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1. INLEIDING 

 
Dit is een literatuurverkenning naar de betekenis van inclusieve competenties van 
medewerkers binnen het hoger onderwijs. In deze literatuurverkenning worden 
basisbegrippen gedefinieerd zoals ‘diversiteit’, ‘inclusie’ en ‘gelijkwaardigheid’. Ook wordt 
geanalyseerd waarom en wat andere hoger onderwijsinstellingen aan strategie, beleid en 
activiteiten hebben om inclusieve competenties van hun medewerkers te vergroten. Zo 
komen we op scenario’s om deze inclusieve competenties te versterken. Dit eerste deel is 
voorbereidend onderzoek voor wat er op de HAN gebeurt. Dat is te vinden in deel B. We zien 
daar hoe medewerkers inclusieve competenties definieren, welke ervaringen zij zelf hebben 
in hun teams wat betreft een veilg werkklimaat. Daarnaast zijn meningen en suggesties 
verzameld van HAN medewerkers over het versterken van deze inclusieve competenties (zie  
deel B).  
In beide delen van het onderzoek is gekeken naar behoeften en randvoorwaarden voor 
inclusieve competenties van medewerkers in het hoger onderwijs en scenario’s op korte en 
middellange termijn om  medewerkers hierin te ondersteunen. Het doel van deze gehele 
verkenningen is te komen tot scenario’s die bij de HAN effectief zouden kunnen zijn om 
inclusieve competenties te versterken. Er is ook een beknopte versie van het eindresultaat 
beschikbaar (beknopte versie).   
 
In dit eerste hoofdstuk begin ik met mijn eigen context en bias en daarop volgt een 
leeswijzer van dit deel. 
 

Mijn eigen bias op diversiteit en inclusie 
 
Als socioloog en docent bij de HAN heeft diversiteit en inclusie al decennia mijn aandacht en 
die interesse is in mijn jeugd is gelegd. Als binnenlandse witte migrant (mijn ouders 
verhuisden van Limburg naar een klein dorp in Brabant) had ik al jong ervaring met er niet 
helemaal bij horen. Wij werden door de lokale bevolking van ons dorp bestempeld als 
‘import’. We spraken thuis Nederlands en op school Brabants. Dat gaf mij soms het gevoel 
van er niet helemaal bij horen en anders-zijn. Ook zag ik mijn ouders erg hun best doen zich 
in te zetten voor allerlei lokale verenigingen. Doordat ik soms op de rand van de 
dorpsgemeenschap zat, vroeg ik me geregeld af waarom mensen zoveel roddelden over 
elkaar maar niks zeiden tegen elkaar, of waarom mannen altijd apart zaten van vrouwen op 
feestjes. Tegelijkertijd zat ik ook vaak in een bevoorrechte dominante positie, daar ik goed 
kon leren op het gymnasium en daarna een universitaire opleiding ging doen, net als mijn 
vader. Mijn ouders hadden geld, netwerk; en waren katholiek, net zoals bijna iedereen in het 
dorp. Ze hadden al 6 en 7 vinkjes (Luyendijk, 2021). Zo kon ik makkelijk gaan studeren aan de 
Wageningen Universiteit en met mijn master Sociologie een goede baan krijgen. Ik zat dus 
meestal aan de dominante bevoorrechte kant en soms aan ‘de andere’ kant, zoals Aminata 
Cairo dat aangeeft (Cairo, 2021).  
Door eerder meerjarig verblijf in het buitenland (Mexico en Niger) verkreeg ik nog meer 
werk- en levenservaring met diversiteit en inclusie. In eerste instantie had ik een wit 
katholiek schuldcomplex over de ongelijke verhoudingen in de wereld en wilde als redder de 
boel gaan recht zetten voor kwetsbare slachtoffers. Toen ik door had hoe mijn ‘goede 
intenties’ ongelijke posities in stand hielden en ik mezelf boven andere mensen plaatste, 
waarmee ik werkte, ben ik collega’s meer naar voren gaan schuiven. Uiteindelijk ben ik 

https://www.han.nl/over-de-han/onze-focus/fair-health/inclusief-onderwijs-en-werk/Def-Deel-B-Verkenning-Inclusieve-competenties-HAN-medewerkers.pdf
https://www.han.nl/over-de-han/onze-focus/fair-health/inclusief-onderwijs-en-werk/Def-korte-versie-Verkenning-Inclusieve-competenties-HAN-medewerkers_.pdf
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teruggekomen naar Nederland omdat ik de bevoorrechte positie van vrouwen in Nederland 
miste in Mexico. Ik heb 6 jaar bij FNV Formaat gewerkt voor de HAN, een trainingsbureau 
wat ondernemingsraden ondersteunt in hun taken en positie. Nu ben ik zo’n 15 jaar 
werkzaam bij de HAN, binnen de Academie International School of Business in Arnhem. 
Voorheen gaf ik bij de HAN Academy de training Interculturele communicatie aan HAN 
medewerkers en teams. Dit is ook een vak wat ik aan internationale studenten geef bij de 
International School of Business, de Academie waar ik onder val. Via coaching van 
Nederlandse en internationale studenten heb ik veel verhalen gehoord van in- en uitsluiting, 
discriminatie en stereotypering tussen studenten onderling en tussen studenten en 
medewerkers. Daarnaast ben ik me de laatste jaren gaan inzetten voor genderdiversiteit en 
LHBTI+ jongeren via Transvisie (www.transvisie.nl).  
 
Neutraal over dit onderwerp ben ik dus zeker niet en ik ben nog niet uitgeleerd, want ik kom 
nog regelmatig een stereotiepe gedachte tegen van mijzelf of een superioriteitsgevoel. Ik 
probeer me hier bewust van te zijn, open te staan voor ervaringen en correcties en mijn 
privileges en netwerk in te zetten voor anderen. Mijn taalgebruik pas ik zoveel mogelijk aan 
en ik luister zo open mogelijk naar zoveel mogelijk HAN medewerkers. Dus ik bevraag juist 
ook mensen die een andere houding of mening hebben dan ik zelf, zodat er 
meerstemmigheid naar boven komt. Uiteindelijk hoop ik dat deze verkenning bijdraagt aan 
een inclusievere HAN, die meerstemmigheid omarmt, inclusie echt nastreeft en actie 
onderneemt om gelijkwaardigheid te bewerkstelligen.  
 
Leeswijzer 
 
Het beoogde lezerspubliek zijn in eerste instantie HAN medewerkers en medewerkers van 
andere hogescholen en universiteiten, die interesse hebben in Diversiteit & Inclusie (DIG) 
vraagstukken vanuit hun rol als bestuurders, managers, beleidsmakers en HR-staf. Het doel 
van dit eerste deel is om hen overzicht te verschaffen in hoe bij andere onderwijsinstellingen 
inclusieve competenties worden gefeinieerd en versterkt. Dit literatuuronderzoek helpt 
uiteindelijk om voor de HAN te bepalen wat zou kunnen werken.  
 
In hoofdstuk 2 wordt de aanleiding voor deze verkenning geschetst en mijn eigen bias als 
onderzoeker. Daarna volgt de methode van onderzoek. In hoofdstuk 3 presenteer ik 
literatuuronderzoek over definities van diversiteit en inclusie en in hoofdstuk 4 gevonden 
inclusieve competenties van medewerkers. In het laatste hoofdstuk worden de belangrijkste 
scenario’s beschreven, die nodig zijn om inclusieve competenties te versterken binnen hoger 
onderwijsorganisaties. 
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2. AANLEIDING VAN DEZE VERKENNING  

 
De hele verkenning is parttime (een dag per week) uitgevoerd van half augustus 2022 t/m 
maart 2023 in opdracht van het themateam Inclusief Onderwijs en Werk van Zwaartepunt 
Fair Health.  
De context waarin dit onderzoek wordt uitgevoerd is complex. Diversiteit en inclusie is een 
thema dat heel erg leeft in Nederland en de aandacht hiervoor in het hoger onderwijs 
reflecteert deze maatschappelijke aandacht. In 2014 werden in Nederland de eerste 
diversiteitsmedewerkers in het hoger onderwijs aangesteld. Vrijwel alle universiteiten en 
hogescholen hebben tegenwoordig een vorm van diversiteitsbeleid.Dat heeft verschillende 
reacties tot gevolg: er zijn mensen die vinden dat universiteiten hier veel te ver in gaan en er 
zijn groepen die vinden dat er veel meer moet gebeuren. Volgens onderzoek van 
Nieuwsmedia in 2022 onder 13 universiteiten en 7 hogescholen krijgen 
diversiteitsmedewerkers in het hoger onderwijs steeds vaker te maken met (online) 
intimidatie, omdat zij als boegbeeld worden gezien van dit werk. De grootste 
discussiepunten blijken het inclusief maken van het lesmateriaal, het gebruik van meer 
voornaamwoorden naast hij/hem en zij/haar en het aanpassen van mannen- en 
vrouwenwc’s naar genderneutrale wc’s te zijn  (NOS nieuws, 2022).  

Ook binnen de HAN zien we een groeiende aandacht en zijn er verschillende visies en 
meningen ten aan zien van DIG. Er zijn vier interne aanleidingen vanuit de HAN om deze 
verkenning te doen over inclusieve competenties vanuit het Koersbeeld van het HAN 
Instellingsplan, vanuit het zwaartepunt Fair Health, vanuit ervaren inclusie binnen de HAN 
en vanuit huidige beleidsontwikkelingen. In onderstaande paragrafen wordt ingegaan op de 
verschillende aanleidingen. 

Koersbeeld: wereldburgerschap 

Vanuit het Koersbeeld (HAN, 2021) komt naar voren dat de HAN wil bijdragen aan een 
slimme, schone en sociale wereld. In het Koersbeeld is het eerste doel het studenten zich 
laten ontwikkelen tot maatschappelijk betrokken wereldburgers:  

“Aan de HAN ontwikkelen zij [studenten] zich tot wereldburgers die met open vizier en met 
een grenzeloos en intercultureel perspectief de wereld tegemoet treden. We besteden 
daarom in alle curricula ook aandacht aan de bredere internationale context en 
interculturele vaardigheden. Met oog voor diversiteit en inclusiviteit, geleid door de 
behoeften vanuit het werkveld. Ook geven we tijdens de hele studieduur in alle domeinen 
aandacht aan persoonlijke en professionele identiteitsontwikkeling.” (HAN, 2021).  

