we dan en wat doen we dan met die 

uitkomsten? Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft onlangs een onderzoek gepresenteerd. 

 

Dat heet ‘gevestigd, maar niet thuis’. Die titel doet iets vermoeden. 

 

Op 17 oktober las ik een artikel in de Volkskrant en dat artikel wierp een ander licht op dat 

onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Dat onderzoek is gehouden onder 

Nederlanders. Onder Nederlanders met een etnische achtergrond én onder Nederlanders zonder 

etnische achtergrond.  

 

En wat bleek: het gevoel van thuis voelen, dat verschilt helemaal niet zo tussen die twee groepen! 

 

De breuklijnen waardoor mensen dat gevoel hebben van thuis voelen of niet thuis voelen in 

Nederland, liggen namelijk op heel andere vlakken. Wat ik mooi zou vinden, is dat we minder vaak 

die etnische achtergrond als leidraad nemen in dit soort onderzoeken. Over thuis voelen in Nederland. 

Dat geeft de auteur van het artikel ook aan. Die stelt daar heel terechte vragen bij. 

 

Wij zijn allemaal Nederlanders las ik vanochtend in de krant. 

Ik word daar blij van. En jij? 

 

Literatuur: ‘Wie het over discriminatie heeft, betreedt een glibberig pad’, IBTIHAL JADIB, 2022. 

Volkskrant. 
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Het wil nog niet zo lukken met inclusie & diversiteit op het werk. Het gaat al mis op de werkvloer. 

Bedrijven snijden zich hiermee in de vingers. Veel talent blijft onbenut en het aantrekken van nieuwe 

medewerkers is moeilijker. Jongere generaties bijvoorbeeld, vinden inclusie & diversiteit heel 

belangrijk. Als je hen wilt aantrekken en behouden is actie om steeds meer inclusief & divers te 

worden een must. 

Genderdiversiteit is goed meetbaar en is een goede voorspeller van hoe het staat met inclusie en andere 

vormen van diversiteit in een bedrijf.  

Het gaat langzaam met de opmars van vrouwen in bedrijven. Ook naar de lagen onder de (sub)top. 

Ook in de subtop en in de lagen daaronder zie je veel meer mannen. Er zijn hier veel minder 

vrouwen te vinden. Vrouwen hebben niet dezelfde kansen op de werkvloer. Ze groeien minder vaak 

door. De pijplijn die zorgt voor de doorstroom binnen bedrijven, loopt over van mannen. Uit cijfers 

blijkt dat er zonder druk heel weinig gebeurt. Ook streefcijfers werken nauwelijks. Er zijn zelfs bedrijven 

die zich succesvol om de gestelde harde eisen heen manoeuvreren. 

Het is echt tijd voor actie op inclusie & diversiteit. Tenminste: als je talent wilt benutten, 

aantrekken en behouden. Zweeds onderzoek wijst uit dat genderdiversiteit ervoor zorgt dat de 

gemiddelde capaciteit van mannen stijgt. De intrinsieke motivatie om aan de slag te gaan lijkt bij veel 

bedrijven echter nog niet echt aanwezig. Terwijl één van de voordelen is dat een bedrijf significant 

beter presteert. 

Jongeren, de Millennials en Generatie Z, willen inclusie & diversiteit terugzien in de organisatie 

waar ze werken. Ze willen werken voor bedrijven die in ieder geval onderstaande bieden: 

o Een goed inkomen en/of goede arbeidsvoorwaarden. 

o Een goede werk- privé balans. Een werkgever die om welzijn geeft. 

o Een diverse & inclusieve organisatie. Een organisatie waarin je de diversiteit van mensen in de 

maatschappij terugziet op de werkvloer en in de top en inclusie dagelijks ervaart. 

o Het kunnen ontwikkelen op het werk, mogelijkheden voor carrièregroei. Het erkennen van 

persoonlijk welzijn door flexibiliteit en onafhankelijk kunnen zijn. 

o Remote kunnen werken. Maar niet teveel! Regelmatige feedback, verbinding met ervaren 

peers, informele mentors en coaches zijn belangrijk. 

Bovenstaande punten lijken verrassend veel op de wensen van de verschillende diversiteitsgroepen. 

 

Ultimately, diversity and inclusion is not about diversity reports or good intentions. It's about making a 

decision and taking action to change the way you do business' (Gallup, 2022). 

Inclusie is ook actie ondernemen om de manier waarop je (samen)werkt, selecteert en promoot, 

te veranderen. 

 Literatuur: 

o T. Besley, o. Folke, T. Persson & J. Rickne. (2017). Gender quota's and the crisis of the mediocre 

man; Theory and evidence from Zweden. American economic review, 107(8), 2204-42 

o Emma Lok. 23 november 2022. Vrouwenquotum aan de top kan strenger aangescherpt. NRC. 

o Ryan Pendell & Sara van der Helm. 11 november 2022. Generation disconnected: data on Gen Z 

in the workplace. Gallup. 
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Wie hebben de macht op jouw werk? 

 

Een zegenvierende generaal die 2000 jaar terug door de straten van Rome reed hoorde continu 

in zijn oor: ‘denk eraan dat je maar een mens bent!’. Het gevoel van sterk en machtig zijn is 

verslavend. Je gaat denken dat je het beter weet, beter bent. Daarnaast kun je steeds minder empathie 

opbrengen. Niets matigt ons gevoel van sterk en machtig zijn beter dan de realisatie van onze eigen 

vergankelijkheid en dat van alles en iedereen om ons heen. 

 

Het beoefenen van bescheidenheid helpt om met beide benen op de grond te blijven staan. Je 

blijft dan open staan voor ideeën, vragen en zorgen van anderen. Anderen hoeven dan niet bang te 

zijn om bestraft te worden als ze iets met je delen. Tekens van bescheidenheid: het toegeven van 

complexiteit, onzekerheid en het toegeven dat geen enkel persoon alle antwoorden heeft. 

 

Deze onzekere tijd vraagt om flexibiliteit. Het vraagt om lerend en behendig leiderschap en een 

bewustzijn van de eigen beperkingen. Moedig en nieuwsgierig leiderschap dat het eigen potentieel 

én dat van anderen laat groeien. Leiderschap dat open verbindingen heeft. 

 

Onderzoek laat zien dat als leiders hun kwetsbaarheid laten zien, ze meer vooruitgang 

boeken. Ze geven fouten toe, zijn bescheiden en veranderen van koers als dat beter is. Het begrijpen 

van de werkelijkheid is belangrijker dan gelijk hebben. 

