
Hoe en waarom grenzen trekken?

Actienota

Samenvatting
Bepaalde medewerkers uit ethnisch-culturele minderheden veroorzaken -afgaande op de redelijk 
consistente vaststellingen van alle geraadpleegde diversiteitsconsulenten, op grote schaal 
specifieke vragen en problemen door hun gedrag en verwachtingen. Sommigen komen 
regelmatig te laat. Anderen blijven passief in professionele discussies. Vrouwen of mannen uit 
bepaalde culturen hebben het moeilijk om te aarden in de hier gangbare werksfeer (moeilijk 
samenwerken met andere sekse, of ambivalentie tegenover een macho-sfeer). Anderen praten 
quasi uitsluitend een taal die hun collega's (autochtone en allochtone uit andere culturen) niet 
begrijpen. Soms gaan ze slechts node over op het Nederlands, zeker wanneer ze tot een zeer 
talrijke groep behoren. Nog anderen  nemen niet afgesproken verlofdagen, willen vrijdag of in 
de Ramadan vroeger vertrekken of ze vragen extra verlof en als ze dat niet krijgen regent het 
exotische ziektebrieven die leiden tot verlenging van zomervakanties met 1 à 2 weken.
Meestal is dat géén slechte wil, noch onbekwaamdheid, maar gaat het om culturele verschillen. 
In sommige culturen ligt de norm voor 'proberen staat vrij' ook behoorlijk anders dan hier! 
Eénmaal men daarmee weet om te gaan, worden de meesten verdienstelijke collega's. Als men 
daar echter niet in slaat, volgt genadeloos een disproportioneel hoge ongewilde uitstroom en een 
ondermaatse prestatie van tevele aangeworvenen.
Het correct omgaan met een diverse groep werknemers stelt méérdere noodzakelijke eisen: 
respect, openheid en interculturele vaardigheden, maar ook het kunnen trekken én verdedigen 
van grenzen. Grenzen die niet overschreden mogen worden.

Bedenkingen en adviezen
1. Grenzen moeten typisch getrokken worden naar én relevante deelgroepen, én ook naar 

bepaalde groepen autochtone medewerkers.
2. De domeinen waarop grenzen getrokken moeten worden kunnen zeer verschillend zijn, 

al naargelang de omstandigheden: werkuren, verlofregelingen, respect voor collega's en 
voor het gezag van de directe chef (zelfs als is die van de andere 'mindere' sekse), 
gelijke rechten en plichten voor alle werknemers, het waarborgen van productie of 
dienstverlening en continuïteit, voorrang voor de courante omgangstaal, nultolerantie 
tegenover elke vorm van discriminatie, druk of dreiging onder collega's, ... Deze 
domeinen worden in aparte actienota's verder uitgewerkt.

3. Het trekken van grenzen is als 't ware de keerzijde van de medaille van het bieden van 
flexibiliteit en openheid voor particuliere vragen.

4. Talrijke vragen en verschillen kunnen opgevangen worden door een open, respectvolle 
communicatie, en een bereidheid om te luisteren, om elke vraag ernstig te nemen. Een 
degelijk diversiteitsbeleid betekent immers ook ‘grenzen verleggen’.

5. De persoonlijke motieven achter een vraag worden best als private zaken beschouwd: 
de leidinggevende beoordeelt elke vraag best op zuiver professionele criteria die dan 
ook voor alle medewerkers moeten kunnen toegepast worden.

6. Maak zoveel mogelijk duidelijk tijdens de sollicitatie. Arbeidsreglement, wettelijke 
plichten (zoals non-discriminatieclausules door werknemer en werkgever) en alle 
recente oplossingen voor vragen of conflicten komen daarbij best aan bod. 
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7. Ook godsdienstige en culturele verwachtingen1 worden best aangesneden. 
8. Afspraken wijzigen kan steeds, maar mits respect voor de voorgeschreven procedure 

(sociaal overleg, tijdige en officiële communicatie, ...). 
9. Ook individuele afspraken moeten kunnen wijzigen, op beider vraag. Men moet daarbij 

wel steeds afwegen of een wijziging ook slaat op één van de substantiële elementen van 
de arbeidsovereenkomst. Zo ja, dan moet deze met een bijlage aangepast worden.

10. Kortom, naar een gekende formulering: Respecteer het verschil, geef mensen kansen 
maar wees duidelijk.

Adviezen voor toepassing
Concrete adviezen worden nader uitgewerkt in de specifieke actiepunten rond grenzen trekken. 
Zie daarvoor de specifieke actienota's.

Let op!   Valkuilen en hinderpalen
1. Grenzen zijn in praktijk beperkingen of verboden. Houd het aantal daarvan dus beperkt.
2. Omdat grenzen trekken ook noodzakelijk is om misbruiken tegen te gaan, raakt dat 

geregeld aan gevoelige zaken. Dat verplicht de werkgever en de leidinggevende tot een 
gedegen communicatie.  

3. Grenzen trekken wordt dikwijls genoodzaakt door een specifiek probleem met leden 
van één welbepaalde groep. Niettemin die specificiteit, moet men er steeds over waken 
dat de grenzen gelden voor alle werknemers (en klanten of andere externe contacten).

4. Grenzen trekken komt dikwijls over als een 'negatieve keuze'. Ideaal wordt bij elke 
grens ook aan een positieve actie gedacht. De vraag om Nederlands te spreken op de 
werkvloer gaat best samen met een sensibilisering van de Nederlandstaligen op de wijze 
waarop zij allochtone collega's best tegemoet komen: niet te snel op een andere taal 
overstappen, maar duidelijk Nederlands proberen te blijven spreken. 

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, 2 september 2009

1 Godsdienstige verwachtingen: het al dan niet bidden op het werk, eetpauzes en productiviteit tijdens 
de Ramadan, verlofaanvragen voor religieuze feestdagen, … Culturele verwachtingen: het al dan 
niet praten in de eigen taal op de werkvloer, duur van vakantieperiodes, het aanbod van Nederlands 
(of het Frans) op de werkvloer, mogelijkheid tot het deeltijds werken, eventuele kinderopvang, 
telewerk en carrièremogelijkheden, …

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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