In bovenstaand strategisch doel is expliciet aandacht voor diversiteit en inclusiviteit. Er 
wordt daarbij vooronderstelt dat medewerkers hieraan willen bijdragen, weten hoe ze dat 
moeten doen (dat ze competenties hebben op dit vlak). Daarnaast is een voorwaarde dat ze 
zelf ook inclusie ervaren als medewerkers bij hun collega’s, team en de HAN als werkgever.  
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Zwaartepunt Fair Health 

Via de drie zwaartepunten Slim, Schoon, Sociaal wil de HAN zorgen dat verschillende 
opleidingen en onderzoekers samenwerken aan praktijkgericht onderzoek en innovaties in 
het werkveld. Een van die zwaartepunten is ‘Fair Health’ (Sociaal).  De toenemende 
ongelijkheid zijn aanleiding om binnen dit zwaartepunt de volgende vier thema’s te 
agenderen:  

1. Betere sociaaleconomische positie  
2. Inclusief onderwijs en werk  
3. Gezondheid bevorderende leefomgeving en leefstijl  
4. Toegankelijke informatie en voorzieningen 

Het themateam ‘Inclusief onderwijs en werk’ richt zich specifiek op het bevorderen van een 
inclusieve samenleving en heeft als hoofdvraag: Mensen met een gezondheidsprobleem of 
beperking ervaren hindernissen in scholing en werk. Hoe maken we het mogelijk dat zij 
volwaardig kunnen meedoen op school en op de arbeidsmarkt? (Hal, 2022). In haar missie 
spreekt dit themateam over de HAN als inclusieve opleider en werkgever. Dat is de focus van 
het voor u liggende onderzoek.  

 

De opdracht van Associate Lector Lineke van Hal als themaleider van Inclusief onderwijs en 
werk luidt dan ook: ‘Onderzoeken welke verschillende scenario’s mogelijk zijn en werken om 
inclusieve competenties bij HAN-medewerkers te ontwikkelen’. Lineke van Hal heeft mij 
begeleid in deze verkenning, naast Ruth Bruggemann, Adviseur Leren en ontwikkelen, 
Focusgebied Fair Health. 

Ervaren diversiteit en inclusie op de HAN 

Uit de resultaten van het Medewerkers Onderzoek 2021 (MO) en de Nationale Studenten 
Enquête 2022 (NSE), waarop resp. medewerkers en studenten op een aantal inclusie 
gerelateerde variabelen worden bevraagd, kwam naar voren dat diversiteit en inclusie meer 
aandacht behoeven op de HAN. Deze bevindingen worden verder toegelicht in deel B 
hoofdstuk 2.2 (deel B). 

Diversiteit en inclusie beleid vanuit Position Paper Hogescholen 

https://www.han.nl/over-de-han/onze-focus/fair-health/inclusief-onderwijs-en-werk/Def-Deel-B-Verkenning-Inclusieve-competenties-HAN-medewerkers.pdf
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Aandacht voor diversiteit en inclusie groeit niet alleen binnen de HAN. De Vereniging 
Hogescholen vraagt hier uitdrukkelijk aandacht voor in Position Paper over dat recent 
hierover uitgebracht is.  De Vereniging geeft aan dat het noodzakelijk is om aandacht te 
besteden aan diversiteit en inclusie omdat de studenten- en medewerkers populatie van 
hogescholen veel diverser is geworden de laatste decennia. De Vereniging Hogescholen pleit 
om samen te werken aan inclusieve hogescholen via zes speerpunten: 

1. Hogescholen zijn toegankelijk voor alle studenten; 
2. Personeel als herkenbare afspiegeling van de (regionale) samenleving en 

studentenpopulatie; 
3. Medewerkers dragen bij aan het omgaan met inclusie en diversiteit; 
4. Iedereen voelt zich ‘thuis’ op een hogeschool waar álle stemmen gehoord worden; 
5. Gelijke kansen op stage- en arbeidsmarkt; 
6. Praktijkgericht onderzoek met aandacht voor inclusie en diversiteit. (Vereniging 

Hogescholen, 2022).  

Ontwikkelingen tav DIG beleid binnen de HAN 

Op dit moment is er nog geen geïntegreerd DIG beleid, visie en missie op de HAN. Wel zijn er 
in het verleden beleidsnotities geschreven en maatregelen genomen op dit gebied, waarvan 
een aantal maatregelen voortkwamen uit wet- en regelgeving en anderen geïnitieerd door 
beleidsmedewerkers van de HAN. Deze worden in paragraaf **… weergegeven. Er is in het 
Koersbeeld een duidelijke wens geformuleerd dat alle studenten en medewerkers zich thuis 
voelen binnen hun opleiding of op hun werkplek (HAN, 2021). Ook heeft het College van 
Bestuur in de zomer van 2022 twee beleidsmakers van OOK/HR, te weten resp. Astrid Sluis 
en Leonie Kersten, opdracht gegeven om een gedragen DIG beleid binnen de HAN te gaan 
formuleren. Zij zijn hiermee aan de slag gegaan en we hebben hierin de samenwerking 
opgezocht.   

Conclusies aanleidingen voor deze verkenning 

Aanleidingen voor deze verkenning zijn dus ambities vanuit HAN Koersbeeld, waarin onder 
meer wereldburgerschap wordt benadrukt; het zwaartepunt Fair Health met als missie het 
verkleinen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen en daarbinnen het themateam 
Inclusief onderwijs en werk met gelijke kansen in onderwijs en werk; de lagere gemiddelde 
scores van het laatste MO onderzoek en de NSE en de kansen die er voor de HAN liggen om 
geïntegreerd Diversiteit & Inclusie beleid (DIG beleid) te formuleren en handen en voeten te 
geven. We zien externe druk vanuit maatschappelijke trends en wetgeving om meer 
aandacht te besteden aan dit onderwerp en interne druk vanuit HAN studenten en 
medewerkers om dit thema uit te werken in geïntegreerd beleid. 
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3. OPZET VERKENNING  

 

In dit hoofstuk vind je de onderzoeksopzet van deze verkenning. In de eerste paragraaf licht 
ik het probleem, de doelgroep en producten toe. In paragraaf 3.2 baken ik dit onderzoek 
verder af, waarbij in paragraaf 3.3 de methoden van onderzoek worden beschreven.  
 
 

3.1 Probleem, doelstellingen en doelgroep 
 
In deze verkenning zullen we vooral kijken naar de medewerkerskant, hoe zij inclusieve 
competenties definiëren, wat behoeften zijn en randvoorwaarden. Dit raakt twee zijden van 
dezelfde medaille: hoe zij de HAN ervaren als werkgever en in hoeverre ze mee mogen 
denken, doen en beslissen; en aan de andere kant hoe zij zelf het, hun collega’s en 
studenten mogelijk maken om mee te doen en mee te beslissen, maar ook om uitsluiting te 
agenderen, daarmee gelijke kansen creërend voor iedereen. 
 
Er wordt onderzocht wat inclusieve competenties betekenen op de werkvloer van onze 
hogeschool volgens HAN medewerkers en studenten en daaruit wordt een werkdefinitie 
gedestilleerd. Ook wordt getracht een overzicht te geven van verschillende subgroepen 
medewerkers binnen de HAN. Via interviews met mensen uit deze subgroepen wordt naar 
boven gehaald wat verschillende houdingen, behoeften en werkende scenario’s zouden 
kunnen zijn om inclusieve competenties te versterken en hoe medewerkers zelf actief bezig 
kunnen blijven met inclusie in het dagelijks werk. Ook worden DIG experts binnen en buiten 
de HAN (op andere hogescholen en universiteiten in de regio) gevraagd naar werkende 
scenario’s in hun onderwijspraktijk. Producten die opgeleverd worden in deel B zijn: 
 

1. Pallet aan beelden die hogeschool medewerkers hebben over ‘inclusief werken’ en 
overeenkomsten en verschillen in deze diverse populatie. 

2. Competenties van ‘inclusief werken’ (in lijn met het lopend HAN project Inclusieve 
basis voor de toekomst han.nl en in lijn met beleidsnotitie Diversiteit). 

3. Analyse van verschillende subgroepen medewerkers op houding, behoeften en 
competenties van inclusief werken. 

4. Scenario’s voor de verschillende subgroepen medewerkers om inclusief te werken. 
Een scenario omvat doel, doelgroep, inhoud, randvoorwaarden, kosten, 
kanttekeningen, baten (wat levert het op) en draagvlak.  

Als het gaat om de doelgroepen voor deze verkenning zijn we bewust op zoek gegaan naar 
meerstemmigheid. HAN medewerkers hebben verschillende perspectieven op diversiteit en 
inclusie. Wat bedoelen HAN-medewerkers met inclusief werken? Waar lopen verschillende 
HAN medewerkers tegenaan als het gaat om omgaan met diversiteit en inclusief werken? 
We kunnen kennis, houding en vaardigheden onderscheiden, die nodig zijn om studenten en 
medewerkers zich thuis te laten voelen en tot hun recht te laten komen in de opleiding en 
op de werkplek.  

Om zo veel mogelijk perspectieven in deze verkenning te horen, zijn we op basis van 
doelgerichte selectie aan de slag gegaan en hebben we verschillende groepen medewerkers 
onderscheiden  met eigen werktaken, relaties, subculturen, en diversiteit aan  competenties 
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ten aanzien van inclusie. Subgroepen kunnen op verschillende gronden onderscheiden 
worden. Iedere ordening brengt beperkingen met zich mee (zie ook onder ‘Afbakening en 
bias’). Voor deze verkenning worden de volgende subgroepen onderscheiden:  

▪ Servicemedewerkers met aanstelling bij de HAN, waaronder conciërges, 
receptionisten, proces coördinatoren, International officemedewerkers, ICT-
medewerkers, amanuenses, stage coördinatoren; en externe medewerkers van 
catering en schoonmaak 

▪ Stafmedewerkers, waaronder: HR-medewerkers, Medewerkers Financiën, 
Beleidsmedewerkers, kwaliteitsmedewerkers 

▪ Lectoren en onderzoekers 
▪ Academiedirecteuren en academiemanagers 
▪ Docenten, onder te verdelen in rollen van lesgevend docent, vaardigheden trainer, 

(senior) student coach, tutor van projectgroepen.  

Er kan nog verder onderscheid gemaakt worden binnen de groep HAN medewerkers, 
bijvoorbeeld hoe lang iemand werkzaam is bij de HAN; in Nijmegen of in Arnhem werkzaam 
is, in economische, sociale of technische opleidingen werkt, leeftijd, gender, economische 
positie, politieke, religieuze affiliatie, etc. Aangezien dit een kortdurend kwalitatief 
onderzoek is en kwantitatieve data ontbreken, worden deze factoren alleen meegenomen 
daar waar er gegevens van gevonden werden. Aangezien studenten buiten de scope van 
deze verkenning vallen, zullen ze zijdelings worden betrokken en zeker niet als 
representatief voor alle HAN studenten gelden.  

