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Samenvatting
Deze  nota  wil  de  aandacht  trekken  op  enkele  courante  misverstanden  in  het  gangbare 
diversiteitsdiscours. Die misverstanden richten echter grote schade aan: ze zetten betrokkenen 
op het verkeerde been, leiden tot onhaalbare doenstellingen en veroorzaken veel twijfels en 
wantrouwen binnen talrijke organisaties.

Het zeer geringe aantal werkgevers die een diversiteitsplan opmaken (slechts 1 op 5 bij de 
grote)  en  het  scepticisme  bij  diversiteitsconsulenten  en  vakbonden  over  de  ernst  en  de 
duurzaamheid  van  sommige  van  die  plannen  zijn  gekend.  Dat  suggereert  dat  de  meeste 
werkgevers zich nog terughoudend opstellen tegenover gelijke kansen voor V/M en andere 
deelgroepen  en  tegenover  diversiteit.  Goede  wil  is  er  wel,  maar  inpassing  in  algemeen 
bedrijfsbeleid lijkt voor de meeste nog een brug te ver.

Bij  het  onderzoek  naar  de  redenen  daarvoor  signaleren  sommigen  ernstige  bedenkingen 
aangaande  het  ‘officiële  diversiteitsdiscours’.  Een  aantal  centrale  veronderstellingen  zoals 
courant  verwoord door  politieke  en syndicale  mandatarissen en  ‘militanten  van de  goede 
zaak’ komen ongeloofwaardig en dikwijls zelfs onrealistisch over bij bedrijfsleiders en HRM-
verantwoordelijken.  Ze  geven  ook  aanleiding  tot  onrealistische  verwachtingen  binnen  de 
doelgroepen, én tot irritatie en wantrouwen onder de 'autochtonen' op de werkvloer.

Vandaar  'bananenschillen,  vooroordelen  en  dogma’s  op  het  pad  naar  diversiteit'.  Daarom 
willen we met deze discussienota het debat opentrekken over deze bedoelde stellingen. 

Stelling 1: “Uw werknemersbestand moet een afspiegeling v/d samenleving zijn.”
Bedenkingen  :  

1. Deze stelling is maatschappelijk waardevol, maar, in de operationele context van de 
meeste bedrijven en organisaties, complete onzin. Immers:

a. Bij wijze van 'tegenvoorbeeld', bedoeld als aanzet tot kritische reflectie: de 
deelname van de grootste deelgroep op de arbeidsmarkt (vrouwen) ligt, mede 
door  de  eigen  keuzen  van  de  betrokkenen  én  door  sommige  wettelijke 
regelingen (zoals lagere pensioenleeftijd),  significant lager dan het aandeel 
van vrouwen in de globale bevolking.

b. De verschillen tussen de sectoren, en de gender-onevenwichten in bepaalde 
beroepsgroepen maken dit ideel voor de meeste werkgevers totaal onzinnig.

c. Voor  etnisch-culturele  minderheden  in  het  algemeen  liggen  de  relevante 
competenties gemiddeld merkelijk lager dan voor de gehele bevolking1. 

d. Voor sommige deelgroepen, zoals allochtone vrouwen, ligt de eigen wens tot 
arbeidsdeelname nog aanzienlijk lager. 

e. Afspiegeling  is  al  even  onzinnig  door  de  sterke  gender-verschillen  in 
studiekeuzen.  Dat  veroorzaakt  onvermijdelijk  een  zeker  tot  soms  sterk 
gender-onevenwicht voor vele sectoren en bedrijven.

1 Dat heeft op zich véle oorzaken waaronder een –gemiddeld gesproken- lagere kennis Nederlands, 
lagere deelname aan onderwijs (wat op zich samenhangt de vele huwelijken op relatief vroege leeftijd 
met partners uit landen van herkomst), de lagere resultaten in onderwijs, …. 
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f. Soortgelijke  verschillen  worden  ook  vastgesteld  voor  bepaalde  etnisch-
culturele minderheden.

2. Deze stelling lijkt een ongelukkige uitdrukking van een ander streefdoel namelijk een 
gelijkwaardige deelname aan de arbeidsmarkt door alle deel(doel)groepen.

