
Positieve actie bij gelijke competenties!

Actienota

Samenvatting
Wanneer bij een vacature of een interne promotie twee kandidaten een gelijke waardering 
krijgen in het selectieproces en één van deze tot een doelgroep behoort, dan kan de voorkeur 
gegeven worden aan deze persoon. Deze maatregel is historisch gegroeid uit het streven naar 
meer M/V-gelijkheid op de werkvloer. Vrouwen bleken feitelijk minder kansen te krijgen en ze 
groei(d)en minder snel door in de hiërarchie. Deze maatregel is nu ook vlot toepasbaar op alle 
andere, relevante deelgroepen.
Deze maatregel wordt gebruikt om de diversiteit in het organisatie te bevorderen. Als er bij 
voorbeeld te weinig vrouwen of mannen aanwezig zijn, dan kiest men bij gelijke waardering 
voor het geslacht in de minderheid. De gelijke waardering is een strikte voorwaarde.
  

Bedenkingen
1. Deze maatregel wordt zinvol van zodra men in de organisatie, of in één afdeling ervan, 

oordeelt dat er te weinig werknemers telt uit één (of meerdere) relevante deelgroepen.
2. deze maatregel kan toegepast worden bij zowel rekrutering, als bij interne promoties, en 

zelfs bij uistroom (in geval van collectieve sluitingen en afslankingen).
3. Soms wordt tegen deze maatregel geargumenteerd dat het zelden of te weinig voorkomt 

dat er in een selectieproces twee (of meer) kandidaten éénzelfde evaluatie krijgen. Dat 
kan inderdaad gebeuren. Eén kandidaat kan afgetekend sterker zijn dan alle andere 
personen. In dat geval moet deze uiteraard aangenomen of bevorderd worden.

4. Onderzoek toont evenwel aan dat de nauwkeurigheid van selectietechnieken véél lager 
ligt dan wat de meeste professionals menen. De 'fout' op een selectie ligt dus hoger dan 
verondersteld. Dat suggereert dat er sneller een gelijke waardering is dan men klassiek 
zou veronderstellen. Er is dus wel degelijk een zinvolle ruimte voor positieve actie.

Adviezen
1. Het is absoluut noodzakelijk, wanneer men deze vorm van positieve actie overweegt, 

om deze eerst correct te bespreken met alle betrokkenen (directie, HR en syndicale 
vertegenwoordigers) en om ze dan correct te communiceren.

2. Uitgesproken zinvol bij de voorbereiding is luisteren naar eventuele bezwaren en 
vragen van lijnmanagers en van op de wekvloer.

3. Dat moet bijdragen tot een gedegen afweging van de argumenten voor het invoeren van 
deze regel. Het succes ervan staat of valt immers met een voldoende goede bezinning, 
argumentatie en communicatie.

4. Formele goedkeuring in het directieteam is noodzakelijk.
5. Alle lijnmanagers en andere personen die regelmatig betrokken zijn bij aanwerving of 

of promoties (als medebeslissers bijv.) moeten daarna correct geïnformeerd worden 
over het waarom en hoe van deze actie.

6. Indien er expliciete procedures bestaan voor werving en/of promoties, dan moeten deze 
uiteraard aangepast worden voor deze maatregel.

7. De keuze van de relevante deelgroepen die in aanmerking komen voor deze vorm van 
positieve actie kan gebeurlijk aangepast worden (bijv. éénmaal om de paar jaar). Elke 



Positieve actie bij gelijke competenties p. 2 / 2

zulke aanpassing wordt best in sociaal overleg voorbereid; ze moet daarna steeds 
gecommuniceerd naar alle medewerkers. 

8. Deze vorm van positieve actie kan zowel in de laatste fase van een selectie toegepast 
worden, als ook in de eerdere fasen (beoordeling kandidaten en hun CV's, eerste 
selectieronde, ...).

9. In deze eerdere fasen kan men nakijken of er voldoende doelgroepkandidaten in de 
preselectie zitten, en zoniet, kijken of er geen 'net niet gepreselecteerde' kandidaten een 
zo klein verschil met de wel gepreselecteerde kandidaten vertonen dat men ze toch kan 
meenemen naar een volgende ronde in het selectieproces.

10. Indien twee gelijkwaardig beoordeelde kandidaten elk tot een doelgroep behoren, dan is 
uiteraard een pragmatische afweging nodig. Zinvol is dan iets meer aandacht te geven 
een motivatie en potentieel op langere termijn.

  

Voorbeeld 

Deze screenshot toont een preselectie ondersteund met de RS toepassing. Hierbij behoren de 
eerste twee gerangschikte kandidaten tot de doelgroep (aangemerkt met een groene V in de 
kolom 'TG'). Indien deze echter niet tot de preselectie behoren, en men wenst de 4 beste te 
weerhouden voor de volgende ronde -een gestructureerd interview met de HR manager en met 
de directe superieur bijv.- dan kan men zonder veel extra kosten de 5de gerangschikte kandidaat 
toch meenemen. Het verschil in score met  de 4de beste kandidaat (73 versus 75) is kleiner dan 
de fout op de scores. Deze twee kandidaten kunnen dus als gelijkwaardig beschouwd worden.  

Let op!   Valkuilen en knelpunten
Zoals elke vorm van positieve actie kan dit, ondanks alle mogelijke 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 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 ergels voor beoordelingen.

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

Rudi Dierick,  Leuven,  26 augustus  2009
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