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1. Introductie 

De Vlaamse arbeidsmarkt staat voor grote uitdagingen. We kenden het laatste decennium een 
groeiende globalisering, internationale concurrentiestrijd en continue nood aan innovatie. Bedrijven 
worden steeds vaker verplicht om zich te organiseren op een manier die toelaat zich flexibel op te 
stellen en zich aan te passen aan constante verandering.  

Hoewel verandering de voorbije decennia een constante was, zijn de aard en de snelheid van de 
veranderingen die we vandaag ervaren, gedreven door technologische innovatie, culturele en 
maatschappelijke shifts en een veranderende demografie, ongekend.  

Dergelijke vluchtige en onvoorspelbare context vraagt om een specifieke vorm van ondernemen: het 
vermogen om een evenwicht te vinden binnen constante verandering – m.a.w., het vermogen van 
organisaties om zich snel aan te passen – met een duidelijke visie en strategie op vlak van 
tewerkstelling. Vandaar de groeiende noodzaak om elk beschikbaar talent op de arbeidsmarkt te 
benutten, niet enkel vanuit een maatschappelijk maar eveneens vanuit een economisch oogpunt.  

Binnen voorliggend project “De inclusieve organisatie: ruimte voor elk talent” ontwikkelde het 
partnerschap een toolbox waarin we via een wetenschappelijke screening van de literatuur, diepte-
interviews en focusgroepen, en klankbordgroepen enerzijds de organisatiecultuur (specifiek rond de 
inclusieve cultuur en de talentbenadering) en anderzijds de beleving van werkenden rond inclusie 
onderzoeken. De toolbox heeft dan ook als objectief dienstverleners te versterken in hun begeleiding 
van bedrijven en van onze specifieke doelgroepen op de Vlaamse arbeidsmarkt.  

Voorliggende toolbox komt namelijk voort uit de observatie dat voor bepaalde minderheden 
discriminatie en autodiscriminatie op de werkvloer een realiteit zijn, wat een inclusieve 
talentbenadering in de weg staat, en wat problemen kan veroorzaken zowel psychisch als op 
carrièrevlak.  

Met “De inclusieve organisatie: ruimte voor elk talent” wenst het partnerschap een antwoord te 
bieden op deze problematiek door in te zetten, enerzijds op het organisatie- en teamniveau, en 
anderzijds op het individuele niveau door (a) de oorzaken in kaart te brengen via een inclusie scan ; 
(b) interventies te ontwikkelen naargelang de mate van inclusie, die door intermediaire 
dienstverleners en organisaties kunnen gebruikt worden om in te zetten op organisatie- en 
teamniveau; (c) sensibiliseringsopleidingen te ontwikkelen rond auto-discriminatie, specifiek voor 
onze doelgroepen.  

Vandaar dat we graag het draaiboek ter beschikking stellen, waarin alle tools en interventies zijn 
opgenomen, en die kunnen worden vertaald naar de eigen organisatiecultuur, naargelang de 
maturiteit van de organisatie inzake inclusie en naargelang de specifieke behoeften. 

De ideale situatie die we beogen met “De inclusieve cultuur: ruimte voor elk talent”, is te streven naar 
een arbeidsmarktbeleid dat uitgaat van talenten, rekening houdend met de groeiende diversiteit 
binnen onze maatschappij. Onze betrachting is tweeledig. Enerzijds beogen we dat werkgevers meer 
begaan zijn met een inclusieve organisatiecultuur, zich hier voor engageren via een charter, zich 
bewust worden van hardnekkige taboes en (onbewuste) vooroordelen, en oog krijgen voor elk talent 
op de arbeidsmarkt (organisatie- en teamniveau). Anderzijds beogen we dat werknemers, en binnen 
voorliggend project specifiek binnen de afgebakende doelgroepen, oog krijgen voor autodiscriminatie 



en zich bewust worden van de drempels die ze voor zichzelf creëren (individueel niveau). Op die 
manier wensen we niet enkel de arbeidsdeelname te verhogen (verantwoordelijkheid die voor een 
groot deel bij de werkgever ligt), maar ook het welbevinden van medewerkers zelf. 

 

 

 

  



2. Het inclusie charter 

Dit charter is in de eerste plaats een engagementsverklaring waarbij werkgevers de intentie tonen om 
werk te maken van een inclusieve organisatiecultuur. Door het charter te ondertekenen en te 
promoten, vervullen de werkgevers een voorbeeldrol naar andere werkgevers. 

Dit charter is te vinden op de websites van de partners: 

https://www.vlerick.com/nl/research-and-faculty/research-in-action/people-management-
leadership/de-inclusieve-organisatiecultuur 

https://kliqvzw.be/nl/werkvloer/toon-je-engagement-en-teken-het-charter 

 

 



Onderstaand de pilootorganisaties die het charter ondertekenden in 2017-2018 

 

 

 

  



3. De inclusie scan 

De inclusie scan bestaat uit een online vragenlijst rond inclusie op de werkvloer, specifiek gericht op 
vrouwen en LGBT+ personen. De vragenlijst wordt aangeboden aan het top management, het HR 
departement en/of diversiteits-en inclusie professionals. Zo werden vragen worden opgenomen rond 
7 specifieke subthema’s: (1) visie, strategie en beleid; (2) leiderschap; (3) HR en personeelsbeleid; (4) 
interne communicatie en zichtbaarheid; (5) diversiteitsnetwerken; (6) kwaliteitszorg en monitoring en 
(7) externe betrokkenheid. 

Als resultaat van de inclusie scan wensen we te bepalen in welke mate een organisatie reeds 
gekenmerkt wordt door een inclusieve cultuur. Onderzoek toont namelijk aan dat er verschillende 
“niveaus van inclusie” kunnen worden onderscheiden, gaande van weerstand tot conformiteit tot 
inclusie (Dass & Parker, 1999). Op basis van het resultaat van de scan biedt het partnerschap 
interventies aan, afgestemd op de noden van de pilootorganisaties. 

In de toekomst wordt aan de inclusiescan een ranking gekoppeld, een initiatief van KliQ vzw. 

 

De vragen die in de scan werden opgenomen voegen we onderstaand toe: 

Onze specifieke benadering. 
Binnen een diverse maatschappij is het belangrijk om in te zetten op diversiteit en op inclusief 
omgaan met diversiteit op de werkvloer. Deze scan peilt naar algemene diversiteitsinitiatieven, maar 
focust vooral op het beleid rond genderdiversiteit en seksuele diversiteit en op de doelgroepen 
vrouwen, holebi’s en transgenders. Deze doelgroepen hebben als gemeenschappelijke factor dat de 
bestaande mechanismen rond gender ertoe leiden dat ze niet altijd dezelfde kansen krijgen op de 
werkvloer.   
Onder een inclusieve organisatiecultuur verstaan we een organisatie die de verschillen tussen 
(kandidaat-)werknemers erkent en waardeert en in de structuren van de organisatie vertaalt door 
het wegnemen of verkleinen van barrières, om te komen tot een organisatiecultuur die iedereen 
dezelfde kansen biedt, ongeacht deze verschillen.  

 

Q4 Naam van uw organisatie/bedrijf 

________________________________________________________________ 
 

 

Q5 Aantal werknemers in België 

o Minder dan 250 werknemers  

o Meer dan 250 werknemers  
 

 



 

Q6 Sector waar uw organisatie/bedrijf deel van uitmaakt 

________________________________________________________________ 
 

 

Q7 Uw organisatie/bedrijf is actief in het buitenland 

o Ja  

o Nee  
 

Skip To: Q9 If Uw organisatie/bedrijf is actief in het buitenland = Nee 
 

 

Q8 De hoofdzetel van uw organisatie/bedrijf bevindt zich in 

________________________________________________________________ 
 

 

 

Q9 Gelieve de naam, functie, telefoonnummer en mailadres van de contactpersoon op te geven voor 
eventuele bijkomende informatie 

________________________________________________________________ 
 

 

 

Q10  Ik verklaar hierbij dat ik door mijn bedrijf en organisatie gemachtigd ben om deze audit in te 
vullen.  Ik verklaar dat de ingestuurde informatie juist en correct is.   

o Ja  

o Nee  
 

Skip To: Q105 If Ik verklaar hierbij dat ik door mijn bedrijf en organisatie gemachtigd ben om deze 
audit in te vu... = Nee 

 



Q11 Terminologie:  De audit vraagt naar het beleid rond de doelgroepen:   Holebi’s en transgenders 
(ook afgekort als: LGBT) en vrouwen 
De audit bevraagt het thematische beleid en spreekt over   - genderdiversiteit: wanneer deze audit 
spreekt over genderdiversiteit, bevragen we of dit enkel ingevuld wordt in de binaire benadering van 
vrouwen en mannen of ook breder rekening houdt met genderidentiteit (het innerlijke gevoel man, 
vrouw, beide of geen van beide te zijn) en genderexpressie (de mate waarop uiting gegeven wordt 
aan de genderidentiteit).- seksuele diversiteit: onder seksuele diversiteit verstaan we verschillende 
seksuele oriëntaties (homoseksueel, biseksueel,…)      

 

 

Page Break  

  



 

Q14 DEEL 1: Visie, strategie en beleid  In dit deel gaan we na in hoeverre er binnen het 
bedrijf/organisatie een expliciet beleid is rond diversiteit en inclusie (in de afgelopen 3 jaar). 

 

 

 

Q15 Volgende elementen zijn in de organisatie aanwezig om te verzekeren dat er een strategische 
aanpak van diversiteit en inclusie is (meerdere antwoorden mogelijk) 

▢ Diversiteit en inclusie zijn begrippen die expliciet zijn opgenomen in onze 
missie/visie  

▢ Diversiteit en inclusie zijn gekoppeld aan de bredere objectieven van de organisatie  

▢ We hebben een gedragscode rond non-discriminatie en gelijke kansen  

▢ We hebben een uitgewerkt beleid rond diversiteit  

▢ Wij stellen jaarlijks concrete objectieven op in het kader van ons diversiteit- en 
inclusiebeleid/ we hebben een jaarlijks actieplan  

 

Skip To: Q16 If Volgende elementen zijn in de organisatie aanwezig om te verzekeren dat er een 
strategische aanpa... = Diversiteit en inclusie zijn begrippen die expliciet zijn opgenomen in onze 
missie/visie 

Skip To: Q17 If Volgende elementen zijn in de organisatie aanwezig om te verzekeren dat er een 
strategische aanpa... = We hebben een gedragscode rond non-discriminatie en gelijke kansen 

Skip To: Q18 If Volgende elementen zijn in de organisatie aanwezig om te verzekeren dat er een 
strategische aanpa... = We hebben een uitgewerkt beleid rond diversiteit 
 

 

Q16 Ja, diversiteit en inclusie zijn begrippen die expliciet zijn opgenomen in onze missie/visie 

▢ Inclusief genderdiversiteit vrouw-man  

▢ Inclusief genderdiversiteit genderidentiteit en -expressie  

▢ Inclusief seksuele diversiteit  
 



 

 

Q17 Ja, we hebben een gedragscode rond non-discriminatie en gelijke kansen 

▢ Inclusief seksuele oriëntatie  

▢ Inclusief genderidentiteit en -expressie  
 

 

 

Q18 Ja, we hebben een uitgewerkt beleid rond diversiteit 

▢ Voor diversiteit in het algemeen  

▢ Inclusief een beleid rond seksuele diversiteit  

▢ Inclusief  een beleid rond genderdiversiteit vrouw-man  

▢ Inclusief  een beleid rond genderidentiteit en -expressie  

 

 

 

Q19 Onze visie en beleid op diversiteit en inclusie werd ontwikkeld (meerdere antwoorden mogelijk) 

▢ Samen met de medewerkers  

▢ Samen met het topmanagement  

▢ Is gekend en gedragen binnen de organisatie  

▢ Is afgestemd op de sociaal-juridische regelgeving  
 

 

 



Q20 Wij hebben reeds een diversiteits- of inclusiviteitsaudit doorlopen om te verzekeren dat ons 
beleid inclusief is (meerdere antwoorden mogelijk) 

▢ Neen  

▢ Ja, intern  

▢ Ja, extern  

▢ Ja, inclusief rond seksuele diversiteit  

▢ Ja, inclusief rond genderdiversiteit vrouw-man  

▢ Ja, inclusief rond genderidentiteit en -expressie  

▢ Ons volledige beleid is doorgelicht zodat onze organisatie op alle niveaus inclusief is 
en rekening houdt met relevante regelgeving  

▢ We plannen deze audit cyclisch  

▢ Onze medewerkers worden bij deze audit betrokken  

 

Q21 Wij organiseren trainingen/opleiding/infomomenten rond diversiteit en inclusie (intern of 
extern)   voor nieuwe medewerkers waarbij volgende onderwerpen aan bod komen (meerdere 
antwoorden mogelijk) 

▢ Algemeen diversiteit en inclusie  

▢ De winst voor het bedrijf en de werknemers (de business case)  

▢ Unconscious bias  

▢ Getuigenissen  

▢ Vrouwenthema's  

▢ Seksuele oriëntatie algemeen  

▢ Lesbische thema's  



▢ Bithema's  

▢ Homothema's  

▢ Transthema's  

▢ Non-binariteit  

▢ Intersectionaliteit  

▢ Coming-out en integratie op de werkvloer (trans en holebi)  

▢ Omgaan met discriminatie/pestgedrag door klanten en werknemers  

▢ Andere  

 

Skip To: Q23 If Wij organiseren trainingen/opleiding/infomomenten rond diversiteit en inclusie 
(intern of extern)... != Andere 
 

 

Q22 Andere 

 

Q23 Wij organiseren trainingen/opleiding/infomomenten rond diversiteit en inclusie (intern of 
extern) voor werknemers waarbij volgende onderwerpen aan bod komen (meerdere antwoorden 
mogelijk) 



▢ Algemeen diversiteit en inclusie  

▢ De winst voor het bedrijf en de werknemers (de business case)  

▢ Unconscious bias  

▢ Getuigenissen  

▢ Vrouwenthema's  

▢ Seksuele oriëntatie algemeen  

▢ Lesbische thema's  

▢ Bithema's  

▢ Homothema's  

▢ Transthema's  

▢ Non-binariteit  

▢ Intersectionaliteit  

▢ Coming-out en integratie op de werkvloer (trans en holebi)  

▢ Omgaan met discriminatie/pestgedrag door klanten en werknemers  

▢ Andere  
 

Skip To: Q24 If Wij organiseren trainingen/opleiding/infomomenten rond diversiteit en inclusie 
(intern of extern)... != Andere 
 

 

Q25 Andere 

________________________________________________________________ 
 



 

Q24 Wij organiseren trainingen/opleiding/infomomenten rond diversiteit en inclusie (intern of 
extern)   voor leidinggevenden waarbij volgende onderwerpen aan bod komen (meerdere 
antwoorden mogelijk) 

▢ Algemeen diversiteit en inclusie  

▢ De winst voor het bedrijf en de werknemers (de business case)  

▢ Unconscious bias  

▢ Getuigenissen  

▢ Vrouwenthema's  

▢ Seksuele oriëntatie algemeen  

▢ Lesbische thema's  

▢ Bithema's  

▢ Homothema's  

▢ Transthema's  

▢ Non-binariteit  

▢ Intersectionaliteit  

▢ Coming-out en integratie op de werkvloer (trans en holebi)  

▢ Omgaan met discriminatie/pestgedrag door klanten en werknemers  

▢ Andere  
 

Skip To: Q27 If Wij organiseren trainingen/opleiding/infomomenten rond diversiteit en inclusie 
(intern of extern)... != Andere 
 

 



Q26 Andere 

________________________________________________________________ 
 

 

Q27 Wij organiseren trainingen/opleiding/infomomenten rond diversiteit en inclusie (intern of 
extern) voor topmanagement waarbij volgende onderwerpen aan bod komen (meerdere 
antwoorden mogelijk) 

▢ Algemeen diversiteit en inclusie  

▢ De winst voor het bedrijf en de werknemers (de business case)  

▢ Unconscious bias  

▢ Getuigenissen  

▢ Vrouwenthema's  

▢ Seksuele oriëntatie algemeen  

▢ Lesbische thema's  

▢ Bithema's  

▢ Homothema's  

▢ Transthema's  

▢ Non-binariteit  

▢ Intersectionaliteit  

▢ Coming-out en integratie op de werkvloer (trans en holebi)  

▢ Omgaan met discriminatie/pestgedrag door klanten en werknemers  

▢ Andere  

 



Skip To: Q29 If Wij organiseren trainingen/opleiding/infomomenten rond diversiteit en inclusie 
(intern of extern)... != Andere 
 

 

Q28 Andere 

________________________________________________________________ 
 

 



Q29 Wij organiseren trainingen/opleiding/infomomenten rond diversiteit en inclusie (intern of 
extern)  voor HR waarbij volgende onderwerpen aan bod komen (meerdere antwoorden mogelijk) 

▢ Algemeen diversiteit en inclusie  

▢ De winst voor het bedrijf en de werknemers (de business case)  

▢ Unconscious bias  

▢ Getuigenissen  

▢ Vrouwenthema's  

▢ Seksuele oriëntatie algemeen  

▢ Lesbische thema's  

▢ Bithema's  

▢ Homothema's  

▢ Transthema's  

▢ Non-binariteit  

▢ Intersectionaliteit  

▢ Coming-out en integratie op de werkvloer (trans en holebi)  

▢ Omgaan met discriminatie/pestgedrag door klanten en werknemers  

▢ Andere  

 

Skip To: Q31 If Wij organiseren trainingen/opleiding/infomomenten rond diversiteit en inclusie 
(intern of extern)... != Andere 
 

 



Q30 Andere 

________________________________________________________________ 
 

 

Q31 Wij organiseren trainingen/opleiding/infomomenten rond diversiteit en inclusie (intern of 
extern)  voor de vertrouwenspersoon waarbij volgende onderwerpen aan bod komen  (meerdere 
antwoorden mogelijk) 

▢ Algemeen diversiteit en inclusie  

▢ De winst voor het bedrijf en de werknemers (de business case)  

▢ Unconscious bias  

▢ Getuigenissen  

▢ Vrouwenthema's  

▢ Seksuele oriëntatie algemeen  

▢ Lesbische thema's  

▢ Bithema's  

▢ Homothema's  

▢ Transthema's  

▢ Non-binariteit  

▢ Intersectionaliteit  

▢ Coming-out en integratie op de werkvloer (trans en holebi)  

▢ Omgaan met discriminatie/pestgedrag door klanten en werknemers  

▢ Andere  

 



Skip To: Q33 If Wij organiseren trainingen/opleiding/infomomenten rond diversiteit en inclusie 
(intern of extern)... != Andere 
 

 

Q32 Andere 

________________________________________________________________ 
 

 



Q33 Wij organiseren trainingen/opleiding/infomomenten rond diversiteit en inclusie (intern of 
extern)  voor externe partners waarbij volgende onderwerpen aan bod komen (meerdere 
antwoorden mogelijk) 

▢ Algemeen diversiteit en inclusie  

▢ De winst voor het bedrijf en de werknemers (de business case)  

▢ Unconscious bias  

▢ Getuigenissen  

▢ Vrouwenthema's  

▢ Seksuele oriëntatie algemeen  

▢ Lesbische thema's  

▢ Bithema's  

▢ Homothema's  

▢ Transthema's  

▢ Non-binariteit  

▢ Intersectionaliteit  

▢ Coming-out en integratie op de werkvloer (trans en holebi)  

▢ Omgaan met discriminatie/pestgedrag door klanten en werknemers  

▢ Andere  
 

Skip To: Q35 If Wij organiseren trainingen/opleiding/infomomenten rond diversiteit en inclusie 
(intern of extern)... != Andere 
 

 



Q34 Andere 

________________________________________________________________ 
 

 

Q35   Onze organisatie hecht expliciet belang aan diversiteit en inclusie 
 

▢ We zijn ervan overtuigd dat een inclusieve benadering toelaat om elk talent binnen 
de maatschappij kansen te geven  

▢ We streven bewust naar een divers personeelsbestand, onafhankelijk van 
functieniveau  

▢ Onze organisatie/bedrijf wordt gekenmerkt door een inclusieve organisatiecultuur, 
waar ruimte is voor elke stem  

 

 

Q106 Indien u nog algemene bemerkingen heeft bij deel 1: Visie, strategie en beleid, dan kan u deze 
hier noteren 

________________________________________________________________ 
 

 

Page Break  

  



 

Q36 DEEL 2: Leiderschap  In dit deel bekijken we of de top van het bedrijf/organisatie achter 
diversiteit en inclusie staat en of er een verantwoordelijke voor is. 