3. Deze  stelling  is  ongetwijfeld  goed  bedoeld,  maar  ze  veroorzaakt  wel  talrijke 
negatieve gevolgen: én onrealistische verwachtingen bij de bedoelde doelgroepen, én 
verzet en  irritatie bij bepaalde autochtone burgers.

4. Een bijkomen nadeel is een zekere stigmatisatie van de allochtone werkenden. 
5. Wel realistische stellingen zijn daarom (genuanceerd geformuleerd):

 “Uw organisatie moet gelijkwaardige kansen op rekrutering kunnen hard 
maken voor alle kandidaten met gelijke competenties en motivatie”, en

 “De samenleving wil streven naar een tewerkstelling die een afspiegeling is  
van het aanbod van competenties op de arbeidsmarkt”.

Stelling 2: “Functieclassificatie en competenties vormen een voldoende basis voor  
correcte en niet-discriminerende rekrutering en personeelsbeheer”
Achtergrond  :  
De onderliggende veronderstelling is dat teveel rekrutering en beslissingen over promoties, 
ontslagen  e.d.  te  subjectief  gebeuren,  en  dat  daardoor  bepaalde  groepen  netto  merkelijk 
minder kansen genieten; en voorts dat de invoering van correcte procedures, en met name 
functieclassificatie en competenties als basis van selecties dé oplossing biedt.

‘De meest competente persoon moet dus aangeworven worden’.

Bedenkingen:
1. Deze sterke (‘exclusieve’) klemtoon op competenties miskent enkele andere cruciale 

factoren  zoals  motivatie,  instelling,  evenals  wederzijds  overstemming  betreffende 
verwachtingen van kandidaat en werkgever, en andere praktische noodwendigheden 
(zoals  beschikbaarheid,  de  wens  om  leeftijds-  of  genderbalans  van  een  ploeg 
enigszins bij te sturen, …).

2. Deze stelling veronderstelt een gevorderd niveau in competentiebeheer: men moet het 
toepassen tot en met vaardigheids- en gedragsindicatoren. In de meeste organisaties 
staat men nog zéér ver van dat niveau. 

3. Zelfs met dat niveau kan men niet alle cruciale objectieven op een efficiënte wijze 
dekken (zoals de inzet van een verkoper voor de overeen te komen commerciële of 
financiële objectieven). 

4. De motivatie van sommige groepen wordt door sommige rekruteerders en managers 
die  diversiteit  actief  promoten  negatief  in  geschat.  Dat  geldt  onder  meer  voor 
sommige vrouwen die na een zwangerschap terugkeren naar hun werkplek met een 
soms  fundamenteel  gewijzigde  motivatie  voor  de  gewenste  genre  arbeid,  voor 
bepaalde groepen conservatieve moslims, en voor die allochtonen kandidaten die zich 
prioritair als lid van hun natie- of cultuur-van-herkomst positioneren.. 

5. Deze (nochtans redelijk objectieve) vermoedens en waarnemingen worden echter zéér 
negatief onthaald door het gangbare diversiteitsdiscours.

6. Een  éénzijdig  competentiedenken  leidt,  in  combinatie  met  diploma-fetisjisme  bij 
sommige  hooggeschoolde  allochtonen,  tot  een revendicatieve  attitude  die  negatief 
geïnterpreteerd wordt door vele rekruteerders.

Onze suggesties en adviezen
Een hedendaags en ambitieus rekruterings- en personeelsbeleid kijkt véél ruimer dan alleen 
maar competenties als selectiecriterium..
Wij suggereren een beleid dat prioriteit steunt op:
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- Competenties  ,  in  een  ‘breed’  model  met  aandacht  voor  algemene, 
persoonscompetenties  én  alle  relevante  vaktechnische  competenties,  ervaring  en 
expertise: kennis, vaardigheden en attitude;

- ‘  Juist  genoeg  competenties’  :  dus  oppassen  voor  diploma-fetisjisme  en  ‘op  veilig 
spelen’ door te hoge competentievereisten; 

- Motivatie  : kan deels via ‘soft skills’ behandeld worden, maar ongeacht he men het 
opvat, de motivatie moet zorgvuldig beoordeeld worden.

- Verwachtingen  aftoetsen  :  de  wederzijds  overstemming  inzake  verwachtingen  van 
kandidaat en werkgever met systematisch en kritisch nagegaan worden.

