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Managen van diversiteit
Europees onderzoek

Dr. Sonnenberg werd naar de eerste hulp geroepen. Op de opera-

tietafel lag Thomas, dr. Sonnenberg’s achttienjarige zoon die door

een auto-ongeluk ernstig gewond was geraakt. Dr. Sonnenberg

trok wit weg. Slechts een half uur eerder had Thomas zijn vader

gedag gezegd en was van huis vertrokken. Hoe kon hij nu hier

voor dr. Sonnenberg op de operatietafel liggen?

Het antwoord op deze vraag is: dr. Sonnenberg is
niet Thomas’ vader, maar zijn moeder. Mensen
die deze anekdote voor het eerst horen, komen
vaak niet direct met deze verklaring. De aarze-
ling laat zien hoezeer ons denken wordt beïnvloed
door stereotypen. We hebben ze allemaal in ons
hoofd en dat is handig, maar het kan ook een bron
van wrijving en conflict zijn. Daarom is het goed
managen van diversiteit van essentieel belang.
Wat motiveert bedrijven om hieraan te werken
en hoe pakken ze het aan? Om dat te achter-
halen deed de Universiteit van Amsterdam een
Europees onderzoek. Want tot nu toe is het debat
vooral gebaseerd op onderzoek in Amerikaanse
bedrijven, terwijl het aantal verschillende natio-
naliteiten van sleutelfiguren in Europese bedrijven
veel groter is dan in de meeste bedrijven in de VS.

Talent of imago
De vakgroep arbeids- en organisatiepsychologie
van de Universiteit van Amsterdam hield inter-
views met teamleiders en HRM-managers van
33 profit- en non-profitbedrijven in Nederland,
Duitsland, Frankrijk en België. Deze laten zien dat
de meerderheid (59,3%) beleid heeft voor het ma-
nagen van diversiteit op het gebied van cultuur,
sekse, leeftijd en seksuele geaardheid. Hoewel
de genomen stappen per organisatie verschilden,
was een veelvoorkomende maatregel het aan-
bieden van trainingen om het bewustzijn bij het
personeel te vergroten. De doelen die bedrijven
hopen te bereiken met deze trainingen zijn kwali-
tatief, ze zijn erop gericht de openheid van werk-
nemers voor diversiteit te vergroten. Daarnaast
stellen sommige organisaties zich ook kwantita-
tieve doelen, zoals het aanstellen van vooraf vast-
gestelde percentages vrouwen of medewerkers
uit verschillende etnische minderheidsgroepen.
Om er zeker van te zijn dat dit meer is dan ron-
kende taal in glanzende brochures, worden de
doelen soms gekoppeld aan de beoordelingscrite-
ria van managers.

Tevreden klanten
De voordelen die bedrijven zien in culturele, leef-
tijd- en seksegerelateerde diversiteit, verschillen
duidelijk tussen profit- en non-profitorganisaties.
Voor profitorganisaties is het vooral de ‘strijd
om het talent’ die hen drijft. Tegelijkertijd hopen
bedrijven hun publieke imago als aantrekkelijke

werkgever te vergroten door zich te profileren op
diversiteit. Naast deze arbeidsmarktvoordelen
spelen ook marketingmotieven en klanttevreden-
heid een rol van betekenis. Zo zouden Turkse
bankmedewerkers wel eens betere ideeën kun-
nen hebben over interessante producten voor
Turkse klanten dan hun Nederlandse collega’s.

Dit streven naar verhoogde klanttevredenheid
delen profitorganisaties met non-profitorganisa-
ties. Een ziekenhuis investeert bijvoorbeeld in de
werving van Turkse verpleegkundigen, omdat die
de behoeften van Turkse patiënten beter begrij-
pen, bijvoorbeeld op het gebied van fysiek contact
tussen de seksen. Maar, belangrijker misschien
nog wel, omdat ze hun taal spreken. Iets verge-
lijkbaars geldt voor Marokkaanse vuilnismannen,
van wie Marokkaanse Nederlanders eerder op-
merkingen accepteren over dat kadavers niet bij
het gewone huisvuil moeten belanden. Een divers
personeelsbestand sluit beter aan bij de wensen
en behoeften van een divers klantenbestand.

En toch herkenbaar
Opvallend is dat zelfs als er geen concrete diver-
siteitdoelen door de organisatie worden gesteld,
teammanagers en HR-managers diversiteit
overwegend als positief ervaren. Dit lijkt in tegen-
spraak met het eerdergenoemde verlangen van
mensen naar gelijkheid en herkenbaarheid.
Bij nauwkeuriger analyse van de interviews blijkt
dat diversiteit positief wordt ervaren zolang het
bijdraagt aan de gezamenlijke organisatie- of
teamidentiteit. Als er maar een sterke consensus
is over kernwaarden, strategieën en doelen van
de organisatie, dan mogen individuele teamleden
op andere gebieden van elkaar verschillen. Wil-
len managers diversiteit effectief inzetten, dan
moeten ze een brug slaan tussen twee strijdige
elementen. Aan de ene kant moeten ze een ge-
zamenlijke identiteit creëren. Aan de andere kant
moeten ze elke werknemer als individu tegemoet
treden, met aandacht voor ieders persoonlijke
behoeften. Hier ligt een belangrijke uitdaging voor
het management van de toekomst. En of zo’n ma-
nager een man of een vrouw moet zijn? Onze ste-
reotypen hebben daar vast wel een antwoord op.

L o p e n d e p r o j e c t e n

Het onderzoekspro-
ject is mede gefinan-
cierd door het NSvP.
Half oktober werd
een meeting tussen
wetenschappers en
praktijkbeoefenaars
georganiseerd en de
resultaten worden
vastgelegd in de pu-
blicatie: ‘Understan-
ding and Managing
Diversity in Organiza-
tions’.
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