
Objectivering en diversiteitsvriendelijke doorstroom
Vrouwen, mannen of leden van een andere doelgroep stromen 
niet of onvoldoende door. Wat kan daaraan verholpen worden?

Actienota

Samenvatting
Soms stelt men vast dat leden van één of meer deelgroepen nauwelijks of manifest onvoldoende 
doorstromen naar hogere functies. Een organisatie heeft bijv. 80% vrouwelijke medewerkers, 
maar géén vrouwelijke directeur. Een productiebedrijf met ¾ allochtone arbeiders heeft 
nauwelijks allochtone meestergasten en geen allochtone kaders. Zo'n verschillen kunnen 
verantwoord zijn, en terecht, maar dikwijls wijzen ze op bias in de doorstroming. Veel talent 
wordt onvoldoende benut. In een gezonde situatie zullen leden van alle relevante deelgroepen 
moeten kunnen doorstromen. 
In deze situaties is het nuttig om de volledige doorstroming kritisch te onderzoeken én om alle 
factoren die leden van deelgroepen disproportioneel veel uitsluiten -zoals ondermaatse feitelijke 
selectiecriteria, maar ook 'vermijdbaar gezinsonvriendelijke werkomstandigheden'- te vervangen 
door meer professionele criteria en organisatie.  

Adviezen
1. Deze maatregel kan noodzakelijk worden wanneer leden van doelgroepen discriminatie 

zouden veronderstellen. Dat kan ook het sociale klimaat aantasten.
2. De doelgroep van deze maatregel is het voltallige personeel.
3. Het diversiteitsdoel is het potentieel van alle medewerkers ten volle benutten, en gelijke 

kansen waarborgen, evenals andere, secundaire doelen.
4. Aanleiding   kan uiteenlopend zijn: tekorten in middenkader gecombineerd met een 

onvoldoende doorstroming; klachten vanuit een deelgroep; een ongezond hoog verloop 
onder één (of meer) deelgroepen (vergeleken met het gemiddelde), ...

5. Een zwakkere taalbeheersing bij allochtone werknemers mag géén beletsel vormen om 
de goed presterende en bekwamere elementen in die groep niet te zien doorstromen naar 
kaderfuncties (meestergast e.a.). 

6. De overheid en VDAB bieden een zeer ruime ondersteuning om dit soort tekorten (dat 
inderdaad soms groepsspecifiek kan zijn) te verhelpen. Zie hiervoor ook de webstek van 
de Vlaamse overheid 'Werk en sociale economie' 1, bij de VDAB2 en 3 en onze nota's .

Adviezen
Nuttig zijn acties genre:

 Uitbouw van een onthaal waarbij alle nieuwe werknemers waar nodig 
bijgeschoold worden in de kerncompetenties voor hun functie en afdeling.

 Vastleggen van de kerncompetenties per functie / afdeling / organisatie.
 Verificatie (via vakliteratuur e.a.) of selectietesten en assessments wel neutraal 

zijn t.o.v. genderneutraal en doelgroepen.
 Correcte documentatie van zowel de procedures voor beoordelingen allerhande, 

als van de actuele beoordelingen zelf.
1 WSE diversiteitsbeleid: http://www.werk.be/beleid/div/
2 VDAB / leermethodieken: http://www.vdab.be/opleidingen/leervormen.shtml
3 VDAB, Nederlands voor Anderstaligen, NT2: http://www.vdab.be/werkinzicht/nederlands.shtml
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Let op!   Valkuilen en 
1. Er kunnen objectieve factoren overblijven die leden van de relevante deelgroepen 

tegenhouden, maar waarbij remediëring buiten de mogelijkheden van de organisatie vallen. 
In dit geval is cijfer-fetisjisme te vermijden, net zoals een te gemakzuchtige houding t.o.v. 
de vastgestelde factoren. 

2. Zoals elke vorm van positieve actie kan dit niettemin (en ondanks alle voorbereiding) toch 
in het nadeel van de betrokkene spelen. Dit kan enkel opgevangen worden door volgende 
waarborgen en begeleidende maatregelen:  
 Een persoon mag niet meermaals genieten van een voorkeur onder positieve actie.
 Iemand die van positieve actie geniet, moet daarna voldoende kans en tijd krijgen om 

zijn prestaties en competenties te bewijzen in de nieuwe functie.
 Daarbij gelden dan enkel de gebruikelijke regels voor beoordelingen.
 De communicatie naar het voltallige personeel moet duidelijk, neutraal en diversi-

teitsvriendelijk zijn. 
3. De technieken voor selectie en beoordeling van medewerkers vormen een complexe 

materie. Vele leidinggevenden onderschatten dit echter. Gepaste technieken goed gebruiken 
is vakmanschap dat indirect véél oplevert aan diversiteit omdat het leden van deelgroepen 
meer faire kansen geeft. Volgehouden aandacht voor toetsing van resultaten en waar nodig 
verdere professionalisering is meestal behoorlijk zinvol.