- Strategische en tactische nuancering  : u moet ALTIJD rekening houden met uw beleid 
op  langere  termijn,  en  soms  zal  dat  keuzen  motiveren  die  u  niet  alleen  met 
voorgaande criteria (competenties, houding, match, ...) kan verantwoorden. 

De methodiek die GeHRMs ontwikkelde voor onderscheid van beoordeling van geschiktheid 
en prestaties ter  onderscheid en aanvulling van competenties geeft  gerichte ondersteuning 
voor deze prioriteiten. Het CML product (‘Competentie management Light) past dit toe op 
beoordeling  van  prestaties;  de  bijhorende  modellen  voor  vergelijking  van  taakprofielen, 
competetieprofielen  en  evaluatieprofielen  ondersteunen  beide  polen  (competentie  en 
prestatie).
De toepassing voor rekrutering die in het GeHRMs project gebruikt wordt (RS, een product 
van Akilian) ondersteunt deze prioriteiten eveneens. De matchingfunctie in RS  is een directe 
implementatie van het principe ‘Juist genoeg competenties’. 
Terzijde:  kandidaten met  significant  meer  competenties (dan wat  in de vacature gevraagd 
moet  worden)  zijn  doorgaans  niet  langdurig  te  motiveren  én  dikwijls  te  duur.  De 
interesseprofielen  in  het  competentie-model  van  GeHRMs  en  Akilian  biedt  innovatieve 
mogelijkheden om deze verachtingen en motivatie béter te kunnen aftoetsen.

Stelling 3: “Invoering van competentiemanagement, en selectie van kandidaten op 
basis van competenties is voldoende om discriminatie uit te sluiten.”
Achtergrond  :  
Deze overtuiging vinden we onder uiteenlopende vormen terug in nogal wat handleidingen, 
brochures  en  standpunten  over  diversiteit.  Ze  getuigt  echter  van  een  zeker   onevenwicht 
tussen een overtuiging en minimaal professionalisme inzake personeelsbeleid e.d.. 
HR professionals weten meer dan voldoende dat competenties alleen lang niet volstaan.  

Bedenkingen:
1. Wetenschappelijk  onderzoek toont  aan  dat  deze  veronderstelde  aanpak.  Zo vallen 

competentiemetingen  in  bepaalde  overheden de  ICT-skills  ten  nadele  uit  van alle 
andere vaktechnische competenties, en ten nadele van soft skills. 

2. Onderzoek toont aan dat bijvoorbeeld generatie- en scholingsverschillen resulteren in 
zware vertekening van resultaten op deze testen, waardoor de objectieve competenties 
van bepaalde groepen grof miskend worden.

3. Zoals  eerder  al  vermeld  zijn  er  nog  andere,  relevante  factoren  waar  rekrutering 
rekening mee kan (en hoort te) houden: motivatie, match inzake verwachtingen, …

4. Zelfs wanneer men bij rekrutering elke discriminatie weet uit te sluiten, dan nog kan 
er naderhand nog discriminatie (en andere soortgelijke problemen) opduiken.

5. De  stelling  dat  competenties  volstaan  is  dus  een  bananenschil:  steunen  op 
competenties  is  wel  een noodzakelijke  voorwaarde  (om gelijke  kansen te  kunnen 
waarborgen), maar het is géén voldoende voorwaarde. Daarmee alleen komt men er 
niet!

Onze suggesties en adviezen
Wat er dan wel moet gebeuren ligt voor de hand:
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1. Gelijke kansen waarborgen vereist aandacht én bij rekrutering, én nadien. Het is een 
noodzakelijk element van het globale bedrijfs- en personeelsbeleid.

2. Zowel in de rekrutering (de instroom van nieuwe, vaste én tijdelijke medewerkers), 
als nadien moeten de nodige maatregelen getrokken worden: pro-actief én a posteriori 
(meten hoe professioneel en correct het gevoerde beleid nu echt wel is).

3. Competentiebeheer moet daarbij noodzakelijk aangevuld worden met o.m. correcte 
evaluaties (van functionering en prestaties) en audit op het evaluatiewerk zelf.