 

 

 

Q37 Het topmanagement draagt een duidelijke visie uit rond diversiteit en inclusie (meerdere 
antwoorden mogelijk) 

▢ Nee  

▢ Ja, rond diversiteit in het algemeen  

▢ Ja, rond genderdiversiteit en seksuele diversiteit  

▢ Diversiteit en inclusie worden besproken in de raad van bestuur  

▢ Topmanagers communiceren een duidelijke boodschap over diversiteit en inclusie 
naar alle personeelsleden  

▢ Topmanagers participeren aan specifieke activiteiten rond diversiteit  

▢ Topmanagers communiceren extern over diversiteit en inclusie  

▢ Andere  
 

Skip To: Q39 If Het topmanagement draagt een duidelijke visie uit rond diversiteit en inclusie 
(meerdere antwoord... != Andere 
 

 

Q38 Andere 

________________________________________________________________ 
 

 



Q39 Volgende initiatieven worden genomen zodat direct leidinggevenden/teamcoaches de 
competenties hebben om een divers team te leiden (meerdere antwoorden mogelijk) 

▢ Leidinggevenden worden begeleid om op een inclusieve manier om te gaan met 
diversiteit bij hun medewerkers  

▢ Leidinggevenden hebben toegang tot informatie over diversiteit en inclusie (bv. 
transitie van transgenders op de werkvloer)  

▢ Leidinggevenden krijgen (regelmatig) diversiteitstraining rond diversiteit in het 
algemeen  

▢ Leidinggevenden krijgen (regelmatig) diversiteitstraining rond genderdiversiteit 
vrouw-man  

▢ Leidinggevenden krijgen (regelmatig) diversiteitstraining rond genderidentiteit en -
expressie  

▢ Leidinggevenden krijgen (regelmatig) diversiteitstraining rond seksuele diversiteit  

▢ Leidinggevenden worden geëvalueerd op het uitvoeren van het diversiteits- en 
inclusiebeleid en krijgen hierrond specifieke doelstellingen  

▢ Bij de aanstelling van leidinggevenden telt kennis van/ervaring met diversiteit en 
inclusie mee in de beoordeling  

▢ Bij de promotie van leidinggevenden telt kennis van/ervaring met diversiteit en 
inclusie mee in de beoordeling  

▢ Andere  
 

Skip To: Q41 If Volgende initiatieven worden genomen zodat direct leidinggevenden/teamcoaches de 
competenties heb... != Andere 
 

 

Q40 Andere 

________________________________________________________________ 
 

 



Q41   Leidinggevenden/teamcoaches zijn betrokken bij diversiteitsinitiatieven (meerdere 
antwoorden mogelijk)   

▢ Ze moedigen hun teamleden aan om deel te nemen aan de diversiteitsnetwerken  

▢ Ze nemen zelf deel aan activiteiten of nemen een rol op als voorstander van 
diversiteit  

▢ Ze zijn verantwoordelijk om hun teamleden te stimuleren deel te nemen aan de 
personeelsbevragingen  

▢ Andere  

 

Skip To: Q43 If Leidinggevenden/teamcoaches zijn betrokken bij diversiteitsinitiatieven (meerdere 
antwoorden moge... != Andere 
 

 

Q42 Andere 

 

Q43 Een specifiek personeelslid of team draagt de verantwoordelijkheid om toe te zien op de 
implementatie van het diversiteit- en inclusiebeleid (meerdere antwoorden mogelijk) 



▢ Nee  

▢ Ja, voor diversiteit  

▢ Ja, voor seksuele diversiteit  

▢ Ja, voor genderdiversiteit vrouw-man  

▢ Ja, voor genderidentiteit en -expressie  

▢ Ja, en dit maakt formeel deel uit van het takenpakket  

▢ Ja, en rapporteert aan het topmanagement  

▢ Ja, en ontvangt hiervoor (financiële) middelen  

▢ Ja, en legt hierover contact met andere bedrijven/organisaties  

▢ We schakelen hiervoor externe expertise in  

▢ Andere  
 

Skip To: Q44 If Een specifiek personeelslid of team draagt de verantwoordelijkheid om toe te zien op 
de implement... != Andere 
 

 

Q44 Andere 

________________________________________________________________ 
 

 

Q107 Indien u nog algemene bemerkingen heeft bij deel 2: Leiderschap, dan kan u deze hier noteren 

________________________________________________________________ 
 

 

Page Break  

  



 

Q44 DEEL 3: Personeel(sbeleid)  In dit deel gaan we in op hoe het personeelsbeleid rekening houdt 
met diversiteit en inclusie. 

 

 

 

Q45 In onze werving- en selectieprocedures nemen wij concrete maatregelen om een diverse poule 
aan kandidaten te hebben 

▢ Nee  

▢ Ja, we gebruiken specifieke kanalen om LGBT-personen aan te trekken  

▢ Ja, we gebruiken specifieke kanalen om vrouwen aan te trekken  

▢ Ja, we vermelden in de advertentie dat we een non-discriminatiebeleid voeren  

▢ Andere  
 

Skip To: Q47 If In onze werving- en selectieprocedures nemen wij concrete maatregelen om een 
diverse poule aan ka... != Andere 
 

 

Q46 Andere 

________________________________________________________________ 
 

 



Q47 We zijn ons bewust van het meespelen van onbewuste vooroordelen (unconscious bias) bij 
beoordelingen en nemen maatregelen om dit te vermijden (meerdere antwoorden mogelijk) 

▢ Nee  

▢ Ja, bij selectie  

▢ Ja, bij promotie  

▢ Ja, door diverse selectie-instrumenten te gebruiken  

▢ Andere  
 

Skip To: Q49 If We zijn ons bewust van het meespelen van onbewuste vooroordelen (unconscious 
bias) bij beoordelin... != Andere 
 

 

Q48 Andere 

________________________________________________________________ 
 

 

Q49 Medewerkers worden begeleid en opgeleid om met diversiteit en inclusie om te gaan 

o Nee  

o Ja, maar enkel op aanvraag van een personeelslid of leidinggevende  

o Ja, we nemen hiervoor actief initiatieven voor alle werknemers  

o Andere  
 

Skip To: Q51 If Medewerkers worden begeleid en opgeleid om met diversiteit en inclusie om te gaan 
!= Andere 
 

 

Q50 Andere 

 



Q51 Het bedrijf biedt volgende persoonlijke en carrière/talentontwikkeling aan personeelsleden 
aan (meerdere antwoorden mogelijk) 

▢ Interne opleidingen  

▢ Externe opleidingen  

▢ Specifiek gericht op vrouwen (bv. weerbaarheid, rolmodel, leiderschap)  

▢ Specifiek gericht op holebi’s en transgenders (bv. weerbaarheid, rolmodel, 
leiderschap)  

▢ Mentoring voor vrouwen  

▢ Mentoring voor LGBT  

▢ Deelname aan externe evenementen en conferenties gericht op vrouwen op de 
werkvloer  

▢ Deelname aan externe evenementen en conferenties gericht op LGBT op de 
werkvloer  

▢ Andere  
 

Skip To: Q53 If Het bedrijf biedt volgende persoonlijke en carrière/talentontwikkeling aan 
personeelsleden aan (m... != Andere 
 

 

Q52 Andere 

________________________________________________________________ 
 



Q53 Wij hebben een beleid rond klachten met betrekking tot pesterijen, discriminatie en intimidatie 
op de werkvloer (meerdere antwoorden mogelijk) 

▢ Nee  

▢ Ja, de informatie hierover is beschikbaar voor de werknemers  

▢ Ja, de informatie hierover wordt actief naar de werknemers gecommuniceerd  

▢ We brengen drempels in kaart en faciliteren het indienen van een klacht  

▢ Deze klachten worden systematisch gemonitord en geëvalueerd  

▢ Ons beleid vermeldt specifiek genderdiversiteit vrouw-man  

▢ Ons beleid vermeldt specifiek genderidentiteit en -expressie  

▢ Ons beleid vermeldt specifiek seksuele diversiteit  
 

 

 

Q54 We beschikken over een vertrouwenspersoon 

▢ Nee  

▢ Ja, een algemene vertrouwenspersoon voor alle personeelsleden  

▢ Ja, een algemene vertrouwenspersoon die op de hoogte is van de specifieke situatie 
van vrouwen en LGBT  

▢ Ja, specifiek voor vrouwen  

▢ Ja, specifiek voor LGBT  
 

 

 



Q55 We bieden individuele ondersteuning bij een coming-out/transitie (voor, tijdens en na) en 
begeleiden het proces op de werkvloer (meerdere antwoorden mogelijk) 

▢ Nee  

▢ Ja, voor holebi’s  

▢ Ja, voor transpersonen  

▢ We beschikken over richtlijnen voor de begeleiding van een transitie op de 
werkvloer  

▢ We bieden zorgverlof voor medische of psychische begeleiding  

▢ Andere  

 

Skip To: Q57 If We bieden individuele ondersteuning bij een coming-out/transitie (voor, tijdens en na) 
en begelei... != Andere 
 

 

Q56 Andere 

________________________________________________________________ 
 



Q57 We houden rekening met/passen onze procedures aan aan specifieke behoeften van LGBT-
personen en vrouwen (meerdere antwoorden mogelijk) 

▢ We beschikken over genderinclusieve toiletten  

▢ Onze kleedruimtes/douches kunnen gebruikt worden volgens genderidentiteit  

▢ We faciliteren het gebruik van aparte kleedruimtes/douches indien een werknemer 
hier nood aan heeft  

▢ We hebben een procedure waardoor naamswijziging overal wordt aangepast 
(personeelsdossier, locker, website,…)  

▢ Onze verzekeringen zijn aangepast aan de noden van transpersonen  

▢ Onze hospitalisatieverzekering is inclusief voor transgerelateerde medische zorgen  

▢ Andere  
 

Skip To: Q59 If We houden rekening met/passen onze procedures aan aan specifieke behoeften van 
LGBT-personen en v... != Andere 
 

 

Q58 Andere 

________________________________________________________________ 
 

 

Q108 Indien u nog algemene bemerkingen heeft bij deel 3: Personeel(sbeleid), dan kan u deze hier 
noteren 

________________________________________________________________ 
 

 

Page Break  

  



 

Q59 DEEL 4: Interne communicatie en zichtbaarheid  In dit deel bekijken we hoe de werknemers 
van de organisatie op de hoogte zijn van de initiatieven rond diversiteit en inclusie en hoe inclusief 
de interne communicatie is. 

 

 

 

Q60 Bij het onthaal van nieuwe personeelsleden communiceren we over ons beleid rond diversiteit 
en inclusie (meerdere antwoorden mogelijk) 

▢ Nee  

▢ Ja, met informatie in een infobundel  

▢ Ja, tijdens een training of introductiedagen  

▢ Vermelden we het (de) diversiteitsnetwerk(en)  

▢ Vermelden we de antidiscriminatiebepalingen, vertrouwenspersoon en 
klachtenprocedure  

▢ Laten we onze rolmodellen en/of sponsors/ambassadeurs aan het woord over 
diversiteit in onze organisatie  

▢ Andere  
 

Skip To: Q62 If Bij het onthaal van nieuwe personeelsleden communiceren we over ons beleid rond 
diversiteit en in... != Andere 

Skip To: Q113 If Bij het onthaal van nieuwe personeelsleden communiceren we over ons beleid rond 
diversiteit en in... = Laten we onze rolmodellen en/of sponsors/ambassadeurs aan het woord over 
diversiteit in onze organisatie 
 

 

Q61 Andere 

________________________________________________________________ 
 

 

 



Q113 We laten onze rolmodellen en/of sponsors/ambassadeurs aan het woord over diversiteit in 
onze organisatie 

o Specifiek over genderdiversiteit vrouw-man  

o Specifiek over genderidentiteit en -expressie  

o Specifiek over seksuele diversiteit  
 

 

Q62 Onze interne communicatie houdt rekening met een genderneutrale verwijzing naar partners 
en de zelfidentificatie/genderidentiteit van personeelsleden (meerdere antwoorden mogelijk) 

▢ Nee  

▢ Ja, in HR-documenten  

▢ Ja, in uitnodigingen  

▢ Ja, in andere formele documenten  

▢ We vermijden gegenderde taal wanneer dit niet relevant is  
 

 

 



Q63 We communiceren structureel en regelmatig binnen de gehele organisatie over diversiteit en 
inclusie (meerdere antwoorden mogelijk) 

▢ Nee  

▢ Ja, over (de activiteiten van) de diversiteitsnetwerken  

▢ Ja, over eigen diversiteitsactiviteiten van het bedrijf  

▢ Ja, over nieuws rond specifieke diversiteitsthema’s, inclusief genderdiversiteit  

▢ Ja, over nieuws rond specifieke diversiteitsthema’s, inclusief seksuele diversiteit  

▢ Ja, op specifieke dagen (Internationale Vrouwendag, Idahot,...)  

▢ Andere  
 

Skip To: Q65 If We communiceren structureel en regelmatig binnen de gehele organisatie over 
diversiteit en inclus... != Andere 
 

 

Q64 Andere: 

________________________________________________________________ 
 

 

Q65 Informatie over diversiteit en inclusie voor onze medewerkers is toegankelijk: 

▢ Nee  

▢ Ja, alle informatie over onze initiatieven, inclusief activiteiten, is makkelijk terug te 
vinden op de website/intranet  

▢ Ja, we verspreiden deze informatie actief naar alle personeelsleden  

▢ Andere  
 



Skip To: Q67 If Informatie over diversiteit en inclusie voor onze medewerkers is toegankelijk: != 
Andere 
 

 

Q66 Andere 

________________________________________________________________ 
 

 

Q67   Wij hebben rolmodellen die behoren tot de groep van holebi’s, transgenders en vrouwen en 
die er bewust voor kiezen als voorbeeld te fungeren binnen het bedrijf (meerdere antwoorden 
mogelijk) 

▢ Nee  

▢ Ja, onder onze personeelsleden  

▢ Ja, in onze raad van bestuur of topmanagement  

▢ We bieden (externe) training/ondersteuning aan voor rolmodellen  

▢ Onze rolmodellen vertegenwoordigen ook intersecties met andere aspecten van 
diversiteit  

 

Skip To: Q68 If Wij hebben rolmodellen die behoren tot de groep van holebi’s, transgenders en 
vrouwen en die er b... = Ja, onder onze personeelsleden 

Skip To: Q69 If Wij hebben rolmodellen die behoren tot de groep van holebi’s, transgenders en 
vrouwen en die er b... = Ja, in onze raad van bestuur of topmanagement 

Skip To: Q70 If Wij hebben rolmodellen die behoren tot de groep van holebi’s, transgenders en 
vrouwen en die er b... = Onze rolmodellen vertegenwoordigen ook intersecties met andere aspecten 
van diversiteit 

Skip To: Q71 If Wij hebben rolmodellen die behoren tot de groep van holebi’s, transgenders en 
vrouwen en die er b... = Nee 
 

 



Q68 De personeelsleden die fungeren als rolmodel komen uit volgende groepen (meerdere 
antwoorden mogelijk) 

▢ Lesbisch  

▢ Bi  

▢ Homo  

▢ Transgender  

▢ Vrouwen  

▢ Andere  

 

 

 

Q69 De personen uit onze raad van bestuur of topmanagement die fungeren als rolmodel komen uit 
volgende groepen (meerdere antwoorden mogelijk) 

▢ Lesbisch  

▢ Bi  

▢ Homo  

▢ Transgender  

▢ Vrouwen  
 

 

 



Q70 Onze rolmodellen vertegenwoordigen ook intersecties met (meerdere antwoorden mogelijk) 

▢ Etnisch-culturele diversiteit  

▢ Beperking  

▢ Religie  

▢ Andere  
 

 

 

Q71 Wij hebben een werking rond bondgenoten (of allies, een ally = iemand uit de organisatie, die al 
dan niet tot de doelgroep behoort, die zich actief inzet om het belang van diversiteit aan te tonen en 
gelijke kansen te creëren) 

▢ Nee  

▢ Ja, we bieden (externe) training/ondersteuning aan voor bondgenoten  

▢ Ja, bondgenoten zijn zichtbaar en communiceren over diversiteit  

▢ Ja, bondgenoten participeren in activiteiten en initiatieven rond diversiteit en 
inclusie  

▢ Ja, bondgenoten werken mee aan het organiseren van events voor alle werknemers 
rond diversiteit en inclusie  

 

Skip To: Q74 If Wij hebben een werking rond bondgenoten (of allies, een ally = iemand uit de 
organisatie, die al... = Nee 
 

 



Q72 Er zijn bondgenoten voor (meerdere antwoorden mogelijk) 

▢ Diversiteit in het algemeen  

▢ Genderdiversiteit vrouw-man  

▢ Genderidentiteit en -expressie  

▢ Seksuele diversiteit  

▢ Andere  
 

Skip To: Q74 If Er zijn bondgenoten voor (meerdere antwoorden mogelijk) != Andere 
 

 

Q73 Andere 

________________________________________________________________ 
 

 

Q109 Indien u nog algemene bemerkingen heeft bij deel 4: Interne communicatie en zichtbaarheid, 
dan kan u deze hier noteren 

________________________________________________________________ 
 

 

Page Break  

  



Q74 DEEL 5: Diversiteitsnetwerken  In dit deel vragen we naar het bestaan van netwerken van 
werknemers die zich organiseren rond specifieke doelgroepen (in de afgelopen 3 jaar). 