 

Slim, eerlijk en zorgzaam leiderschap herken je doordat de waarheid wordt verteld. Dat is iets 

anders dan vertellen wat anderen willen horen. De focus ligt op het vooruit helpen van het team en de 

organisatie. Wat weet je, wat weet je niet en wat heb je nog nodig? Hulp vragen, niet de held spelen. 

Wel gezamenlijk problemen oplossen en nieuwe strategieën uitproberen. Openheid en flexibiliteit 

getuigt van sterkte. 
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Bouwen aan een inclusief (veilig) werkklimaat, het versterken van een gezamenlijk 

verantwoordelijkheidsgevoel. Openstaan voor opbouwende kritiek en blij zijn met afwijkende 

meningen. 

 

Leiders die kwetsbaarheid tonen ontvangen vaak nog niet de aandacht en lofbetuigingen die 

macho, stoere leiders, ontvangen. Het is natuurlijk ook maar net hoe je stoer definieert. Je 

zwakheden laten zien en om hulp vragen zijn tekens van kracht. Ik vind dát stoer! 

 

Het draait niet om de leiders. Het gaat om leiderschap en het ontsluiten van de krachten in het 

team. Dat verhoogt betrokkenheid en authenticiteit. Het team wordt creatiever en dat maakt het team 

sterker. Wat helpt: 

o Laat iedereen in het team in gelijke mate aan het woord. Dat is samen met empathie tonen 

één van de belangrijkste dingen die je kunt doen om de teamprestaties te verbeteren. Het 

voorkomt dat steeds dezelfde mensen aan het woord zijn en daardoor machtiger zijn. 

o Stel processen op die afwijkende meningen gewenst maken. 

o Laat iedereen constructief verantwoording afleggen. Inclusief de leider. 

 

Bovenstaande laat ‘machtigen’ meer aan anderen denken, ze gaan meer aandacht geven aan 

anderen en gaan minder aan zichzelf denken. De andere teamleden gaan steeds meer de plicht 

voelen om de eigen macht te gebruiken voor de gezamenlijke doelen. De effectiviteit van het team 

wordt groter. Iedereen laat leiderschap zien. 

 

In een effectief en goed presterend team is de macht gedeeld en toont ieder teamlid leiderschap. 

 

Inclusie is ook gedeelde macht en verantwoordelijkheid. Voor en door ieder teamlid. 

 

Literatuur: 

o Julie Battilana & Tiziana Casciaro. (2021). De waarheid over macht. Hoe het werkt en waarom 

iedereen dat zou moeten weten. Ten Have 

o Amy Edmondson & Tomas Chamorro-Premuzic. (2020). Todays leaders need vulnerability, not 

bravado. Havard Business News.  
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Drink eens vaker samen een kopje thee. Dat voorkomt stampvoeten.  

 

Stampvoetend stond hij daar. Hard pratend. Boos. Twee keer! Het was wel twee keer gebeurd, 

vertelde de twee volwassenen. Het (en vooral hij) was heel vervelend. De andere kinderen hadden er 

last van. Er was iets gebeurd met een ander kind voor de eerste ‘uitbarsting’. 

 

Mijn jongste zoon was toen vier jaar oud. Stampvoeten deed hij soms. Niet binnenshuis, wel 

buitenshuis. Hij was weliswaar vier jaar, maar kon niet verstaanbaar praten. Zelfs zijn naam kon hij niet 

uitspreken. Hij had een ernstig spraakprobleem. Oftewel: hij had een ernstig communicatie probleem. 

 

Ik zal nooit weten wat er werkelijk is gebeurd. Ik vermoed dat er inderdaad iets is gebeurd met een 

ander kind voor de eerste ‘uitbarsting’. Wat ik wel weet is dat stampvoeten vaker voorkomt bij 

kinderen met spraakproblemen. Door frustratie. Omdat ze niet begrepen worden. 

 

Ik ga even in de schoentjes van mijn zoon staan en geef een scenario weer wat wellicht is 

gebeurd. Er is een kind dat steeds speelgoed van me afpakt. Ik probeer te zeggen dat het moet 

ophouden, dat afpakken. Na de zoveelste keer dat mijn speelgoed wordt afgepakt, duw ik het kind. Dat 

word denk ik wel begrepen. 

De volwassenen zien dat ik heb geduwd. Ik probeer ze duidelijk te maken dat dat andere kind steeds mijn 

speelgoed afpakte. De volwassenen beginnen me vermanend toe te spreken. Ze kijken boos. Ik praat 

steeds luider, hopend dat ze het begrijpen. Ze kijken nog bozer. Spreken steeds bozer. Ik voel me steeds 

machtelozer. Ik uit mijn machteloosheid stampvoetend, luid pratend. En de tranen rollen over mijn 

wangen. 

Dit zou zomaar gebeurd kunnen zijn. 

 

Door te kijken naar gedrag krijgen we een beeld van iemand. We gaan iemand op basis van 

gedrag kenmerken toebedelen, eigenschappen. Dat gebeurt automatisch. Soms gaan we een stap 

verder en dan gaan we nadenken waar dat gedrag vandaan kan komen. Over het algemeen kijken we 

echter te weinig naar de situationele omstandigheden. Dat vereist namelijk inspanning. 

 

Gedrag van verschillende stereotype groepen leggen we vaak anders uit. Waar de mislukking van 

een persoon uit de ene groep wordt toebedeeld aan ‘de moeilijke taak’, wordt het mislukken van 

diezelfde moeilijke taak bij een persoon uit een andere groep toegeschreven aan de ‘niet toereikende 

capaciteiten’. 

 

Hoe kunnen we dit vertalen naar de werksituatie? 

o Als je een teamlid beter leert kennen, ga je anders kijken naar gedrag omdat je het beter kunt 

plaatsen. Je leert de ‘situationele omstandigheden’ kennen. 

o Je gaat tegelijkertijd ook steeds meer de capaciteiten en de potentie van de persoon 

ontdekken en zien. 

o Het is leuker om elkaar beter te kennen en het samenwerken werpt steeds mooiere vruchten 

af. 

 Kortom: drink vaker een kopje thee met elkaar op het werk. Koffie mag ook   . 

 

Inclusie is ook elkaar beter leren begrijpen door elkaar steeds beter te leren kennen. 

 

Literatuur: Vonk, R. (Ed.). (2017). Sociale psychologie. Boom. 
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Survival of the fittest 

 

Er zijn verschillende manieren hoe je naar de wereld kunt kijken. Ik vind het altijd mooi om te 

proberen om dat vanuit verschillende perspectieven te doen. Dat gaat sneller als je met anderen naar 

een vraagstelling kijkt. Ieder heeft een eigen blik, een eigen interpretatie. Daar leer ik van. Ook door 

het lezen van boeken en artikelen, of het zien van een documentaire, word ik regelmatig op het andere 

been gezet.  

