
 Quick check – Waar staan we nu met het HRM?

Volgende vragen geven u een indicatie over de mate waarin diversiteitsbeleid bij u al 
ontwikkeld is. Deze vragen laten evenwel slechts een benaderende situering toe. 

Situeringsvragen
Waar staan we m. diversiteit?

Starten Groeien Maturiteit

Kent u de verschillen in in-, door- en uitstroom van uw relevante 
deelgroepen (M/V, jong/oud, ethnisch-culturele minderh'n)? Zoja ....1

x x

Beschikt u over een HR verantwoordelijke en diversiteitspromotor? x x

U beschikt over diversiteitsobjectieven en bijhorende KPI's (zoja …). x x

Zijn de objectieven2 van diversiteitsbeleid in uw organisatie gekend? x x

Zit er minstens 1 operationeel diversiteitsobjectief i/d evaluatiecriteria 
van elke manager/directeur (of hebben zij dat al recent gekend)

x

Uw diversiteitsobjectieven en bijhorende KPI's zijn geïntegreerd in de 
objectieven van uw HRM en uw integrale kwaliteitszorg (IKZ)

x

U kan bewijzen, volgens de standaarden van IKZ, dat alle (huidige en 
toekmstige) medewerkers op professionele, faire en gelijkwaardige 
wijze geëvalueerd worden (op prestaties, competenties en, voor 
sollicitanten, geschiktheid), zonder onderscheid naar sekse, kleur, ..

x

Bij vacatures kan u steunen op uitgebreidde know how (procedures, 
kwaliteitsnormen, functieprofielen, competente selectiespecialisten en 
managers, evaluatieformulieren,  ...)

x

U kan meestal positief antwoorden op de verificatievragen uit de 
Checklist Rekrutering of de Checklist Personeel en Competenties

x

Beschikt u over een heterogeen samengestelde directie3? Zoja ... x

U antwoorde negatief op alle (of bijna alle) bovenstaande vragen. x

U weet zeker dat bepaalde groepen merkelijk minder kansen krijgen 
of disproportioneel weinig doorstromen in uw organisatie4.

x

Vrouwen en ethnisch-culturele minderheden blijken nauwelijks door 
te groeien naar hogere (en/of creatieve) functies.

x x

Op de werkvloer en onder mlijnmanagers bestaat er nog veel verzet 
en wantrouwen5 tegenover diversiteitsbeleid, maar daarbij lopen 
legitieme bezwaren nog dooreen met andere bezwaren.

x (x)

1 Dit is met name voor sollicitanten én groot probleem bij redelijk veel organsiaties.
2 Met andere woorden: er is een overtuigende business case. U kent de aanleiding van (starten met) 
diversiteitsbeleid. Indien u ook concrete objectieven hebt, dan staat u minstens in de 2de fase.
3 Dit is slechts een secundaire indicator. Wetenschappelijk onderzoek suggereert dat dit geen strikte 
noodzaak is, maar wel een sterk bevorderende factor.
4 Dit klinkt cru en negatief. Tijdens seminaries bij het einde van het GeHRMs project bleek niettemin 
dat de meeste deelnemers meenden dat hun organisatie niet kon hard maken gelijke kansen te bieden 
aan alle deelgroepen. Dikwijls meenden ze expliciet dat er nog géén gelijke kansen golden.
5 Wantrouwen of scepticisme of zich vormen geen probleem. Bepaalde vormen van scepticisme kan 
zelfs relevant en pertinent zijn. Wantrouwen of scepticisme wordt slechts problematisch wanneer dat 
genegeerd wordt in uw beleid en in de communicatie met werkvloer, vakbonden en/of lijnmanagement.

Dit document en de erin vervatte informatie is eigendom van Akilian n.v.. Het 
werd deels 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.
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