 

3.2 Afbakening 

Binnen de scope van deze literatuurverkenning valt dus het definieren van diversiteit en 
inclusie, maar wat valt onder inclusieve competenties van medewerkers. Wat buiten de 
scope van deze verkenning valt is het inclusiever maken van het curriculum. De verkenning 
van beleidsmedewerkers Astrid Sluis (OOK) en Leonie Kersten (HR) zal zich meer richten op 
HANbreed beleid en definiëring van diversiteit en inclusie ook door studenten. Ook wordt er 
minder ingegaan op methoden hoe inclusie te bevorderen. De scenario’s zijn meer best 
practices en strategische ingangen om medewerkers meer professionalisering op het gebied 
van diversiteit en inclusie aan te bieden. Uiteindelijk doel van het onderzoek is dat alle HAN 
medewerkers in het algemeen met diversiteit kunnen omgaan, en specifiek subgroepen 
medewerkers en studenten, die uitsluiting, obstakels of onveiligheid ervaren, meer in te 
bedden en gelijke kansen te geven.  

 

3.3 Opzet en methoden 
 
In deze verkenning zijn verschillende methoden gebruikt om informatie te verzamelen:  

- Literatuuronderzoek op basis van zoekacties op HAN Insite, Google pro met 
zoektermen diversiteit, inclusie, gelijke kansen, uitsluiting, discriminatie, racisme, 
HBO, hoger onderwijs, en vergelijkbare Engelse zoektermen om wetenschappelijke 
artikelen, webinars, podcasts en journalistieke artikelen te vinden. Ook werden sites 
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als Zestor, MOvisie, Radboud Universiteit Nijmegen en Leidse Hogeschool bezocht 
om specifieke informatie te vinden. 

- Kwalitatief onderzoek onder HAN-medewerkers op basis van 18 individuele 
semigestructureerde interviews met HAN medewerkers. Selectiecriteria die gebruikt 
zijn waren: 

o Verschillende rollen van medewerkers van de HAN: managers, 
servicemedewerkers, docenten, vertrouwenspersonen, onderzoekers, 
lectoren, studieloopbaanbegeleiders, coördinatoren, managers, 
academiedirecteuren. 

o Spreiding op genderidentiteit en etnische achtergrond. 
o Diversiteit in expertise op belangrijkste specifieke thema’s van DIG 
o Spreiding van zowel medewerkers in Arnhem als Nijmegen  
o Spreiding binnen verschillende academies (zie bijlage 3 voor spreiding) 

Voor de vragen die hierbij werden gesteld zie bijlage 1. Interviews zijn uitgewerkt en 
gecodeerd naar de verschillende sub thema's van dit onderzoek (zie bijlage 2 voor 
codering). 
Kwalitatief onderzoek onder HAN-studenten: 7 Semigestructureerde interviews met 
HAN studenten. Vragen waren vooral gefocust rondom hun visie op dit thema, 
ervaringen van in- en uitsluiting op de HAN en inclusieve competenties van HAN 
medewerkers. Interviews zijn uitgewerkt en gecodeerd naar de verschillende sub 
thema's van dit onderzoek.   

- Expert-interviews: 3 Interviews met DIG-experts binnen het hoger onderwijs buiten 
de HAN.  

- Participerende observatie bij meerdere dialoogsessies tijdens de Week van Inclusie 
(HAN, 2022): 

o Themateam bijeenkomst Inclusief onderwijs en werk dd 10 november 2022 in 
Nijmegen over neurodiversiteit en al dan niet gewenste aanpassingen en 
openheid hierover.  

o Focusgroep bijeenkomst over definiëring van diversiteit en inclusie, 
competenties en scenario’s: samen met Astrid en Leonie dd. 8 november 
2022 in Arnhem 

o Interviews met mensen tijdens de Inclusiemarkt in Nijmegen dd. 10 november 
2022. 

- Participerende observatie bij:  
o Gender and Sexuality Alliance (GSA)-bijeenkomst in Arnhem (dd 27 

september 2022 in Arnhem) 
o Bijeenkomst Werkgroep Diversiteit (dd in Nijmegen) 
o Radboud Diversity Day in Nijmegen (dd 4 oktober 2022) 
o Webinar Digitaal gelijkwaardig onderwijs (dd 3 oktober 2022) 
o HAN Leergemeenschap Diversiteit bijeenkomst: Armoede onder studenten (dd 

10 oktober 2022 in Nijmegen) inclusief productie van podcast (Engelstalig) 
tijdens de Week tegen armoede.  

o HAN Leergemeenschap Diversiteit bijeenkomst Transgender en studeren op 
de HAN (dd 8 december 2022 in Nijmegen) n.a.v. Paarse Vrijdag.  

o Training Omgaan met diversiteit bij HAN Academy in 2021 en 2022. 
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Ter validering van de bevindingen heb ik georganiseerd: 
o 1 Online bijeenkomst met HAN managers ter validatie van dit onderzoek met 

leidinggevenden (n=8) uit verschillende academies en afdelingen.  
o 2 Focusgroepen: een in het Engels in Arnhem (n=13) en een in het Nederlands 

in Nijmegen (n=9 ). Deelnemers waren HAN medewerkers afkomstig uit 
verschillende academies en afdelingen, vanuit zowel bachelor als 
masteropleidingen, zowel Engels als Nederlandstalig, in verschillende rollen: 
supportteam, docent, vertrouwenspersoon, lector, onderzoeker, SLB-er, 
coördinator, ondersteuner ICT, docent, beleidsmedewerkers) met diverse 
achtergronden.  
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4. INCLUSIEVE COMPETENTIES IN DE LITERATUUR  

 

In dit hoofdstuk worden inclusieve competenties binnen het hoger onderwijs verder 
uitgewerkt. In paragraaf 4.1 wordt eerst gekeken wat er verstaan wordt onder begrippen als 
diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid. In paragraaf 4.2 geef ik aan wat in de literatuur 
gevonden wordt aan redenen om met DIG aan de gang te gaan binnen hogescholen. In 4.3 
wordt literatuur besproken over inclusieve competenties op hogescholen: welke inclusieve 
competenties zijn er en voor welke groepen medewerkers zijn die relevant? Als laatste 
behandel ik in paragraaf 4.4 kwesties die geen kant en klaar antwoord hebben, volgens 
onderzoekers.  
 

4.1 Wat wordt in literatuur verstaan onder D&I of DIG? 

De termen  ‘inclusie’, ‘diversiteit’ en ‘inclusief werken’ zijn volop in ontwikkeling. Wat zegt 
literatuur vanuit andere hogescholen of universiteiten hierover? Lector Saniye Çelik geeft in 
haar artikel ‘Bouwstenen voor een inclusieve hogeschool’ weer dat er in theorie veel 
verschillende definities in omloop zijn over inclusie en diversiteit en hoe die te bereiken. De 
definitie van diversiteit die veelal gehanteerd wordt luidt:  

Diversiteit omvat alle zichtbare en onzichtbare kenmerken waarin mensen van elkaar 
verschillen.  

Deze definitie zien we ook terug bij de position paper (Vereniging Hogescholen, 2022). Hierin 
wordt vaak de metafoor van de ijsberg gebruikt, waarbij zichtbare kenmerken boven het 
water te zien zijn, bijvoorbeeld huidskleur, kledingstijl, leeftijd en sommige beperkingen. De 
onzichtbare kenmerken, zoals normen, waarden, overtuigingen, karaktereigenschappen, 
werkstijlen, behoeften en competenties zitten onder water en hebben meer impact op 
gedrag en interacties. Onder de onzichtbare kenmerken vallen dus ook genderidentiteit, 
onzichtbare beperkingen, maar ook kennis en ervaring van mensen (Çelik S. , Bouwstenen 
voor een inclusieve hogeschool, 2021). 

Eelloo, een bedrijf in digitale HR-tools gebaseerd op geverifieerde wetenschap en de laatste 
onderzoeken op het gebied van arbeidspsychologie, heeft als een van haar producten een 
inclusiescan. In een Webinar over deze inclusiescan (Eelloo, 2022) wordt aangegeven dat 
diversiteit niet vanzelf leidt tot inclusie. Meestal zijn organisaties bezig met de zichtbare 
aspecten (zie figuur 1). Uitdaging is om in de diepere lagen te duiken van waarden en daar 
verbinding te zoeken.  

 Figuur 1. Lagen van diversiteit volgens Eelloo  
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Inclusie wordt in het Position Paper van Vereniging Hogescholen gedefinieerd als volgt: 
‘inclusie gaat over hoe we met verschillen omgaan, mensen werkelijk betrekken, insluiten en 
in de groep opnemen.’ Dit gaat nog niet ver genoeg volgens Çelik en anderen, daar ze nog 
uitgaan van de groep als norm. Çelik stelt dat inclusie gaat over omgaan met deze mix van 
verschillen, in gedrag, waarden en spelregels. Van inclusie is pas sprake als we de 
verschillende mensen in onze organisatie includeren en die verschillen met elkaar verbinden. 
Çelik hanteert dan ook de volgende definitie: ‘er is sprake van inclusie als er ruimte en 
waardering is voor authenticiteit en eigenheid, en men tevens het gevoel heeft ergens bij te 
horen en er onderdeel van te zijn.’ In een inclusieve cultuur wordt iedereen eerlijk behandeld 
en gewaardeerd voor wie die is, en heeft invloed op de besluitvorming. Naast de leden van 
meerderheidsgroepen, voelen ook leden van minderheidsgroepen dat ze erbij horen (Çelik S. , 
Bouwstenen voor een inclusieve hogeschool, 2021). Ook Robert Coelen van NHL Stenden 
geeft aan dat studenten niet alleen moeten leren om een inclusief klimaat te creeren, maar 
ook open te staan voor verschillen en deze variatie aan perspectieven te kapitaliseren 
(Redactie Science Guide, 2022). Een bredere visie van inclusie, die we hier verder gaan 
gebruiken is dan de volgende: 

Inclusie is het horen, accepteren, waarderen en respecteren van de aanwezige verschillen 
en overeenkomsten. Het omvat ook de wil om deze beiden te gebruiken en verbinden in 
besluitvorming en acties, zodat iedereen zich erkent voelt en mee kan doen. 

