
1

MANAGEMENTVAARDIGHEDEN / 10

Raymond Reinhardt
3R Business Development

raymond.reinhardt@3r-bdc.com
©3R

2

DIVERSITEIT MANAGEN

Doelen van deze module

  

M Deze module gaat over:
    G hoe diversiteit een organisatie sterker maakt;
    G hoe diversiteit te stimuleren en te ondersteunen om
        aan de behoeften van de organisatie te voldoen;
    G creatieve en flexibele oplossingen verzinnen voor de
        problemen waar werknemers uit minderheidsgroepen
        tegenaan lopen;
    G het afleggen van rekenschap door breed te werven en
        werknemers eerlijk te selecteren;
    G het helpen van werknemers uit minderheidsgroepen
        door training en begeleiding;
    G het uit de weg ruimen van barrières die verhinderen
        dat diversiteit wordt gewaardeerd. 
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DIVERSITEIT MANAGEN

Wat is diversiteit?

  

M Diversiteit:
    F Diversiteit en leiderschap worden vaak gekoppeld aan
        de verhouding mannen en vrouwen binnen een
        organisatie, maar het gaat meer om het creëren van
        een mensvriendelijke cultuur waarin iedereen, met al
        hun verschillen, op hun sterktes wordt ingezet. 

    F In een mensvriendelijke werkomgeving voelt iedereen
        zich gehoord en gewaardeerd, en kunnen de
        behoeften van klanten beter in kaart worden
        gebracht, beter op de markt worden ingespeeld,
        betere beslissingen worden genomen, en uiteindelijk
        succesvoller worden.
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DIVERSITEIT MANAGEN

Wat is diversiteit?

  

M Diversiteit:
    F Diversiteit betreft alle aspecten waarop mensen van
        elkaar verschillen. De zichtbare dingen - zoals leeftijd
        en huidskleur - en de minder zichtbare dingen als
        culturele en sociale achtergrond, competenties en
        werkstijlen, en meer.

    F De uitdaging bij het managen van diversiteit is het 
        erkennen en waarderen van verschillen om de
        productiviteit op het werk te bevorderen
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DIVERSITEIT MANAGEN

Wat is diversiteit?

  

M Diversiteitswiel: 
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DIVERSITEIT MANAGEN

Aspecten diversiteit

  

M Veranderende beroepsbevolking:
    F Op 1 januari 2012 telde Nederland 3,5 miljoen
        allochtonen op een totale bevolking van 16,7 miljoen.
    F Dit betekent dat 21% van de bevolking van allochtone
        afkomst was. 
    F Voor 45% zijn dit westerse allochtonen (690.000 1e
        generatie, 866.000 2e generatie), voor 55% niet-
        westerse allochtonen (1,1 miljoen 1e generatie,
        856.000 2e generatie).
    F Ca. 50% van de Amsterdamse populatie is allochtoon. 
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DIVERSITEIT MANAGEN

Aspecten diversiteit

  

M Veranderende beroepsbevolking:
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DIVERSITEIT MANAGEN

Aspecten diversiteit

  

M Veranderende beroepsbevolking:
    F Europa, en ook de Verenigde Staten, worden
        geconfronteerd met:
        G een krimpende arbeidsbevolking, voornamelijk
            veroorzaakt door lagere bevolkingsgroei;
        G een vergrijzing van de beroepsbevolking, nu de
            babyboomgeneratie ouder wordt, en ontgroening,
            waardoor minder jonge werknemers de arbeids-
            markt betreden;
        G meer vrouwen in de beroepsbevolking;
        G toenemende aantallen migranten.  
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Aspecten diversiteit

  

M Verschillende benaderingen:
    F Klassieke benadering: van minderheden verwachten
        dat ze in de dominante cultuur van de organisatie
        opgaan. 
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DIVERSITEIT MANAGEN

Aspecten diversiteit

  