Stelling 4: “De islam is een godsdienst zoals de andere en islamieten kunnen net zo  
goed functioneren in ondernemingen dan anderen.”
Achtergrond  :  
Nogal  wat  adepten  van  het  ‘klassieke  diversiteitsdenken’  -met  name  vele  overtuigde 
aanhangers  van  het  'multiculturalisme'-  menen  dat  'de  islam'  een  godsdienst  is  zoals  alle 
andere  hier  gekende  en  erkende  religies.  Daarbij  wordt  ondermeer  verwezen  naar  onze 
grondwet  die  de  islam  expliciet  erkend.  De  praktijk  op  dewerkvloer  ligt  evenwel  iets 
genuanceerder. 
Ze besluiten daaruit  -in de meest  simpele versie-  dan dat elke vraag van een islamitische 
medewerker die religieus gemotiveerd wordt, positief beantwoord moet worden.

Bedenkingen:
1. Deze stelling bevat een zo grove veralgemening dat ze eigenlijk onaanvaardbaar is. 

Niettemin is het tekenend voor een bijzonder wijdverspreide veronderstelling. En aan 
die  stelling  hangen  vele  uitermate  relevante  consequenties  voor  het  reguliere 
personeels- en diversiteitsbeleid vast. 

2. De lezer moet beseffen dat de variatie binnen de islamitische gemeenschap groot is. 
We focussen daarom op de vraag of er voldoende grote onderdelen zijn binnen die 
gemeenschap waarvoor deze veronderstelling wel of niet opgaat.

3. Deze vraag geeft ook niet zelden aanleiding tot verabsolutering van problematische 
groepen die dan nog dikwijls niet representatief zijn.

4. Wat telt is dus de realiteit van het professionele gedrag van de grote groepen binnen 
die gemeenschap.

5. Deze stelling is een normatieve opvatting met niet-geringe gevaren: ze miskent de 
objectieve, fundamentele verschillen in de wijze waarom delen van de bedoelde groep 
-en dan vooral de meest conservatieve fracties in de islamitische gemeenschappen- 
hun geloof en hun geloofsregels beleven, vergeleken met ‘alle’ andere religies.

6. Onze  grondwet  (en  het  EVRM2)  veronderstellen  een  strikte  voorrang  van  de 
burgerlijke rechtsregels  op alle religieuze regels.  Véle islamieten (vooral  de  meer 
conservatieve) wijzen dit echter af3.

7. Binnen de islam stellen alle dominante scholen en bronnen van autoriteit exact het 
omgekeerde  voorop:  de  religieuze  regel  moet  voor  hen  voorrang  krijgen  op  de 
burgerlijke regels4.

2 EVRM = Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden, zie ook op http://nl.wikipedia.org/wiki/Europees_Verdrag_voor_de_Rechten_van_de_Mens.
3 Zo vraagt volgens redelijk betrouwbare en consistente opiniepeilingen in het VK zo'n 30 à 60% van 
de daar wonende islamieten de invoering van de sharia. DE 30% slaat daarbij op de (redelijk expliciete 
en scherpe) vraagstelling naar de voorkeur in geval van onverzoenbare conflicten tussen burgerlijk 
recht en islamitisch (religieus) recht. 
4 Dat is ondermeer de stelling van ‘European Council for Fatwa and Research’ (ECFR) o.l.v. Yusuf Al-
Qaradawi, als ook de uitspraken van Al-Azhar, de vijf grote ‘rechtsscholen’ in de islam, als van de 
Conference of Islamic States (waarin op 2 na alle lidstaten, meer dan 50) bijvoorbeeld de ‘Cairo 
declaration on Human Rights in Islam’ aannamen; verklaring waarin mensnenrechten radicaal 
ondergeschikt gemaakt worden aan de Koran).
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8. Los van alle theologische en filosofische discussies stelden recente onderzoeken vast 
dat een aanzienlijk deel van de islamitische gemeenschap deze stelling5 bijtreedt6.

9. Deze stelling (al dan niet theologisch onderbouwd, al dan niet correct geïnterpreteerd 
door de gewone werknemer) heeft wél een zekere, soms grote invloed op de wijze 
waarop de (streng-gelovige) islamiet kan functioneren op de werkvloer, en met name 
onder  een  vrouwelijke  chef,  of  met  manifest  andersdenkenden  (zoals  een  niet-
gesluierde moslima).

