
Hoe peter/meterschapsprojecten opstarten?

Actienota

Samenvatting
In modern personeelsbeleid geldt dat de succesvolle introductie van nieuwe medewerkers 
cruciaal is. Het verhoogt de kansen dat deze slagen in hun functie voelbaar. En dat geldt des te 
meer voor personen uit relevante deelgroepen, of uit andere groepen die qua opleiding of 
achtergrond sterk afwijken van de dominante groepen binnen een organisatie of een afdeling. 
Culturele verschillen  Bij peter/meterschapsprojecten wordt systematisch een peter of een meter 
aangewezen voor elke nieuwkomer.

Bedenkingen
1. Een peter- of meterschap is een relatief beknopte, maar gevoelige taak. Het is een 

vertrouwensrol. Het vraagt dus énige tijd en een gepaste attitude van de meter/peter.

2. Binnen de organisatie kan deze taak eventueel formeel voorzien worden. Goede 
afspraken maken is evenwel de essentie, formeel of informeel.

3. Praktische elementen van deze afspraak zijn: duur, 

4. Zoals elke andere diversiteitsactie die gerealiseerd wordt als een algemene maatregel, 
moet ook deze correct voorbereid, besproken en gecommuniceerd worden naar de 
huidige werknemers én de nieuwe.

adviezen en aanpak
gewoon doen. Kan snel besproken, voorbereid, en opgestart  

 Xxxx

  

Let op!   Valkuilen en 
1. Meter-/Peterschap moet gestructureerd en geïntegreerd gebeuren. Het is een integraal 

deel van personeelsbeleid. Elke werknemer moet daarbij dezelfde kansen krijgen. 
2. De directe superieur van een nieuwkomer is niet de meest aangewezen persoon. Hij of 

zij heeft namelijk een complementaire taak, en is sowieso al intensief betrokken bij de 
inzet van de nieuwe medewerker en omdat hun hiërarchische relatie de noodzakelijke 
vertrouwensband kan tegenwerken. 

3. Niet alle werknemers zijn van nature goede meters en peters. 

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