M Verschillende benaderingen:
    F Moderne benadering: organisaties zien diversiteit als
        een verrijking. 
        Diversiteit helpt organisaties om:
        G contacten met buitenlandse klanten te onderhouden
        G reservoir aan talent uit te breiden
        G loyale, productieve en toegewijde werknemers te
            behouden
        G gekwalificeerde werknemers te trekken 
        G nieuwe klanten te trekken (met name vrouwen en
            minderheden)
        G creativiteit en innovatie te bevorderen
        G meer oplossingen te bedenken 
        G flexibeler te zijn. 
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DIVERSITEIT MANAGEN

Aspecten diversiteit

  

M Van positieve discriminatie naar diversiteit :
    F Positieve discriminatie kan uitmonden in het voldoen
        aan opgelegde quota en per saldo diversiteit niet
        optimaal bevorderen. 

    F Uitgangspunten van progressieve organisaties die
        diversiteit managen (o.a.):
        G positieve discriminatie is vrijwillig en niet door de
            overheid gestuurd;
        G individuele personen worden geaccepteerd zoals ze
            zijn;
        G alle werknemers mogen hun volledige potentieel
            benutten. 
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DIVERSITEIT MANAGEN

Hoe organisaties diversiteit bevorderen

  

M Diversiteitmanagementprogramma’s:
    F omvatten zowel positieve discriminatie als het
        creëren van een sfeer waarin minderheden tot
        ontplooiing komen;
    F omvatten 3 uitdagingen voor managers:
        G eerlijkheid en rechtvaardigheid: promoties en lonen
            moeten zodanig worden toegewezen dat recht
            gedaan wordt aan diversiteit;
        G besluitvorming en prestaties: leren leiding te geven
            aan divers samengestelde teams, deze te
            begeleiden en te communiceren met werknemers
            met een andere culturele achtergronden;
        G flexibiliteit: in arbeidsmogelijkheden, secundaire
            arbeidsvoorwaarden, deeltijdbanen, duobanen,
            speciaal opgezette banen, enz.
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Hoe organisaties diversiteit bevorderen

  

M Het belang van diversiteit voor managers:
    F 16 organisaties die succesvol met diversiteit weten om
        te gaan, gebruiken 52 praktijken die te verdelen zijn
        in 3 categorieën:

        G verantwoordelijkheid: procedures gericht op het
            integreren van ‘andere’ werknemers in de rangen;

        G ontwikkeling: praktijken die gericht zijn op het
            voorbereiden van ‘andere’ werknemers op meer
            verantwoordelijkheid en hogere posities;

        G werving is gericht op het aantrekken van
            sollicitanten uit minderheidsgroepen.
                                                                                                >>
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DIVERSITEIT MANAGEN

Hoe organisaties diversiteit bevorderen

  

M Praktijken op het terrein van verantwoordelijkheid :
    F persoonlijke interventie van het topmanagement
    F interne belangengroepen
    F nadruk op cijfers over gelijke kansen, profielen
    F diversiteit opnemen als doel bij beoordelingen
    F diversiteit opnemen als besliscriterium over promoties
    F diversiteit opnemen in planning voor management-
        opvolging
    F beleid op het terrein van werk en privéleven
    F beleid tegen racisme en seksisme
    F interne audit naar gedrag van managers inzake
        diversiteit
    F instelling commissie voor positieve discriminatie of
        gelijke kansen.
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Hoe organisaties diversiteit bevorderen

  

M Praktijken op het terrein van ontwikkeling:
    F trainingsprogramma’s op het gebied van diversiteit
    F netwerken en ondersteuningsgroepen
    F ontwikkelingsprogramma’s voor alle managers met
        veel potentieel
    F informale netwerkactiviteiten
    F functie / taak roulatie
    F formele begeleidingsprogramma’s
    F informele begeleidingsprogramma’s
    F vroegtijdige ontwikkelingsprogramma’s voor alle
        nieuwe werknemers met veel potentieel
    F interne opleiding (bijv. persoonlijke veilgheid, taal-
        training
    F evenementen, prijzen, incentives voor werknemers.
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Hoe organisaties diversiteit bevorderen

  

