
Hoe rolmodellen benutten?
Actienota

Samenvatting
Eén van de klassieke acties in een doordacht diversiteitsbeheer is het uitspelen van rolmodellen. 
Geslaagde en gewaardeerde allochtone medewerkers, vrouwelijke directeurs, mannen in 
typische vrouwenberoepen of vrouwen in typische mannenberoepen, ... het zijn slechts enkele 
van de mogelijke rolmodellen.

Het potentieel van rolmodellen is groot, maar er zijn wel enkele valkuilen en addertjes onder het 
gras. Het uitspelen van rolmodellen vereizte een zorgvuldige selectie, een genuanceerde wijze 
van beschrijven van de ervaringen van deze personen én met deze personen, en een 
professionele communicatie van deze verhalen (via webstek, extranet, intranet, nieuwsbrief, 
onthaalbrochure, jobadvertenties, ....). 

Doel
Het belanrgijkste doel van een rolmodel is de werkvloer, alle leidinggevenden en desgevallend 
ook klanten en andere externe partners ervan overtuigen dat medewerkers uit deelgroepen net zo 
goed als de klassieke, autochtone modellen, kunnen voldoen aan de vereisten, en met name ook 
in leidinggevende en creatieve functies.

Bedenkingen
1. Wanneer we spreken over een rolmodel bedoelen we zowel de persoon -idealiter met 

naam ent oenaam gekend- als het verhaal over die persoon.

2. Idealiter zoekt men een redelijk aantal rolmodellen die alle relevante deelgroepen 
vertegenwoordigen. Enkele rolmodellen per groep is géén luxe.

3. In vele, vooral kleine en middelgrote organisaties stelt zich dikwijls een kip-en-ei-
probleem: er zijn relatief weinig geschikte rolmodellen want er zijn redelatief weinig 
succesvolle medewerkers uit relevante deelgroepen. Dit kan opgevangen worden door 
externe rolmodellen.

4. Externe rolmodellen zijn verhalen over rolmodellen in andere organisaties. Interne 
rolmodellen zijn geselecteerde medewerkers. Interne rolmodellen genieten de voorkeur 
gezien het directe contact én veel grotere realiteitszin van het verhaal.

5. Een overtuigend verhaal omvat zowel positieve als negatieve en andere elementen. Een 
genuanceerd verhaal overtuigt beter dan een goednieuwsshow. Zo'n showverhaal levert 
dikwijls meer ironie en scepticisme op dan bijval. Het verhaal moet ook 100% 
waarheidsgetrouw zijn! 

6. Uitermate interessant is ook een stukje historiek: initiële problemen en, waar deze 
opgelost raakten, de wijze waarop.  

7. Eventueel worden ook negatieve verhalen opgenomen in de set rolmodellen, maar dan 
wel strikt anoniem. Nuttig is bijvoorbeeld een verhaal waarin de organisatie daarbij ook 
aan zelfkritiek doet. Te recent aangeworven medewerkers uit deelgroepen, of 
medewerkers die al eens een waarschuwing kregen 

8. Rolmodellen kunnen ook, los van hun rol als voorbeeld, gevaloriseerd worden, o.a. 
middels diepte-interviews om eventuele specifieke problemen die de deelgroepen 
kennen te kunnen opsporen, of om een te hoog verloop te onderzoeken.



9. Wanneer de organisatie beschikt over een performante en genuanceerde procedure voor 
beoordeling van medewerkers, moet een professionele beoordeling van de prestatie en 
de competentie van de potentiële rolmodellen benadrukt worden. Dat betekent dus: 
zonder positieve actie, noch positieve discriminatie! Dit kan de overtuigingskracht van 
het verhaal bijzonder sterk beïnvloeden in positieve of negatieve zin!

10. De impact van rolmodellen wordt door vele leidinggevenden onderschat. In praktijk 
circuleren er altijd, en in elke organisatie verhalen over de feitelijke 'voorbeelden' van 
de medewerkers uit deelgroepen. Aan u om ervoor te zorgen dat daarbij niet de eerder 
negatieve indianenverhalen domineren, maar wel waarheidsgetrouwe, genuanceerde 
waaruit een positieve boodschap kan geleerd worden.

Adviezen voor toepassing
Een stappenplan voor het gebruiken van rolmodellen kan eruit zien als volgt:

1. Samen met HR, syndicale vertegenenwoordigers, leden van een werkgroep diversiteit 
en directie worden 'alle mogelijke' (of minstens een  redelijk aantal) rolmodellen binnen 
de eigen organisagtie, of bij directe zusterorganisaties waarmee nauw wordt 
samengewerkt opgespoord.

2. Uit deze lijst worden die rolmodellen geselecteerd waar er duidelijke en onbetwist 
positieve stuk in het verhaal verteld kan worden. Te recent aangeworven medewerkers 
uit deelgroepen, of medewerkers die al eens een waarschuwing kregen zijn minder 
geschikt als rolmodel.

3. Rond elk rolmodel wordt dan een kort verhaal geschreven, met tekst en foto of video-
materiaal.

4. Indien intern géén of te weinig rolmodellen weerhouden kunnen worden, kan men 
beroep doen op externe rolmodellen. Zowel VDAB  1  , als talrijke projecten gerealiseerd 
met steun van het Europees Sociaal Fonds, Vesoc en het ESF Agentschap Vlaanderen2 

publiceren professioneel uitgewerkte rolmodellen. 

5. De diverse verhalen worden systematisch en redelijk 'prominent' gebruikt bij werving, 
onthaal en interne communicatie.

6. Na enkele jaren, of bij gebeurlijke successen, worden de verhalen best geactualiseerd.

Let op!   Valkuilen en hinderpalen
1. De geloofwardigheid van een rolmodel maakt, of breekt de waarde ervan. Een 

medewerker met een controversiële reputatie kan tegenstrijdige, maar ook sterk 
negatieve reacties opwekken wanneer hij als rolmodel zou geselecteerd worden;

2. De wijze waarop het verhaal van een rolmodeel geschreven wordt moet steeds 
zorgvuldig afgesproken worden met de persoon zelf (uitgez. anonieme rolmodellen).

3. Bij anonieme rolmodellen moet de beschrijving zodanig zijn dat niet 'iederen' direct kan 
weten over wie het gaat.

Ter afronding
Voor bemerkingen, kritieken of vragen kan u ons steeds contacteren. Dat doet u best via e-post 
naar  rudi.dierick@gmail.com.

Rudi Dierick,  Leuven, 3 september  2009

1 Zie ook op http://www.vdab.be/
2 Zie oook www.mvunited.be

http://www.vdab.be/
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