
HR antwoorden op achterstellingsfactoren

Discussie- en oriëntatienota

Samenvatting
In diversiteitsbeleid moet er sowieso steeds een zekere aandacht gegeven worden aan de 
specifieke problemen van bepaalde deelgroepen onder uw medewerkers, klanten en kandidaten. 
In deze nota overlopen we een aantal gekende achterstellingsfactoren en we geven enkele 
suggesties van mogelijke antwoorden die binnen het typische mandaat van het HR en 
bedrijfsbeleid vallen.

Uiteraard zijn niet alle factoren relevant in uw organisatie, en analoog voor alle doelgroepen. 
We spreken daarom liever over 'relevante deelgroepen'. Voor meer achtergrondinformatie over 
de achterstellingsfactoren verwijzen we naar de discussienota 'Achterstellingsfactoren nieuwe 
Vlamingen M en V'.

Overzicht van achterstellingsfactoren
Factoren en hun erlevantie voor bepaalde courante doelgroepen / deelgroepen.

Factor Relevante voor 
V M Allo. Oud. Hand.

Factoren die HR beleid in hoge mate kan beantwoorden xx xxx xx xx

Discriminatie, bias en vooroordelen x xx x x

Aanwerven naar eigen beeld en gelijkenis x x x x x

Diploma-fetisjisme e.a. onnodige formele vereisten x x xx x x

Werkattitude xx

Formele hinderpalen xx

Risico-vermijdend gedrag v. rekruteerders en lijnmanagers x xx x x

Laag HR professionalisme /  interculturele vaardigheden, ... x x x x x

Gemiddelde lagere taalvaardigheid xx

Factoren die HR beleid kan beïnvloeden
Mismatch competentieps vraag (vacatures) – aanbod in DG x x

Gemiddeld lagere scholing xx x

Objectieve aanpassingsproblemen van nieuwkomers xxx

Lagere motivatie voor behoud van werk x

Problemen met seculiere aard van arbeidsorganisatie x

Eigen levenskeuzen van nieuwe Vlamingen x

Overzicht vragen en mogelijke antwoorden
Deze lijst mogelijke antwoorden bevat slechts suggesties. Sommige lijken ons nochtans strikt 
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noodzakelijk. Die adviezen zijn met een (N) aangegeven. Onder de andere suggesties zijn er 
ook enkel als 'aangewezen' aangemerkt (A).

Discriminatie, bias en vooroordelen
Dit is één van de hardnekkigste uitdagingen. Dit kan énkel aangepakt worden op lange termijn, 
en met een volgehouden, zorgvuldige en genuanceerde strategie. Mogelijke acties:

 Consistent gedrag van directie en expliciete communicatie daarover  (N).
 Sensibilisering van alle personeel / opleiding van leidinggevenden  (A).
 HR functie professionaliseren + selectie uit mogelijke acties hiertoe
 Interne rolmodellen opsporen en uitspelen, op genuanceerde wijze (N).
 Externe rolmodellen.
 Vertrouwenspersoon: zorgen voor een sterke en goed gekende vertrouwenspersoon (N)
 Diversiteitspromotor aanstellen.
 Grenzen stellen naar autochtone en allochtone medewerkers.
 Alle leidinggevenden expliciete objectieven geven (≥1) aangaande diversiteit.
 Jury's professioneel en divers samenstellen & jury's coachen.
 Positieve actie bij gelijke competenties (zie actienota 2).
 Competentiebeheer uitbouwen.
 Alle evaluaties a posteriori onderzoeken op duidelijkheid, distributie van scores, ... 

Aansluitend: hoe omgaan met scepticisme of verzet tegen diversiteitsbeleid:
• Nota 'Kies uw strategie' en de discussienota 'Bananeschillen, dogma's en hinderpalen ...' 

gebruiken en bezwaren ernstig nemen (om de terechte te kunnen beantwoorden / 
onderscheiden van de andere).

• Evenwichtige strategie uitbouwen, met één of meer van de volgende, met name:
• Algemene bevraging naar noden in HR- en diversiteitsbeleid.
• Kritisch onderzoek noden en problemen
• Beknopte of grondige audit op HR procdures i.f.v. Diversiteitsobjectieven (met 

resp. Quick Check of uitgebreide Checklists)
• Business case uitwerken
• Juiste keuze v. diversiteitsobjectieven (zie Gevalstudie 8)

Aanwerven naar eigen beeld en gelijkenis
 Gerichte opleiding (bijscholing) van de directe betrokkenen bij rekrutering (N).
 Aanwervingsprocedure professionaliseren: enkel selectie-activiteiten met hoge 

voorspellende waarde (geen niet-structureede interviews meer); competentieprofielen 
eisen en afwegen voor goedkeuring van een vacature, ...