Sense of belonging 

Je thuis voelen binnen je opleiding is een wens die genoemd wordt in ons Koersbeeld (HAN, 
2021). Door Claudia Gomes, onderzoeker en promovenda bij Hogeschool Rotterdam, werd 
deze basisbehoefte, die zij ‘sense of belonging’ noemt, onderzocht onder studenten van de 
Hogeschool van Rotterdam. Gomes vond een duidelijke relatie tussen ‘sense of belonging’ 
en studentuitval en -welzijn en competenties van hogeschool medewerkers. Vroege 
uitvallers blijken een lagere sense of belonging te ervaren, voelden zich minder gekend en op 
hun gemak, waren minder gemotiveerd in hun studie en hadden een lager zelfvertrouwen. 
Vroege signalering van studenten met een lage sense of belonging kan vroege uitval door 
een gebrek aan sociale integratie helpen verminderen. Daar kunnen niet alleen 
medestudenten, docenten en studieloopbaanbegeleiders een belangrijke rol in spelen, maar 
ook peercoaches (Gomes, 2020).  

Gomes geeft aan dat we inclusiviteit niet alleen als een norm of een waarde kunnen zien, 
maar ook als een competentie. Inclusiviteit is voor het creëren van sense of belonging een 
cruciale competentie. Een docent speelt een belangrijke rol in de morele vorming van 
studenten. Om als docent een in-group met je klas te vormen, legt Gomes uit, is het 
belangrijk om studenten te laten samenwerken in heterogene en roulerende subgroepen, 
zodat zij leren omgaan met diversiteit en dit als kracht kunnen inzetten. Studenten leren op 
deze manier overigens ook om naar de overeenkomsten naast de verschillen tussen 
groepsleden te kijken. Als inclusie de groepsnorm is, wordt het creëren van een sense of 
belonging door alle groepsleden bewaakt en gestimuleerd (Gomes, 2020). Dus het is niet 
alleen de docent die inclusief handelt en zich verantwoordelijk hoeft te voelen voor inclusie,  
maar ook de studenten. 
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Gelijkwaardigheid 

Als we kijken naar diversiteit en inclusie komen we er volgens Kauthar Bouchallikht, Zoe 
Papaikonomou en de 41 geïnterviewden diversiteitsprofessionals en -onderzoekers niet 
onderuit om expliciet aandacht te hebben voor gelijkwaardigheid. Gelijkwaardigheid is niet 
hetzelfde als gelijkheid. Zij geven het verschil aan tussen gelijkheid en gelijkwaardigheid. 
Gelijkheid heeft twee betekenissen: als juridische term van het gelijkheidsbeginsel in Artikel 
1 van de Grondwet en als betekenis dat iets of iemand hetzelfde is. De tweede betekenis kan 
een valkuil zijn, want dan probeer je een ander te vormen naar jouw evenbeeld en ideeën en 
ontstaat er in plaats van diversiteit homogeniteit en uitsluiting van anders-zijn. Daarom is 
gelijkwaardigheid meestal een geschikter term. Gelijkwaardigheid gaat erover dat iemand 
niet hetzelfde hoeft te zijn, maar – ondanks of dankzij de verschillen- wel hetzelfde waard is 
en gelijke rechten heeft (Bouchallikht, De inclusie marathon. Over diversiteit en 
gelijkwaardigheid op de werkvloer, 2021).  

Gelijkwaardigheid: iemand hoeft niet hetzelfde te zijn, maar is wel hetzelfde waard en 
heeft gelijke rechten.  

Als we de ander als hulpbehoevend betitelen en diegene willen ‘helpen’, ontstaat er een 
ongelijkwaardige relatie, want diegene die moet worden geholpen is ondergeschikt. Zo 
blijven machtsverhoudingen in stand door goede bedoelingen. Hoogleraar Halleh Ghorashi 
wordt in het boek de inclusiemarathon aangehaald. zij geeft aan dat dit patroon vooral 
speelt in landen met een verzorgingsstaat, zoals in Nederland en Scandinavische landen. 
Diversiteit en inclusie gaan dan over het ‘zorgen voor zwakke groepen’ en het helpen van de 
ander gaat dan soms over ‘net zo worden als wij’. Het gaat dan niet om het ontregelen van 
bestaande structuren om deze te veranderen en inclusief te zijn.  

Ghorashi stelt dat door fixatie op het anders-zijn, veel goede bedoelingen van progressieve 
Nederlanders juist niet leiden tot een diversere leef- en werkomgeving. Door categoriaal 
denken en de ‘macht van de vanzelfsprekendheid’ (zo doen we het hier altijd) wijken 
bijvoorbeeld migranten sociaal-cultureel gezien altijd af van de Nederlandse norm en 
hebben bij voorbaat een sociaaleconomische achterstand of worden gezien als kwetsbare 
doelgroep of probleemcategorie. Het probleem wordt niet neergelegd bij een uitsluitende 
cultuur, maar bij de mensen uit deze groepen die ‘niet zo ver’ zijn. De paradox bestaat erin 
dat migranten zich moeten aanpassen, maar altijd anders blijven. “Goede bedoelingen zijn 
onvoldoende en kunnen zelfs werkelijke inclusie in de weg staan, als mensen de 
hiërarchische verhouding naar zwakke groepen niet bevragen. Dan wordt het normdenken 
eerder gereproduceerd dan ter discussie gesteld. Alleen door het ontregelen van het 
normdenken is het mogelijk om inclusief te zijn en dichter bij mensen te komen die ver van 
ons leven en voorstellingskader staan.” Waar kansen liggen volgens Ghorashi is investeren in 
ruimtes creëren tussen de werelden die ver van elkaar staan. Zij geeft aan dat door 
momenten van vertraging interacties en verhalen kans krijgen gezien en gehoord te worden. 
Door opschorting van het eigen oordeel kan er een gemeenschappelijke ruimte ontstaan, 
leeg van oordeel, waardoor het mogelijk wordt naar de ander te luisteren vanuit zijn of haar 
perspectief. Zij stelt dat we juist het tweeledig perspectief van ‘ballingen’ goed kunnen 
gebruiken, daar zij zich onttrekken aan de macht van het normdenken en dit dus ter 
discussie kunnen stellen (Ghorashi, 2021) 
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Taal is dus belangrijk in deze, net als macht. Ook Willem Schinkel, legde in 2008 al uit in zijn 
boek De gedroomde samenleving dat we in de Nederlandse samenleving en politiek taal 
gebruiken die uitsluiting normaliseert. Zo geeft hij als voorbeeld dat de benadrukking van 
[integratie], bedoeld om een scheiding tussen ‘leden van de samenleving’ en niet-
geïntegreerden op te heffen, juist het effect heeft van een voortdurende uitsluiting van 
diegenen bij wie integratie geproblematiseerd wordt. Dan wordt een wij (samenleving) 
tegenover een zij (buiten de samenleving) gecreëerd (Schinkel, 2008). Hij onderzoekt 
paradoxen in het denken over ‘de samenleving’, die volgens hem niet een vaststaande 
gesloten vorm, maar een meer fluïde veranderlijk en plooibaar karakter heeft.  

Dit komt overeen met wat Naomi van Stapele, nieuwe lector bij De Haagse hogeschool, 
tijdens haar intreerede zegt: “Inclusie gaat over het tegengaan van macht. En dat vereist 
radicaal kritische denken”. Zij geeft aan dat inclusie expliciet niet gaat over het aanpassen 
aan de meerderheid, aan het dominante systeem. Inclusie gaat juist over het tegengaan van 
enige vorm van dominantie, en dat begint bij jezelf onbevooroordeeld openstellen voor de 
perspectieven en achtergronden van anderen. Dit is natuurlijk des te belangrijker in het 
hoger onderwijs waar we kritisch denken willen stimuleren bij onze studenten.” (Haagse 
hogeschool, 2022)

Figuur 2: Definities DIG bij RU 

Bij de Radboud Universiteit gebruikt men 
de term ‘DIG, Diversity, Equity and 
Inclusion’, juist om ook aandacht te 
hebben voor gelijkwaardigheid. Bij het 
begrip diversiteit wordt ook het fluïde en 
intersectionele  karakter van identiteiten 
meegenomen. Gelijkwaardigheid wordt 
gedefinieerd als de gedifferentieerde 
toewijzing van middelen, rechten en 
aanpassingen om aan de complexe diverse 
behoeften van individuen of groepen te 
voldoen om zo evenwicht te creëren in 
participatie en partnerschap. Inclusie ziet 
men als iedereen betrekken en 
empoweren als autonome deelnemers, 
met een stem in besluitvorming (DEI 
Office RU, 2022). 

Tot slot, de meest gebruikte definities van diversiteit en inclusie in ‘theoretisch’ onderwijs1 
(waar de HAN onderdeel van is) zijn de bovengenoemde definitie van het Position Paper 
Vereniging Hogescholen (Vereniging Hogescholen, 2022). De definitie van gelijkwaardigheid 
wordt daarin niet expliciet genoemd. Aangezien dat wel een waardevolle aanvulling is, zullen 
we in deze verkenning werken met de definitie van Gelijkwaardigheid uit De 
inclusiemarathon.  

 
1 Ik gebruik de termen theoretisch onderwijs in plaats van hoger onderwijs tegenover praktisch onderwijs 

(voorheen lager onderwijs) om gelijkwaardigheid van onderwijstypes te benadrukken. 
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4.2 Argumentatie (waarom) DIG en inclusieve competentieontwikkeling?  
 
Als het gaat om scenario's om diversiteit en inclusiebeleid en -uitvoering op hogescholen 
handen en voeten te geven, wordt meestal studenten welzijn en studiesucces als eerste 
reden genoemd. De laatste jaren wordt ook gekeken naar de inclusie beleving van 
medewerkers en de rol van het bestuur, staf en leidinggevenden hierin.  
 
Door onderzoekers werden in de praktijk 4 perspectieven genoemd waarom diversiteit en 
inclusie belangrijk zouden zijn voor op de werkvloer: (Çelik S. i., 2020):  

• Gelijkheidsperspectief met morele overtuiging dat iedereen gelijk is en een gelijke 
behandeling zou moeten krijgen.  

• Legitimiteitsperspectief: het levert een betere aansluiting op bij de 
doelgroepen/studenten en medewerkers van de organisatie; er zijn meer studenten 
met dubbele achtergronden op de HAN dus moeten we op zoek naar collega’s met 
dubbele en/of niet-Nederlandse achtergronden, zodat alle studenten rolmodellen 
vinden en zich kunnen herkennen in casussen.  

• Creativiteitsperspectief: er is meer innovatie en creativiteit mogelijk als er meer 
diversiteit in het team aanwezig is.  