Voorbeeld
In bijlage is een voorbeeld beschreven dat werd ontwikkeld in het GenderWerkt project.

Ter afronding
Deze voorgestelde actie steunt op de gebruikelijke doelen van diversiteitsbeheer én op de 
voorwaarden voor professioneel HR beleid. Dit zijn niettemin slechts eerste stappen naar betere 
valorisatie van het potentieel van 'alle' huidige en toekomstige medewerkers.

Voor bemerkingen of vragen kan u ons steeds contacteren, best via rudi.dierick@gmail.com.

Rudi Dierick,  Leuven, augustus  2009

Dit document en de erin vervatte informatie is eigendom van Akilian n.v.. Het 
werd deels ontwikkeld op basis van het GeHRMs project, uitgevoerd met steun 

v/h Europees Sociaal Fonds & Vesoc. Dit document mag niet gekopieerd worden, 
noch geheel, noch deels en dat ongeacht de wijze waarop.
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Bijlage : Voorbeeld:   Gendervriendelijke doorstroom

URL:  http://www.genderwerkt.be/Maatregel_Detail.aspx?AdMid=59

Aanleiding:
Een bedrijf kende een groot potentieel aan vrouwen die niet rechtstreeks aangesproken werden 
om door te stromen. Omdat de onderneming in korte tijd sterk gegroeid was en nog verder wilde 
uitbreiden,  was het  nodig om dat  potentieel  wél  aan te  spreken om leidinggevende posities 
zoveel mogelijk in te vullen met intern personeel. 

Voorbereiding:
Er werd een geïntegreerd systeem opgezet  dat  ervoor  zorgde dat  mensen  op de werkvloer, 
mannen én vrouwen, starten met dezelfde competenties. Dit realiseerde men door alle nieuwe 
werknemers  eenzelfde opleiding te geven waarbij  ze alle taken aanleren.  Verder werden de 
kerncompetenties van het bedrijf vastgelegd. Op basis daarvan konden de kernvereisten voor de 
leidinggevende functies vastgesteld worden. Deze vereisten zijn zeer neutraal en algemeen, en 
bevoordelen mannen noch vrouwen. Samen met deze vier kernvereisten stelde men ook een lijst 
met  dertien  denkstijlen  op  (op  basis  van  de  metaprofielanalyse)  waarop  potentiële 
leidinggevenden tijdens een assessment getest worden op een volledig genderneutrale manier. 
 
Net  voor en tijdens het  invoeren van het  nieuwe systeem heeft  de personeelsdienst  er  voor 
gezorgd dat alle personeelsleden geïnformeerd werden over de veranderingen en de reden voor 
de  veranderingen.  De  verantwoordelijken  hebben  voor  alle  personeelsleden  een  presentatie 
gegeven waarin ook aandacht werd besteed aan de strategieën van het bedrijf. Elk personeelslid 
met vragen of problemen (angst voor de verandering,...) kon terecht bij de personeelsdienst. 

Invoering:
Elk jaar vinden er functioneringsgesprekken plaats met al het personeel. Voor deze gesprekken 
zijn begeleidingsdocumenten uitgewerkt. Er bestaat ook een opleiding voor de leidinggevenden 
zodat  deze  gesprekken kunnen gebeuren  zonder  invloed  van  gender  of  geslacht.  Potentiële 
leidinggevenden worden op deze manier geïdentificeerd. Met hen wordt een gesprek gevoerd 
om te weten te komen wat hun ambities zijn, en of zij bereid zijn om door te groeien. Er wordt 
rekening  gehouden  met  het  feit  dat  vrouwen  iets  meer  overtuiging  nodig  hebben  om zich 
kandidaat te stellen. 
 
Indien de werknemer wil doorgroeien, volgt er na dit gesprek een assessment op basis van de 
vier competenties en dertien denkstijlen, en wordt er nagegaan of de kandidaat inderdaad klaar 
is om door te groeien. Als dit zo is, krijgt de werknemer een opleiding met een aantal stages. 

Evaluatie:
Er is een positieve verandering merkbaar in het doorstromen van vrouwen in het bedrijf. Er zit 
sinds kort  een vrouwelijke manager  in  het  directieteam.  Zij  is  haar  loopbaan in het  bedrijf 
begonnen  op  de  werkvloer  en  doorgegroeid.  Het  aandeel  vrouwelijke  leidinggevenden  is 
gestegen. Een formele evaluatie is nog niet gebeurd. 
 
Dit systeem kan ook gebruikt voor mannen indien zij ten onrechte in de minderheid zijn. Het is 
een genderneutraal systeem en sluit discriminatie of niet-emancipatie van mannen of vrouwen 
uit. 

De informatie in dit document is eigendom van Akilian n.v.. Het werd 
ontwikkeld op basis van know how  van het GeHRMs project, uitgevoerd 
met steun v/h Europees Sociaal Fonds & Vesoc. Dit document mag niet 
gekopieerd worden, noch geheel, noch deels en dat ongeacht de wijze 

waarop.
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