 

Ooit heb ik gelezen dat onze maatschappij sterk beïnvloed is door ‘Survival of the fittest’. Als ik 

om me heen kijk, denk ik dat dit klopt. Daar past een hoge waardering voor termen als ‘sterkste’, 

‘concurrentie’ en ‘prestatie’ bij. Je ziet die hoge waardering terug op effectenbeurzen. De financieel 

goed presterende en concurrerende bedrijven worden het meest gewaardeerd. De bedrijven die zich 

inzetten voor de maatschappij en financieel minder presteren krijgen minder waardering. Uiteindelijk 

telt het financiële resultaat. 

 

Wat blijkt: Bij ‘Survival of the fittest’ wordt het woord ‘fittest’ vaak verward met ‘sterkste’. Wat 

wordt bedoeld is dat degene die zich het beste aanpast, grotere overlevingskansen heeft. 

 

Dat brengt me op de termen ‘yin’ en ‘yang’. Dat zijn polen van hetzelfde systeem. Als je één pool 

weghaalt hef je het systeem op. De polen worden onder andere geassocieerd met ‘het vrouwelijke’ 

(yin) en ‘het mannelijke’ (yang), dat in ieder mens aanwezig is. Het leven draait om het balanceren 

tussen die polen.  

 

Balanceren we nu tussen die polen in? Of zijn we nu vooral aan het acteren op de pool ‘mannelijk’? 

Oftewel op het domein van ‘sterkste’, ‘concurrentie’ en ‘prestatie’?  

 

In de media zie ik de voorliefde voor typisch yang gedrag vaak terug. Eén voorbeeld: vorige week 

zaterdag las ik een interview met een Nederlandse CEO. De CEO geeft aan dat interne tegenspraak 

wordt geborgd door ‘stevige’ mensen te benoemen…  

 

Je hoeft helemaal niet ‘stevig’ te zijn om tegen te spreken. In een goed ontwikkeld team is er geen 

noodzaak tot ‘stevigheid’ omdat je je veilig voelt.  

 

In de dierenwereld en in oerbossen zie je concurrentie én samenwerking. Tegelijkertijd. En dat is 

niet zo gek. Om het in yin en yang taal te plaatsen: het één kan niet zonder het ander.  
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Als je vooral sterk, concurrerend-, prestatiegericht gedrag waardeert mis je de voordelen van 

een constructieve samenwerking. Je mist het werken naar een hoger belang en het belang van 

goede relaties en verbindingen. Als je vooral focust op samenwerking, het hogere belang en relaties, 

mis je de prestatiegerichtheid, het sterke gedrag en het concurrerend vermogen.  

 

Degene die zich het beste aanpast overleeft. Het opheffen van de onbalans tussen het ‘vrouwelijke’ 

en ‘mannelijke’ helpt in mijn optiek enorm in de aanpak van de uitdagingen waar we nu voor staan.  

 

De quote van Einstein die ik hierbij passend vind: 

o ‘We cannot solve our problems with the same thinking we used when we created them.’ 

 

Inclusie is ook het balanceren tussen yin en yang! 

 

Literatuur:  

o Pieter Couwenbergh & Jan Verbeek. (2022). PostNL-baas Herna Verhagen: ‘Als je eerlijk bent 

naar jezelf, weet je wanneer het klaar is als CEO’. FD. 

o Schaufeli, W. (2011). Duurzaamheid vanuit psychologisch perspectief: Een kwestie van. 

o Alan Watts. (2020). Tao als water. Synthese. 

o Wildschut, M. G. (2018). De evolutie van adaptief bestuur. Adaptief Bestuur, 21. 
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Twee jaar terug zat mijn jongste zoon in de perfect storm. 

Als klein kind had hij een ernstig spraakprobleem en daardoor ziet zijn schoolcarrière er wat anders uit 

dan gemiddeld. En daar zaten hele mooie periodes bij, maar ook minder mooie periodes. In die 

mindere periodes probeerden ze hem op school in een mal te duwen. 

 

Hij past niet in een mal! Sterker nog: het meeste bungelt daarbuiten!  

In die mindere periodes werd alles wat erbuiten stak, buiten die mal, op zijn zachtst gezegd niet 

gewaardeerd.  

 

Twee jaar terug halverwege 5 havo, hij zat midden in zo’n mindere periode. 

Daar kwam bij dat hij maagproblemen had, hij was constant misselijk. Dat bleken later allerlei 

intoleranties te zijn. Zijn cijfers waren niet best. De kans dat hij 5 havo zou halen dat jaar, was niet heel 

groot. 

Maar toch: er was een kans! 

 

Hij moest van school. De perfect storm.  

Dat dat kan in Nederland! Maar afijn, dat is een ander verhaal. Na de perfect storm: rust, stilte. Een 

baan. Hij werd gewaardeerd. Hij kreeg complimenten. Hij groeide en wat er mee groeide was zijn 

glimlach! Hij werd iedere dag, bij wijze van spreken een stukje vrolijker. 

 

Afgelopen september is hij gestart met de opleiding engineering, mbo-opleiding. 

Er is een match. Er is een match met docenten. Er is een match met de opleiding. Er is een match met 

zijn gevoel van veiligheid, dat hij kan zijn wie hij is. Er is een match met het gevoel van vrijheid in doen.  

Van een perfecte storm naar een perfect match!  

 

Zijn cijfers, behalve Nederlands want het is een enorme dyslect, allemaal achten en negens! 

Mijn zoon is een vat vol met potentie! 

 

En weet je, er zijn heel veel jongeren en heel veel volwassenen die vaten zijn vol met potentie!  

Die vaten vol met potentie die vinden niet altijd de perfect match zoals mijn zoon nu heeft. Ze lopen 

wel tegen de perfecte storm aan. Als ze die perfect match vinden dan duurt die soms niet lang genoeg 

om die opleiding af te maken. Want systemen veranderen, docenten gaan in en uit. 

 

Wetende dat niet bij iedereen de enorme potentie matcht met het opleidingsniveau, ga ik je een 

vraag stellen.  

Het is een zwart/wit vraag, dus dat wringt altijd een beetje. Want het leven is niet zwart/wit, het 

beweegt zich daartussen.Maar dat wringen dat werkt bij mij altijd leuk, want dan gaan mijn hersens 

aan het werk, mijn hart gaat aan het werk. Het zet me aan het denken.  

 

De vraag: Stel jij hebt een collega nodig, je bent op zoek naar een nieuwe collega of een nieuwe 

medewerker.  