• Arbeidsmarktperspectief: inclusief werkgeverschap kan aantrekkelijk zijn voor 
nieuwe doelgroepen en huidige personeelstekorten oplossen.  

 
De opbrengst van diverse en inclusieve organisaties is dus meestal organisatiesucces wat het 
meest genoemd wordt (zie figuur 3).  
 

 
Figuur 3: Argumenten Diversiteit en inclusie 
 

Het gaat natuurlijk ook om welbevinden van medewerkers, minder ziekteverzuim en een 
fijnere werksfeer. Een inclusieve benadering levert meer welzijn op voor medewerkers en 
studenten, nl. dat zij zich meer thuis voelen en zich veilig voelen op hun werk (Çelik S. (.-L., 
2021). Het kan specifieke doelgroepen een thuisgevoel geven en de kans om te studeren of 
werken op een gelijkwaardige manier.  
Belangrijke randvoorwaarde hierbij blijft dat iedereen zich betrokken voelt bij het team en 
verschillen weet te waarderen. Vragen die hierbij essentieel zijn, zijn de volgenden:  

- Krijgen mensen de ruimte zich te ontplooien en zichzelf te zijn?  
- Is de setting veilig? 
- Kunnen managers leidinggeven aan al die verschillen? (Çelik S. i., 2020). 
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4.3 Inclusieve competenties van medewerkers  
 
In deze paragraaf gaan we in op wat in literatuur gevonden kan worden over inclusieve 
competenties van hogeschool medewerkers. In de wetenschap zien we dat er veel 
onderzoek gedaan is naar generieke houding, kennis en vaardigheden op hogescholen (Van 
Hal, 2019) (Movisie, 2022) (Onderwijskennis, 2022) (Çelik, 2021) (Gomes, 2020), (Warring, 
2018) (Cairo, 2021). Deze onderzoeken spreken van competenties, maar benadrukken soms 
alleen houdingsaspecten, dan weer beschrijven ze vaardigheden op het gebied van 
diversiteit en inclusie. Er worden weinig kennisaspecten genoemd, terwijl competenties toch 
altijd die drie aspecten in zich hebben.  
 
Als we het hebben over inclusieve competenties, gebruiken we in deze verkenning de 
volgende werkdefinitie, die afkomstig is uit het boek Diversiteit in de samenleving: 
 

Inclusieve competenties zijn denken en handelen, waarin medewerkers zich bewust zijn van 
overeenkomsten en eigen vanzelfsprekendheden, tegelijkertijd openstaan voor verschillen, 
deze positief kunnen duiden en gebruiken zodat alle betrokkenen tot hun recht komen 
(Lucho Rubio Reparaz, 2020). 

 
Veel onderzoek over inclusieve competenties in het hoger onderwijs gaan voornamelijk over 
docenten. Soms wordt er een onderscheid gemaakt binnen deze groep, tussen docenten in 
Nederlandstalige en Engelstalige opleidingen, daar de laatste meestal een internationale 
studentpopulatie heeft en de eerste nationaal georienteerd is. Er is nog een derde groep 
waar de laatste tijd meer over te vinden is en dat zijn leidinggevenden binnen het 
hogeronderwijs van bestuur tot teamcoordinator. Veel andere medewerkersgroepen 
worden niet genoemd in onderzoek, waaronder bijvoorbeeld onderzoekers, cateraars en 
service medewerkers. Hieronder worden de inclusieve competenties van 
medewerkersgroepen verder uitgewerkt waar literatuur over te vinden was. Aan het eind 
van deze paragraaf zijn alle inclusieve competenties op een rij gezet. 
 
Inclusieve competenties docenten in Nederlandstalig onderwijs 
 
Onderzoek is voornamelijk gericht op inclusieve competenties van docenten in 
Nederlandstalig onderwijs, die zo een beter leer- en werkklimaat zouden creëren voor hun 
studenten. In de volgende tabel, volgt, op basis van literatuurverkenning, een lijst van de 
houding, kennis en vaardighedenaspecten, die het meest genoemd worden. Een horizontale 
ordening is in onderstaande tabel nog niet aangebracht, dus deze dient alleen verticaal 
gelezen te worden. De verschillende aspecten worden hieronder kort toegelicht. 
 

Houdingsaspecten: Kennisaspecten: Vaardighedenaspecten: 
Open voor verandering en 
feedback  

Diversiteitsfactoren Empathie voor mensen met 
andere mening/geloof/etc. 

Samenwerkende houding richting 
studenten en collega’s 

Inclusieve communicatie Oordeel uitstellen en 
onbevooroordeeld interpreteren 

Menszijn centraal Kennis van jezelf  Actief present luisteren, 
samenvatten en doorvragen 

Informed not knowing houding Kennis van de ander Overeenkomsten en verschillen 
herkennen 



   

 

 18 

Growth mindset In- en uitsluiting in groepen en 
onderliggende 
machtsmechanismen 

Macht en positie weten en 
benutten 

Moedige houding  Evidence based tools & 
interventies  

Reflectief vermogen 

Empathische nieuwsgierige 
houding 

Definities & modellen DIG  Het ‘goede gesprek’ aangaan & 
feedback geven 

  Verbinding maken en houden 
  Inclusieve pedagogiek in de klas  

Figuur 4: Houdings-, kennis- en vaardighedenaspecten 
 
Toelichting op houdingsaspecten:  
 

• Open houding naar studenten en collega’s, ten aanzien van verandering en feedback 
wordt genoemd door Çelik (Çelik S. , Bouwstenen voor een inclusieve hogeschool, 
2021) en Kunnen veranderen en dat ook willen komt ook naar voren in de 
inclusiescan van Eelloo, een bedrijf wat digitale evidence based HR tools & 
assessments aanbiedt voor strategische talent management (zie paragraaf 5.3) 

• Samenwerkende houding, waarbij collega’s (en studenten) gezien worden als 
gelijkwaardige partners in een lerende organisatie.  

• Het menszijn in de ander centraal stellen en niet op voorhand categoriseren in een 
doelgroep. Onze mind is genegen om in stereotypen te denken, als we onder druk 
staan. Als we dan iemand zien met een zichtbaar ‘afwijkend’ gedrag/lichaamsvorm 
van onze eigen norm, kan dat tot gevolg hebben dat we negatief oordelen en die 
persoon alleen nog zien op dat ‘afwijkende’ stukje en niet meer de hele persoon, met 
al zijn sub identiteiten (Bos, 2013). Daarom is het zo belangrijk om het hele menszijn 
centraal te stellen met al zijn sub identiteiten. 

• De ‘informed not knowing’ houding hebben; dat betekent volgens Jessurun & 
Warring niet-wetend zijn en toch op de hoogte. Kennis van de ander en jezelf is 
belangrijk om deze houding te ontwikkelen en omarmen dat men nooit uitgeleerd 
raakt (Warring, 2018). 

• Een ‘growth mindset’ hebben naar je collega’s en naar studenten (in plaats van een 
‘fixed mindset’) betekent dat je open staat voor je eigen ontwikkeling. Gomes gaf in 
haar onderzoek aan dat prestaties van studenten beinvloed worden door eigen en 
andermens verwachtingen (o.a. docenten, medestudenten). Als er realistische 
verwachtingen zijn, voelen leerlingen zich gemotiveerd die te halen (Gomes, 2020).  
Amerikaanse psychologe Carol Dweck deed in 2006 onderzoek naar motivatie van 
prestaties van leerlingen en concludeerde dat er twee soorten mindsets (denkstijlen) 
zijn: de fixed mindset (vast) en growth mindset (groeien). Het hebben van een growth 
mindset heeft een positieve effect op leerprestaties van leerlingen, op het herstellen 
na het halen van een slecht cijfer en op het doorbreken van stereotype lage 
prestaties van sommige groepen ( (Peeters, 2016). Dezelfde positieve impact wordt 
gevonden op medewerkersmotivatie, betrokkenheid en prestaties (Han, 2020). HAN 
medewerkers zullen gemotiveerder zijn in hun werk als zij realistische verwachtingen 
van hun leidingggevenden krijgen.  

• Moedige houding: moed is nodig om gedrag, normen en waarden die als 
vanzelfsprekend/als dominant/meerderheidsstandpunt worden neergezet ter 
discussie te stellen. Dit houdt het risico in dat je wordt buitengesloten/ alleen komt 
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te staan/ je baan verliest. Het is een combi van houding en vaardigheden, daar het 
ook om een goede timing vergt om zaken aan de orde te stellen, want het kan wel 
eens een ‘ongezellig’ gesprek worden (Cairo, 2021). 

• Empathie en nieuwsgierigheid: kunnen inleven in situaties en begrip kunnen tonen 
voor meningen die niet stroken met de jouwe. Het is een belangrijke houding als het 
gaat om interculturele dialoog (Kitlyn Tjin A Djie, 2010), die onderliggend is aan 
inclusieve communicatie.  

Kennisaspecten:  
 

• Kennis van definities van diversiteit, inclusie, gelijkwaardigheid, intersectionaliteit 
en deze kunnen toepassen. Kennis van verschillende diversiteitsfactoren en 
weten dat ieder mens (student en collega) een unieke samenstelling van 
diversiteitsfactoren heeft (Bos, 2013). 

• Weten dat communicatie situationeel is en als exclusief of inclusief kan worden 
ervaren (Bos, 2013), ook al was dat niet de intentie.  

• Weten wat je eigen achtergrond, voorkeuren, biases en bagage is, je triggers, 
behoeften en patronen, sterktes en beperkingen (Kitlyn Tjin A Djie, 2010). 

• Kennis van de ander, diens achtergrond, bias, bagage, behoeften, etc. (Kitlyn Tjin 
A Djie, 2010). 

• Voorbereid zijn op verschillen, via bijvoorbeeld het TOPOI model  (Lucho Rubio 
Reparaz, 2020) of verhalen waarin intersectionaliteit tussen religieuze, culturele, 
gender, sociaaleconomische overeenkomsten en verschillen in een specifieke 
context leiden tot in- en uitsluiting (Cairo, 2021). 

• Kennis van dynamiek in groepen en interactiepatronen tussen subgroepen. 
Weten welke patronen van in- en uitsluiting er zijn, wat onderliggende 
machtsmechanismen zijn en hoe je die kan herkennen (Kramer, )  

• Weten welke tools en interventies al dan niet effectief zijn om inclusiviteit te 
bevorderen en ongelijke behandeling aan de orde te stellen. Hier gaat het ook om 
kennis over hoe een veilige sfeer in de klas/afdeling te creëren. Waarderende 
gespreksvoering, geweldloze communicatie, etc.  