 

 

 

Q75 Wij hebben werknemersnetwerken voor specifieke doelgroepen (meerdere antwoorden 
mogelijk)   
 
  

▢ Nee  

▢ Nee, maar ons bedrijf organiseert wel activiteiten voor specifieke doelgroepen  

▢ Nee, maar we zitten in een proces om er één op te starten  

▢ Ja, we hebben een gendernetwerk  

▢ Ja, hebben een LGBT+-netwerk (‘+’ omdat het netwerk open wil zijn voor iedereen 
die zich als minderheid identificeert wat betreft seksuele en genderdiversiteit)  

▢ Andere  

 

Skip To: Q77 If Wij hebben werknemersnetwerken voor specifieke doelgroepen (meerdere 
antwoorden mogelijk) != Andere 

Skip To: Q86 If Wij hebben werknemersnetwerken voor specifieke doelgroepen (meerdere 
antwoorden mogelijk) = Nee 

Skip To: Q86 If Wij hebben werknemersnetwerken voor specifieke doelgroepen (meerdere 
antwoorden mogelijk) = Nee, maar ons bedrijf organiseert wel activiteiten voor specifieke 
doelgroepen 

Skip To: Q86 If Wij hebben werknemersnetwerken voor specifieke doelgroepen (meerdere 
antwoorden mogelijk) = Nee, maar we zitten in een proces om er één op te starten 
 

 

Q76 Andere 

________________________________________________________________ 
 

  



 

Q77 We ondersteunen onze diversiteitsnetwerken (meerdere antwoorden mogelijk) 

▢ Nee  

▢ Ja, financieel (gealloceerd budget)  

▢ Ja, logistiek  

▢ Ja, het netwerk heeft een executive sponsor  

▢ Ja, we zorgen ervoor dat het netwerk onafhankelijk kan functioneren  

▢ Ja, de organisatoren van het netwerk krijgen tijd in hun takenpakket om het netwerk 
te leiden  

▢ Ja, we bieden hulp aan vanuit de organisatie (HR,…) bij het oprichten van een 
netwerk of faciliteren dit met externe input (bv. KliQ vzw)  

▢ Andere  
 

Skip To: Q79 If We ondersteunen onze diversiteitsnetwerken (meerdere antwoorden mogelijk) != 
Andere 
 

 

Q78 Andere: 

 

Q79 Welke rol spelen de netwerken in de organisatie (meerdere antwoorden mogelijk): 



▢ Sociale ontmoeting  

▢ (Individuele) support group (gesloten deur)  

▢ Mentoring van werknemers uit de doelgroep  

▢ Organiseren van activiteiten in het bedrijf (open deur)  

▢ Business netwerking  

▢ Adviserende rol voor het diversiteit- en inclusiebeleid  

▢ Adviserende rol voor business development en diensten naar de specifieke 
doelgroep als klant  

▢ Sensibiliserende rol naar de werknemers  

▢ Deel van de externe communicatie rond maatschappelijke verantwoordelijkheid  

▢ Andere  
 

Skip To: Q81 If Welke rol spelen de netwerken in de organisatie (meerdere antwoorden mogelijk): != 
 

 

Q80 Andere 

________________________________________________________________ 
 

 



Q81 Om de inclusie binnen de netwerken zelf te vergroten heeft het netwerk initiatieven, events, 
seminaries gehouden rond specifieke thema’s en de intersectionaliteit met verschillende 
diversiteitskenmerken (meerdere antwoorden mogelijk) 

▢ Holebi’s  

▢ Biseksualiteit  

▢ Gender en feminisme  

▢ Genderdiversiteit en transgender  

▢ Intersekse  

▢ Etnisch-culturele diversiteit  

▢ Leeftijd  

▢ Beperkingen  

▢ Geloof  

▢ Sociale achtergrond  

▢ Andere  
 

Skip To: Q83 If Om de inclusie binnen de netwerken zelf te vergroten heeft het netwerk initiatieven, 
events, semi... != Andere 
 

 

Q82 Andere 

________________________________________________________________ 
 

 



Q83 De diversiteitsnetwerken worden aangemoedigd om intern met elkaar samen te werken 

▢ Nee  

▢ Nee, we hebben maar één diversiteitsnetwerk  

▢ Ja, om elkaar te steunen  

▢ Ja, omdat ze aandacht hebben voor meervoudige identiteitskenmerken binnen hun 
eigen netwerk  

▢ Ja, ze organiseren samen activiteiten  
 

 

 

Q84 Onze diversiteitsnetwerken onderhouden externe contacten (meerdere antwoorden mogelijk) 

▢ Nee  

▢ Ja, met andere vrouwen- of LGBT-netwerken van bedrijven  

▢ Ja, ze nemen deel aan de Open@Workactiviteiten  

▢ Ja, met de vrouwenbeweging  

▢ Ja, met de LGBT-beweging  

▢ Andere  

 

Skip To: Q86 If Onze diversiteitsnetwerken onderhouden externe contacten (meerdere antwoorden 
mogelijk) != Andere 
 

 

Q85 Andere 

________________________________________________________________ 
 



Q110 Indien u nog algemene bemerkingen heeft bij deel 5: Diversiteitsnetwerken, dan kan u deze 
hier noteren 

________________________________________________________________ 
 

 

Q86 DEEL 6: Kwaliteitszorg en monitoring  In dit deel vragen we of het bedrijf een 
kwaliteitszorgbeleid heeft waarbij het de werking rond het diversiteit- en inclusiebeleid evalueert en 
bijstuurt en de diversiteit in de organisatie monitort.  

 

 

 

Q87 Het diversiteits- en inclusiebeleid van de organisatie wordt structureel via een 
kwaliteitszorgproces geëvalueerd en ontwikkeld (meerdere antwoorden mogelijk) 

▢ Nee  

▢ Niet structureel, maar onze organisatie doet ad-hoc evaluaties  

▢ Ja, via een intern proces  

▢ Ja, via externe audits  

▢ Ja, met input van het personeel  

▢ Ja, met input van de diversiteitsnetwerken  

▢ Andere  
 

Skip To: Q89 If Het diversiteits- en inclusiebeleid van de organisatie wordt structureel via een 
kwaliteitszorgpr... != Andere 
 

 

Q88 Andere 

________________________________________________________________ 
 

 



Q89 Wij voeren periodiek een anonieme personeelsbevraging (kwalitatief), waarin diversiteit en 
inclusie zijn opgenomen als thema (meerdere antwoorden mogelijk) 

▢ Nee  

▢ Nee, we verzamelen kwalitatieve data op een andere manier  

▢ Nee, enkel een algemene personeelsbevraging  

▢ Ja, via een interne bevraging  

▢ Ja, via een externe bevraging  

▢ We bevragen ook het welzijn van onze werknemers  

▢ We bevragen genderidentiteit en seksuele oriëntatie zodat we linken kunnen leggen 
met bepaalde resultaten  

▢ We bevragen ook andere identiteitskenmerken zodat we meervoudige kenmerken 
kunnen linken met bepaalde resultaten  

▢ We nemen specifieke maatregelen om een zo groot mogelijke en diverse respons te 
krijgen  

▢ Andere  
 

Skip To: Q91 If Wij voeren periodiek een anonieme personeelsbevraging (kwalitatief), waarin 
diversiteit en inclus... != Nee 
 

 

Q90 Andere 

________________________________________________________________ 
 

 



Q91 We monitoren cijfers rond diversiteit zodat we een zicht kunnen krijgen op de samenstelling 
van ons personeel (kwantiteit) (meerdere antwoorden mogelijk) 

▢ Nee  

▢ Ja, bij de intake kunnen nieuwe personeelsleden vrijwillig en confidentieel via 
zelfidentificatie hun genderidentiteit en andere kenmerken registreren  

▢ Ja, we bieden de mogelijkheid om deze gegevens op eender welk moment te 
updaten  

▢ Ja, via een anonieme personeelsbevragingen kunnen personeelsleden verschillende 
kenmerken aangeven  

▢ Ja, we monitoren deze cijfers bij kandidaten voor sollicitaties  

▢ Ja, we monitoren deze cijfers bij geselecteerde sollicitanten  

▢ Ja, we monitoren deze cijfers bij geselecteerde promoties en functieniveaus  

▢ Ja, we monitoren deze cijfers bij uitstroom  
 

 

 

Q92 De resultaten van de personeelsbevragingen (meerdere antwoorden mogelijk) 

▢ Leiden tot een verbetertraject  

▢ Worden gedeeld met en gebruikt door het senior management  

▢ Worden gedeeld met en gebruikt door teamcoaches/leidinggevenden  

▢ Worden gecommuniceerd naar alle personeelsleden  

 

 

Q111 Indien u nog algemene bemerkingen heeft bij deel 6: Kwaliteitszorg en monitoring, dan kan u 
deze hier noteren 

________________________________________________________________ 



 

 

Page Break  

  



 

Q93 DEEL 7: Extern en maatschappij  In dit deel bevragen we de rol die de organisatie opneemt in 
de brede maatschappij. 

 

 

 

Q94 In onze externe communicatie dragen we onze inclusieve organisatiecultuur uit (meerdere 
antwoorden mogelijk) 

▢ Nee  

▢ Ja, diversiteit en inclusie maken integraal deel uit van onze communicatie en 
beeldvorming (op website, sociale media,…)  

▢ Ja, we zijn lid van een extern diversiteitsinitiatief  

▢ Ja, we tekenden een diversiteitscharter  

▢ Ja, we promoten onze initiatieven via mainstream media  

▢ Ja, we promoten onze initiatieven via LGBT-media  

▢ Ja, we organiseerden een event voor externen rond diversiteit en inclusie  

▢ Andere  
 

Skip To: Q96 If In onze externe communicatie dragen we onze inclusieve organisatiecultuur uit 
(meerdere antwoorde... != Andere 
 

 

Q95 Andere 

________________________________________________________________ 
 

 



Q96 We zijn betrokken bij externe doelgroepgerichte initiatieven (meerdere antwoorden mogelijk) 

▢ Nee  

▢ Ja, we nemen deel aan events, conferenties, seminaries of andere activiteiten  

▢ Ja, we adverteren in doelgroepgerichte media voor vrouwen  

▢ Ja, we adverteren in doelgroepgerichte media voor LGBT  

▢ Ja, we sponsoren events voor vrouwen  

▢ Ja, we sponsoren events voor LGBT  

▢ Ja, we bieden andere ondersteuning: logistiek, financieel, pro bono,… aan 
vrouwenbewegingen  

▢ Ja, we bieden andere ondersteuning: logistiek, financieel, pro bono,… aan LGBT-
verenigingen  

▢ Andere  

 

Skip To: Q98 If We zijn betrokken bij externe doelgroepgerichte initiatieven (meerdere antwoorden 
mogelijk) != Andere 

Skip To: Q98 If We zijn betrokken bij externe doelgroepgerichte initiatieven (meerdere antwoorden 
mogelijk) = Ja, we nemen deel aan events, conferenties, seminaries of andere activiteiten 
 

 

Q97 Andere 

________________________________________________________________ 
 

 



Q98 Ja, we nemen deel aan events, conferenties, seminaries of andere activiteiten (meerdere 
antwoorden mogelijk) 

▢ Als deelnemer  

▢ Als spreker  

▢ Met werknemers  

▢ Met top management  

▢ Rond vrouwen  

▢ Rond LGBT  

 

 

Q99 We hebben aandacht voor de diversiteit bij onze klanten (meerdere antwoorden mogelijk) 

▢ Nee  

▢ Ja, we onderzoeken of onze producten/dienstverlening rekening houden met 
genderdiversiteit vrouw-man  

▢ Ja, we onderzoeken of onze producten/dienstverlening rekening houden met 
genderidentiteit en -expressie  

▢ Ja, we onderzoeken of onze producten/dienstverlening rekening houden met 
seksuele diversiteit  

▢ Ja, we trainen onze personeelsleden om om te gaan met diversiteit in het algemeen 
bij onze klanten  

▢ Ja, we trainen onze personeelsleden om om te gaan met genderdiversiteit vrouw-
man bij onze klanten  

▢ Ja, we trainen onze personeelsleden om om te gaan met genderidentiteit en -
expressie bij onze klanten  

▢ Ja, we trainen onze personeelsleden om om te gaan met seksuele diversiteit bij onze 
klanten  



▢ Ja, we doen aan inclusieve marketing naar specifieke doelgroepen  

▢ Ja, we doen aan inclusieve marketing naar het algemene publiek, inclusief 
genderdiversiteit  

▢ Ja, we doen aan inclusieve marketing naar het algemene publiek, inclusief seksuele 
diversiteit  

 

 

 

Q100 Wij hebben een beleid rond werken met partners en leveranciers van goederen en diensten 
waar diversiteit en inclusie aan bod komt (meerdere antwoorden mogelijk) 

▢ Nee  

▢ Ja, we delen ons beleid en gedragscode met hen  

▢ Ja, we vragen dat ze zich minimaal houden aan onze gedragscode  

▢ Ja, we ondersteunen hen in de implementatie van diversiteit en inclusie (ze kunnen 
bv. deelnemen aan trainingen)  

▢ Ja, we werken samen initiatieven uit  

▢ Ja, het beleid rond diversiteit en inclusie is een factor in de toekenning van een 
contract  

▢ Andere  
 

Skip To: Q102 If Wij hebben een beleid rond werken met partners en leveranciers van goederen en 
diensten waar dive... != Andere 
 

 

Q101 Andere 

________________________________________________________________ 
 

 



Q102 We zijn een internationaal bedrijf/organisatie en hebben ook in onze internationale operaties 
aandacht voor diversiteit en inclusie (meerdere antwoorden mogelijk) 

▢ Nee, we zijn geen internationaal bedrijf  

▢ Nee, we zijn een internationaal bedrijf maar hebben hier geen aandacht voor  

▢ Ja, we doen een risicoanalyse voor werknemers die overgeplaatst worden naar een 
land waar de doelgroep waar de werknemer toe behoort mogelijk problemen kan ervaren en 
voorzien opvolging  

▢ Ja, we zorgen ervoor dat partnervoordelen overal geldig blijven, ongeacht de lokale 
wetgeving  

▢ Ja, we betrekken onze diversiteitsnetwerken bij het beleid in andere landen  

▢ Andere  
 

Skip To: Q104 If We zijn een internationaal bedrijf/organisatie en hebben ook in onze internationale 
operaties aan... != Andere 
 

 

Q103 Andere 

________________________________________________________________ 
 

 

Q112 Indien u nog algemene bemerkingen heeft bij deel 7: ,Extern en maatschappij, dan kan u deze 
hier noteren 

o Click to write Choice 1  

o Click to write Choice 2  

o Click to write Choice 3  
 

 

Page Break  

  



 

Q104 Open vraag  Wens je nog iets toe te voegen rond bv. uitdagingen waar u als organisatie voor 
staat of best practices die u wenst te delen? Bv. een absoluut innovatief programma etc. 

________________________________________________________________ 
 

Q105 Hartelijk dank voor uw deelname! 
Wij komen bij u terug met de resultaten van de audit en bekijken graag verder met u welke 
aanbevelingen en/of interventies we kunnen aanbieden om van uw organisatie een nog meer 
inclusieve werkplek te maken!  
Met vragen en opmerkingen kan u terecht bij Angie Van Steerthem 
(angie.vansteerthem@vlerick.com) en Thomas Jans (Thomas.jans@kliqvzw.be). 
 

 

 

  



4. Het aanbod van interventies op maat van de resultaten van de inclusiescan 

Afhankelijk van het resultaat van de scan, de bestaande initiatieven binnen het bedrijf en de 
bevindingen via de literatuurstudie, bieden we interventies aan op maat van de noden van de 
organisatie in kwestie en aangepast aan de mate van inclusie zoals bepaald door de scan. 

 

4.1. Op individueel niveau 
 

4.1.1. Vorming rond auto-discriminatie (individueel niveau) 

Deze vorming aan een groep personeelsleden die LGBT zijn, maakt hen bewust van de normen rond 
seksuele diversiteit en genderdiversiteit en vergroot het zelfbewustzijn. De vorming heeft tot 
doelstelling om de verschillende aspecten van de eigen identiteit meer te waarderen, jezelf te kunnen 
zijn op de werkvloer en meer weerbaar te zijn in bepaalde situaties. Zo kunnen ze hun talenten volop 
inzetten, en hebben ze een groter welbevinden en zijn ze meer betrokken en gemotiveerd voor hun 
job. 

 

Resilience training (max 15 deelnemers)   

1. Brave space           1u  
- Rondje (20’)           

o Teken elkaar (in concentrische cirkels)  
 Richtvragen voorbereiden – basis (werk, hobby’s, waarom hier? Wat hoop je 

mee te nemen?…)  
 2min à 3min pp  

o Cirkels omdraaien  
o Tekeningen ophangen in de groep 

- Shared agenda (20’)          
o Hopes and fears – peilen naar verwachtingen  
o In groep adhv ballon   

 2min in groepjes op post-its schrijven  
 in ballon kleven  

o in plenum terugkoppelen  
o Brave space regels (niet persoonlijk nemen, wees je bewust van de impact van je 

woorden, wederzijds respect, durf dingen zeggen – geen verandering zonder 
weerstand,…)  

- Koord oefening (zie teamtweed aagse) – alleen als je wilt antwoorden – anders naast
 20m  facilitator gaan staan  

o Wie woont in *insert provincie*  
o Wie luistert naar metal?  
o Wie speelt een instrument?  
o Wie doet vaak aan sport?  
o Wie is boven de 20? 30? 40?  
o Wie woonde niet heel hun leven in België?  
o Wiens ouders hebben een andere origine? Grootouders?  



o Wie ziet zichzelf als introvert? Extrovert?  
o Wie spreekt gemakkelijk voor een groep? Voor wie is dit heel moeilijk?  
o Wie werkt minder dan 5 jaar voor huidige werkgever? Meer dan 5 jaar? Meer dan 10 

jaar?  
o Wie is uit de kast bij familie? Op het werk? Bij iedereen of bij sommigen?  
o Wie identificeert als vrouw? Man? Niet-binair? Anders?  
o Wie kreeg al positieve opmerkingen rond SO? Rond gender?  
o Wie kent iemand die homo is? Lesbisch is? Biseksueel is? Non-binair? Trans? 

Interseks?  
o Wie is actief in de LGBTI wereld?  
o …  

 

2. Identity aspect          1u  
- Cases (groepjes van 3personen at random selecteren) (20’)     

o Coming out dilemma  
 Lorenzo is een homoman die in het onderwijs werkt en wordt uitgenodigd 

voor een sollicitatiegesprek. Tijdens het interview komt de vraag aan bod of 
je een vrouw hebt. Op dit moment moet je beslissen of je hem corrigeert en 
zegt “ik heb eigenlijk een man”, of zwijgen en knikken en verdergaan met 
het sollicitatiegesprek, wetende dat je als je de job hebt dit misschien ooit 
zal moeten rechtzetten.  