Wie neem jij aan: Degene met de afgeronde opleiding, met het papiertje? Of dat vat met die enorme 

potentie? Ik ben heel erg benieuwd!  

 

Inclusie is ook kiezen voor potentie! 
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Inclusie is ook een eerlijke verdeling van de economische opbrengst. 

 

Mijn zoons hielden allebei niet van ‘beloningen’ op school. Van de stickers en de plaatjes die ze 

kregen als ze hun best deden. De oudste maakte dat regelmatig kenbaar door in zijn schrift te 

schrijven dat hij de sticker niet wilde. Zie bovenstaande foto uit zijn schrift. De leerkrachten vertelden 

mij verbaasd dat de andere kinderen het juist zo leuk vonden. Die gingen extra hun best doen voor de 

sticker. 

 

Er is bij kleuters een onderzoek gedaan over dit onderwerp. Een aantal kleuters kreeg te horen dat 

als ze hun best deden met tekenen, dat ze dan een medaille kregen. Tegen de andere kinderen werd 

dat niet gezegd. Lang verhaal kort: de kinderen die een medaille hadden gekregen waren de volgende 

tekenles nog maar 50% van de tijd bezig met tekenen. 

 

Als je vooraf weet dat je een beloning krijgt, denk je eerder dat dat de reden is waarom je eraan werkt. 

Als je onverwacht achteraf een beloning krijgt voor iets dat je zelf wilde doen, is de beloning alleen maar 

leuk. 

 

De video ‘The surprising truth about what motivates us’ vertelt dat beloningen (bonussen) 

alleen werken bij simpele taken in de trant van ‘als je dit doet, krijg je dat’. Bij werk waarbij 

denkvermogen nodig is, leidt een beloning echter tot slechtere prestaties. Het doet wat met de 

intrinsieke motivatie. Geld is alleen een item als je mensen niet genoeg betaald. Drie zaken die volgens 

de video wel leiden naar betere prestaties: autonomy, mastery en purpose. 

 

In de top wordt er veel gewerkt met bonussen, zowel op de korte als de lange termijn. Een aantal 

dingen die ik afgelopen week in de media tegenkwam dat verband houdt met belonen: 

o In de (semi)publieke sector geldt al enige tijd de Wet Normering Topinkomens (WNT). De 

komst van deze wet zorgde slechts voor een kleine in- en uitstroom van bestuurders. De 

bestuurders blijken de hoogte van hun beloning niet heel belangrijk te vinden.  

o Uit een onderzoek onder bedrijven met- en zonder financiële schandalen bleek dat hoe een 

organisatie omgaat met belonen en waarderen een rol speelt bij fraude. Hoge bonussen en 

een grote commerciële druk kwamen vaker voor bij bedrijven waar fraude werd gepleegd. 

Angst voor baanverlies en een mindere beoordeling kunnen medewerkers ervan weerhouden 

om iets te zeggen over onrealistische verwachtingen of andere zaken. 

o Een steeds groter deel van de economische opbrengst van bedrijven komt bij aandeelhouders 

terecht. Ten koste van de lonen van werknemers. 

o Het percentage ceo’s van beursgenoteerde bedrijven dat een vergoeding ontvangt op basis 

van milieu-indicatoren is minder dan 8%. 

 

Als ik bovenstaande bij elkaar optel, dan is het denk ik echt tijd is om zaken anders aan te 

pakken, te waarderen en te belonen. Wetgeving gaat daar wellicht bij helpen. Grote bedrijven gaan 
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rapporteren over hun effecten op milieu en samenleving. Denk aan klimaatverandering en 

investeringen in het welzijn van werknemers. Ook investeringen en resultaten op het gebied van 

inclusie & diversiteit worden dan gerapporteerd. 

 

Ik hoop echter dat steeds meer bedrijven deze onderwerpen intrinsiek gaan oppakken. Dat 

bestuurders genoeg ruimte krijgen om hiervoor hun autonomie en meesterschap in te zetten. Dat de 

'purpose' van het bedrijf echt gaat samenvallen met het maatschappelijke belang.   

 

Inclusie is ook een eerlijke verdeling van de economische opbrengst. 

 

Bekijk de RSA ANIMATE: Drive: The surprising truth about what motivates us - YouTube 

 

Literatuur: 

o Daan Ballegeer, 7 december 2022. 'Beloningsbeleid zet Nederlandse ceo's amper aan tot 

verduurzaming'. De Volkskrant. 

o Yvonne Hofs, 8 december 2022. 'Aandeelhouders eisen steeds groter deel op van nationale 

inkomen, ten kosten van werkenden'. De Volkskrant. 

o Koopman, J. (2020). Graaiers aan de top of slecht betaalde job? De invloed van de Wet 

Normering Topinkomens (WNT) op de kwaliteit van bestuur in de (semi) publieke sector. 

o KPMG (2022). Corporate Sustainability Reporting Directive – KPMG Nederland. Geraadpleegd 

op 12 december 2022. 

o PWC (2022). ESG: van theorie naar actie – Sustainablity – Thema’s – PWC. Geraadpleegd op 12 
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o Van Steenbergen, Elianne. "Hoe mensen in organisaties gestimuleerd worden 'het goede' te 
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o Vonk, R. (2013). Sociale Psychologie. Amsterdam: Noordhoff Uitgevers. 

 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=u6XAPnuFjJc&t=29s
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Ik wens ons heel veel mooie oprechte leiders toe! 

Emotionele intelligentie is heel erg belangrijk, maar je komt er niet heel ver mee als je niet ook oprecht 

bent. 

Als je niet oprecht bent, daar prikken mensen zo doorheen! 

 

Ik geloof dat oprechte personen, oprechte mensen, heel veel kunnen betekenen om meer 

inclusie op de werkvloer te brengen! Oprechte mensen herken je heel erg makkelijk.  

Je ziet het bijvoorbeeld aan het feit dat ze niet bezig zijn met of je ze wel of niet leuk vindt. Ze zijn 

gewoon zichzelf.  

 

Ze hebben ook heel erg een eigen pad. Dat pad is gebaseerd op hun eigen normen en waarden. Als 

andere mensen een andere mening hebben over hun pad, dan zijn ze niet van het padje. Want ze 

hebben vertrouwen en geloof in hun eigen pad. 

 

Oprechte mensen zijn heel erg royaal. Royaal in hun kennis, hun informatie en hun bronnen. Ze 

delen heel graag wat zij weten, ze delen hun bronnen, hun kennis en maken graag anderen beter.  

 

Ze zijn ook niet zo ego gericht. Ze gaan niet opscheppen over wat ze hebben gedaan en ze zijn niet 

van ‘kijk mij nou eens’. Ze respecteren iedereen. Ongeacht op welke trede ze op de ladder staan in de 

maatschappij. Ze respecteren iedereen omdat ze zich niet beter voelen dan anderen. 

