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Samenvatting

De overgrote meerderheid van specialisten en leidinggevende ambtenaren hanteren 
veronderstellingen over welke 'groepen' of genres medewerkers best in aanmerking komen voor 
welk soort functies. Soms zijn dat terechte veronderstellingen -zoals de idee dat wie een stevig 
diploma in avondschool haalt terwijl hij of zij voltijds werkt extra capaciteiten heeft zoals 
doorzettings- en organisatievermogen. Soms zijn dat echter ook vooroordelen en andere 
onterechte veronderstellingen. De man als klusjesman en manager; de vrouw als poetsvrouw en 
vroedvrouw. 
Vanuit diversiteitsoogpunt -de juiste persoon op de juiste zetel- is het omkeren van die typische 
patronen een waardevolle oefening. Een man als verpleger of poetsvrouw of een vrouw als 
architect of klusjesman, dat is de 'roldoorbreking'. Men baseert zich dan bij de selectie van een 
nieuwe medewerker op de competenties van de kandidaat voor de openstaande job. Bij twee 
gelijkwaardige kandidaten van verschillende sekse voor één functie wordt dan atypisch 
geselecteerd. De kennis, de kunde en de ervaring van de medewerker worden door het bedrijf 
ingezet in functie van de uit te voeren taken, en tegelijk wordt aangetoond dat M of V ook 
perfect kunnen functioneren in rollen die men niet in grote getale van hen gewend is.

Bedenkingen
1. Roldoorbreking werd initieel vooral benut voor het doorbreken van de sekse-

stereotypen.

2. Ondertussen werd deze techniek ook met succes ingezet tegen stereotypen over andere 
groepen, met name ethnisch-culturele minderheden en oudere medewerkers. 

3. Deze maatregel is uitgesproken een strategische keuze: loskomen van stereotypen die 
de (huidige) rekrutering nodeloos beperken tot te kleine groepen kandidaten. 

4. De voordelen spelen vooral op langere termijn. Op korte termijn speelt anderzijds ook 
de sterke motiverende invloed op medewerkers uit de 'atypische groepen'.

5. Bij de succesfactoren horen ondermeer een diversiteitsvriendelijke management- en 
bedrijfscultuur, een tijdige communicatie naar betrokkenen en, los daarvan, aanvaarding 
door de medewerkers en een open bedrijfssfeer.

Richtlijnen voor uitvoering 
1. Voorbereiding  : alle functies expliciet openstellen voor medewerkers van alle soorten en 

genres, functieomschrijvingen uitzuiveren van nodeloos groepsspecifieke en 
beperkende terminologie en voorwaarden; selectietechnieken nakijken op voorspellende 
waarde en relevantie, ....

2. Medewerkers opleiden/bijscholen en coachen  :  alle medewerkers die courant betrokken 
zijn bij rekruteringen en/of interne promoties en jobrotaties overtuigen van de 
meerwaarde van roldoorbreking en dat meenemen in evaluaties.
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3. Kandidaten tijdig informeren  : de globale procedure (sollicitatie, rotatie, ...) uitleggen 

aan alle kandidaten bij het begin van de procedureronde. Roldoorbreking is in se slechts 
een klein deel van de procedure, met name één ander soort beslissingscriterium.

  

Let op!   Valkuilen en 
 Hoewel roldoorbreking slechts een stukje van de procedures is, moet het bedrijf moet 

hier specifieke aandacht voor hebben, anders vervalt men snel in stereotypen.

 Vooroordelen van collega’s of klanten moeten onderzocht en bekend zijn. 

 Integratie in het team.

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, 31 augustus  2009

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.