 Schets de situatie / het probleem  
 Waarom zou deze persoon knikken en zwijgen? Wat kunnen hiervan 

gevolgen zijn?  
 Wat zou deze persoon kunnen zeggen om zich te verdedigen? Wat 

kunnen hiervan gevolgen zijn?  
 Hoe zou de persoon zich voelen in deze situatie?  
 Wat denk je dat belangrijk is voor de persoon?  
 Waarvoor is de persoon bang?  
 Hoe zou de directeur reageren op beide mogelijkheden?  
 Waarom denk je dat de interviewer veronderstelt dat de sollicitant 

een vrouw heeft? (uitgaan van heteroseksualiteit)  
 Hoe sta je hier zelf tegenover? Hoe zou jij reageren en waarom?  

o Innocent jokes (implicit homophobia)  
 Een nieuwe werknemer, Yasmine, doet haar eerste werkweek in een 

administratieve functie, ze is biseksueel. Ze zit met 5 andere mensen aan 
een eiland die luid aan het praten zijn over hun dating life. Plots zucht een 
van hen luid en grapt “Pffff, wat zou het leven toch makkelijk zijn als we 
allemaal bi waren. Dan is iedereen een potentieel slachtoffer, haha!”  

 Zie vragen boven  
o Facilities  

 Noah, een jonge transman aan het begin van zijn transitie, doet een 
interimjob in een magazijn van een grote winkel. Tijdens zijn eerste week 
gaat hij tijdens de pauze naar de mannentoiletten. Eén van de managers 
roept hem bij het passeren “Noah, de vrouwentoiletten zijn wat verderop 
hé!”.  



 Zie vragen boven   
o Discrimination  

 Sonja werkt bij Planet Perfume als verkoper. Ze heeft een vrij androgyne tot 
mannelijke genderexpressie en is daar trots op. Toch merkt ze dat ze minder 
verkoopt dan andere collega’s en kreeg al meermaals de vraag van klanten 
of ze niet met een andere verkoper kunnen spreken. De manager heeft 
Sonja opgedragen hier steeds op in te gaan en er geen big deal van te 
maken.    

 Zie vragen boven   
o Team-events met partner  

 Lena werkt al 4 jaar voor een creatief reclamebureau als copywriter. Ze 
houdt van haar job en komt goed overeen met haar collega’s. Ieder jaar 
doen ze een teambuilding. Dit jaar wouden ze eens voor iets speciaals gaan 
en organiseerde de HR verantwoordelijke een upperdare party. Lena zit al 9 
jaar in een monogame relatie en is aseksueel. Ze voelt zich niet comfortabel 
bij deze activiteit maar weet niet hoe ze zich hier onderuit moet praten. 
Niemand weet dat ze aseksueel is en iedereen is razend enthousiast over de 
teambuilding en maakt nu al schunnige moppen.  

 Zie vragen boven  

 

*Koffiemoment* 

- Korte theoretische uitleg over intersectionaliteit en internalisering (5 à 10’) 
o Foto’s van mensen labelen obv bepaalde identiteitsaspecten en op sociale ladder 

zetten en onderling bespreken  
- Own identity – individuele reflectie (10’)   

o Kies voor jezelf 5 identiteitsaspecten die een belangrijke, positieve invloed op je 
leven hebben. Reflecteer individueel over de positieve invloed die deze aspecten 
hebben op je leven. Gebruik concrete situaties. Welke van deze 5 wekken een leuk 
gevoel op in je leven, associeer je met iets positiefs? Welke met iets negatiefs? Zijn 
er concrete gevallen waarop je trots was op dit identiteitsaspect? Dat je blij was dat 
je dit had en je dit voordeel opleverde. Nadien vraag terugkaatsen naar dingen die 
misschien negatiever waren. Zijn er naast die negatieve ervaringen ook momenten 
geweest die je wel een positief gevoel gaven? Die je een voordeel opleverde? Welke 
waren deze? (pride, gemeenschapsleven, begrip voor anderen,…) Of zouden er ooit 
momenten kunnen zijn waarbij dit aspect van je identiteit wel een voordeel zou 
kunnen opleveren? Wanneer wel, wanneer niet?  

 Seksuele orientatie 
 Gender identiteit 
 Gender expressie  
 Nationaliteit  
 Etniciteit  
 Huidskleur 
 Cultuur 
 Gezondheid 
 Inkomen  
 Woonsituatie  



 Leeftijd  
 Beperking  
 Verblijfstatuut  
 …  

3. Empowerment  
a. Terugkoppeling van de individuele reflectie 

i. Met tape wordt een grote ster op de vloer gemaakt. Daar schrijft de 
facilitator de meest voorkomende identiteitsaspecten op (oa SO en Gender)  

ii. De mensen groeperen zich in groepjes van drie rond 1 identiteitsaspect en 
zijn elk 1minuut aan het woord (enkel positieve zaken). Daarna roteren ze 
verder naar het volgende punt en doen ze dit opnieuw.  

iii. Terugkoppelen naar de grote groep – hoe heb je dit ervaren? Hoe voelde 
het om alleen positieve zaken te horen bij deze identiteitsaspecten? Wat 
zou je hiermee kunnen doen?  

b. Coming-out verhaal dat positief eindigde – fish bowl oefening (zie In Dialogue docs)  
i. Inner circle deelt met mekaar  

ii. Inner circle draait zich om en praat met de persoon achter hen, deelt 
verhaal. Persoon achter hen stelt diepere vragen (uitleggen wat dit is).  

1. Wanneer speelde zich dit af?  
2. Waarom maakte je dit gelukkig? 
3. Welke invloed had het op je werk/privéleven?  
4. Kan je beschrijven waarom dit belangrijk was voor jou?  
5. Wanneer werd het voor het eerst duidelijk dat dit identiteitsaspect 

ook een positieve invloed kon hebben?  
6. Welke stappen heb je concreet ondernomen in dit coming-out 

verhaal om tot deze situatie te komen?  
a. Wat heb je gezegd? Niet gezegd? 

7. Welke emoties had je op dat moment? Ervoor? Erna? 
8. Hoe reageerde de andere?  
9. Welke invloed had dat op jou?  

iii. Cirkels worden omgedraaid (blijven binnen dezelfde pairs)  

*koffiemoment*  

4. Community support  
- Positive gossip in groepjes van 3 (uitleggen)  

o Deelnemers gaan in groepjes zitten. Eén persoon zet zich met de rug naar de andere 
twee en mag niets zeggen of reageren. De andere twee zeggen positieve dingen die 
ze hebben opgemerkt aan deze persoon gedurende de workshop.  

o De rollen worden omgedraaid tot iedereen aan de beurt is geweest  
 

5. Wrap up  
- Hoe voelde deze workshop?  
- Wat ga je hiermee verder doen?  
- Zou je gemotiveerder zijn moest er meer gebeuren rond dit thema op je werk?  
- Welke invloed zou dit kunnen hebben op je werk?  
- Aftercare  

o Hoe kunnen we met mekaar in contact blijven?  



o Opvolgmailtje na een maand/2maand/…  
- Wat neem je mee van vandaag naar je werk? In groep delen.  

 

 
4.2. Op teamniveau 

 
4.2.1. Management awareness interventie (teamniveau) 

Deze awareness training brengt de personen die een leidinggevende rol hebben in het bedrijf of de 
organisatie bewustzijn bij over de manier waarop seksuele diversiteit en genderdiversiteit een rol 
spelen op de werkvloer. Dit gebeurt onder de vorm van regelmatige kleine boodschappen via e-mail 
die aanzetten tot reflectie. In deze boodschap wordt telkens een of enkele specifieke cases voorgelegd 
met voorbeelden uit de dagelijkse praktijk op de werkvloer voor leidinggevenden. De leidinggevende 
kan over deze cases reflecteren en krijgt een aantal tools aangereikt om inclusie in het team te 
versterken. 

 

Management awareness interventie: 12 Cases Focus op talent 

Voor management en leidinggevenden 

 

Vrouwen: 

1. Informele netwerk relaties (week 1) 

Uit onderzoek blijkt dat mannen frequenter contact leggen met hun leidinggevende dan vrouwen. 
Vrouwen richten zich meer op hun team en hun peers (leidinggevenden op hetzelfde niveau). 

Wees je daarvan bewust en moedig vrouwen aan om de banden aan te halen met hun 
leidinggevende, aangezien deze zich vaak in de juiste positie bevindt om de vrouw in kwestie naar 
voren te dragen bij doorgroeimogelijkheden (horizontaal of verticaal). 

Reflectieopdracht: Denk aan vrouwen in jouw omgeving die het talent hebben door te groeien, en 
die je in contact kan brengen met iemand die een nuttig contact kan zijn binnen de organisatie. Op 
die manier breiden die 2 personen hun netwerk uit en bouw je mee aan gender evenwicht binnen 
het (top) management team. 

Kijk naar de inspirerende TED talk van Sheryl Sandberg: 
https://www.youtube.com/watch?v=18uDutylDa4 

 

2. Afwachtende houding (week 2) 

Uit onderzoek blijkt dat mannen over het algemeen meer actief bezig zijn met hun carrière en het 
promoten van zichzelf en hun talenten. Vrouwen hebben vaker de neiging een afwachtende houding 
aan te nemen, in de veronderstelling dat hun harde werk en hun potentieel zal worden opgemerkt. 



Hierbij kunnen twee adviezen gelden: 

a. Coach vrouwen op het zich visibel maken in de organisatie (via mentoring én sponsoring), 
waarbij niet enkel resultaten op teamniveau maar ook op individueel niveau worden 
getoond. 

b. Benader getalenteerde vrouwen binnen de organisatie en moedig hen aan te postuleren 
voor een hogere vacante functie. Vaak zie jij als leidinggevende duidelijker waar de talenten 
liggen dan de vrouw zelf. 

 

3. Vergaderingen (week 3) 

Om te evolueren naar inclusieve vergaderingen, zijn twee tips mee te nemen: 

a. Geef ruimte en gehoor aan elke stem. Uit onderzoek blijkt namelijk dat vrouwen minder 
worden gehoord tijdens vergaderingen dan mannen. Een extreem voorbeeld hiervan is dat 
er gevallen zijn waarbij een idee van een vrouw wordt genegeerd, terwijl datzelfde idee, 
gebracht door een mannelijke collega, 20 minuten later op applaus wordt onthaald.  

b. Een effectieve manier om vrouwen de kans te geven zich verder te ontplooien in een 
organisatie, is door het inbouwen van flexibiliteit en vertrouwen in de organisatiecultuur. 
Stel uzelf de vraag of het echt nodig is om constant op bureau te zitten tijdens het werk. 
Zaken zoals glijdende werkuren, thuiswerk, flexwerk, enz. vinden in toenemende mate hun 
weg in de werkplek, en vaak met goede resultaten. Ze stellen werknemers in staat om hun 
werk beter af te stemmen op hun privéleven. Zo is het een goed idee om vergaderingen 
zoveel mogelijk tussen 9u en 17u te laten doorgaan. Op die manier wordt geen inbreuk 
gedaan op het privéleven en kunnen zowel mannen als vrouwen flexibel omgaan met de rest 
van hun werktijd.  



  



4. Promotie (week 4) 

Er zijn gevallen bekend waarbij, bijvoorbeeld tijdens jaarlijkse performance reviews, het 
management – vaak uit goede bedoelingen – mogelijke pistes voor doorgroei uitsluit bij bepaalde 
vrouwen. Zo zou een vrouw met het nodige potentieel niet in aanmerking komen voor promotie 
omdat ze toch niet bereid zou zijn om met haar gezin naar het buitenland te verhuizen voor een paar 
jaar. Dergelijke voorveronderstellingen, zonder afstemming met de persoon in kwestie, sluiten 
deuren voor getalenteerde vrouwen. 

Wanneer aan de vrouw in kwestie echter de vraag wordt gesteld of ze bereid zou zijn een rol op te 
nemen in het buitenland, indien ze wordt aangemoedigd en begeleid in die keuze, dan blijkt uit reële 
cases dat die persoon een zeer performante en loyale medewerker blijkt. 

Reflectieopdracht: Sta bij de volgende promotieronde stil bij jouw mogelijke voorveronderstellingen 
en stel vrouwen de vraag op welke manier ze een volgende stap kunnen zetten in hun carrière.  

 

5. Mentoring versus Sponsoring (week 5) 

“Vrouwen worden te vaak gementord, en te weinig gesponsord”.  

 

Deze stelling houdt in dat een mentor vooral in samenwerking met de mentee carrièreobjectieven 
uitstippelt en meehelpt denken over de stappen die de mentee kan zetten om carrière te maken. 
Dat is zeer belangrijk, maar niet voldoende. Een mentor schiet namelijk te kort bij het omzetten van 
die woorden naar daden. Mentors praten dus vooral. Ze geven richting en visualiseren de toekomst. 
Een sponsor daarentegen onderneemt actie om deze visie waar te maken. Een sponsor geeft 
geloofwaardigheid in een organisatie en lobbyt actief voor de carrière van de vrouw die hij/zij onder 
de vleugels neemt. 

Sponsoring is interessant voor zowel de sponsor als de gesponsorde. De persoon die gesponsord kan 
sneller doorgroeien naar hogere functies en kan op extra steun rekenen bij tegenslagen. De sponsor 
krijgt toegang tot een nieuw netwerk en kan rekenen op een gemotiveerde medewerker.  

Doe-opdracht: Sponsor een vrouwelijk talent! 

Laat je inspireren door Credit Suisse https://www.youtube.com/watch?v=XWb4N-5XcM8. 



 

 

 

6. Deeltijds werk (week 6) 

Vrouwen werken vaker deeltijds dan mannen. Dit hangt onder meer samen met de zorgfunctie die 
tot op heden nog zwaarder doorweegt bij de vrouw dan bij de man. 

Doe-opdracht: Maak binnen je team duidelijk dat mannen ook de mogelijkheid hebben deeltijds te 
werken om een betere work-life balans te bekomen. Enkel indien er een evenwicht zit in halftijds 
werk kan dit zich vertalen in meer gelijkheid in doorgroei op het werk. 

Voordelen van deeltijds werk vind je hier: https://www.youtube.com/watch?v=0_kDpKxLpT8 

 

 

LGBT: 

1. Informele netwerkrelaties (week 1) 

Op de werkvloer dragen informele relaties vaak bij tot het creëren van doorgroeimogelijkheden. 
Door de bestaande (machts)structuren en mechanismen rond gender kan het echter zijn dat niet 
iedereen dezelfde kans krijgt om een netwerk uit te bouwen. Soms wordt er wel eens gesproken 
over het informele ‘Old Boys’-netwerk waar je maar moeilijk toegang toe krijgt als je niet tot de 
“juiste groep” behoort. 

Een netwerk van personeelsleden die LGBTI+ zijn, kan een belangrijk middel zijn om meer kansen te 
creëren op de werkvloer zodat iedereen zichzelf kan zijn en een netwerk kan uitbouwen dat 
ondersteuning biedt of bijdraagt aan doorgroeimogelijkheden. 

Zie bv. https://www.accenture.com/us-en/company-lesbian-gay-bisexual-transgender  

Het netwerk kan duidelijk maken dat er plaats is in het bedrijf voor seksuele diversiteit en 
genderdiversiteit, ook naar klanten, partners en toekomstige werknemers, en kan expertise delen 
binnen de organisatie. Werknemersgroepen die divers zijn kunnen betere en meer weloverwogen 
keuzes maken. In een bedrijf waar diversiteit gevierd wordt, durven mensen vaak assertiever te zijn 
om hun unieke visie in te brengen en hun talenten volop in te zetten. Zichtbare diversiteit in je 
personeel zie je ook weerspiegeld in de doelgroep die je aanspreekt en draagt bij tot een sterk 
imago.  

TIP: Stimuleer of sponsor een netwerk in je bedrijf. Financieel en logistiek, maar ook door 
communicatie en zichtbaarheid.  

 

2. Coming-out – meer welzijn en beter voor het bedrijf (week 2) 



De werkplaats krioelt van kleine hints over iemands persoonlijkheid of iemands leven die op zich 
niets te maken hebben met de job die men uitvoert. Dat kan gaan van een informeel gesprek aan de 
koffiemachine over een hobby of een weekendactiviteit, tot een familiefoto op het bureau. De 
meeste mensen geven indirect of direct hints over wie ze zijn. Open kunnen zijn op de werkplek is 
voor velen dan ook een vanzelfsprekendheid.  

Moeten verbergen wie je bent of wat de naam is van je partner omdat je niet zeker bent of het veilig 
is om deze informatie prijs te geven, kan enorm isolerend werken. Het kan een negatieve impact 
hebben op je welzijn op het werk en zelfs ten koste gaan van retentie, productiviteit en engagement.  

Het coming-out dilemma of de cost of thinking twice illustreert dit duidelijk. Een lesbische collega is 
tijdens het weekend haar 10-jarig samenzijn met haar vriendin gaan vieren. Maandagochtend vraagt 
haar collega wat ze dat weekend gedaan heeft. Onderstaand schema toont het hele denkproces dat 
op deze vraag volgt en de negatieve consequenties die een simpele vraag kan hebben: 
 

 
 
 
Werknemers die zichzelf kunnen zijn, zijn gelukkiger 
 
Mensen kiezen helemaal zelf of ze een coming-out doen of niet. LGBTI+personen moeten voor 
zichzelf uitmaken of de omgeving waarin ze zich bevinden veilig is voor ze de beslissing nemen om 
een deel van hun identiteit prijs te geven. Maar wie open is, voelt zich vaak gelukkiger en gaat beter 
presteren. Een inclusieve werkomgeving kan de openheid creëren om mensen de kans te geven zich 
te outen.  

 

3. Een open cultuur (week 3) 

Een open en inclusieve cultuur is voor seksuele diversiteit en genderdiversiteit positief binnen je 
organisatie. Werknemers voelen zich beter en zijn meer betrokken, je trekt meer talent aan en de 
samenwerking, innovatie en productiviteit worden gunstig beïnvloed.  

Topmanagers en directie hebben een grote invloed op de waarden en cultuur die heersen in het 
bedrijf. Een specifieke boodschap uitdragen kan het verschil maken tussen het creëren van een open 



cultuur waar diversiteit gezien wordt als een meerwaarde of het mislopen van talent. Zie bv. 
hierover deze boodschap van de CEO van JP Morgan Brazil 
https://www.youtube.com/watch?v=XyBD23dTtIQ. 

a. Toon je betrokkenheid door zowel intern als extern een boodschap te brengen 
waarbij jouw organisatie positief kijkt naar seksuele en genderdiversiteit en een 
inclusieve werkomgeving aanbiedt.  

b. Jouw personeelsleden die LGBT zijn, zullen het positief ontvangen en de andere 
personeelsleden zien er het belang van in. Extern zullen mensen aangetrokken 
worden tot de open omgeving die jouw bedrijf is.  