 

Wat een mooie leiders kunnen oprechte mensen zijn! 

 

o Ze willen anderen graag verder helpen 

o Ze respecteren iedereen  

o Ze begrijpen het als jij een ander pad bewandeld 

 

Ik wens ons heel veel mooie oprechte leiders toe! 

 

Inclusie is ook het waarderen van oprechtheid! 

 

Literatuur: Dr Travis Bradberry, 2022. 12 Habits of Genuine People. 
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20 december 2022 

 

 
 

Out of the box denken? Denken binnen een spectrum!  

 

Onlangs was ik bij een bijeenkomst waar ongeveer vijftien personen aanwezig waren. Drie van 

hen hebben jongvolwassen kinderen die ‘in transitie’ zijn. Transgender- en non-binaire personen lijken 

steeds meer het straatbeeld te kleuren. Of deden ze dat ‘in the box’ altijd al? 

  

Genderidentiteit blijkt voor 30-60% erfelijk. Veel persoonlijkheidskenmerken (zoals openheid en 

zorgvuldigheid) ‘scoren’ ongeveer hetzelfde. Er zijn zoveel genen betrokken bij de ontwikkeling van 

genderidentiteit dat er een sterk vermoeden is dat genderidentiteit meer een spectrum is tussen de 

twee polen ‘vrouw’ en ‘man’. 

 

De hersens van trans vrouwen zien er hetzelfde uit als de hersens van andere vrouwen. Hun 

hersens wijken dus af van het geslacht uit hun geboorteakte. Hetzelfde werd gevonden bij trans 

mannen, maar dan in tegengestelde richting.  

 

De hersens van trans vrouwen en -mannen laten hetzelfde spectrum zien  

als bij andere vrouwen en mannen. 

 

Er is onderzoek gedaan naar de hersengebieden waar vrouwen en mannen meestal sterk van 

elkaar verschillen. Kijkend naar deze gebieden bleek dat bijna niemand een puur ‘vrouwelijk’ of 

‘mannelijk’ brein heeft. Het is meer een ‘mozaïekbrein’. 

 

Aan de hersens kun je niet zien of je te maken hebt met een (trans)vrouw, (trans)man of een 

genderneutraalpersoon. Hoe dat kan? Als je weet hoe lang iemand is, kun je nog niet concluderen of 

je te maken hebt met een vrouw of een man. Gemiddeld bezien lijken de hersens van (trans)vrouwen 

en (trans)mannen wel meer op hun gevoelsmatige geslacht.  
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Dick Swaab geeft aan dat genderidentiteit voor hem een puur biologisch iets is.  

Hij staat hierin beslist niet alleen. 

 

De groeiende media- en maatschappelijke aandacht, in combinatie met de toegenomen 

acceptatie speelt een rol in het feit dat steeds meer transgender- en non-binaire personen naar 

buiten treden. Vooral binnen het non-binaire voelen veel personen zich thuis. Het past bij het idee dat 

we te maken hebben met een ‘genderspectrum’ en niet met rigide hokjes als ‘vrouw’ en ‘man’. 

 

Die variatie van een spectrum lijkt ook te gelden voor tot wie je je aangetrokken voelt.  

Ook dat lijkt niet in hokjes te passen. 

Bij mensapen wordt dit ook teruggezien. Net zoals het ‘genderspectrum’.  

 
De arbeidsuitval van transgenderpersonen is hoog. Dat heeft onder meer te maken met pestgedrag 

door collega’s. Ze bevinden zich vaker in een zwakke sociaaleconomische positie, terwijl ze gemiddeld 

vaker hoog opgeleid zijn. Transgenderpersonen hebben het als groep niet makkelijk. Ze ervaren 11% 

minder geluk dan anderen. Dat is verontrustend! Ter vergelijking: door het verliezen van je partner 

vermindert het geluk gemiddeld met 12%. Na een medische transitie is het percentage minder geluk 

voor transgenderpersonen laag.  

 

Vraag:  

Hoe ziet het beleid in jouw organisatie eruit om uitval van transgenderpersonen te voorkomen? 

 

Inclusie is ook denken in de vorm van een spectrum. En natuurlijk beleid maken #transgender- 

en #non-binaire personen! 

 

Literatuur:  

o Maartje Bakker, 3 december 2022. Biologen zien steeds meer tussen man en vrouw. De 

Volkskrant. 

o Glasner, T. (2018). Discriminatie en tevredenheid van Nederlandse transgenderpersonen op het 

werk. TBV–Tijdschrift voor Bedrijfs-en Verzekeringsgeneeskunde, 26(5), 248-249.  

o Jannetje Koelewijn, 16 december 2022. Hoe gelukkig zijn transgender mensen? Dat 

onderzocht deze trans man met zijn opa – en onderzoeker. NRC. 

o Frans de Waal, 2022. Anders. Gender door de ogen van een primatoloog. Atlas contact. 
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9 januari 2023 

 

 
 

Een verandering op alle vlakken. 

Twee weken terug had ik een gesprek met een diversiteitsmanager van een groot bedrijf. Op 

'speciale dagen' zoals tijdens de Ramadan, Internationale Vrouwendag en Diversity Day zorgen ze voor 

extra aandacht doormiddel van sprekers, workshops e.d.. Het bedrijf heeft ambassadeursnetwerken en 

samen met hen worden de speciale dagen ingekleurd. En heel mooi: in het bestuur zitten evenveel 

vrouwen als mannen.  

Alles op orde qua inclusie & diversiteit. Toch? 

Om een inclusieve & diverse organisatie te worden en te blijven moet het helemaal verweven 

zijn in je organisatie. Dat gaat verder dan af en toe een spreker of training (vluchtig), een meting (wat 

doe je na de bewustwording?) en genderdiversiteit in het bestuur (hoe staat het met de waardering 

van feminien gedrag, hoe genderdivers zijn de lagen daaronder en hoe staat het met andere vormen 

van diversiteit?). 

Bijzonder: wist je dat 40% van de medewerkers in Europa niet herkent dat in hun organisatie 

genderdiversiteit 'goed geïmplementeerd' is? 

Een aantal voorbeelden van wat ik met 'verwevenheid' in de organisatie bedoel: 

• Het is een beweging top-down en bottom-up. De beweging top-down houdt onder meer in 

dat inclusie & diversiteit doorlopend door de top wordt uitgedragen in interviews, 

vergaderingen, video's, blogs e.d.. Ook het delen van persoonlijke verhalen van de top past 

daarin. Wat heel mooi werkt is als enkele toppers uit 'de sociale kast komen'. Hierdoor komen 

er allerlei verhalen uit de organisatie los. De beweging van bottom-up betrekt medewerkers 

actief en houdt een organisatie en de top scherp waardoor inclusie & diversiteit nog beter kan 

verankeren in de organisatie. 