10. De  theologische  discussies  terzake  zijn  dikwijls  een  gevaarlijke  bananenschil:  ze 
leiden de aandacht af van de objectieve veronderstellingen aangaande wereldbeeld en 
levensregels die het functioneren van de bedoelde islamieten sterk beïnvloeden. Wat 
telt is niet de theologie, maar wel het gedrag en de motivaties van de werknemer en 
de kandidaat.

De islam is dus, afgaande op een groeiende consensus over objectieve basisgegevens,  tegelijk 
wél én niet, een godsdienst zoals de andere voor al die vele duizenden moslims wiens gedrag 
in  vergelijkbare  mate  rekening  houdt  met  onze  fundamentele  regels  (juridische  e.a.)  en 
bijhorende waarden (als de mediane niet-gelovigen en de andersgelovigen). Veruit de meeste, 
maar niet alle, islamieten kunnen net zo goed functioneren in ondernemingen dan anderen.

Onze suggesties en adviezen
1. De theologische discussies moeten terzijde gelaten worden door én de individuele 

werknemer,  én  de  verantwoordelijken.  Die  discussies  gaan  inderdaad  'enkel'  over 
private materie, en die horen in algemeenheid niet thuis op de werkvloer. 

2. Wat  wel  telt  is  de  wijze  waarop medewerkers  en  bedrijf  met  elkaar  omgaan.  En 
daarbij zijn gelijke erchten en plichten, goede wil en respect de sleutels naar succes.

3. Bedrijfsleiding  en  personeelsverantwoordelijken  moeten  zich  bewust  zijn  van  de 
fundamentele  verschillen in  de  wijze  waarop 'vele'  islamieten hun geloof  beleven 
(verschillen ook binnen de islamitische gemeenschap), vergeleken met werknemers 
van alle andere levensbeschouwingen7.

4. Een welgemeende luisterbereidheid en openheid voor eerlijke vragen, gekoppeld aan 
een  duidelijke  visie  laten  toe  om  veruit  de  meeste  potentiële  problemen  op  de 
werkvloer op te lossen.

5. De initiële stelling wordt niettemin best verwezen naar een ander forum dan sociaal 
overleg of personeelsbeleid. Ze hoort in het brede maatschappelijk debat thuis.

6. Wanneer  sommigen  deze  stelling  (of  een  aanverwante)  desondanks  toch  willen 
hanteren in personeels- of bedrijfsbeleid, dan is het aangewezen deze argumentatie te 
beantwoorden met een directe verwijzing naar relevante basisregels uit het sociaal 
recht, en ruimer, van onze democratische rechtstaat, en met name:
 De strikte voorrang die de burgerlijke regels in de algemene Europese Unie 

genieten op alle religieuze regels.
 De burgerlijke (of ‘seculiere’) organisatie van onze arbeidsmarkt. 

5 De precieze voorstellen hiertoe gaan redelijk ver: bepaalde voorstellen (niet alle) willen de sharia 
verplicht opleggen als een bindend voorschrift voor alle moslims (ook de hier wonende), ongeacht of 
deze dat willen of niet. Dat betekent dat voor alle conflicten tussen moslims inzake met name 
familierecht, de ‘eerste aanleg’ zou gebeuren voor zogenaamde ‘sharia courts’. Voor deze strekking 
zou de individuele moslim dus niet meer het recht genieten om al dan niet voor de sharia te kiezen: 
voor hen moet onze burgerlijke wetgeving dus een juridisch uitzonderingsstatuut voorzien waarbij voor 
alle moslims in eerste aanleg sowieso andere regels gelden.
6 Op basis van recente opinieonderzoeken uitgevoerd door MORI, in opdracht van, en in samenwerking 
met de Muslim Council of Britain en enkele grote dagbladen. Volgens deze onderzoeken wil zo’n 30 à 
60% van de Britse moslims invoering van de sharia voor alle moslims in het VK. Het cijfer van 30% is 
daarbij het percentage dat voorstanders is (van voorrang van sharia) wanneer in de vraag expliciet 
verwezen wordt naar de situatie van een conflict tussen religieuze en burgerlijke regels.
7 Ook hierin zijn veralgemeningen schadelijk: dezelfde afwijzing van burgerlijke regels vinden we 
namelijk ook bij bepaalde (conservatieve, protestantse stromingen) en bij orthodoxe Joden.
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 De gelijkheid tussen de erkende religies; deze zijn ‘slechts’ erkend in die mate 
waarin ze de burgerlijke wetgeving erkennen, en binnen die beperkingen die de 
burgerlijke wet voorziet. 