Zie onder andere hoe personeelsleden positief kijken naar de boodschap van het topmanagement 
bij Credit Suisse https://www.youtube.com/watch?v=pkwGbrBH0cg  

Je vindt de boodschappen van heel wat topmanagers hier https://www.ft.com/content/ad09c14e-
70dc-11e5-9b9e-690fdae72044  en ook hier https://www.out-standing.org/nominations/2017-role-
models/2017-leading-50-ally-executives/  

 

4. Het roze plafond (week 4) 

Een coming-out is een persoonlijke keuze waarbij LGBTI+personen voor zichzelf uitmaken of de 
omgeving waarin ze zich bevinden voldoende veilig is om hun identiteit prijs te geven.  

Topmanagers die LGBTI+ zijn geven vaak aan dat ze de omgeving niet veilig vinden en velen blijven 
dan ook in de kast.  

Lord Browne, ex CEO van BP, schreef een boek, The Glass Closet, over de moeilijkheid om 40 jaar 
lang zijn persoonlijke leven verborgen te houden op de werkvloer en in het openbaar en hoe hij 
uiteindelijk door anderen ge-out werd. Bekijk zijn getuigenis: 
https://www.youtube.com/watch?v=7awjlgik9sU     

CEO van Lloyds of London Inga Beale vertelt meer over haar coming-out als biseksueel in deze video 
https://www.bloomberg.com/news/videos/2017-12-11/lloyds-ceo-on-coming-out-as-a-professional-
video en dit interview https://www.theguardian.com/business/2016/jan/23/inga-beale-use-words-
people-uncomfortable-with-lesbian-gay-lloyds   

 
 

5. Reverse mentoring (week 5) 

Bij reverse mentoring wordt het proces van ‘mentoring’ omgedraaid. In plaats van dat een oudere 
werknemer of manager een jongere, nieuwe werknemer met minder ervaring onder de vleugels 
neemt, neemt de jongere, nieuwe werknemer de oudere mee op sleeptouw. Reverse mentoring 
komt vaak voor in sectoren die werken rond nieuwe (digitale) technologieën om zo hun personeel 
op de hoogte te houden van de allerlaatste ontwikkelingen. Maar ook om meer te weten te komen 
over jonge klanten of diversiteit kan reverse mentoring een handige tool zijn. 



A number of Accenture’s Managing Directors have been reverse mentored by members of 
the lesbian, gay, bisexual and trans staff network. This has provided senior leaders with an 
opportunity to ask questions they may not normally feel comfortable asking in public and 
has given them a more intimate insight into the challenges and experiences of lesbian, gay, 
bisexual and trans staff at Accenture. (Stonewall UK workplace guides) 

Ook Lloyds of London past het principe toe: http://fortune.com/2017/06/13/lloyds-ceo-igna-beale-
bisexual/  

Brigadier Generaal Tammy Smith was de eerste officier van het Amerikaanse leger die openlijk sprak 
over haar LGBT zijn. In a touching account of working under the policy known as 'Don't ask, don't 
tell', getuigde Generaal Smith over haar innerlijke strijd om haar passie voor het dienen van haar 
land te combineren met haar engagement om eerlijk te zijn tegenover zichzelf en haar partner. 
https://www.youtube.com/watch?v=rehOp7IzbQE  

 

6. Intersectionaliteit (week 6) 

Diversiteit betekent dat mensen verschillende identiteitskenmerken kunnen hebben die net als 
gender en seksualiteit een rol spelen op de werkvloer. Wees je dus bewust van de vele vormen die 
diversiteit kan aannemen en het feit dat je omwille van verschillende kenmerken gediscrimineerd 
kan worden of minder kansen hebt.   

Een inclusieve werkvloer betekent dat je aandacht hebt voor diverse identiteitskenmerken en een 
specifieke beandering van verschillende kenmerken bekijkt en hoe al deze facetten de positie van 
mensen in het bedrijf/organisatie bepalen. 

 

 



4.3. Op organisatie- en HR niveau  
 

4.3.1. E-learning module voor HR en teamleads rond normen en onbewuste 
vooroordelen 

Deze module van het e-learningplatform (individueel) gaat in op de normen die in onze maatschappij 
bestaan rond seksualiteit en gender. Door bewustzijn en een kritische kijk op deze normen bij te 
brengen, wordt het mogelijk om onbewuste vooroordelen rond seksuele diversiteit en 
gender(diversiteit) aan te pakken. 
 

E-learning: HR-beleid en de inclusieve 
werkvloer 
 

SLIDE 1: Intro:  
 
Jouw bedrijf of organisatie wil werk maken van een inclusieve werkvloer die de waarde erkent van 
diversiteit. Het hr-beleid speelt hierin een belangrijke rol.  
 
In onze basismodule kon je al heel wat te weten komen over LGBT’s (holebi's en transgenders, ofwel 
Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender) en hoe gendernormen diep ingebakken zitten in onze 
maatschappij. Hierdoor hebben we allemaal bepaalde vooroordelen over anderen. En dat geldt ook 
over hoe we LGBT-personen zien.  

Vaak is het vrij eenvoudig om enkele stappen te zetten zodat je normen kan doorbreken en je eigen 
vooroordelen minder een rol zullen spelen. Ook het kruispuntdenken of intersectionaliteit kwam in 
de basismodule al aan bod en heeft ook invloed op de positie van mensen op de werkvloer. In het 
beleid van je organisatie is het dan ook belangrijk zowel rekening te houden met de specificiteit van 
gender en seksualiteit als de intersecties met andere identiteitskenmerken.  

In deze module krijg je interessante tips en voorbeelden voor jouw hr-beleid. Zo leer je hoe je meer 
divers kan recruteren en ontdek je hoe je onbewuste vooroordelen (unconsious bias) kan 
doorbreken. Ook leer je hoe je het HR-beleid kan inzetten om een meer inclusieve werkomgeving te 
creëren. 

Wil je graag een training voor je team koppelen aan deze module, contacteer ons dan via 
info@kliqvzw.be.  

 

SLIDE 2: Is er een probleem in ons bedrijf? 

Bedrijven en organisaties nemen een voorsprong als ze inzetten op een inclusieve bedrijfscultuur. 
Sommige bedrijven doen dit al, of denken dat hun organisatie al inclusief is. Vaak is er bij hen echter 
ook nog ruimte voor vooruitgang. 



Of misschien denk je wel: er hebben zich bij ons nooit problemen voorgedaan of er werken bij ons 
helemaal geen LGBT’s.  

Kijk alvast even naar volgende video: 

https://www.youtube.com/watch?v=S9gkgP1RV0c&t=  

 

 

SLIDE 3: Wat is de meerwaarde van diversiteit op de werkvloer? 

### Open for business  

Dat een bedrijf inzet op inclusie en diversiteit, isniet enkel goed voor de werknemers, maar het is 
economisch ook slim. 

Open for business, een initiatief van enkele grote multinationals als Google en EY, maakte een 
business case op vanuit het bestaande onderzoek die aantoont dat een inclusieve werkcultuur goed 
is voor economieën, bedrijven én werknemers. 

Op hun [website](https://www.open-for-business.org/downloads/) kan je het volledige rapport 
downloaden. 

Waarvoor denk jij dat een inclusieve cultuur goed is? 

 Collega's werken beter samen. 
 Er is een hoger niveau van innovatie en creativiteit. 
 Je zal meer talent aantrekken. 
 Werknemers zijn meer gemotiveerd en betrokken bij hun job. 
 Werknemers hebben een beter mentaal welzijn. 

Zijn er andere voordelen waar je aan denkt? 

Deze CEO's geven je in onderstaande video al een deel van het antwoord! 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=79&v=kqbNIcQyChw 

 

SLIDE 4 

Heb je alle antwoorden aangeduid? Dat klopt! 

Het rapport van Open for business toont aan dat er een sterke correlatie is tussen een inclusieve 
werkomgeving en zo'n 30 indicatoren zoals samenwerking binnen teams, innovatie, productiviteit, 
merkimago... 

Ook het onderzoek [‘The Business Impact of LGBT-Supportive Workplace 
Policies’](https://williamsinstitute.law.ucla.edu/wp-content/uploads/Business-Impact-of-LGBT-
Policies-May-2013.pdf) toont in een review van 36 onderzoekstudies een sterke correlatie aan 



tussen een werkvloer met een open klimaat voor holebi’s en transgenders, en betere (mentale) 
gezondheid, meer jobtevredenheid en sterkere betrokkenheid bij de job. 

Dat een inclusieve werkvloer deze positieve gevolgen heeft, hoeft niet te verwonderen, als je 
onderstaande cijfers bekijkt. 

 

 

 

Deze cijfers zijn het gevolg van de heersende gendernormen waarover je meer te weten bent 
gekomen in onze basismodule __Alles wat je altijd al wilde weten over holebi's en transgenders__. 

Door ons bewust te zijn van die normen en mechanismen rond gender creëren en door ze te 
doorbreken, kunnen we een open en betere werkomgeving voor holebi’s en transgender creëren.  

En dat heeft niet alleen een positief gevolg op de cijfers rond welzijn, aanvaarding en discriminatie, 
maar leidt tot een werkomgeving die positiever is voor alle werknemers, LGBT+ en niet-LGBT+. 



Kijk ook eens op [onze website](https://www.kliqworks.be/business-case/) voor meer info over de 
business case voor diversiteit en inclusie. 

 

SLIDE 5: Nieuwe personeelsleden 

Hoe zet je nu de stap naar meer diverse teams en een inclusieve werkvloer? Doorloop eens de 
__[inclusiescan](https://www.kliqworks.be/inclusion-scan/)__ van KliQ Works. Daaruit haal je al heel 
wat inspiratie. 

 

In deze module komt het hr-beleid aan bod. In dit eerste deel nemen we het __aantrekken van 
nieuwe personeelsleden__ onder de loep.  

We bekijken eerst hoe je, via onder meer de jobadvertentie, ervoor kan zorgen dat je een grotere 
diversiteit krijgt onder sollicitanten. Ook de sollicitatieprocedure komt aan bod. 

 

SLIDE 6: De jobadvertentie 1/ 

 

De jobadvertentie is vaak het eerste contact dat een potentiële werknemer met je bedrijf heeft. Die 
advertentie kan meteen het verschil maken of een interessante nieuwe werkkracht zich kandidaat 
zal stellen of niet. 

 

Stel je voor dat Samira, een lesbisch meisje, of Charlie, een non-binair persoon, een erg interessant 
profiel hebben voor de functie die in jouw bedrijf vrijkomt.  

Wat zou je met de jobadvertentie kunnen doen zodat ze solliciteren? Welke mogelijke drempels 
zouden hen kunnen weerhouden om zich kandidaat te stellen? 

 

SLIDE 7: De jobadvertentie 2/ 

Tips voor een meer inclusieve jobadvertentie: 

 

## V/M/X 

 

Voeg je bij de functietitel V/M/X toe dan toon je dat jouw bedrijf/organisatie bewust met 
genderidentiteit bezig is.  



 

Het is een eenvoudige manier om mensen zich meteen meer welkom te doen voelen. Zo hoeft 
iemand die non-binair is zich niet af te vragen of die wel binnen de vakjes van het bedrijf past. 
Iemand met een vrouwelijke genderidentiteit zal misschien sneller solliciteren voor een functie die 
vaak door mannen wordt ingevuld.  

 

## Non-discriminatieclausule 

 

Je kan dezelfde boodschap geven of nog versterken door een non-discriminatieclausule toe te 
voegen.  

 

Zo kan je schrijven: 

_We moedigen iedereen aan om te solliciteren ongeacht seksuele oriëntatie en genderidentiteit_. Je 
voegt er best ook een aantal andere kenmerken aan toe, zoals etnisch-culturele achtergrond, 
leeftijd, beperking of andere kenmerken. 

 

Je kan het nog positiever maken door te benadrukken dat diversiteit binnen teams gezien wordt als 
een meerwaarde. 

 

## Bepaalde groepen stimuleren 

 

Zijn bepaalde groepen erg onzichtbaar in het personeelsbestand? Je kan er dan voor kiezen om 
bepaalde groepen aan te moedigen om te solliciteren. ILGA-Europe, de Europese koepel van holebi-, 
trans en intersekse organisaties, schrijft bijvoorbeeld in jobadvertenties: 

_Trans/gender-variant individuals, as well as people from ethnic and racial minority backgrounds are 
encouraged to apply._ 

 

## Competenties omschrijven 

 

Denk ook eens goed na over de competenties en hoe je ze omschrijft. Soms reproduceren 
competenties (bv. voor een receptiemedewerker, een fabrieksarbeider of een manager) onbewust 
de stereotypen die over het beroep bestaan. Formuleer je competenties zo dat je echt focust op 
talenten ipv genderstereotype verwachtingen.  



 

## Enkel LGBT? 

 

Trek je met deze tips vooral meer LGBT personen aan? Neen, [onderzoek van de Center for talent 
innovation](http://www.talentinnovation.org/_private/assets/OutInTheWorld_Infographic-CTI.pdf) 
wees uit dat personen die zichzelf LGBT ally (bondgenoot) noemen, eerder solliciteren als ze zien dat 
een bedrijf een inclusief beleid voert. Een dubbele positieve uitkomst dus! 

 

SLIDE 8: De jobadvertentie 3 

 

## Mannelijke of vrouwelijke functietitels? 

 

Hoe kan je ervoor zorgen dat je functietitels ook inclusief zijn? Gebruik je bijvoorbeeld 
medewerker/medewerkster of net niet? Ga je best op zoek naar drie vormen die overeen komen 
met V/M/X. 

 

Wij raden aan de volgende handige tool te gebruiken gebaseerd op het project CO.BR.A (Gender in 
het Competentie- en Beroepenrepertorium voor de Arbeidsmarkt). Deze tool legt de nadruk op 
neutrale termen.  

 

### Stap 1: Stel vast onder welke categorie de benaming taalkundig valt: 

1. Neutraal: termen als –kundige, -kracht, -hoofd… 

bv. leerkracht, montageoperator, winkelbediende, verzorgende 

2. Mannelijk gemarkeerd: termen met –heer, -man, -gast, -jongen… 

bv. daktimmerman, cameraman, meestergast, leerjongen 

3. Mannelijk ongemarkeerd: termen die neutraal gebruikt kunnen worden en taalkundig 
vervrouwelijkt kunnen worden 

bv. leraar, arbeider, chauffeur, schilder, medewerker, consulent, kassier, handlanger 

4. Vrouwelijk gemarkeerd: termen met –vrouw 

bv. vroedvrouw 

### Stap 2: Voer per categorie volgende aanpassingen uit: 



1. Neutraal: benaming laten staan 

2. Mannelijk gemarkeerd 

* Vervang de benaming door een neutrale vorm als die bestaat. 

* Indien er geen neutrale vorm beschikbaar is, gebruik een mannelijk ongemarkeerde vorm. 

* Indien er geen mannelijk ongemarkeerde vorm beschikbaar is, kijk of er een goede Engelse 
benaming ter beschikking is (bv. Director of Photography (DOP) voor cameraman). Gebruik in laatste 
instantie, wanneer er geen andere mogelijkheid is, de mannelijk gemarkeerde vorm (bv. 
daktimmerman). 

3. Mannelijk ongemarkeerd 

* Vervang de benaming door een neutrale vorm als die bestaat (bv. leraar --> leerkracht, 
verpleegster --> verpleegkundige). 

* Indien er geen neutrale vorm beschikbaar is, laat de mannelijk ongemarkeerde vorm staan (bv. 
magazijnarbeider, heftruckbestuurder, begeleider kinderopvang). 

4. Vrouwelijk gemarkeerd 

* Vervang de benaming door een neutrale vorm als die bestaat (bv. lerares --> leerkracht, 
verpleegster --> verpleegkundige). 

* Indien er geen neutrale vorm beschikbaar is, gebruik de mannelijke ongemarkeerde vorm (bv. 
secretaresse --> administratief medewerker, schoonmaakster --> schoonmaker). 

* Indien er geen neutrale of mannelijk ongemarkeerde vorm beschikbaar is, kijk of er een goede 
Engelse benaming ter beschikking is. Gebruik in laatste instantie, wanneer er geen andere optie is, 
de vrouwelijk gemarkeerde vorm (bv. vroedvrouw). 

5. Twijfelgevallen: sector consulteren! 

### Stap 3: Voeg aan elke functiebenaming (m/v/x) toe. 

 

(gebaseerd op: Lievens , Pyck, Demuynck, Dequeecker, Van Nuland, & Liessens. (2008). Gezocht : 
Vroedvrouw (M/V): Beschrijving van een gendermainstreamingsproces in een institutionele setting : 
Gender in het Competentie- en Beroepenrepertorium voor de Arbeidsmarkt (CO.BR.A) (Rapporten 
van het Centrum voor Genderstudies UGent 5). Gent: Academia Press. 

 

SLIDE 9: De jobadvertentie 4 

## Focus op diversiteit 

 



Je kan er als bedrijf of organisatie ook voor kiezen om je advertentie te focussen op een specifiek 
doelpubliek dat je wil aantrekken. 

 

Hieronder zie je een advertentie van HR rail die verscheen in __[ZiZo](https://zizo-online.be/)__, het 
magazine uitgegeven door de Vlaamse holebi- en transgenderkoepel çavaria.  

In de advertentie vertelt een transpersoon het persoonlijke verhaal van een transitie bij de Belgische 
spoorwegen. HR rail toonde hiermee aan een open en inclusieve werkvloer belangrijk te vinden.  

 

Dankzij deze advertentie kreeg HR rail heel wat sollicitaties van transpersonen. 

 

(Bron: ZiZo) 

 

SLIDE 10: Een bedrijf om je in te herkennen 

## De bedrijfswebsite 

 



Nog een manier waardoor sollicitanten zich welkom voelen bij een bedrijf of organisatie, is door de 
communicatie op de website. Veel sollicitanten nemen er een kijkje om een idee te krijgen van het 
bedrijf of de organisatie. 

 

1. Hecht jouw bedrijf/organisatie belang aan diversiteit, wijdt er dan een pagina aan bv. onder 
de sectie 'Over ons' en vermeld er expliciet verschillende vormen van diversiteit. Misschien 
is er wel een __LGBT+-netwerk__ actief dat zich kan __voorstellen__. Betrek alleszins je 
werknemers. Misschien willen ze zelf een _divers_ uithangbord zijn voor het bedrijf waar ze 
graag werken. 

 

 

[![21db7d6e729d.png](https://kliq-platform.s3-eu-west-
1.amazonaws.com/21db7d6e729d.png)](https://www.mil.be/nl/artikel/regenboogspot-op-defensie) 
(met deze code voeg je een foto in en voeg je een link toe) 

Voorstelling LGBT-netwerk van Defensie (bron: website Defensie) 

2. Een __statement__ van iemand uit het __topmanagement__, zoals de CEO of de diversiteit- 
en inclusieverantwoordelijke, kan een groot verschil maken. Zorg er dan voor dat het geen 
algemeen statement is, maar dat het __verschillende vormen van diversiteit expliciet 
vermeldt__. Een eenvoudige manier om mensen duidelijk te maken dat de organisatie voor 
inclusie gaat. 