M Praktijken op het terrein van werving:
    F doelgerichte werving van niet-managers
    F nieuwe medewerkers van buiten aantrekken voor
        cruciale functies
    F nadrukkelijk naar buiten treden over diversiteit
    F beeld uitdragen omtrent vrijzinnigheid, progressiviteit
        of welwillendheid van het bedrijf
    F partnerships met opleidingsinstituten aangaan
    F wervingsprikkels, bijv. cash-beloningen
    F stageplaatsen
    F publicaties, public relations over diversiteit
    F doelgroepgerichte werving van managers
    F partnerships aangaan met niet-traditionele groepen.
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Hoe organisaties diversiteit bevorderen

  

M Wat kan de individuele manager doen? 
    F laat zien dat je diversiteit accepteert:
        G roei sluimerende vooroordelen uit;
        G zet je ervoor in door zowel geloven als handelen;
    F maak duidelijk wat je met diversiteit wil bereiken:
        G dit kan door formele uitspraken over visie, missie en
            waarden;
        G bevorder diversiteit door trainingsprogramma’s;
    F maak werknemers gevoelig voor kwesties rond
        diversiteit:
        G maak autochtone werknemers bewust van
            diversiteit;
        G beloon ‘diversiteitskampioenen’;
        G sponsor diversiteitsevenementen. 
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DIVERSITEIT MANAGEN

Hoe organisaties diversiteit bevorderen

  

M Wat kan de individuele manager doen? 
    F stimuleer en ondersteun diversiteit;
    F werf breed en maak een eerlijke selectie:
        G gebruik niet-traditionele bronnen om nieuwe
            werknemers te werven;
        G zorg ervoor dat selectieprocedures niet
            discriminerend zijn;
        G gebruik geen algemene geschiktheids- of kennis-
            tests, maar functiespecifieke tests;
    F bied minderheden begeleiding en training:
        G creëer kansen en help werknemers succesvol te zijn;
        G maak zo nodig gebruik van ondersteuningsgroepen
            en coaching.  
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DIVERSITEIT MANAGEN

Hoe organisaties diversiteit bevorderen

  

M Wat kan de individuele manager doen? 
    F wees flexibel en creatief als je te maken hebt met
        diversiteitsproblemen:
        G help werknemers de balans tussen werk en privé te
            vinden door het aanbieden van flexibele werktijden,
            gecomprimeerde werkweek (bijv. 36 uur in 4 dagen x 9
              uur i.p.v. 4,5 dag x 8 uur), duobanen en telewerken;
        G denk na over de mogelijkheden voor kinderopvang
            op de werkplek, verzorgingscentra voor ouders op
            leeftijd van werknemers en het instellen van
            levensloopregelingen voor specifieke levens-
            gebeurtenissen.   
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Hoe organisaties diversiteit bevorderen

  

M Wat kan de individuele manager doen? 
    F motiveer mensen naar hun individuele behoeften:
        G niet iedereen heeft dezelfde behoeften en doelen:
            M mannen hechten meer belang aan autonomie dan
                vrouwen;
            M vrouwen hechten doorgaans meer aan de
                mogelijkheid om te leren, goede interpersoonlijke
                relaties en handige werktijden;
            M werknemers uit collectivistische culturen zijn
                meer ontvankelijk voor teamfuncties, groeps-
                doelen en het evalueren van groepsprestaties.
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Hoe organisaties diversiteit bevorderen

  

M Wat kan de individuele manager doen? 
    F versterk de positieve en minimaliseer de negatieve
        verschillen tussen werknemers:
        G moedig individuele werknemers afwijkende
            opvattingen te waarderen en te bevorderen;
        G stel tradities en ceremonies in waar diversiteit
            wordt gevierd;
        G diversiteit kan tot een gebrek aan cohesie leiden
            door wantrouwen, spanningen door miscommuni-
            catie en verschillen in houdingen;
        G diversiteit kan leiden tot communicatieproblemen,
            zoals misvattingen, onjuistheden, inefficiënties en
            traagheid. 