• Het is verbonden met de dagelijkse werkzaamheden, in processen en systemen. In hoe je naar 

talent kijkt, hoe je werft en promoot. De algoritmes zijn ook verbonden: het zijn beruchte 

'uitsluiters'!  

• Het is verbonden met iedereen in de organisatie en dat zie je terug in de verantwoordelijkheid. 

Leidinggevenden leggen verantwoording af, ook naar medewerkers. Medewerkers leggen ook 

verantwoording af. Het gaat (naast diversiteit) ook om omgangsvormen, waarderen en 

samenwerken.  

Kortom: het betreft een verandering op alle vlakken en door de hele organisatie heen. 

Denk jij dat je in jouw organisatie ook te veel blijft steken bij een beperkt aantal (op zich hele mooie) 

stappen? Maak dan een afspraak.  



45 
 

Co-Art Business: begeleiding naar een plan van aanpak waarmee je meer inclusie & diversiteit in je organisatie brengt 

12 januari 2023 

 

 

 
Pesten op het werk. Het komt echt nog veel te veel voor! 

 

Negeren, roddelen, buitensluiten 

Waarom doen pesters dat toch? Vaak zie je dat pesters pesten omdat ze hun eigen status willen 

verhogen.  

 

Als jij je eigen status wil verhogen, dan heb je publiek nodig. 

Je ziet dat hoe meer mensen erbij aanwezig zijn, bij het pesten, hoe kleiner de kans wordt dat er wordt 

ingegrepen. 

  

Dat is zo zonde! 

Want het doet iets negatiefs met het werkklimaat. 

 

Maar wat kun je nou doen? Hoe kun je nou ingrijpen bij pesten?  

Een heel mooi middel dat je daarvoor kunt gebruiken is verbindende communicatie. 

Wat verbindende communicatie heel sterk maakt is dat het communiceert zonder oordelen. 

 

En dat maakt het echt ijzersterk! 

  

Verbindende communicatie kun je voor heel veel situaties gebruiken 

Je ziet dat als het vaker wordt gebruikt binnen een organisatie, dat dit letterlijk mensen verbindt. De 

organisatie krijgt een prettiger werkklimaat.  

  

Gebeuren er op jouw werk regelmatig dingen waarvan je een raar gevoel krijgt in je maag?  

Wil je daar iets aan doen? Maak dan even een afspraak met me! Wellicht kan ik je helpen. 

 

Inclusie is ook het inzetten van verbindende communicatie  

en actief ingrijpen bij pestgedrag   
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15 januari 2023 

 

 
 

Hoe vader-inclusief is jouw organisatie? 

 

Een belangrijke reden van de trage opmars van vrouwen naar de (sub)top is dat zorgtaken nog 

steeds vaker bij vrouwen liggen. Wat daarin niet meehelpt is dat naast belemmerende 

stereotypering en een vaak niet meewerkende organisatiecultuur, dat de mannen die parttime gaan 

werken, nog erger belemmerd worden in hun carrière dan vrouwen (Larsson & Björk, 2015).  

 

Opmerkelijk: vrouwen die vier dagen per week werken, hebben een grotere kans om promotie 

te maken dan mannen die hetzelfde doen. Bij vrouwen wordt deze werkweek als ambitieus gezien 

en bij mannen juist niet (Merens, Henderikse & Pouwels, 2015). Voor mannen is het een taboe om in 

deeltijd te werken en voor vrouwen is het een taboe om fulltime te werken. 

 

Bijna de helft van de mannen wil parttime werken.  

30% van de mannen vindt het belangrijk om carrière te maken en  

27% van de vrouwen vindt carrière maken ook belangrijk 

 

Deze punten bij elkaar genomen maakt het bestuderen van het rapport ‘The State of Dutch 

Fathers’ van de Rutgers Stichting, erg interessant. In het rapport staat dat een belemmering om de 

zorg eerlijker te verdelen, de sociale acceptatie hiervan is. Daarin kan een rol liggen voor de 

organisatiecultuur.  

 

Familie ondersteunend HR beleid en uitvoering hiervan helpt talenten aan te trekken en talenten te 

behouden: 

• Maak duidelijke carrière paden  

• Formuleer plannen en programma’s met opties voor vrouwen en mannen met zorgtaken 

• Zorgtaken omvatten niet alleen kinderen, maar ook ouders en familieleden  

 

Communicatie over kinderen verloopt vaak automatisch via moeders. Denk aan verloskundigen, 

kinderopvang en scholen. Als organisatie kan er met vaders en met moeders gesproken worden over 

werk en eventuele benodigde ondersteuning vanuit het werk. Het helpt in het creëren van 

bewustwording en gaat weg van het traditionele idee dat zorg een taak is voor moeders.  
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Door ook met vaders het gesprek aan te gaan en hen ook als primaire verzorger te zien, zullen 

mannen eerder zorgtaken oppakken. Het hebben van rolmodellen in de organisatie en het stimuleren 

van vaders (ook door managers) om meer zorgtaken op te pakken, helpt ook.  

In het rapport wordt gesproken over een cultuuromslag in alle lagen in de maatschappij om vaders 

meer te betrekken bij de zorgtaken. Dat kan door een brede genderdiscussie op gang te brengen 

(bewustwording), een discussie over mannelijkheid en vaderschap.  

 

In het rapport komt een checklist voorbij: ‘hoe vader inclusief werk ik?’ Laat vaders elkaar 

ontmoeten om te spreken over betrokken vaderschap. Om mannen meer te betrekken bij het 

vaderschap en zorgtaken, is het belangrijk om ook de moederschapsideologie onder de loep te nemen 

bij vrouwen én mannen.  

 

Dit alles kan genderstereotypering verminderen. Want alle maatregelen voor genderdiversiteit ten 

spijt: bij velen zijn de traditionele opvattingen over vrouwen- en mannenrollen nog steeds 

springlevend (Harthoorn, 2019).  

 

Hoe vader-inclusief is jouw organisatie? 

 

Inclusie is ook vaders als primaire verzorger zien. Zie je in jouw organisatie nog te vaak dat mannen 
niet als primaire verzorger worden gezien? Of erger: dat ze minder gewaardeerd worden als ze 
verzorger/mantelzorger zijn? Maak een afspraak met me als je dat wilt veranderen.  

