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Inleiding
Deze korte handleiding geeft aan hoe u de 'Quick Checks' van Akilian kan gebruiken. Deze quick checks 
zijn korte checklists. Ze zijn afgeleid van de volledige checklists voor rekrutering,en personeels- en 
competentiebeheer. 
Deze checklists willen HR verantwoordelijken, competentie- en diversiteitsmanagers, CEO's en andere 
professionals en managers ondersteunen bij de uitwerken van een diversiteitsbeleid en bij de evaluatie en 
verbetering van huidige procedures in HRM, kwaliteitszorg e.d.. 
Rode draden zijn knelpunten en diversiteitsbeleid. Deze beschouwen we als extra invalshoeken om betere 
resultaten te bekomen in bedrijfsmatig opzicht. De kern van de aanpak is een  zakelijke, bedrijfsmatige 
valorisatie van diversiteit en het waarborgen van gelijke kansen (de facto een wettelijke verplichting). 

Voor mee informatie over deze aanpak en filosofie, zie de nota  'Kies uw strategie'. De essentie van onze 
visie is: inpassen van diversiteitsbeleid en aandacht voor knelpunten in het algemene beleid en in al uw HR 
processen en uw kwaliteitszorg, en dat, waar nodig, aanvullen met specifieke acties rond knelpunten en 
doelgroepen. Diversiteitsbeleid wordt dan het kiezen van de juiste objectieven voor diversiteit en omgaan 
met knelpunten.

De quick checks zijn zo uitgewerkt dat ze kunnen dienen voor de meest uiteenlopende organisaties. In de 
quick checks ligt de focus duidelijk meer op diversiteit dan op knelpunten.

Dankwoord
Deze quick checks werden ontwikkeld met ondersteuning van het Europees Sociaal Fonds en VESOC (en 
met coördinatie door het ESF Agentschap Vlaanderen). De verdere ontwikkeling (na 1 juli 2008, afloop 
van het geHRMs project) wordt gedragen door Akilian n.v. 
Deze versies zijn aangevuld op basis van feedback van de reviewers en gebruikers. We danken daarbij 
ondermeer de deelnemers aan seminaries en de cursisten van opleidingen in 2007, 2008 en 2009, evenals 
Karel De Witte, Sarah Scheepers, Diana Minten, Gerd De Beuckaelaer, Michiel Van de voorde, Jean-Yves 
Neu, Hussein Boukhriss, Diane Luyten, Marcel Demeulenaere, Maarten Andriessen, stage- en 
thesisstudenten Mick Barnard en Astrid Janssens, de leden van de GeHRMs Werkgroep Hogergeschoolde 
Allochtonen, de ploeg van het Ondernemersplatform Diversiteit en IDEA Consult.

Hoe deze checklist gebruiken

Mogelijke toepassingen
Deze quick checks zijn geschreven voor ondersteuning van:

• Het uitwerken van een strategie voor diversiteitsbeleid en een diversiteitsplan.
• Audit op bestaande diversiteitsbeleid.
• Audit op procedues voor personeelsbeleid, competentiebeheer, kwaliteitszorg, ...

Aanvullend kunnen ze ook gebruikt worden voor talrijke andere aanverwante acties zoals:
• Ondersteunen van operationele activiteiten zoals voorbereiding van vacatures, ...
• Verdere sensibilisering van met name middenkaders en werknemers.

Dit document en de erin vervatte informatie is eigendom van Akilian n.v.. Dit 
document mag niet gekopieerd worden, noch geheel, noch deels en dat ongeacht de 

wijze waarop.
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Beoogde resultaten
Alle check lists van Akilian n.v. streven naar hetzelfde doel: 

Diversiteitsbeleid is een deel van het beheer (management) van een organisatie waarbij men -met  
behulp van planning van acties, projecten en procedures, voor motivatie, opleiding en coaching van 
medewerkers en door het kiezen van gepaste doelstellingen en controle- ervoor wil zorgen dat alle  
(huidige en toekomstige) medewerkers én de klanten uit alle kenbare deelgroepen op gelijkwaardige 
wijze aan hun trekken komen én dat allewerknemers op hun kwaliteiten, talenten, competenties en 
hun potentieel aangesproken worden in de werking van en dienstverlening door uw organisatie.

De focus ligt daarbij zeer sterk op professionele evaluaties en faire kansen geven. 

De visie van waaruit we dit nastreven wordt beschreven in 'Kies uw strategie'. Lectuur van deze nog 
redelijk korte nota is hoosgt aangewezen als u het meent met diversiteit.

Diversiteit en competenties
Deze checklists besteden veel aandacht aan de competenties van kandidaten en medewerkers. Idealiter 
wordt een degelijk competentiebeheer op poten gezet. Dat is namelijk één van de allerbeste funderingen 
voor een goed en efficiënt diversiteitsbeleid. In zeer vele gevallen is dat evenwel nog niet aan de orde. Alle 
check lists kunnen daarom ook perfect zonder competentiebeheer gebruikt worden. 

Competenties leren gebruiken kan anderzijds ook geleidelijk opgebouwd worden. Het is, mits een 
doordachte aanpak, géén alles-of-niets. Anderzijds is het wel even veeleisend als het opbouwen van de 
kerncompetenties en de ‘marktpositie’ van uw bedrijf of organisatie. Competentiebeheer kan dus niet 
sporadisch pf 'een beetje'.

Hoe deze checklist gebruiken?
Deze checklist bevat zowel een redelijk groot aantal ‘mogelijke’ taken of acties in uw rekrutering en –waar 
relevant- in de aanverwante aspecten van competentiebeheer, evenals een aantal 'resultaten'. 
Of een activiteit best eerder of later opgestart en uitgevoerd zal worden hangt zeer sterk af  van de 
omstandigheden. Uw zakelijke prioriteiten, de mate waarin u wil professionaliseren, de complexiteit van 
uw noden, en de mate waarin u rekrutering wil inbedden in uw competentiebeheer spelen zeker een rol.. 

Alle verificatievragen die direct slaan op diversiteit en op genderaspecten (de objectieven van het 
GeHRMS-project) zijn in blauw aangemerkt. Directe op doelgroepen toepasbare acties zijn slechts één 
deel van de mogelijkheden. Het professionaliseren van uw HRM op zich zal zo mogelijk véél meer 
bijdragen tot gelijke kansen voor alle deelgroepen. 
Alle vragen met betrekkingen tot knelpunten (-bereoepen en -competenties) zijn in rood aangemerkt. 
Alles in paars dient zowel diversiteit als een beter beheer van kritische competenties.

Meer informatie?
Deze nota wordt permanent aangepast. Wij staan daarom open voor alle kritieken en suggesties, of vragen. 
U kan ons bereiken via  rudi.dierick@gmail.com

De ploeg van Akilian n.v.,  5 oktober 2009 
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