7. Dit  laatste  veronderstelt  ook  dat  de  gelovigen  van  één  religie  niet  méér  rechten 
kunnen opeisen dan die welke de andere gelovigen genieten. Er kunnen dus niet meer 
voordelen of aanpassingen gegund worden aan de gelovigen van één religies dan aan 
andere gelovigen, of dan aan alle andere werknemers.
Deze regel laat toe om, met de nodige zin voor gezond verstand en billijkheid, véle 
concrete vragen te beantwoorden op een wijze waarbij de fundamentele rechten van 
alle werknemers verregaand gerespecteerd worden.

8. Eventueel, maar enkel indien het voorgaande niet volstaat en wanneer iemand bijv. 
hardnekkig vasthoudt aan voorrang van religieuze regels, dan kan er, bij wijze van 
allerlaatste argument, op gewezen worden dat er expliciete jurisprudentie bestaat (nl. 
van Europees Hof voor de rechten van de Mens8) die de sharia als onverzoenlijk met 
onze democratische rechtsorde veroordeelt. De harde aanhangers van een letterlijke 
lezing van de sharia -dezelfden die ook voorrang van religieuze op seculiere regels 
eisen- zullen zich daar dan bij moeten neerleggen. Zoniet, wordt het een zaak van 
orde en veiligheid, d.w.z. Politie, gerecht en andere bevoegde instellingen (zoals het 
CGKR of het Instituut voor gelijkheid van Vrouwen en Mannen).  

Maar dit laatste advies zou slechts een hoogst uitzonderlijke noodoplossing mogen zijn.

Stelling 5 : “Vrouwen worden significant minder betaald dan mannen.”
Achtergrond  :  
Dit is één heikele bananenschil. De beschikbare statistische gegevens bevestigen dat er op 
maatschappelijk  vlak  nog verschillen  bestaan.  Maar  de  gegevens  verschillen  zo  sterk,  en 
vooral, de cijfers slaan op zo verschillende gemeten fenomenen, dat ze niet zelden hinderlijk 
zijn,  vooral  voor  operationeel  personeelsbeleid.  Het  problematisch  zit  onder  meer  in  de 
veralgemeningen, de snelle objectieve fouten in nogal wat formuleringen en de oppervlakkige 
vorm van de meeste. Deze stelling zegt ook niets (of zo goed als) over de situatie bij één 
werkgever. 

Bedenkingen:
1. Ze bestaan er talrijke versies waarbij een globale vaststelling ontdaan wordt van elke 

nuance en context voltijdse en deeltijdse jobs worden op één hoop gesmeten enz.
2. De meer genuancerde en wetenschappelijk wél onderbouwde versies van deze stelling 

–zoals o.m.  terug te vinden in het  recentste Genderjaarboek 2007  9 worden in de 
perceptie  van  vele  bedrijfsleiders  en  HR professionals  overspoeld  door  de  eerder 
simplistische versies.

3. In  deze  simpele  versies  wordt  ondermeer  het  grote  verschil  tussen  een 
maatschappelijk  gemiddelde,  en  de  concrete,  objectieve  verloning  binnen  één 
organisatie genegeerd. 

4. De bedrijfsleiders en HR professionals –zeker diegenen die met prioriteit werken aan 
correcte  en  genderneutrale  verloning-  voelen  zich onrecht  aangedaan wanneer  ze, 
binnen de organisatie of in het sociale overleg, bekritiseerd worden met deze stelling. 
Deze personen kunnen dikwijls vlot aantonen dat de kritiek niet geldig is voor hun 
organisatie. 

5. Dat  veroorzaakt  evenwel  bij  vele  bedrijfsleiders  en  HR professionals  een  zekere 
weerzin tegen, en onbegrip voor alle vormen van diversiteitsbeleid.

8 Uitspraken van onder meer 13/02/2003 en 29/06/2004.
9 Samengesteld door het Steunpunt Werk en Sociale Economie’ o.l.v. Annich Van Woensel, 
KULeuven, en uitgegeven door het ESF Agentschap Vlaanderen.
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De stelling dat vrouwen minder betaald (zouden) worden dan mannen is een bananenschil in 
het globale debat. Niet zeden degenereert het tot een gevaarlijk dogma dat een constructief en 
kritisch onderzoek van de werkelijke problemen en verantwoordelijkheden danig bemoeilijkt.