• Kennis van modellen die helpen diversiteit weer te geven of te analyseren en 
beperkingen van deze modellen, zoals bijvoorbeeld De ijsberg, de 
diversiteitscirkel van Marten Bos (Bos, 2013), het TOPOI model (Marian Dries, 
2018) en het Intercultureel model van Beschermjassen (Kitlyn Tjin A Djie, 2010).  

Vaardighedenaspecten:  

• Inclusief communiceren: dit vraagt om niet in termen van zenders en ontvangers van 
communicatieboodschappen te denken en te handelen, maar om de stap te zetten 
echt bij zijn, in contact met jezelf en de ander, maar ook samenvatten en doorvragen. 

• Je moet ook je ‘heilige huisjes’ (vooringenomen oordelen, overtuigingen, normen 
etc) parkeren, zoals dat wordt uitgelegd in het Intercultureel model van 
Beschermjassen van A Tjie Dan moet je je ‘heilige huisjes’ parkeren, zoals dat wordt 
uitgelegd in het Intercultureel model van Beschermjassen. Heilige huisjes zijn je eigen 
overtuigingen, geloof of normen die .  
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• Oog hebben voor overeenkomsten en verschillen, ze herkennen, maar verschillen 
niet uitvergroten, dus geen focus op het anders-zijn of kwetsbaarheid van 
doelgroepen, maar verbinden vanuit empowerment.  

• Politiseren van uitsluiting, dus niet alleen signaleren maar ook agenderen om 
verandering tot stand te brengen (van Hal, 2022) 

• Sensitief zijn in positie- en machtsverschillen in communicatieprocessen. De 
‘beïnvloedingsmacht’ van docenten is vaak groter dan die van studenten. En die van 
mensen die een dominante culturele groep vertegenwoordigen (Nederlandse cis 
hetero witte rijke hoogopgeleide mannelijke personen) groter dan die van mensen in 
een andere positie. Inclusief communiceren vraagt dan ook gevoeligheid voor 
machtsverschillen en de effecten daarvan en oog hebben voor mogelijkheden om 
meer gelijkwaardigheid te creëren in de communicatie (Cairo, 2021). 

• Reflectief vermogen: je eigen opvattingen en bias kennen, ter discussie durven 
stellen en vanuit oprechte nieuwsgierigheid een gesprek aangaan met een ander. 
Kunnen wisselen van perspectief en verschillende waarheden kunnen accepteren 
(referentie). Oordeel uitstellen en bij ieder gedrag een positieve betekenis kunnen 
noemen, zodat niet alleen het eerste oordeel (wat vaak negatief is) telt maar er 
andere betekenissen naast worden gezet. Vaak gaat onze mind bij onbekend gedrag 
negatieve betekenissen toekennen aan dit gedrag. Meerdere interpretaties 
genereren waaronder positieve helpt om losser te komen van de eerste biased 
indruk (Marian Dries, 2018).  

• Het ‘goede gesprek’ of wat Cairo noemt het ongemakkelijke gesprek aangaan met 
elkaar, feedback geven en ontvangen en moeilijke ‘ongezellige’ momenten verduren; 
en bondgenoot zijn van collega’s die dat wensen (Cairo, 2021). 

• Verbinding maken en thuisgevoel vergroten door persoonlijke dingen te delen met 
anderen, door aanwezig te zijn bij bijeenkomsten en rituelen en door collega’s te 
waarderen, zijn volgens Gomes vaardigheden die nodig zijn voor inclusie. 
Verbindingskracht of ook wel ‘Sense of belonging’ creëren op de afdeling/in je team 
of in de klas hoort hier ook bij. De student-docent relatie is cruciaal voor het behalen 
van leerdoelen van de student, volgens Gomes. De randvoorwaarde is de relatie, de 
student leert in verbinding. Elke relatie is gestoeld op wederzijds respect, 
communicatie, vertrouwen en gemeenschappelijkheid, op basis waarvan (diepe) 
onderlinge verbinding ontstaat. De docentstudent relatie is echter een ‘gezag relatie’, 
waarbij docent de studievoortgang van de student beoordeelt. Door eerst aan het 
contact met de student (binding) te werken, kan vervolgens aan het contract 
(leerdoel) worden gewerkt. Wanneer studenten zich gekend en gezien voelen 
ervaren zij meer binding met de docent en de leeromgeving, wat een positief invloed 
op het leerproces heeft. Er vinden ook geregeld onbewuste processen plaats die een 
negatieve impact (kunnen) hebben op de relatie met studenten en de sense of 
belonging kunnen verlagen, zoals micro-agressie, stereotypering, gelijkheid denken, 
etnocentrisme en uitsluitend taalgebruik. Hier moeten docenten en andere 
hogeschool medewerkers alert op zijn en interveniëren om een veilig leer en 
werkklimaat in de klas/op school te behouden (Gomes, 2020). Wat Gomes beschrijft 
tussen docent en student geldt ook in teams tussen medewerkers onderling en 
tussen medewerkers en hun leidinggevenden. Deze behoefte om er toe te doen en 
thuis te voelen wordt door A Djie aangegeven als versterkend voor de relatie en 
verbinding tussen medewerkers onderling.  
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Inclusieve competenties docenten in Engelstalig onderwijs  
 

Onderzoekers van de Radboud Universiteit geven aan dat het voor succesvol lesgeven aan 
internationale studentgroepen niet volstaat om in het Engels les te geven. De studentgroep 
moet ook een veilige en inclusieve ruimte zijn, zodat studenten zich welkom voelen om 
verschillende perspectieven te delen en cross culturele competenties te ontwikkelen. Een 
inclusieve klas wordt door hen gedefinieerd als een klas waarin sociale, emotionele en 
leerbehoeften van alle studenten, dus zowel de internationale als de lokale studenten, 
worden bediend. Uit hun onderzoek komt naar voren dat er een grote kloof is tussen 
Nederlandse en internationale studenten, waarbij beide groepen in hun eigen bubbel 
blijven. Internationale studenten voelen zich niet altijd veilig op de campus en zijn 
teleurgesteld omdat een deel van de studenten naar Nederland kwam met de verwachting 
met Nederlanders samen te werken. Aandacht voor lokale studenten blijkt ook nodig omdat 
die het nut soms niet zien in samenwerken in internationale teams, diversiteit benutten en 
inclusieve competenties (DEI Office RU, 2022).   
 
Voor docenten die met internationale studentgroepen werken zijn de inclusieve 
competenties zeker nodig, zoals ook blijkt uit de Intercultural Readiness Check (IRC) die door 
veel hogescholen gebruikt wordt als instrument tot zelfreflectie onder zowel docenten als 
studenten. Er worden in de IRC vier competenties onderscheiden met ieder twee sub 
facetten, te weten: 
1. Interculturele Sensitiviteit: dit is de mate van interesse die men toont voor anderen en 
het vermogen om rekening te houden met andermans normen en waarden. Facetten: 
 - Belangstelling voor culturele verschillen  
 - Aandacht voor signalen 
2. Interculturele communicatie: dit is de mate waarin men zich bewust is van de eigen 
manier van communiceren en de wijze waarop men de communicatie aanpast. Facetten: 
 - Actief luisteren 
 - Aanpassen van communicatiestijl 
3. Bevorderen van betrokkenheid: dit is het talent om netwerken op te bouwen en 
betrokkenheid te vinden bij (mensen uit) andere culturen. Hieronder vallen: 
 - Opbouwen van relaties en netwerken 
 - Verenigen van verschillende behoeften 
4. Omgaan met onzekerheid: de mate waarin men de complexiteit en onvoorspelbaarheid 
van een cultureel diverse omgeving (internationale klassen/studenten) beschouwt als een 
kans voor eigen ontwikkeling. Dit betreft de twee facetten: 
 - Openheid voor culturele complexiteit van diversiteit 
 - Uitproberen van nieuwe methoden en benaderingen (Brinkmann, 2014) 
 
We zien uit bovenstaande verhaal, dat er veel houdings-, kennis- en gedragsaspecten zijn om 
inclusief te werken. Eigenlijk zijn bovengenoemde inclusieve competenties van docenten in 
internationaal onderwijs niet verschillend van medewerkersgroepen in Nederlandstalig 
onderwijs. Veel van deze aspecten vallen ook samen met ‘gewoon goed onderwijs’, volgens 
de expertisegroep Inclusie van Hogeschool Rotterdam. Aangezien het hier ook gaat om 
inclusief zijn als collega’s en inclusieve teams leidinggeven, gaan we in deze verkenning 
verder dan alleen inclusief onderwijs. Het bewustzijn van onderlinge verschillen, 
machtsverhoudingen en de effecten daarvan (in de huidige situatie oftwel de status quo), 
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noemt de expertisegroep als extra element (Hogeschool Rotterdam, 2022). Deze status quo 
bevragen is een belangrijke competentie als het gaat om het creeren van gelijke kansen.  
 
Wereldburgerschapscompetenties 
 
Daaraan kunnen we nog toevoegen dat inclusie binnen hogescholen niet alleen onderwijs-, 
service- en onderzoeksactiviteiten omvat, maar de laatste tijd ook steeds meer idealistische 
acties, die verschillen verkleinen en toegang vergroten om uiteindelijk gelijke kansen te 
creëren voor iedereen. Het gaat dan niet alleen om onderwijs op de hogeschool, maar om 
de student en medewerker als mens in de wereld. Wereldburgerschap verbindt de 
hogeschool met de wereld daarbuiten. Dat wordt expliciet genoemd als het gaat om ‘Global 
citizenship’ of wereldburgerschap, zoals bijvoorbeeld de universiteit van Maastricht dat 
definieert. 
 

Wereldburgerschap wordt gedefinieerd als bewustzijn, zorgzaamheid en het omarmen van 
culturele diversiteit terwijl het sociale rechtvaardigheid en duurzaamheid bevordert, 
gekoppeld aan een verantwoordelijkheidsgevoel om te handelen (Maastricht University, 
2022)  

 
Om de competenties van wereldburgerschap bij studenten te meten, ontwikkelde Reysen de 
Global Citizen Scale. Global Citizenship onderwijs (GCed) bevat volgens hem drie pijlers met 
ieder kennis, vaardigheden en houdingsaspecten: 

1. Globale vaardigheid/systeem denken 
2. Sociale verantwoordelijkheid/normatieve competenties 
3. Transformatieve betrokkenheid (zie figuur 5). 

Als het gaat om medewerkers, stelt men dat ook de medewerkers als wereldburgers 
competent zouden moeten zijn, om hun studenten het goede voorbeeld te geven. 
 