Literatuur: 

CBS & SCP. (2018). Emancipatiemonitor 2018. Geraadpleegd op 16 augustus 2020, van 

 https://digitaal.scp.nl/emancipatiemonitor2018/ 

Harthoorn, H. (2019). The State of Dutch Fathers Vaderschap in Nederland: van willen naar doen. 

 Geraadpleegd op 21 augustus 2020, van  

https://www.expoo.be/sites/default/files/atoms/files/The%20State%20of%20Dutch%20Fathers

_2019_nieuweversieRutgers.pdf 

Larsson, J., & Björk, S. (2017). Swedish fathers choosing part-time work. Community, work & 

 family, 20(2), 142-161. 

Sherbin, L., & Rashid, R. (2017). Diversity doesn’t stick without inclusion. Harvard Business  

Review, 1, 1-5. 

 

 
 

https://digitaal.scp.nl/emancipatiemonitor2018/
https://www.expoo.be/sites/default/files/atoms/files/The%20State%20of%20Dutch%20Fathers_2019_nieuweversieRutgers.pdf
https://www.expoo.be/sites/default/files/atoms/files/The%20State%20of%20Dutch%20Fathers_2019_nieuweversieRutgers.pdf


48 
 

Co-Art Business: begeleiding naar een plan van aanpak waarmee je meer inclusie & diversiteit in je organisatie brengt 

19 januari 2023 

 

 
 

Zo breng je meer inclusie & diversiteit in jouw organisatie! 

 

Ik hoor van veel organisaties dat ze heel graag meer diversiteit & inclusie in hun organisatie brengen. 

Maar ze weten vaak niet hoe. En vinden het ook moeilijk. Geldt dat ook voor jouw organisatie? 

Misschien kan ik je helpen! 

 

Het is niet moeilijk. Het is vooral een kwestie van willen, beslissen en doen! 

Dan komen we op het hoe. 

 

Een breed pakket aan maatregelen werkt 

Ik heb in de loop der tijd uit allerlei onderzoeken, literatuur, best practises verzameld  

en op een rij gezet. 

 

Wat ik voor jouw organisatie kan betekenen 

is dat ik een koppeling maak van die best practises 

met de kansen en mogelijkheden in jouw organisatie. 

 

Daarmee maken we een samen een Plan van Aanpak 

Met dat Plan van Aanpak kun jij stapsgewijs steeds meer diversiteit & inclusie in jouw organisatie 

brengen! 

 

Ben je nieuwsgierig geworden? Maak dan een afspraak met me!  

Stuur me een bericht of bel me. 

 

Fijne dag! 
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24 januari 2023 

 

 
 

Wie promoveer jij? 

 

Vorige week was ik bij een organisatie en stelde ik de vraag 'wie promoveer jij?  

Het antwoord was weinig verrassend: medewerkers met een hoge potentie en goede prestaties.  

 

Hoe weet je of iemand een hoge potentie heeft?  

Op basis waarvan ken je iemand dat toe?  

 

Vaak zijn dit soort beoordelingen subjectief.  

Het heeft meer te maken met een onderbuikgevoel dan met objectiviteit. 

 

En wat versta je onder ‘goede prestaties’?  

Welke prestaties tellen mee om te beoordelen of iemand ‘goed presteert’? Hoe ga je om met 

'onzichtbaar werk'? Niet alle prestaties zijn meetbaar. Daarnaast zijn prestaties vaak het resultaat van 

de samenwerking met anderen. Het kan zijn dat ‘anderen’ zo goed zijn dat ze de middelmatige 

prestaties van de ‘presteerder’ ver omhoog krikken.  Dan kan het zelfs lijken alsof de ‘presteerder’ 

goed presteert.  

 

Vooroordelen spelen een grote rol in het beoordelen van potentie en prestatie 

Een vrouw wordt bij hoge prestaties minder vaak als iemand met een ‘hoge potentie’ gezien. 

Daarnaast speelt nog iets anders. Een vrouw wordt regelmatig meer trouw aan de organisatie 

toebedeeld. Bij mannen zijn organisaties vaker bang dat ze vertrekken als ze geen promotie krijgen.  

 

Deze vooroordelen leven bij vrouwen en mannen. 

 

We hebben stereotype opvattingen over wat ‘goede leiders’ zijn  

Op basis daarvan gaan we selecteren. Bij leiders denken we vooral aan een aantal masculiene 

gedragingen zoals besluitvaardigheid, daadkracht en assertiviteit. Bij deze masculiene gedragingen 

denken we eerder aan mannen.  

 

Als je meer inclusie & diversiteit in je organisatie wilt, zul je anders moeten gaan beoordelen 

Dat betekent anders kijken naar talent en potentie. Anders gaan waarderen en belonen. En anders 

promoveren.  

 

Wil je weten hoe? Neem dan even contact met me op. 

 

 

Literatuur: Harry Garretsen & Janka Stoker (16 januari 2022). ‘Promoveer personeel niet op basis van 

vooroordelen’. Het Financieele Dagblad. p. 25 
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30 januari 2023 

 

 
 

Welke kwalitatieve ambities heeft jouw organisatie? Denk bij kwalitatieve ambities aan de 

gewenste openheid, omgangsvormen en de mate van vertrouwen in elkaar. Maar ook aan empathie en 

inclusiviteit.  

 

Wordt de meerwaarde regelmatig gecommuniceerd in jouw organisatie? En hoe je het kunt 

creëren? Als het regelmatig gebeurt: wie ontvangt deze communicatie? Wie is verantwoordelijk voor 

het behalen van deze ambities en legt hiervoor verantwoording af in jouw organisatie en in jouw 

team?  

 

Ken jij de meerwaarde van kwalitatieve ambities? 

Hoe vaak hebben jullie het met elkaar in jouw team(s) hierover? 

Kwalitatieve ambities zorgen ervoor dat je als team en organisatie creatiever wordt en betere resultaten 

haalt. 

 

Als in je team de interacties met elkaar voorspelbaar zijn, dan benut je de creativiteit in je team 

niet. Het liefst willen de meesten van ons snel naar een consensus en afwijkende standpunten worden 

daardoor vaak in de kiem gesmoord. Afwijkende ideeën naar voren brengen wordt hierdoor 

bemoeilijkt. Een pauze inlassen kan helpen. Om vervolgens aan de slag te gaan. 

 

Het creëren van een productieve spanning kan helpen. Het is belangrijk dat je het doet met een 

doel voor ogen. Wees duidelijk waarom je wilt dat er afwijkende ideeën naar voren worden gebracht. 

Bijvoorbeeld door aan te geven dat als jullie de hogere doelstelling willen halen, dit niet lukt met de 

huidige manier van denken en werken.  