Boodschap over Idahot (de Internationale Dag tegen Holebi- en Transfobie) (bron: website Ikea) 



3. Toon de diversiteit waar je bedrijf voor staat ook in __foto's__ die op de website verschijnen 
en mensen die __aan het woord__ komen. 
 

 

De werknemers van IKEA (bron: website Ikea) 

 

### Enkele voorbeelden waar je inspiratie kan opdoen: 

* De website van __[Accenture](https://www.accenture.com/be-en/company-diversity)__ over 
diversiteit en inclusie, en specifiek ook genderidentiteit en seksuele oriëntatie, met verschillende 
boodschappen uit het topmanagement, bv. vanop het Wereld Economisch Forum in Davos. 

* Op de internationale website van Accenture vind je __[een persoonlijk verhaal rond 
genderdiversiteit](https://www.accenture.com/us-en/company-joanne-mcmorrow-outside-of-
stereotypes)__. Verhalen zijn altijd sterk, net als in de advertentie van de spoorwegen die je eerder 

zag. 

Bron: website Accenture 

## Het KliQ Works charter 

Je kan ook een charter tekenen en op je website plaatsen. Het __[charter van KliQ, Vlerick Business 
School en VOKA](https://www.kliqworks.be/inclusion-charter/)__ is zo een voorbeeld, maar je kan 
ook zelf een charter opstellen. 



 

 

 

SLIDE 11: Een inclusieve campagne 

Tot slot geven we een campagne mee van het Britse leger. Het Britse leger koos voor een campagne 
die mensen met verschillende achtergronden moest aanspreken om een diverse instroom te 
verzekeren. 

Ze creëerden een uitgebreid campagneplan, gebaseerd op onderzoek met verschillende 
campagnemomenten via: 

* opvallende aankondigingen op radio, cinema, tv en sociale media 

* boodschappen op maat 

* een campagnewebsite 

* gebruik van specifieke jobsites 

 

Hieronder kan je een voorbeeld zien uit de campagne: 

https://www.youtube.com/watch?v=Q1vCe3BAnws  

Enkele van hun aanbevelingen: 

* Ontwikkel een LGBT-inclusieve reis van de sollicitant 

* Communiceer dat je LGBT-inclusief bent: als je goed werk doet, moet je er ook over praten 

* Gebruik authentieke stemmen uit je eigen organisatie 

* Denk aan wat het opbrengt op lange termijn. De campagne kende soms tegenkanting, maar had op 
lange termijn een heel positief effect. 



* Verzamel data en reacties en zie hoe na verloop van tijd er een verschil ontstaat. 

 

SLIDE 12: De sollicitatie 

In de volgende stap kijken we naar de sollicitatieprocedure. Hoe kan je in de procedure drempels 
wegnemen die er mogelijk zijn rond seksuele diversiteit en genderdiversiteit, zoals onbewuste 
vooroordelen? Hoe zorg je ervoor dat vooral talent centraal staat?  

 

### Tip 1: Stel een divers selectiepanel samen 

Een panel samenstellen waarin mensen met diverse achtergronden zitten, helpt om minder snel 
beslissingen te nemen vanuit onbewuste vooroordelen. Door mensen met verschillende 
achtergronden en competenties te laten oordelen, is de kans groter dat elk van hen zal focussen op 
andere aspecten en vooroordelen meer uitgevlakt worden. 

* Laat je selectoren een training volgen rond onbewuste vooroordelen en normkritisch denken. Ze 
zullen zo betere keuzes maken. 

### Tip 2: Gebruik heldere selectiecriteria 

* Beoordeel kandidaten op helder geformuleerde criteria om minder beïnvloed te worden door 
onbewuste vooroordelen. 

* Spits je criteria zoveel mogelijk toe op wat je echt verwacht van de kandidaat en hou ook rekening 
met potentialiteit.  

* Denk ook eens na of je criteria misschien een (gender)stereotiepe invulling hebben. Dat kan er 
soms toe leiden dat sommige kandidaten zich niet in de verwachtingen herkennen. Zo worden 
verwachtingen rond leidinggevenden vaak gedefinieerd vanuit het stereotiepe idee dat een leider 
hard moet zijn en beslissingen moet doorvoeren, terwijl "zachtere" competenties als bemiddeling 
genegeerd worden. Nochtans kan dit bijdragen aan meer diversiteit onder leidinggevenden. 

### Tip 3: Hanteer inclusief taalgebruik 

Door mensen op de juiste manier aan te spreken, voelen ze zich meer welkom.  

KliQ Works heeft een e-module rond inclusief taalgebruik. Als belangrijkste regel geldt: ga er niet van 
uit dat je kan zien of iemand zich man, vrouw, geen van beiden of allebei voelt en welke relatie(s) 
iemand heeft. Wellicht is het ook helemaal niet relevant in het gesprek. Het kan wel een opening zijn 
om te benadrukken dat het bedrijf/organisatie veel belang hecht aan diversiteit en inclusie. Vertel er 
iets over en je kan aan alle sollicitanten vragen hoe ze graag willen aangesproken worden. Op die 
manier creëer je een opening om met sollicitanten (ook niet-LGBT) te spreken over het belang van 
diversiteit. Je biedt zo ook de keuze tijdens het gesprek om al dan niet een coming-out te doen als 
holebi of transpersoon. Sommige sollicitanten zullen dit relevant vinden om te weten te komen of ze 
hier open over kunnen zijn op de werkvloer. 



### Tip 4: Maak je proeven inclusief 

Bij het opmaken van proeven en vragen voor een sollicitatie sijpelen ongetwijfeld bepaalde normen 
en vooroordelen door. Niet iedereen zal zich daardoor kunnen herkennen in bepaalde situaties of 
proeven die worden voorgelegd. Zowel personen die LGBT zijn als die niet-LGBT zijn, herkennen zich 
niet altijd in wat gezien kan worden als een “normatieve” situatie.  

* Vraag je ook hier weer af wat je echt verwacht. 

* Vermijd zoveel mogelijk situatieschetsen die niet voor iedereen herkenbaar zijn.  

* Gebruik diverse selectie-instrumenten: zo geef je meer kansen aan talent om zich te tonen en 
wordt de kans op onbewuste vooroordelen weer kleiner. 

* Vertrek vanuit het idee van universal design en creëer daardoor zo weinig mogelijk barrières.  

 

SLIDE 13: The cost of thinking twice - 1/2 

Tijdens het leven van een holebi of transpersoon zijn er vele momenten waarop je moet nadenken 
over een coming-out.  

Neem het voorbeeld van Sara die afgelopen weekend haar 10-jarig samenzijn vierde met haar 
vriendin Robin. En denk nu aan volgende situaties: 

* Sara zit in een sollicitatiegesprek. Eén van de interviewers vraagt haar voor het gesprek hoe haar 
weekend was. 

* Sara is net een nieuwe job begonnen. Aan het koffiezetapparaat op maandagochtend vraagt haar 
nieuwe collega wat ze afgelopen weekend heeft gedaan. Tijdens de lunch krijgt ze dezelfde vraag 
van haar teamcoach. 

* Sara ontmoet een nieuwe klant. De klant praat over het mooie weer van het voorbije weekend en 
vraagt of ze er van genoten heeft. 

Wat zou deze vraag voor Sara kunnen betekenen? Welke invloed zou deze simpele vraag kunnen 
hebben? Hoe denk je dat Sara zal antwoorden? 

SLIDE 14: The cost of thinking twice - 1/2 

 

Voor Sara zal er wellicht een heel proces op gang komen om te weten wat ze moet antwoorden. Dat 
zou bv. dit kunnen zijn: 



 

In dit voorbeeld van IBM maakt Peter een nog complexere gedachtengang: 

 

 

Wat deze voorbeelden duidelijk maken is dat holebi's en transpersonen vaak bezig zijn met 
'zichtbaarheidsmanagement’. Zichtbaarheidsmanagement is de strategie die men hanteert om al 
dan niet openlijk seksuele oriëntatie, genderidentiteit en/of genderexpressie te tonen. 



 

Openlijk uit de kast zijn verhoogt het risico op directe discriminatie of negatieve opmerkingen. Het 
verborgen houden verhoogt dan weer de kans op stress en een lager welzijn. En aan het hele proces 
gaat heel wat energie verloren. 

 

Maak het allemaal wat eenvoudiger met een inclusieve werkomgeving: 

* Geef tijdens het sollicitatiegesprek aan dat het bedrijf diversiteit heel erg waardeert en dat 
iedereen op het werk zichzelf kan zijn. 

* Laat op je website duidelijk blijken dat je LGBT-inclusie belangrijk vindt. 

* Doorloop de __[inclusiescan](https://www.kliqworks.be/inclusion-scan/)__ van KliQ Works en 
deze e-module voor nog meer tips om een welkome omgeving te creëren. 

 

__Wanneer LGBT-personen van bij de sollicitatie weten dat ze open kunnen zijn en de keuze hebben 
om hun identiteit niet te verbergen, dan zal heel het bovenstaande proces alvast op de werkvloer 
heel wat minder energie vragen. De motivatie en betrokkenheid zal daarentegen sterk vergroten.__ 

 

* Laat altijd de keuze (ook bij personeelsbevragingen) aan de werknemer zelf om al dan niet open te 
zijn over bepaalde identiteitskenmerken. 

 

SLIDE 15: Trans en solliciteren 

 

Sommige zaken kunnen zich in de sollicitatieprocedure voordoen die specifiek samenhangen met de 
genderidentiteit of de genderexpressie van de sollicitant: 

 

* Heeft een persoon een gat in het cv, denk er dan aan dat hier heel wat, ook persoonlijke, redenen 
voor kunnen zijn. Zo kan een transpersoon bijvoorbeeld een periode bezig geweest zijn met een 
transitie. 

* Staat er een V of een M op één van de documenten? Denk er dan aan dat het kan dat de persoon 
die voor je komt zitten een andere genderexpressie kan hebben die niet met de M of V overeen 
komt.  

* Hou er rekening mee dat sommige personen na hun transitie niet als trans willen geïdentificeerd 
worden. 

 



Creëer vooral altijd openheid aan het begin van je gesprek (dat kan zelfs gewoon door een 
regenbooglint/rainbow lanyard te dragen). 

Maar maak ook duidelijk dat mensen zich niet verplicht moeten voelen om bepaalde zaken te 
verantwoorden. Uiteindelijk wil je vooral laten weten dat iedereen zich thuis kan voelen én dat je 
vooral benieuwd bent naar de talenten en competenties van de persoon die voor je zit. 

Lees ook eens deze interessante brochure: 

 

[![38218051a860.png](https://kliq-platform.s3-eu-west-
1.amazonaws.com/38218051a860.png)](https://cavaria.be/sites/default/files/2013_brochure_trans
genders_op_het_werk_0.pdf) 

 

Download de brochure hieronder: 

 

SLIDE 16: Deel 2: Inclusie op de werkvloer 

Je hebt al heel wat inspiratie opgedaan om op een inclusieve manier talent aan te trekken. 

 

In dit tweede deel kijken we hoe het hr-beleid ook op de werkvloer voor meer inclusie kan zorgen. 

 

We beginnen met de eerste dag van een nieuwe collega: 

https://www.youtube.com/watch?v=idAfi12hgEw  

 

SLIDE 17: De eerste dagen 

## Een boodschap voor nieuwe werknemers 

 



Tijdens de eerste dagen leren nieuwe collega's over het reilen en zeilen van hun nieuwe werkplek. 
Het ideale moment om een boodschap mee te geven rond diversiteit: 

* Neem tijdens de introductiedagen de tijd om het met alle __nieuwe collega's__ te hebben over 
__diversiteit__ op de werkvloer. Bespreek de visie die het bedrijf hierover heeft en maak duidelijk 
dat een inclusieve werkvloer __iedereen ten goede komt__. 

* Geef info mee over de __vertrouwenspersoon__ of laat de nieuwe werknemer(s) er kennis mee 
maken. Laat expliciet weten dat mensen er terecht kunnen met hun vragen, klachten,.. rond 
seksuele diversiteit en genderdiversiteit. Zorg ervoor dat de vertrouwenspersoon vertrouwd is met 
deze thema's. 

* Geef info over mogelijkheden rond een __transitie op de werkvloer__ of andere ondersteuning. 

* Heb je geen introductiedagen of introductiesessie, voorzie deze informatie dan in een 
welkomstpakket. 

* Is er een __LGBT-netwerk__ in de organisatie, leer het dan kennen aan nieuwe werknemers. 

 

Een welkomstboodschap van een topmanager waarin diversiteit vermeld wordt, zal je nieuwe 
medewerkers meteen welkom doen voelen. Het zal ook duidelijk maken dat diversiteit en inclusie 
belangrijk zijn op de werkvloer. 

 

Voorbeelden van video’s 

https://dixit.bnpparibasfortis.be/nl/article?id=5ff2210b-b829-64b2-8a14-ff00008cb533 

https://www.youtube.com/watch?v=v6wFMioB_ro 

 

 

## Registratie 

Wanneer je een nieuwe werknemer registreert wordt vaak ook een vakje “geslacht” aangeduid. 

Vraag je in eerste instantie af of dit nodig is en wat je eigenlijk wil weten. Wellicht ben je 
geïnteresseerd in de genderidentiteit en niet het geslacht. Waar zou je deze informatie voor 
gebruiken?  

Wil je graag de samenstelling van het personeelsbestand kennen? Laat dan de keuze tussen m, v of 
x. Nog beter is om het optioneel te maken: m, v, x of geen antwoord. Op die manier kan je ervoor 
zorgen dat iedereen een plaats vindt voor de eigen genderidentiteit. 

 

SLIDE 18: Transitie, verzekeringen en faciliteiten 



Zoals je in onze basismodule al kon lezen, is _trans_ een parapluterm voor allerlei vormen van 
genderdiversiteit. Een werknemer die trans is, kan mogelijk een vraag hebben rond het gebruik van 
kleedkamers of wc's, zorgverlof, verzekeringen en andere zaken.  

 

Als werkgever kan je proactief een duidelijk hr-beleid hierover hebben, die de inclusiviteit van je 
bedrijf of organisatie vergroot. Toon aan dat je als bedrijf transvriendelijk bent, onder meer met de 
tips die we in deze module geven.  

 

Sommige transpersonen zullen graag vertellen dat ze trans zijn of willen minstens dat de 
mogelijkheid bestaat om dit te kunnen doen. Anderen houden dit liever voor zichzelf. Probeer als 
werkgever alleszins de openheid te creëren waarbij mensen zelf zich comfortabel voelen met de 
keuze die ze maken. 

 

## Transitie 

 

Wanneer een werknemer op de werkvloer van genderrol verandert, is die keuze er vaak niet. In dit 
geval is ondersteuning door de werkgever en open communicatie tussen werknemer en werkgever, 
hr-dienst of een vertrouwenspersoon vaak een goede manier om dit proces goed te doen verlopen. 
Je maakt best afspraken voor die persoonlijke situatie want elke situatie is anders en elke persoon 
beleeft dit op een eigen manier. De aankondiging in het team is vaak een belangrijk moment. Lees er 
meer over en over de rol die je als werkgever kan spelen op de website van het __[Transgender 
Infopunt](http://transgenderinfo.be/m/leven/werk/hoe-aankondigen/)__.  

 

## Verzekeringen 

 

Niet alle verzekeringen die de werkgever aanbiedt zijn transinclusief. Soms wordt bv. 
transgerelateerde zorg expliciet niet gedekt. Ga na hoe je ervoor kan zorgen dat de verzekeringen 
die je aanbiedt inclusief zijn voor iedereen.  

Sommige werkgevers bieden ook specifiek zorgverlof aan voor begeleiding, bv. bij een transitie.  

 

## Faciliteiten 

 

Kleedkamers en wc's worden in bedrijven en organisaties vaak gebruikt volgens M/V-indeling. De 
binaire man-vrouw opdeling van sanitaire faciliteiten zorgt voor heel wat drempels, zoals bv. 



transpersonen die zich onveilig voelen doordat de genderexpressie niet overeenstemt met het toilet 
en deze plekken vermijden, met nefaste gezondheidsuitkomsten tot gevolg of non-binaire personen 
die zich niet identificeren als M of V waardoor dit aanvoelt als uitsluiting. Maak daarom duidelijk dat 
iedereen het recht heeft om voorzieningen te gebruiken die men wenst, ongeacht geslacht, 
genderidentiteit of genderexpressie door het inrichten van genderinclusieve faciliteiten waar 
mogelijk. Op die manier werk je duurzaam aan de veiligheid, welzijn en gezondheid van LGBT+ 
personen: 

* Geef in bestaande toiletten via neutrale signalisatie aan welke voorzieningen in de ruimte 
aanwezig zijn: een wc, urinoir, verschoonkussen … En maak ook kenbaar dat de faciliteiten voor 
iedereen toegankelijk zijn.  

* Stel bij nieuwbouwprojecten voorwaarden/richtlijnen op i.v.m. inclusieve faciliteiten bij het 
toekennen van aanbestedingscontracten met partners.  

* Maak bij voorkeur alle voorzieningen toegankelijk voor iedereen zonder verwijzing naar geslacht. 
Zorg wel voor een gepast alternatief voor personen die extra privacy nodig hebben of zich niet 
comfortabel voelen in gemengde voorzieningen.  

* Breng een spiegel en prullenbak voor maandverband/ tampons aan in alle toilethokjes en indien 
mogelijk een wasbak.  

* Stop urinoirs in eenvoudige afsluitbare toilethokjes.  

* Gebruik een simpele aanduiding als WC ipv gendergerelateerde logo's.  

 

Als werkgever ben je juridisch verplicht om aparte toiletten in te richten. Je kan er wel voor kiezen 
een deel van de toiletten wel genderinclusief te maken. Dat het kan bewijst de __[Vlaamse 
Overheid](https://zizo-online.be/article/12115)__. 

 

Laat je werknemers alvast de faciliteiten gebruiken volgens de eigen genderrol. Je kan ook afspraken 
maken op vraag van je werknemer om op een apart tijdstip of in een aparte ruimte zich om te 
kleden. 

 

KliQ maakte ook een voorbeeld over hoe je nieuwe faciliteiten op een veilige en inclusieve manier 
kan inrichten. 

 

![7ca9a778c3aa.jpg](https://kliq-platform.s3-eu-west-1.amazonaws.com/7ca9a778c3aa.jpg) 



 

 

## Meer info  

 

In deze module geven we slechts een deeltje van de info. Neem zeker eens een kijkje op de website 
van het __[Transgender Infopunt](http://transgenderinfo.be/m/leven/werk/)__. Meer kan je ook 
lezen in de brochures __[Transgenders op het Werk](http://transgenderinfo.be/wp-
content/uploads/transgenders-op-het-werk-DEF_-semantic-pdf.pdf)__ en __[Gids ter begeleiding 
van transgenders op het werk](http://transgenderinfo.be/wp-content/uploads/100_-
_gids_ter_begeleiding_van_transgenders_op_het_werk.pdf)__. 