 Interne en externe rolmodellen uitspelen.
 Positieve actie bij gelijke competentie (zie actienota 2).
 Checklist Rekrutering of Quick Check Rekrutering gebruiken om huidige procedures 

te verbeteren.

Diploma-fetisjisme e.a. onnodige formele vereisten
 Vacatures slechts goedkeuren mits elke diploma-vereisten ernstig besproken en 

verantwoord is (A).
 Procedure voor vacature-aanvragen (en standaardformulier) waarin de aanvrager voor 

elke vereiste in de vacature enkele minder beperkende alternatieven moet bespreken.
 Alle maatregelen vermeld bij 'Aanwerven naar eigen beeld en gelijkenis'.

Werkattitude
 Coachingsprogramma op de werkvloer.
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 Training leidinggevenden in coaching en in correctie- en slechtnieuwscommunicatie.
 Grenzen stellen m.b.t.

 familiale e.a. persoonlijke voorkeuren, 
 risico op taalsegregatie o/d werkvloer, 
 nodige respect voor job, collega's en de organisatie
 samenwerken met collega's van alle aard en slag
 seculiere aard van de arbeidsorganisatie
 werken onder 'andere' leidinggevende
 werkuren 
 verzoenen v tegenstrijdige vragen v werknemers

 Meter en peterschapsprojecten opstarten met specifieke aandacht voor onthaal van 
'andere' nieuwe collega's (door leden van de eigen deelgroep of getrainde p/meters).

Risico-vermijdend gedrag v. rekruteerders en lijnmanagers
 HR functie professionaliseren + selectie uit mogelijke acties hiertoe.
 Training van lijnmanagers & rekruteerders in competenties, prestaties en taken.
 Training rekruteren voor lijnmanagers
 Rolmodellen uitspelen (interne en externe)
 Diversiteitsverantwoordelijke aanstellen

Laag HR professionalisme /  interculturele vaardigheden, ...
 HR functie professionaliseren + selectie uit mogelijke acties hiertoe:

 Coaching bij evaluaties en/of bij oaching bij rekruteren
 Competentiebeheer opstarten
 Starten met prestatiemanagement (zie handleiding)
 Training over competenties, prestaties en taken.
 Training en/of coaching in professionele evaluaties
 Training en/of coaching rekruteren voor lijnmanagers
 Training over wettelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheden
 VTO en competentiebeheer voor laagggeschoolden uitbouwen

 Versterking interculturele vaardigheden:
 Gerichte training en sensibilisering van lijnmanagers en/of HR staf.
 Rolmodellen uitspelen.
 Rolmodellen uit doelgroepen bevragen en communiceren

 Sensibilisering leidinggevenden & rekruteringsspecialisten

Gemiddelde lagere taalvaardigheid
 Taalcoaches op de werkvloer (eventueel met VDAb ondersteuning).
 Aangepaste inwerkstatuten voor nieuwkomers (IBO met taalcoach).
 Praat-en conversatiegroepen tijdens middagpauzes e.a., begeleid door professional
 Evenwichtige menu's voor NT2
 respect voor taal in het eigen gedrag
 'Sportieve partners'
 Taalpeters en taalmeters

Mismatch competentieps vraag (vacatures) – aanbod in DG
 Training van lijnmanagers & rekruteerders in competenties, prestaties en taken.
 Procedure uitwerken voor vacatures met standaardformulier die verplichten om 

competentieprofielen te baseren op functieprofielen en evenwichtig uit te werken 
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(evenw. ts. Hard & soft skills, ...).

Gemiddeld lagere scholing
 VTO-beleid geïntegreerd met competentiebeheer en diversiteitsobjectieven.
 Beleid met ruime (materiële) ondersteuning voor werknemers die bijstuderen in 

avondschool of met open universiteit e.d..
 Rolmodellen uitspelen.

Objectieve aanpassingsproblemen van nieuwkomers
 Onthaal verbeteren / aangepassen voor atypische & 'andere' medewerkers.
 Interne rolmodellen uitspelen.

Lagere motivatie voor behoud van werk
 Grenzen stellen.

Problemen met seculiere aard van arbeidsorganisatie
 Grenzen stellen, o.a. aangaande samenwerken met collega's van alle aard en slag.

Ter afronding
Deze suggesties en adviezen steunen op de gebruikelijke doelen van diversiteitsbeheer, maar 
evenzeer op de voorwaarden voor professioneel HR beleid. Dit zijn niettemin slechts eerste 
stappen naar ...  Daarenboven is deze nota slechts een versie. We staan daarom ten volle open 
voor al uw suggesties en kritieken.  

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

Rudi Dierick,  Leuven, 14 augustus 2009
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