 

Beschrijf gedrag dat je eerder hebt gezien. Dat bijvoorbeeld tijdens de laatste vijf meetings er 

steeds een vrouw notulist was. Patronen beschrijven werkt: wie was er aan het woord, hoe vaak en wie 

was er niet aan het woord? Wat is de verhouding tussen het benoemen van problemen en het 

benoemen van oplossingen? Nodig expliciet interpretaties van anderen uit. Wat maakt dat jullie met 

elkaar omgaan zoals jullie doen? Wat maakt dat jullie samenwerken zoals jullie doen? Zodra het 

voorspelbare gedrag wordt opgemerkt kun je samen patronen doorbreken.  

 

Communiceer naar iedereen in de organisatie over het belang van kwalitatieve ambities en hoe je dat 

kunt aanpakken. Dat maakt iedereen verantwoordelijk. Dat creëert een top-down en bottom-up 

beweging.  
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Neem inclusie & diversiteit mee in deze communicatiestroom. Communicatie kan bruggen slaan. 

Het regelmatig delen van persoonlijke ervaringen (let op: geen feiten) helpt om op een andere manier 

naar dingen te kijken.  

 

Je gaat meer ‘open’ staan voor de ervaringen en andere invalshoeken. Persoonlijke verhalen 

maken de ervaringen voelbaarder en zorgen er tegelijk voor dat de communicatie op meer respect kan 

rekenen. Het delen van feiten náást deze persoonlijke ervaringen maakt de communicatie extra 

krachtig. Deze vorm van communiceren kan een opstap zijn naar meer bewustwording. 

 

Bewustwording kan zorgen voor ander gedrag en inclusie & diversiteit bevorderen. We worden 

allemaal beïnvloedt. Door onder meer media, maar ook door onze omgeving en door wat anderen 

zeggen. Als je je bewust wordt van je vooroordelen en stereotypen ga je (als je intrinsiek gemotiveerd 

bent) hierop letten. Je ontdekt dat je helemaal niet zo onbevooroordeeld bent als dat je dacht.  

 

Je gedrag verandert. Je gaat bijvoorbeeld scannen of afbeeldingen wel of niet stereotype zijn. 

Doordat je meer alert bent en jezelf in de gaten houdt, bouw je onbewust korte pauzes in. Die pauzes 

zijn lang genoeg om je handelen en manier van reageren aan te passen. Dit proces gaat steeds sneller 

en steeds meer ‘als vanzelf’ als je vaker aan zelfregulatie doet. 

 

Een gedrags- en cultuurverandering gaat stapsgewijs, niet in één keer. 

 

Het helpt als er regelmatig over kwalitatieve ambities wordt gecommuniceerd. Over hoe je dat 

kunt creëren en wat de meerwaarde is. Daarnaast is het belangrijk dat er verantwoording over 

afgelegd wordt. Op alle niveaus.  

 

Inclusie is ook het vormen, uitdragen en monitoren van kwalitatieve ambities. 

 

Literatuur: 

• BIJ, W. W. HET VERMINDEREN VAN DISCRIMINATIE. 

• Kubin, E., Gray, K. J., & von Sikorski, C. (2022). Reducing Political Dehumanization by Pairing 
Facts With Personal Experiences. Political Psychology. 

• Sabina Nawaz (2021). How to foster Healthy Disagreement in Your Meetings. Havard 
Business Review.  
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6 februari 2023 

 

 
 

Reflecteren op je fouten zorgt voor mooie dingen. Afgelopen zaterdag stond er een opiniestuk van 

mij in de Stentor. Van te voren had ik nagedacht over hoe ik dat zou posten op LinkedIn. Ik zal hier 

niet in detail gaan opnoemen hoe dat plan eruit zag, alleen een heel belangrijk onderdeel benoemen 

van dat plan: een afbeelding van het artikel gebruiken. Ik zou zeer zeker geen link naar de Stentor 

gebruiken want werken met links in je bericht op LinkedIn zorgt voor minder zichtbaarheid. 

 

Zaterdagochtend was hectisch. Ik ‘moest’ nog wat afmaken, sporten en er moesten 

boodschappen worden gedaan. De gewone boodschappen en nog wat andere dingen, want 

vrienden in de middag en later naar een jarige schoonmoeder. 

 

Met een gejaagd gevoel keek ik na het sporten digitaal in de Stentor en zie het opiniestuk. Snel 

snel plaats ik het artikel via een link op LinkedIn. Terwijl ik het plaats realiseer ik me dat ik precies dat 

deed wat niet handig is…  

 

Niemand is onberispelijk en het heeft voordelen om je er bewust van te zijn dat je dat niet bent. 

Het maakt dat je gaat nadenken en leren van je fouten. Nadenken over wat je hebt geleerd van je 

fouten, maakt meer bescheiden. Je wordt nederiger als je de tijd neemt om over je fouten na te 

denken. In tegenstelling tot wat velen denken, maakt bescheidenheid effectiever.  

 

Je eigen blinde vlekken en kwetsbaarheden kennen en begrijpen maakt je effectiever. 

Dat geldt ook voor leiders. 

 

Teams met een bescheiden leider presteren vaak beter. Een dominante en zelfverzekerde houding 

kan een leider minder effectief maken als dat leidt tot angst om fouten toe te geven omdat dat niet 

past bij het stereotype beeld van een leider. Door het erkennen van de eigen beperkingen en fouten 

creëren bescheiden leiders een klimaat waarin het delen van kennis en zorgen gewoon is. Bovendien 

staan ze open voor andere inzichten en waarderen ze de sterke punten en bijdragen van anderen.  
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Het is daarom geen verrassing dat teamleden van bescheiden leiders zich vaker willen verder 

ontwikkelen. De teamleden gaan op zoek naar manieren om te verbeteren. 

 

Leer van fouten. Focus op verbetering en groei en niet alleen op wat er mis is gegaan. Het gevaar 

is dat je na een fout alleen bezig bent hoe je het de volgende keer kunt voorkomen. Dat je bezig bent 

met correctie en zelfs met straf.  

 

Fouten kunnen je de weg wijzen om op een betere manier je doelen te halen. 

Reflecteer en leer van je fouten. Focus op verbetering en groei. 

 

Inclusie is ook reflecteren en leren van elkaars fouten, gericht op verbetering en groei. 

 

Wat betreft het leren en reflecteren op mijn fout: 

Gejaagdheid ontstaat niet zozeer door ‘hectiek’, maar door een te snelle ademhaling. Sinds 

zaterdagochtend heb ik me niet meer gejaagd gevoeld. Toch ben ik begonnen met 

ademhalingsoefeningen: dat brengt rust. En maakt mij creatiever    
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