 

SLIDE 19: Vertrouwenspersoon en klachtenprocedure 

Wanneer er zich een probleem voordoet op de werkvloer kan een werknemer contact opnemen met 
een vertrouwenspersoon of preventieadviseur en in bepaalde gevallen een klacht indienen. Dat kan 
bijvoorbeeld bij pesten, geweld en seksueel ongewenst gedrag.  



 

Voor mensen die holebi en/of transgender zijn, zijn er soms drempels om een vertrouwenspersoon 
aan te spreken of een klacht in te dienen. De ervaring leert dat holebi’s en transgenders vaker deze 
stap zetten als je expliciet duidelijk maakt dat je een aangifte of een gesprek ook mogelijk is rond 
seksuele oriëntatie en genderidentiteit.  

Door hierover en over andere gronden van discriminatie expliciet te communiceren, kan je 
eenvoudig de drempel verlagen. Zorg er ook voor dat de persoon die het gesprek voert voldoende 
kennis heeft van de thema’s en weet hoe er mee om te gaan. Of verwijs naar een externe 
preventiedienst die ervaring met de thema’s heeft. Dat zal de werknemers nog meer vertrouwen 
geven.  



 

Deze informatie en meer info over holebifobie en transfobie vind je in de gids __[Opvallen en 
Rechtslaan](https://cavaria.be/sites/default/files/opvallen_en_rechtslaan_-_binnenwerk.pdf)__.    

Je kan deze brochure ook verspreiden bij je werknemers of ernaar verwijzen op je intranet. Via de 
app en website van __[Uni-form](https://uni-form.eu/)__ kunnen ze zelf holebifobie en transfobie 
melden. 

 

SLIDE 20: Personeelsbevragingen 

Verschillende bedrijven en organisaties peilen in een algemene bevraging naar het welzijn van de 
werknemers. Door een aantal parameters toe te voegen mbt seksuele diversiteit en 
genderdiversiteit, kan de correlatie tussen (on)welzijn en bepaalde kenmerken in kaart kan worden 
gebracht. Dat geeft een organisatie namelijk zicht op het feit of holebi’s en transgenders specifieke 
nadelen ondervinden wat betreft welzijn op het werk. Het uitgangspunt van kruispuntdenken kan 
hier concreet toegepast worden, zodat meer linken gelegd kunnen worden met verschillende 
identiteitskenmerken. Uiteraard is het belangrijk dat anonimiteit gewaarborgd moet zijn. Maak ook 
duidelijk dat deze parameters niet verplicht dienen ingevuld te worden. 



 

 

Vaak worden gegevens van deze bevraging of de registratie ook gebruikt om de 
werknemerspopulatie in kaart te brengen. Zo kunnen bedrijven en organisaties zien of zowel bij 
instroom, doorstroom en uitstroom als op verschillende functieniveaus er een evenwichtige 
samenstelling is. Ook hier is het belangrijk dat anonimiteit verzekerd kan blijven, voor wie daarvoor 
kiest. Op sommige niveaus zal men daardoor wellicht enkel met vrijwillige identificatie een helder 
beeld krijgen van de (niet-zichtbare) diversiteit. 

 

 

SLIDE 21: Promotie en netwerken, allyship 

Meer info vind je in onze __[Toolkit: een netwerk van LGBTI+personeelsleden]( 
https://www.kliqworks.be/wp-content/uploads/2018/06/toolkit_netwerk.pdf)__   

 

Een professioneel netwerk uitbouwen kan belangrijk zijn voor de carrière van je werknemers of om  
het werk tot een goed einde te brengen. 

Door de bestaande (machts)structuren en mechanismen rond gender kan het zijn dat ze door hun 
seksuele oriëntatie en/of genderidentiteit en -expressie niet altijd dezelfde kansen krijgen op de 
werkvloer of dat er drempels zijn om een netwerk uit te bouwen en zich thuis te voelen. 

Een netwerk van personeelsleden die LGBTI+ zijn en hun bondgenoten, kan een belangrijk middel 
zijn om wel deze kansen te bieden en inclusiviteit te bereiken. 

Een personeelsnetwerk kan heel diverse vormen aannemen. Elk bedrijf of elke organisatie is immers 
anders. Misschien is er vooral nood aan een gesloten groep die een veilige omgeving biedt voor 
werknemers die LGBTI+ zijn en waarbij misschien niet iedereen uit de kast is? Of kunnen er open 
activiteiten georganiseerd worden met aanwezigheid van zoveel mogelijk allies of bondgenoten uit 
de organisatie. De meeste netwerken hebben een werking die deze verschillende elementen 
combineert. 

## Een eigen netwerk dat leidt tot meer inclusiviteit. 

Het werk dat een netwerk doet, leidt er vaak toe dat de hele organisatie meer open en inclusief is. 
Het komt dus niet alleen de werknemers die LGBTI+ zijn te goed maar ook alle andere werknemers. 
Door niet gebonden te zijn aan stereotypen en (onbewuste) vooroordelen kan iedereen talenten 
maximaal ontplooien. Door een groter welzijn bij de doelgroepen verbetert de samenwerking 
binnen teams. Algemeen zal de productiviteit, innovativiteit en competitiviteit van het bedrijf een 
positieve uitkomst kennen.  

## Een meerwaarde voor het bedrijf of de organisatie 



Een netwerk van LGBTI+personen in je bedrijf of organisatie kan een grote meerwaarde zijn om te 
komen tot een inclusieve organisatie. Het netwerk kan duidelijk maken dat er plaats is in het bedrijf 
voor seksuele diversiteit en genderdiversiteit, ook naar klanten, partners en toekomstige 
werknemers, en kan expertise delen binnen de organisatie. Werknemersgroepen die divers zijn 
kunnen betere en meer weloverwogen keuzes maken. In een bedrijf waar diversiteit gevierd wordt, 
durven mensen vaak assertiever te zijn om hun unieke visie in te brengen en hun talenten volop in te 
zetten. Zichtbare diversiteit in je personaal zie je ook weerspiegeld in de doelgroep die je aanspreekt 
en draagt bij tot een sterk imago.  

 

## Bottom-up of top-down? De twee succesfactoren voor een netwerk. 

Twee elementen zijn vaak erg bepalend voor het goed functioneren van een netwerk. Je hebt een 
draagvlak nodig bij het personeel én een sponsor bij het (top)management of de directie.  

Een netwerk opleggen vanuit het management, bijvoorbeeld door een actie van het internationale 
hoofdkwartier, werkt vaak niet. Je maakt het netwerk samen met het personeel. Het is er immers 
voor en door hen. Een netwerk met draagvlak maar zonder sponsor kan het dan weer erg moeilijk 
krijgen om activiteiten te organiseren of gehoor te krijgen bij collega’s of managers. Financiële, 
logistieke en morele steun bieden belangrijke ondersteuning en tonen aan dat het bedrijf of de 
organisatie het initiatief en werk van haar personeelsleden waardeert.  

## Intersectioneel 

Een intersectionele aanpak kan je ook vorm geven door samen te werken met andere netwerken in 
je bedrijf, zoals een vrouwennetwerk of een netwerk van etnisch-culturele minderheden.  

Samenwerken met deze netwerken betekent ook dat je elkaar kan versterken. Zij steunen de 
bestrijding van holebifobie en transfobie en jullie netwerk dat van seksisme en racisme. Door samen 
te werken sta je sterker en maak je echt werk van een inclusieve werkvloer. 

Wees je dus bewust van de vele vormen die diversiteit kan aannemen en het feit dat je omwille van 
verschillende kenmerken gediscrimineerd kan worden. Maak ook hier duidelijk dat het netwerk een 
open netwerk is. 

In de onderstaande TED talk hoor je meer over deze samenwerking: 

https://www.youtube.com/watch?v=3EcuDfDjUd8 

 

 

SLIDE 22: Interne communicatie 

Inclusief zijn in je interne communicatie zorgt ervoor dat iedereen zich aangesproken voelt. Door 
specifieke boodschappen rond seksuele diversiteit en genderdiversiteit te verspreiden en 
rolmodellen zichtbaar te maken versterk je de aanvaarding van diversiteit en de betrokkenheid bij 
de organisatie. 



 

## Inclusieve communicatie: enkele eenvoudige tips 

Een inclusieve communicatie houdt er rekening mee dat je niet altijd de genderidentiteit kent van de 
persoon die je aanspreekt en dat genderidentiteit niet binair is.  

* Schrijf je werknemers aan met ‘beste voornaam naam’ in plaats van ‘beste mevrouw naam’ of 
‘beste meneer naam’. 

* Gebruik een neutrale aanspreking als ‘beste collega’s’ in plaats van ‘beste dames en heren’ 

* Verwijs naar partners in plaats van echtgenoot/echtgenote  

* Bekijk in je documenten hoe je zo veel mogelijk neutrale termen kan gebruiken in plaats van te 
verwijzen naar het binaire man/vrouw. 

### Good practice: leescommissies bij de Stad Gent 

De stad Gent houdt leescommissies waarbij ze de communicatie van de personeelsdienst 
doornemen en scannen op niet-inclusieve taal. De commissie doet voorstellen om de taal aan te 
passen zodat iedereen zich aangesproken voelt.  

Je kan deze leescommissie uiteraard ook meteen inzetten om andere aanpassingen te doen, zoals 
een meer helder taalgebruik. 

 

## Rolmodellen 

Rolmodellen maken de diversiteit in je bedrijf of organisatie zichtbaar. Ze brengen een boodschap 
rond inclusie in het bedrijf en tonen dat mensen zichzelf kunnen zijn. 

Je kan op zoek gaan naar rolmodellen ook in hogere functies. Ook dat is belangrijk om te tonen dat 
je werknemers kansen krijgen. Overtuig je werknemers door erop te wijzen dat ze als rolmodel een 
grote rol van betekenis kunnen spelen voor anderen. Hou er wel rekening mee dat niet iedereen uit 
de kast is of heel openlijk deze rol wil opnemen en laat de beslissing aan henzelf.  



 

![fdab43b3cc5c.png](https://kliq-platform.s3-eu-west-1.amazonaws.com/fdab43b3cc5c.png) 

 

## IDAHOT – Awareness week – diversity week  

Heel wat bedrijven en organisaties kiezen ervoor om op een bepaald moment in het jaar specifiek 
hun werking rond genderdiversiteit en seksuele diversiteit in de kijker te zetten. Vaak doen ze dit 
tijdens IDAHOT, de Internationale Dag tegen Holebifobie en Transfobie. Die dag, 17 mei, wordt 
gevierd dat de Wereldgezondheidsorganisatie in 1990 homoseksualiteit schrapte als ziekte.   

 



 

![7752df8f91fe.png](https://kliq-platform.s3-eu-west-1.amazonaws.com/7752df8f91fe.png) 

![de3b285cfe94.png](https://kliq-platform.s3-eu-west-1.amazonaws.com/de3b285cfe94.png) 

![e6705d3d5011.jpg](https://kliq-platform.s3-eu-west-1.amazonaws.com/e6705d3d5011.jpg) 

Soms zijn er heuse diversiteitsweken of is er een awareness week. Procter & Gamble, winnaar van 
de KliQ Works Most inclusive Employer of 2018, organiseert in België bv. een diversiteitsweek. 
Tijdens deze week maken de werknemers kennis met de verschillende diversiteitsnetwerken.    

 

SLIDE 23: feedback 

Je hebt deze module helemaal doorlopen. Proficiat! 

 

Als je nog even de tijd hebt, horen we graag je feedback over deze module. Jouw ideeën en 
opmerkingen zijn immers essentieel om onze modules verder te verfijnen, meer inclusief te maken, 
uit te breiden of in te korten,… 

De lengte van de module is: 

De inhoud van de module is: 

Dit vind ik heel goed aan de module: 

Dit mis ik in de module:  

Dit zou ik in de module veranderen:  

 

 



SLIDE 24: EINDE 

Met de tips in deze e-module kan je alvast aan de slag om in je personeelsbeleid meer inclusief te 
zijn. 

Wil je graag weten wat je in de hele organisatie kan doen? Doorloop dan onze __[inclusiescan]( 
https://www.kliqworks.be/inclusion-scan/)__.  

Wil je graag een training voor je team, leidinggevenden, topmanagers, klanten of anderen koppelen 
aan deze module, of wil je je werknemers aanbieden om en resilience training te volgen contacteer 
ons dan via __info@kliqvzw.be)__ of neem een kijkje op __[www.kliqworks.be]( 
https://www.kliqworks.be/services/)__.  

Hartelijk dank! 

KliQ Works 

 

 

 

 

 
4.3.2. Toolkit opstarten LGBT+ netwerk 

 
Deze toolkit geeft een antwoord op de vraag waarom je als organisatie een netwerk zou oprichten (er 
zijn heel wat redenen) en hoe je dan precies aanpakt. Met tips en voorbeelden uit andere bedrijven 
en organisaties kom je te weten hoe je er een duurzaam verhaal van maakt. 
 
 
 
 

4.3.3. Toolkit opstarten vrouwennetwerk 
 
Deze toolkit geeft een antwoord op de vraag waarom je als organisatie een netwerk zou oprichten (er 
zijn heel wat redenen) en hoe je dan precies aanpakt. Met tips en voorbeelden uit andere bedrijven 
en organisaties kom je te weten hoe je er een duurzaam verhaal van maakt. 
 
 
De meerwaarde van een vrouwennetwerk op de werkvloer 

 

Gendergelijkheid 

Sinds de jaren 80 blijft het debat rond gendergelijkheid op de werkvloer actueel (Lawrence & 
Schreiber, 1979). Ondanks alle regels en voorschriften die de gelijkheid tussen de geslachten moeten 



garanderen, blijken vrouwen er namelijk niet in te slagen om door te stoten naar de hoogste regionen 
binnen bedrijven.  

 

HET GLAZEN PLAFOND EN ANDERE METAFOREN 

De metafoor van het glazen plafond werd al gauw het symbool van genderongelijkheid op de 
werkvloer. Bovendien werd duidelijk dat het glazen plafond niet enkel vrouwen tegenhoudt, maar 
elke groep werkenden die van blanke mannen verschilt.  

Vrouwen blijken vaak “verloren” te lopen in organisaties.  

- Ofwel komen ze vast te zitten in posities die weinig promotie- of rotatiekansen bieden 
waardoor ze opgesloten zitten tussen “glazen muren” (Cikara & Fiske, 2014; Miller, Kerr & 
Reid, 1999) . 

- Ofwel roteren ze naar gelijk(w)aardige functies zonder echt promotie te maken, alsof ze 
ronddolen in een “glazen labyrint” (Olsson, 2008). 

Mannen daarentegen ondervinden weinig problemen met promoveren. Zelfs in organisaties waar 
vrouwen in de meerderheid zijn (bijvoorbeeld in het onderwijs of zorgsector), groeien mannen zonder 
enig probleem door naar directeursfuncties. Het lijkt wel alsof ze toegang hebben tot een “glazen lift” 
die hen meeneemt naar topfuncties (Williams, 1992).  



 

Al snel vermoedden wetenschappers dat er een associatie bestaat tussen de functies in een 
organisatie en geslacht. Groeperen vrouwen en mannen zich in bepaalde rollen en sectoren omdat de 
stereotypen overeen komen met de functie-inhoud? Men observeert bijvoorbeeld dat vrouwen vaak 
in zorgfuncties werken terwijl mannen sneller leiding geven. De metafoor van het “glazen schoentje” 
zag het levenslicht en werd al snel bevestigd in de wetenschappelijke literatuur (Ashcraft, 2013).  

IMPLICIETE ASSUMPTIES 

Velen gaan er impliciet van uit dat vrouwen en mannen sterk van elkaar verschillen: 

- Jongens en meisjes krijgen van kinds af ander speelgoed om mee te spelen. Als het niet thuis 
is, dan wel in de crèche of op school.  

- Meer toegespitst op de werkplek blijft men leiderschapskwaliteiten (beslissen, managen, …) 
sterker met mannen associëren dan met vrouwen (Lanaj & Hollenbeck, 2015), terwijl men van 
vrouwen verwacht dat ze beter zijn in zorgtaken (Schein, Mueller, Lituchy & Jiang, 1996).  

Dit vertaalt zich inderdaad in cijfers die aantonen dat vrouwen meer tijd spenderen aan zorgtaken dan 
mannen, dat vrouwen moeilijk doorstromen naar topfuncties, en dat er nog heel wat vooroordelen 
bestaan rond vrouwen op de werkvloer. Deze (en andere) impliciete assumpties dragen voor een niet 
onbelangrijk deel bij aan de genderloopbaankloof. 

Ondanks deze vaststellingen is gendergelijkheid vandaag voor velen een evidentie binnen onze 
maatschappij en arbeidsmarkt. En net daardoor blijft het moeilijk binnen de bedrijfswereld om reële 
vooruitgang te boeken en de genderloopbaankloof weg te werken. Ook al werden er heel wat 
initiatieven in het verleden opgezet, toch lijkt er weinig sprake van een mentaliteitsverandering wat 
betreft de maatschappelijke kijk op de rol van mannen en vrouwen in onze samenleving. In bepaalde 
bedrijven zien we zelfs een afbouw van ondersteuning voor vrouwelijke medewerkers en 
leidinggevenden. Een gelijkaardige tendens geldt trouwens voor de man, die als kostwinner van het 
gezin nog steeds niet geacht wordt om thuis voor de kinderen te zorgen. Ook hij loopt daardoor kansen 
mis. 

EVENWICHTIGE GENDERMIX 



Blijven streven naar gendergelijkheid is noodzakelijk. Verschillen vormen immers een meerwaarde op 
individueel, organisatie- of maatschappelijk niveau.  

Er zijn veel praktische, business, sociologische en bedrijfspsychologische argumenten aan te halen die 
pleiten voor een gebalanceerde gendermix in een organisatie, net omdat mannen en vrouwen 
verschillen: 

- Mannen die meer met hun gezin bezig zijn, hebben niet alleen een betere band met hun 
kinderen en partner, maar presteren ook beter op het werk; parallel hieraan genieten 
vrouwen met een carrière van een betere psychologische gezondheid en meer zelfvertrouwen 
(Cron, 2001).  

- Bedrijven hebben baat bij een gelijkwaardige gendermix in het bedrijf: Organisaties met een 
evenwichtige mix in hun board of directors maken meer winst (Joy, Carter, Wagner & 
Narayanan, 2007).  

- Vrouwen in teams introduceren nieuwe waardevolle perspectieven op een probleem, wat de 
beslissingskwaliteit van teams ten goede komt (Rogelber & Rumery, 1996).  

- Een mix van vrouwelijke en mannelijke managers in een bedrijf brengt de nodige diversiteit 
aan leiderschapsstijlen met zich mee waar elke werknemer baat bij heeft (Koenig, Eagly, 
Mitchell & Ristikari, 2011). 

INCLUSIEVE ORGANISATIECULTUUR 

Bovenstaande voordelen van genderdiversiteit komen pas ten volle tot uiting binnen een inclusieve 
organisatiecultuur, uitgaande van een talentbenadering die kansen biedt aan elk individu. Dergelijke 
openheid voor diversiteit komt ten goede aan elke vorm van samenwerken, aan innovatieve kracht 
en aan winst.  