 
Figuur 5. Global citizenship onderwijs (Maastricht University, 2022)  
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Uit deze paragraaf halen we de breed gedefinieerde competentie ‘interculturele 
sensitiviteit’, die gelinkt is aan inclusieve communicatie. Interculturele sensitiviteit is niet 
alleen nodig in internationale klassen, maar ook in Nederlandstalig onderwijs, daar deze 
opleidingen ook een diverse studentpopulatie kennen. Afhankelijk van de context kennen 
deze opleidingen meer of minder diverse docententeams en werkomgevingen. Ook al lijkt de 
noodzaak van interculturele sensitiviteit groter onder zowel studenten als onderwijzend 
personeel in internationale opleidingen, uiteindelijk zien we dat dit overal nodig is. 
Weliswaar is naast de studentpopulatie, de docentpopulatie meestal ook diverser in 
internationale opleidingen, wat als die diversiteit benut wordt helpt bij het co-creeren van 
een internationaal karakter van de opleiding.  
In de praktijk van internationale opleidingen vinden er voortdurende onderhandelingen 
plaats wat zo’n ‘internationaal kader’ inhoudt en welke normen, gedragsregels en 
beoordelingscriteria gehanteerd moeten worden. Meestal zien we dat dominante groepen 
binnen de opleiding de boventoon voeren en dat er van gemarginaliseerde of 
minderheidsgroepen verwacht wordt dat zij zich aanpassen aan deze meestal Nederlandse 
witte, punctuele, directe meerderheid. Hierdoor wordt het potentieel aan diversiteit niet 
benut en voelen internationale medewerkers zich minder thuis of vindt exclusie plaats.  
 
Inclusieve competenties van bestuur, managers en leidinggevenden 
 
Onderzoek naar inclusie in organisaties laat zien dat bestuur en leidinggevenden een cruciale 
rol spelen in het welbevinden van de medewerkers in hun teams, zo beaamt ook Çelik in 
haar artikel: ‘Diversiteit gewenst? U bent aan zet’. Zij stelt: “Voor diversiteit en inclusie is 
iedereen aansprakelijk, maar de progressie ervan hangt sterk af van mensen met gezag en 
zeggenschap”.  
 
Çelik ziet dat mensen met een migratieachtergrond slecht of niet vertegenwoordigd zijn 
binnen bestuursorganen. Bovendien beschikken bestuurders en managers meestal niet over 
een divers netwerk in hun eigen omgeving, wat blijkt als hen gevraag wordt hoeveel mensen 
zijn op de contactenlijst in hun telefoon hebben met een andere etnische achtergrond dan 
henzelf en hoeveel van deze mensen zij in het weekend kunnen bellen. Iedereen leeft in 
subgroepen, ook bestuurders en leidinggevenden en dat heeft impact op wie we aannemen. 
Een derde probleem wat Çelik aankaart, is dat bestuurders, managers en selectiecommissies 
meestal nieuwe medewerkers kiezen, die op hen lijken (Çelik S. , Diversiteit gewenst? U bent 
aan zet, 2022).  
Çelik pleit voor een inclusieve werkcultuur waar psychologische veiligheid, betrokkenheid in 
werkgroepen en besluitvormingsprocessen en authenticiteit belangrijk randvoorwaarden 
zijn, die bestuurders en leidinggevenden kunnen bewerkstelligen. Zonder het goede 
voorbeeld, commitment en acties van leiders en bestuurders ‘blijven diversiteit en inclusie 
een papieren exercitie’ (Çelik S. , Diversiteit gewenst? U bent aan zet, 2022) 
 
Inclusief leiderschap gaat volgens de ondervraagde diversiteitsexperts in De 
Inclusiemarathon over bewustzijn van macht en privileges. De competentie ‘inclusief 
leiderschap’ van managers begint bij zelfreflectie en omvat:  

- Open staan voor verschillende perspectieven 
- Een veilige werkomgeving creëren 
- Kwaliteiten van teamleden herkennen 
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- Menselijk te durven zijn door regelmatig persoonlijke vragen te stellen 
- Zichzelf kwetsbaar op durven stellen 
- Kwetsbaarheid kunnen toelaten bij medewerkers zonder directe afrekening op 

fouten 
- Bespreken van ongemak en uitsluiting mogelijk maken. 

 
Diversiteitsprofessionals wijzen er verder op dat DIG-beleid gekoppeld moet zijn aan 
doelstellingen van de afdeling en de organisatie en dat de beloning ook ingericht moet zijn 
op sociale impact en dus niet alleen op productiviteit. Als laatste, is medemenselijkheid 
belangrijk omdat de werkbeleving van deze en toekomstige generaties personeel meer 
relationeel dan rationeel is.  
Daarom is het als leidinggevende van belang om een “derde oog en oor te ontwikkelen voor 
verschil en gelijkwaardigheid binnen diens team”. Hiermee wordt bedoeld dat een 
leidinggevende in kaart brengt waar in-en uitsluiting plaats vindt, op welke wijze en dit aan 
de orde stelt in het team. Ongemakkelijke gesprekken en verschillen van mening horen bij 
een inclusief team, waarbij de leidinggevende ‘tussenruimtes’ kan faciliteren waarin open 
naar elkaar geluisterd wordt en de eigen waarheid zoveel mogelijk opzijgezet kan worden. 
Hiervoor is persoonlijke aandacht voor medewerkers en tijd nodig (Bouchallikht, De inclusie 
marathon. Over diversiteit en gelijkwaardigheid op de werkvloer, 2021).  
 
Voor leidinggevenden zijn er competenties, gericht op team en medewerkers, die al eerder 
genoemd zijn, en overlappen met competenties van andere medewerkers. Aangezien 
leidinggevenden zdoor hun positie rolmodel zijn voor medewerkers en essentieel in het 
vorm geven van diversiteit en inclusie binnen de teams, is een apart kopje, samengevat 
onder ‘inclusief leiderschap’ op zijn plaats. Dit wordt door Inclusiefwerken, een bedrijf dat 
organisaties ondersteunt in inclusief werken, onderschreven: inclusieve leiders laten zich 
vaker horen over inclusie onderwerpen en nemen een standpunt in. Zij zouden bescheiden 
en zelfkritisch moeten reageren, aangezien zij een sterke voorbeeldrol hebben 

(Inclusiefwerken, 2022).   

 
Alle inclusieve competenties op een rij 
 

Als we kijken naar alle bovengenoemde aspecten kunnen we een ordening aanbrengen om 
algemene inclusieve competenties te beschrijven, ongeacht de functie of rol van de 
medewerkers (zie figuur 6). We kunnen ordenen naar linken tussen houding, kennis en 
vaardigheden, die leiden tot een competentie. Die ordening zou er als volgt uit zien, waarbij 
moet worden opgemerkt dat de competenties elkaar niet uitsluiten, maar soms overlappen:  
 

Competentie Houdingsaspecten Kennisaspecten Vaardighedenaspecten 

Mens in context 
zien 

Menszijn centraal Diversiteitsfactoren 
kennen en kunnen 
toepassen 

Kruispuntdenken 

Actief present luisteren, 
samenvatten en doorvragen 

Kruispuntdenken en de andere 
vraag stellen 

Gelijkwaardig 
samenwerken 
met gevoel voor 
machtsverschil 

Samenwerkende 
houding  
Growth mindset 

In- en uitsluiting in 
groepen en 
onderliggende 
machtsmechanismen 
kennen tussen docent-
student en 

Overeenkomsten en verschillen 
herkennen 

Inclusieve communicatie. 
Goede gesprek aangaan  
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leidinggevende-
medewerker 
Inclusieve communicatie 

Biases 
herkennen en 
erkennen 

Informed not knowing 
houding 

Kennis van de ander  
Kennis van jezelf: eigen 
biases 

Herkennen en bevragen biases  
Oordeel uitstellen en 
onbevooroordeeld 
interpreteren 

Relaties en 
netwerken 
bouwen buiten 
je bubbel 

Nieuwsgierige houding 

Open houding 

  
 

Hoe verbinding maken 
en houden 

Inclusieve en 
interculturele 
communicatie 

Omgaan met onzekerheid  
Verbinding maken en houden 

Inclusieve en interculturele 
communicatie 

Inclusieve 
communicatie 

Growth mindset 
Informed-not- 
knowing houding 
Empathische 
nieuwsgierige houding 

Evidence based tools & 
interventies voor meer 
inclusie en gelijke kansen 
Oefeningen die 
empathie bevorderen 

Inclusieve pedagogiek in de klas  
Inclusieve communicatie: 
omgaan met meerdere 
perspectieven; Empathie en 
respect voor mensen met 
andere mening/geloof/etc. 

Status quo 
bevragen 

Moedige houding  
Open voor 
verandering en 
feedback 

Growth mindset 

Macht en positie weten 
en benutten  
Onderliggende 
machtsmechanismen 
kennen tussen docent-
student en 
leidinggevende-
medewerker 

Reflectief vermogen  
Het ‘goede gesprek’/’hot’ 
moments aangaan en Feedback 
ontvangen en geven op een 
constructieve manier 

Veranderen 
naar gelijke 
kansen  

Wereldburger willen 
zijn 

In actie willen komen 

Growth mindset  

Definities & modellen 
DIG wereldburgerschap 

Kennis over change 
agent zijn 

Change agent vaardigheden 

Omgaan met onzekerheid 

  

Interculturele 
sensitiviteit  

Open voor andere 
ideeen, meningen, 
perspectieven 

Nieuwsgierige houding 

Interculturele theorieen 
kennen, kunnen 
herkennen van bias en 
culturele patronen in 
communicatie 

Reflectief vermogen 

Kunnen wisselen van 
communicatie stijl (direct en 
indirect), diveristeit benutten 