Onze suggesties en adviezen
1. Indien kritisch onderzoek van ed gegevens in één organisatie aantoont dat er mogelijk 

onverantwoorde salarisverschillen bestaan, dan moet onmiddelijk ingegrepen worden.
2. Indien er echter géén objectieve indficaties van onverantwoorde verschillen bestaan, 

dan hoort deze stelling is (in eze vorm) niet bruikbaar in pesoneelsbeleid. 
3. Alle voorstanders van diversiteitsbeleid zuiveren deze stelling dringend best uit van 

oppervlakkigheden, misvattingen en slordige besluiten. 
4. In het bredere maatschappelijke debat moet men kritisch nadenken over de werkelijke 

oorzaken van de vastgestelde resterende verschillen.

Stelling  6: “Een maatregel  mag enkel  wanneer  die  vrouwen,  noch  een andere 
groep zwaarder treft dan de gemiddelde bevolking/werknemer.”
Achtergrond  :  
Nogal wat militante aanhangers van een bepaalde school menen dat een beleidsmaatregel niet 
kan (en onaanvaardbaar is) wanneer deze vrouwen, of een andere specifieke groep zwaarder 
treft  dan het  gemiddelde.  Dit  argument  wordt  zowel op bedrijfsniveau,  als  in sectoren en 
vooral in nationaal beleid gebruikt. Zo zou beperking van tijdskrediet niet mogen, want dat 
zou vrouwonvriendelijk zijn10.

Bedenkingen:
1. De redenering is begrijpelijk, maar ze bevat wel een kolossale redeneerfout. Immers, 

met deze redenering kan men nooit meer ingrijpen wanneer men vaststelt (meestal 
achteraf) dat de omvang van een bepaalde maatregel (gerekend in aantal genieters, of 
in totale kostprijs) zodanig geëvolueerd is dat ze niet meer in verhouding staat tot de 
initiële sociale rechtvaardiging.

2. De omvang kan ook dermate toegenomen zijn, dat andere, meer universele principes 
(zoals het gelijkheidsbeginsel of het principe van gelijk loon voor gelijk werk) onder 
druk staan).

3. De redenering is al even problematisch wanneer bepaalde misbruiken zodanig veel 
voorkomen dat ingrijpen noodzakelijk is, en waarbij die misbruiken merkelijk meer 
voorkomen in één of enkele groepen (jongeren, ...). 

Onze suggesties en adviezen
1. Dit criterium (volgens het welke een maatregel niet zou mogen wanneer ze één groep 

hader  zou treffen)  is  een overweging  die  in  véél  teveel  gevallen onterecht  is,  en 
misleidend omdat  meer  fundamentele beginselen erdoor in de verdrukking kunnen 
komen. Dat criterium kan ook noodzakelijke maatregelen ophouden of hinderen.

2. Om deze redenen wordt dit criterium best gemeden.
3. Duizend maal  beter  is een zorgvuldige afweging of de legitieme belangen van de 

betrokken, relevante groepen correct in overweging genomen worden, op basis van de 
geldende algemene beginselen (incl. De relevante wetgeving). 

Besluit:
Deze nota is nog zeker ‘work in progress’. We staan open voor alle opbouwende kritieken en 
suggesties. Het doel is en blijft hierbij kunnen bijdragen to een beter en breder besef van de 
noodzaak van valorisatie van diversiteit, en inzicht in de valkuilen die dat kunnen blokkeren. 
Focus blijft daarbij op het operationele personeelsbeleid: hoe lijnmanagement en werkvloer 

10 Bijvoorbeeld: het ACV bericht 'Crisis bestrijden met meer banen, niet met lagere pensioenen' van 
2/07/2009, URL: http://www.acv-online.be/Actualiteit/Nieuws/Detail/PensioenplannenVBO.asp.
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overtuigen? De tactiek is verwarring proactief opruimen een luisterend oor voor alle legitieme 
vragen en bedenkingen.

Rudi Dierick
Projectcoördinator GeHRMs project
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