Zijn mannen en vrouwen gelijk? Neen. En dat is maar goed ook.  

De diversiteit aan zienswijzen, opmerkingen en kwaliteiten vormen net de sterkte van een 
maatschappij en organisatie waarin zowel man als vrouw authentiek kunnen werken en leven en 
optimaal hun sterktes benutten en inzetten. Net daarom is het belangrijk dat gender initiatieven 
blijven bestaan en doorgevoerd worden. Vrouwen worden namelijk nog steeds met een reeks 
obstakels geconfronteerd die hen verhinderen om op een authentieke en natuurlijke manier carrière 
te maken. Het doel van een gelijkekansenbeleid bestaat er dan ook in om een organisatie te creëren 
die mannen en vrouwen de ruimte geeft om zich congruent aan hun persoonlijkheid te ontplooien.  



 

Wil je weten in welke maturiteitsfase jouw organisatie of bedrijf zich bevindt wat betreft inclusie en 
diversiteit? Dan raden we jou aan onze inclusiescan in te vullen, die je vindt via: xx 

 

WAAROM EEN VROUWENNETWERK OPSTARTEN? 

Een inclusieve organisatiecultuur bevordert het welzijn van medewerkers, die elk vanuit hun eigen 
persoonlijkheid en achtergrond bijdragen tot een open werksfeer. Dergelijke cultuur draagt bij tot een 
beter welbevinden op individueel en teamniveau, en tot betere resultaten op organisatieniveau.  

Toch blijft het cruciaal specifieke initiatieven op te zetten om bepaalde doelgroepen te ondersteunen. 
Daarenboven geven dergelijke acties het signaal aan deze doelgroepen – die vaak 
ondervertegenwoordigd zijn in (de top) van de organisatie – dat ze welkom zijn en naar waarde 
worden geschat. 

Eén van de mogelijke diversiteitsinitiatieven is het oprichten en onderhouden van een 
vrouwennetwerk, waarbij de positie en situatie van vrouwen wordt gemonitord (Gremmen & 
Benschop, 2012).  

Waarom inzetten op een vrouwennetwerk?  

Verschillende onderzoeken tekenen een verschil in stijl op waarmee mannen en vrouwen hun 
carrières managen.  

- Daar waar mannen doorgaans actief bezig zijn met zichzelf en hun talenten te promoten om 
hogerop te geraken, lijken vrouwen meer geneigd om af te wachten totdat iemand hun 
potentieel opmerkt.  

- Jonge vrouwen zijn er vaak van overtuigd dat ze, indien ze hard werken, hun talent vanzelf 
naar waarde wordt geschat, zonder dat ze expliciet visibiliteit moeten opzoeken. Helaas is dat 
vaak niet het geval.  



- Dit hangt samen met de ingesteldheid van het individu, die op een bepaalde manier in de 
maatschappij staat, zij het door achtergrond, opvoeding en persoonlijke context. Zo schrijft 
Sheryl Sandberg in haar bestseller Lean in dat het grootste obstakel van vrouwen ligt in hun 
keuze om geen keuze te maken, waarmee ze bedoelt dat vrouwen afwachtend staan ten 
opzichte van promoties en carrièrekansen en daarom voorbij worden gestoken door meer 
assertieve (mannelijke) collega’s (Sandberg, 2013). 

- Naast het feit dat vrouwen minder makkelijk toegang hebben tot een professioneel netwerk 
(Kumra & Vinnicombe, 2010), voelt netwerken vaak onnatuurlijk aan voor een vrouw.  

 

 

- Haaks daarop staat dat vrouwen goed zijn in netwerken, met de randopmerking dat ze vaker 
en op een andere manier communiceren dan mannen. Vrouwen voelen zich meer 
comfortabel in één op één relaties, daar waar mannen zich makkelijker in grotere groepen 
profileren. Dit heeft te maken met het belang dat vrouwen hechten aan de persoonlijke en 
meer authentieke relatie, en aan een “business” die voortvloeit uit de langere termijn relatie 
die steunt op wederzijds vertrouwen. Mannen gaan vaker recht op hun (zakelijk) doel af.  

 

We onderscheiden 3 types van netwerken (Ibarra & Hunter, 2007):  

- Operationeel netwerken is het leggen van goede contacten met collega’s en mensen waarmee 
je nauw samenwerkt.  



- Persoonlijk netwerken is netwerken met een doel. Je legt contacten met interessante profielen 
die een meerwaarde kunnen betekenen voor een objectief dat moet behaald worden.  

- Strategisch netwerken gaat breder dan de vorige twee en focust meer op de 
langetermijnresultaten van netwerken. Je legt contacten met interessante profielen zonder 
daar een onmiddellijk doel bij te hebben. Je netwerkt om andere mensen te helpen en een 
generatief kennisnetwerk uit te bouwen, waarbij Je vertrekt vanuit de vraag “wat kan ik voor 
jou doen?” (Green, 2010; Ibarra, 2007).  

Bij vrouwen blijkt dat zij goede relaties onderhouden met hun teamleden en met hun peers, maar dat 
ze minder tijd vrijmaken voor netwerken met hun leidinggevenden, wat problematisch kan zijn 
wanneer ze verdere stappen willen zetten in de carrière. Daar waar vrouwen voornamelijk goed zijn 
in operationeel en in persoonlijk netwerken, blijkt dit minder het geval voor strategisch netwerken. 
En dat is net waar een vrouwennetwerk het verschil kan maken. 

De vaardigheid om een goed en bruikbaar netwerk uit te bouwen, speelt een belangrijke rol. Een 
netwerk stelt iemand namelijk in staat om adaptief op veranderingen en opportuniteiten in te spelen 
en weerbaar te blijven bij tegenslagen (Kroll & Lampert, 2011; Seibert, Kraimer, Liden, & Siebert, 
2001). Het is daarbij belangrijk om een proactieve houding aan te nemen bij het netwerken, en niet 
te wachten tot iemand naar je toekomt.  

Dergelijke ingesteldheid blijkt belangrijk bij vrouwen die de ambitie hebben carrière te maken. Een 
vrouwennetwerk biedt in dat opzicht een veilige omgeving om te experimenteren met netwerken, 
binnen of buiten het bedrijf (Cross & Armstrong, 2008). Hierbij is het cruciaal dat het netwerk 
ondersteund wordt door het topmanagement, en dat het wordt beschouwd als een poule om talent 
te spotten en te ondersteunen, zowel inhoudelijk naar competenties toe als praktisch naar visibiliteit 
toe.   

NETWERK VOOR VROUWELIJKE ONDERNEMERS 
Ook voor vrouwelijke ondernemers is netwerken belangrijk: het netwerk van een ondernemer bepaalt 
onder meer de slaagkansen van de ondernemer, de winstgevendheid en toekomstige groei van de 
onderneming (Robinson & Stubberud, 2009).  

Door de recente maatschappelijke en economische ontwikkelingen is het risico op falen voor 
ondernemers sterk toegenomen (Taleb, 2010). Startende ondernemers worden aangeraden om 
verstandig met risico om te gaan en hun organisaties zo flexibel mogelijk te maken (Taleb, 2012). 
Netwerken is daarbij essentieel omdat ondernemers op die manier beter voeling hebben met de 
omgeving en sneller kunnen reageren op opportuniteiten die zich voordoen (Taleb, 2010).  

Vrouwelijke ondernemers hebben het echter moeilijker dan mannen om een netwerk van contacten 
uit te bouwen en te onderhouden (Burt, 1998; Forret & Dougherry, 2004; Lin, 2000). Ze slagen er 
minder dan mannen in om voordeel te halen uit hun netwerk (Fang & Huang, 2011) en worden nog 
vaak buitengesloten uit informele netwerken van belangrijke spelers in de bedrijfswereld (cf. “old boys 
clubs”) (Davidson & Burke, 2000; Eagly, Johannesen-Schmidt, & van Engen, 2003).  

We vinden dit terug in de statistieken: 55% van de Belgische vrouwen is bang niet in staat te zijn om 
de juiste kansen te zien in de bedrijfswereld om een zaak te starten. Dit in tegenstelling tot slechts 



37% van de mannen. Daarmee scoren Belgische vrouwen slechter dan alle andere bevraagde landen 
in de enquête (Bosma, Holvoet, & Crijns, 2012).  
 
DOELSTELLINGEN VAN EEN VROUWENNETWERK 
De rol en doelstellingen van een vrouwennetwerk variëren afhankelijk van de organisatie in kwestie. 

- Een netwerk kan zich beperken tot het samenbrengen van vrouwen binnen (en eventueel 
buiten) de organisatie 

- Een netwerk kan even goed ondersteunen bij de instroom van vrouwelijke medewerkers, en 
bij de professionele ontwikkeling en volgende carrièrestappen (Kalev, Dobbin & Kelly, 2006).  

- Sommige vrouwennetwerken zien hun rol op een strategisch niveau, waarbij ze advies 
verlenen aan het topmanagement, niet enkel inzake inclusie, maar ook bv. wat betreft 
innovatie, service naar de klanten toe, etc. 

 
 

HOE EEN VROUWENNETWERK OPRICHTEN? 

We onderscheiden 2 manieren waarop een netwerk ontstaat. Enerzijds top down, anderzijds bottom 
up. Hoewel er een verschil kan bestaan tussen de objectieven die gesteld worden door de top of door 
de werkvloer, kennen beide aanpakken hun voordelen.  

- Wanneer een vrouwennetwerk wordt opgezet vanuit de top, betekent dit dat het netwerk 
kan rekenen op visibiliteit en steun van het management. In dat geval ligt de focus van het 
netwerk vaak op doelstellingen m.b.t. het aantal vrouwen in topposities binnen het bedrijf, 
waarbij het cijfer gemonitord wordt doorheen de jaren.  

- Ontstaat het netwerk vanuit de werkvloer, dan is er sprake van een aantal gemotiveerde 
medewerkers die iets willen doen bewegen in de organisatie. Doelstellingen zoals 
ondersteuning van vrouwen binnen het bedrijf, (gelijke) kansen geven tot ontwikkeling, etc. 
komen tot uiting.  

Er is steeds sprake van een vaste kern van medewerkers die het voortouw neemt in de praktische en 
inhoudelijke organisatie van het netwerk. Daarnaast is overleg met de leden aangewezen, 
bijvoorbeeld via een vragenlijst naar mogelijke onderwerpen toe, of via de evaluatie van bijgewoonde 
activiteiten. In sommige gevallen is er afstemming met de HR professionals binnen de organisatie, die 
mede ondersteuning bieden aan het netwerk of die het netwerk als adviesorgaan raadplegen. 

Wat lidmaatschap betreft, zijn er vrouwennetwerken die opteren voor formeel lidmaatschap. Bij 
andere kunnen vrouwelijke medewerkers zich inschrijven voor bepaalde activiteiten, en in nog andere 
bedrijven is elke vrouwelijke medewerker automatisch lid van het vrouwennetwerk. In enkele gevallen 
zijn mannelijke medewerkers welkom voor een aantal van de netwerkactiviteiten, of kunnen ze 
optreden als “ally”.   

Kijken we naar budget, dan zien we dat in bedrijven waar het vrouwennetwerk ondersteund wordt 
door het topmanagement, het veelal kan rekenen zowel op financiële steun als op het vrijmaken van 
tijd voor de organisatoren en voor de leden. Aangezien het voor de meeste actieve leden gaat om 
vrijwilligerswerk, dient de bijdrage aan het netwerk voor deze mensen zinvol te zijn, bijvoorbeeld door 
nieuwe contacten op te leveren binnen en buiten het bedrijf, door nieuwe vaardigheden te 



ontwikkelen, door het bijdragen aan gendergelijkheid op alle niveaus van de organisatie, etc. Het is 
dan ook een mooi initiatief wanneer de vaste kern van het vrouwennetwerk ruimte en tijd krijgt om 
zich gedurende een aantal uren per week/maand in te zetten voor het netwerk, en dit te erkennen als 
deel van het persoonlijk ontwikkelingsplan van die medewerkers. 

  

MENTORING VERSUS SPONSORING 

Een vrouwennetwerk kan bijdragen aan betere mentoring van vrouwen.  

Mentoring programma’s worden geassocieerd met  

- lager verloop,  
- langere carrièretrajecten en  
- kosten vrijwel niets omdat ze uit de eigen organisatiebronnen putten (Ragins, Cotton & Miller, 

2000; Kessler, 2010; Allen, Finkelstein & Poteet, 2011).  

Wel is het zo dat vrouwen meer moeite hebben bij het vinden van mentors, waardoor ze minder kans 
hebben om zich zichtbaar te maken in organisaties en te promoveren. Het is daarom belangrijk om de 
mentoring relaties binnen bedrijven te expliciteren en te formaliseren. Binnen een vrouwennetwerk 
kunnen daarvoor de eerste stappen worden gezet en contacten worden gelegd. 

Onze tips: 

 Voer formele mentoring programma’s voor alle medewerkers in om niemand te 
discrimineren.  

 Leg duidelijke objectieven vast die je met het programma wil bereiken en ontwerp het 
programma naar die objectieven. 

 Zorg voor actieve ondersteuning en aanwezigheid van het management.  
 Communiceer regelmatig de waarde en het belang van het programma. 
 Evalueer periodiek de subjectieve en objectieve uitkomsten van het programma op basis van 

de noden en objectieven 
 

Toch komt er steeds vaker kritiek op de mentoring relatie. Vrouwen zouden te vaak worden 
gementord en te weinig gesponsord (Ibarra, Carter & Silva, 2010).  



 

Inderdaad, een mentor stippelt, in samenwerking met de mentee, voornamelijk de 
carrièreobjectieven uit en helpt mee nadenken over de stappen die de mentee kan zetten om carrière 
te maken. Dat is belangrijk, maar onvoldoende. Een mentor schiet namelijk te kort bij het omzetten 
van die woorden naar daden. Mentors praten dus vooral. Ze geven richting en visualiseren de 
toekomst.  



Vrouwen hebben nood aan iemand die hen geloofwaardigheid geeft in een organisatie en actief lobbyt 
voor haar carrière: een sponsor die actie onderneemt om deze visie waar te maken (Hewlett, Marshall 
& Sherbin, 2011). Daarenboven is sponsoring interessant voor zowel de sponsor als de gesponsorde. 
De persoon die gesponsord wordt groeit sneller door naar hogere functies en kan op steun rekenen 
bij eventuele tegenslagen. De sponsor krijgt toegang tot een nieuw netwerk en kan rekenen op een 
gemotiveerde medewerker. Het spreekt voor zich dat een sponsorrelatie gebaseerd is op wederzijds 
vertrouwen en engagement. De taak om een sponsor op te zoeken en de relatie te onderhouden valt 
in de praktijk vaak op de gesponsorde. Assertief en proactief reageren is dus de boodschap (Adams, 
2010). 
 
 
KRITIEK OP VROUWENNETWERKEN 

Kritiek op vrouwennetwerken komt soms uit onverwachte hoek.  

Zo staan niet alle senior vrouwen te springen om deel uit te maken van dergelijk netwerk, met als 
reden dat ze zelf hebben moeten knokken om hogerop te geraken in de organisatie. Nochtans 
ondervond een ander segment senior vrouwen wel de nodige ondersteuning, bv. via een 
vrouwennetwerk, en wil deze groep iets terugdoen voor de volgende generatie leidinggevende 
vrouwen. Dergelijke ambassadeurs en sponsors zijn belangrijk voor het netwerk, aangezien 
vrouwelijke rolmodellen hiermee de visibiliteit en impact van het netwerk vergroten.  Wat meer is, 
een netwerk met vrouwelijke rolmodellen die een voorbeeldfunctie vervullen, kan inspirerend en 
motiverend werken voor ambitieuze vrouwen binnen het bedrijf.  

Vandaar dat het belangrijk is om het “pay it forward” techniek te promoten en toe te passen. Hebben 
we het over netwerken, is ook daar geven even belangrijk als nemen. Enkel op die manier behoud je 
contacten op lange termijn en kunnen die nuttig blijken voor de toekomst. 

 
 

 



 
 

Een andere vorm van kritiek wordt geuit door (mannelijke) medewerkers die niet actief worden 
betrokken bij bepaalde ondersteunende initiatieven voor vrouwen. Al gauw komt de boodschap dat 
dergelijke netwerken niet inclusief zijn, en net gender ongelijkheid in de hand werken. Onderzoek 
toont echter aan dat, hoewel het inderdaad belangrijk is activiteiten te voorzien die gericht zijn op het 
samenbrengen van alle medewerkers, er bepaalde doelgroepen zijn binnen een bedrijf die extra 
ondersteuning nodig hebben, gezien hun beperkte doorstroom naar de hogere regionen van het 
bedrijf.  

 

MEERWAARDE VROUWENNETWERK 

Netwerken is belangrijk binnen de professionele carrière voor alle medewerkers binnen een 
organisatie. Het helpt ons niet alleen informatie te verzamelen maar laat ons ook toe een vangnet te 
creëren van personen die hulp kunnen bieden via hun rol in de organisatie of via hun contacten.   

Toch krijgen mannen makkelijker toegang tot bepaalde (informele) netwerken dan vrouwen. Daarom 
kan het nuttig zijn een netwerk, specifiek gericht op vrouwen, in het leven te roepen.  

Dergelijke diversiteitsinstrument heeft een duidelijke meerwaarde indien: 

- Het topmanagement het initiatief steunt en dit kracht bij zet door tijd en middelen vrij te 
maken om het netwerk te laten functioneren 

- Het netwerk een veilige omgeving creëert waar leden advies kunnen uitwisselen en 
ondersteuning krijgen via rolmodellen, mentoren en sponsors 



- Er een dialoog is tussen het netwerk en HR, en tussen het netwerk en het management team, 
waarbij een adviserende en strategische rol wordt toebedeeld aan het netwerk 

 

4.3.4. Overzicht themadagen rond diversiteit 
 
Dit is een overzicht van specifieke dagen rond diversiteit, zoals de Internationale dag tegen holebifobie 
(IDAHOT) of de internationale vrouwendag. Deze dagen zijn een handige kapstok om regelmatig 
diverse aspecten van diversiteit onder de aandacht te brengen. 
 

Themadagen diversiteit 

Januari 

Werelddag van migranten en vluchtelingen 

Maart 

Internationale vrouwendag 

Internationale dag tegen racisme en discriminatie 

Internationale dag van transgendervisibiliteit 

Mei 

Werelddag van de culturele diversiteit 

Internationale dag tegen homofobie, bifobie en transfobie 

Juni 

Roze Zaterdag 

Augustus 

Internationale dag van de transgender-rechten 

Oktober 

Federale dag van de diversiteit 

Internationale coming-out dag 

November 

Werelddag van de man 

Internationale dag van de verdraagzaamheid 

December 



Internationale dag van personen met een beperking 

Internationale dag van de migrant 

 

 

 