Inclusief 
leiderschap 

Open houding naar 
alle medewerkers 

Rolmodel willen zijn 

Gunnen aan mensen 
buiten de bubbel 

Teamgesprekken en 
individuele 
coachingstools om 
verschil te benutten 

Kennis van HR tools om 
teams diverser te maken 

Reflectief vermogen 

Het ‘goede gesprek’/’hot 
moments’ aangaan 

derde oor en oog 

Tussenruimten faciliteren 

Figuur 6. Inclusieve competenties van hogeschool medewerkers 
 
Als we kijken naar de literatuur over competenties vanuit hogescholen zien we een tweetal 
tekortkomingen in onderzoek. Ten eerste, de eerste zorg gaat vooral uit naar een inclusieve 
leer- en werkomgeving voor studenten en het toerusten van studenten tot inclusieve 
professionals. Aangezien docenten daar een belangrijke rol in hebben, is daar veel 
onderzoek naar gedaan. Andere groepen medewerkers worden minder belicht. Ten tweede, 
docenten worden in de literatuur meestal als homogene groep behandeld en er is weinig 
bekend over differentiatie tussen docenten onderling in bijvoorbeeld expertise, opleidingen, 
duur van het docentschap en rollen. Naast docent, zijn veel medewerkers ook nog tutor van 
student groepen, trainer, onderzoeker en/of studieloopbaanbegeleider. Hoe die rollen op 
elkaar inwerken is niet bekend.  
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De enige subgroep onder docenten waar wel meer onderzoek naar gedaan is, is naar 
docenten in internationaal onderwijs, waarbij specifieke competenties worden genoemd die 
naast de inhoudelijke kennis en algemene didactiek van belang zijn. Bij de internationale 
opleidingen zien we meer urgentie en belang van basiscompetenties bij onderwijzend 
personeel, waaronder ook de competentie ‘interculturele sensitiviteit’. Deze competentie 
kan ook vallen onder inclusieve communicatie, daar houding, kennis en vaardigheden 
overlappen. In deel B hebben we deze samengevoegd.  
Er is nog minder onderzoek gevonden over andere specifieke medewerkersgroepen binnen 
hogescholen, zoals bijv. beleidsmedewerkers, onderzoekers en servicemedewerkers. Deze 
subgroepen hebben meestal een andere rol, taak en ander contact met studenten en 
collega’s. In deze verkenning binnen de HAN is daarom gekeken naar meerdere subgroepen 
om zicht te krijgen op diversiteit binnen de groep HAN medewerkers en te komen tot 
competenties en scenario’s per subgroep.  
 
De competentie Omgaan met ‘hot moments’, momenten waarin perspectieven van 
studenten onderling en/of docenten botsen in de klas, is er een die in de huidige tijd niet 
meer is voorbehouden aan alleen internationale Engelstalige opleidingen. Ook in 
Nederlandstalige opleidingen én binnen teams is deze competentie van belang gezien de 
diversiteit in student en stafgroepen. Onderzoek laat zien dat medewerkers  zich nog 
handelsverlegen en onbekwaam in voelen. Meer ondersteuning op dit vlak lijkt wenselijk.  
 
Bij bestuurders, managers en leidinggevenden van teams zien we dat er vooral bewustzijn 
moet zijn op machtsverschillen en de bias van de eigen bubbel, waardoor ook potentiële 
medewerkers die verder af staan van hen en het team een plek gegund wordt. Daarnaast 
hebben leidinggevenden tools en handvatten nodig om hun teams qua personeel maar ook 
qua omgangsvormen meer divers te maken en om binnen hun teams inclusiviteit te 
bevorderen.  
 
 

4.4 Kwesties ten aanzien van inclusieve competenties  
 

Uit de literatuur komen de volgende kwesties ten aanzien van het versterken van inclusieve 
competenties naar voren:  

• Op wie moet je je richten, op studenten en/of medewerkers, op medewerkers of 
leidinggevenden? Op alle medewerkers of vooral op docenten, of op studieloopbaan 
begeleiders, daar zij het meest contact hebben met studenten? Is het handig om 
studenten en medewerkers samen te brengen om van elkaar verhalen te horen of is 
dat juist niet handig vanwege de hierachie in de relatie.  

• Op welk niveau moet men aanpak of scenario’s formuleren als het gaat om inclusieve 
competenties? Sommige veranderingen kunnen alleen op macro HAN breed niveau 
worden aangepakt, en andere interventies hebben meer effect op afdelings- of 
teamniveau. Medewerkers zijn meestal op teamniveau aan het samenwerken, dus 
daar kan onderlinge in- en exclusie het meest plaats vinden.  

• Kan iedereen een sense of belonging ervaren? De bestaande organisatiecultuur zal 
niet iedereen passen. Deze kan veranderen, en wellicht voor sommigen inclusiever 
aanvoelen en dan voor anderen misschien weer minder inclusief. De vraag is dus of 
het mogelijk is als HAN om voor iedereen als een thuis te voelen. Kan iedereen 
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meedoen aan de HAN? Niet iedereen is welkom op de HAN, want er zijn 
onderwijsstandaarden waaraan studenten moeten voldoen, net zoals dat er 
ongeschreven en geschreven standaarden zijn voor HAN medewerkers, zoals een 
master titel voor docenten. We kunnen kijken of de huidige standaarden nodig zijn, 
wanneer ze uitsluiting bevorderen.  

• Elkaar aanspreken is een van de inclusieve vaardigheden. Aangezien het vaak om 
gedrag gaat van een dominante groep kan er ook weer een tegenreactie verwacht 
worden. Als dat gebeurt op een Cancel-achtige manier, waarbij ‘verkeerd’ taalgebruik 
tot buitensluiting of denigreren van die persoon leidt, is dat niet helpend (Cairo, 
2021). Het gaat om een bewustwordingsproces waarbij fouten toegestaan zijn mits 
niet verkeerd bedoeld en het tegelijkertijd toegestaan is elkaar te helpen door middel 
van feedback om een inclusief taalgebruik te creëren waar iedereen zich prettig bij 
voelt. 

• Daar er een tendens is om minder in hokjes te denken en meer in dimensies 
(bijvoorbeeld als het gaat om genderidentiteit of culturele verschillen) geeft dit 
mensen meer mogelijkheden om zichzelf te identificeren en positioneren en de 
bandbreedte op te zoeken in plaats van de ‘nauwere’ hokjes. Daarentegen moet 
aangemerkt worden, dat sommige mensen deze vrijheid als onduidelijk en 
problematisch ervaren en dus voorkeur hebben voor duidelijke begrensde hokjes en 
gedragsregels. In behoeften zijn mensen divers, maar als er begrip ontstaat via 
uitwisseling van verhalen, kan er via empathie of anderszins een gunfactor ontstaan, 
die de eigen behoefte meer op de achtergrond plaatst en tegemoet komt aan de 
ander.  
 

‘Fok al die hokjes. Ik ben een heel gebouw!’ (Studio52nd, 2022) 
 

• Een ander dilemma zien we bij leidinggevenden: moet je targets en streefcijfers 
invoeren om je team diverser te maken of wordt het dan een “diversiteitsvinkje” 
scoren als team? (Çelik, 2021). Hierbij bestaat het gevaar dat nieuwe medewerkers 
worden gezien als aangenomen vanwege een ‘diversiteitskenmerk’ en dus niet als de 
meest capabele persoon op die plek. Ook wordt de nieuw aangenomen medewerker 
dan op een van de aspecten van identiteit vastgepind. Dit kan averechts werken, 
zeker als je niks doet aan de teamcultuur.  

• Een ander dilemma komt voort uit het onderzoek uit Leiden: “De toename van 
diversiteit brengt niet alleen voordelen met zich mee. De kans op conflicten binnen 
teams of werkgroepen groeit en sommige mensen ervaren meer dan voorheen 
gevoelens van ongelijkheid. Een hoge mate van diversiteit binnen teams of 
werkgroepen kan daarnaast leiden tot meer uitgesproken machtsverhoudingen, 
verschillen in sociale rangorde en minder toegang tot hulpbronnen die noodzakelijk 
zijn voor goede arbeidsperspectieven. Om de positieve effecten van diversiteit zoveel 
mogelijk te kunnen benutten en de negatieve te minimaliseren, is het creëren van 
een inclusieve cultuur voor studenten en medewerkers cruciaal” (Çelik, 2021). Meer 
diversiteit leidt niet automatisch tot inclusie. Daarvoor is bewustwording nodig dat 
de huidige cultuur soms niet toereikend /inclusief genoeg is voor iedereen.  

• Een soortgelijk dilemma zien we ook bij de omgang met doelgroepen. Moet je al dan 
niet doelgroepenbeleid invoeren om aan de specifieke ondersteuningsbehoeften van 
deze doelgroepen tegemoet te komen? Doelgroepenbeleid ontkent de diversiteit 
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binnen de doelgroep en kan juist stereotypering in de hand werken. Daarnaast 
bestaat het gevaar dat iemand alleen hulp krijgt als die kan aantonen tot een 
doelgroep te behoren, wat gepaard kan gaan met een medische diagnose. Dit sluit 
dan weer mensen uit die dezelfde behoefte, maar geen diagnose hebben.   
 

Er valt niet te ontkomen aan deze kwesties, maar via interviews krijgen we meer zicht op 
hoe HAN medewerkers hiermee omgaan (zie deel B).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.han.nl/over-de-han/onze-focus/fair-health/inclusief-onderwijs-en-werk/Def-Deel-B-Verkenning-Inclusieve-competenties-HAN-medewerkers.pdf
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5. DIG SCENARIO’S OM INCLUSIEVE COMPETENTIES TE VERSTERKEN  

 
In dit hoofdstuk worden scenario’s beschreven die gevonden werden in de literatuur om 
inclusieve competenties te versterken. in de eerste paragraaf gepresenteerd hoe de 
Nederlandse DIG context er voor bedrijven en organisaties uitziet: in hoeverre en hoe zijn 
organisaties bezig met DIG beleid? Er wordt gekeken naar draagvlak voor DIG beleid en het 
versterken van inclusieve competenties. Daarna ligt in de volgende paragrafen de focus op 
DIG beleid bij hogescholen om inclusieve competenties te bevorderen. Deze worden op drie 
niveaus uitgewerkt: individuele werknemers, teams en bestuur. In de laatste paragraaf 
worden conclusies getrokken.  
 
 

5.1 Draagvlak DIG beleid in Nederlandse organisaties 
 
Als we inzoomen op DIG beleid in Nederland kunnen we de resultaten van de Nederlandse 
inclusiviteitsmonitor 2019-2021 van de SER en Universiteit van Utrecht lezen. Hierin worden 
de resultaten gepresenteerd van een beleidsscan van 48 organisaties en een medewerker 
scan van 30519 medewerkers in Nederland (zie figuur 7). 
 

 
Figuur 7 DIG beleidsscan (SER) 
 
Uit figuur 7 kunnen we aflezen dat 70% van de bedrijven een DIG visie heeft op 
instroombeleid en inclusie. Bedrijven richten zich het meest op het formuleren van een DIG 
visie, het ondernemen van acties en het creëren van draagvlak voor het gekozen beleid. We 
zien ook dat DIG beleid nog niet erg systematisch wordt uitgewerkt binnen de 48 bedrijven 
die meededen aan dit onderzoek. Interventies zoals workshops, trainingen en lezingen zijn 
meestal gericht op het creëren van draagvlak voor DIG beleid onder medewerkers en lijken 
niet zozeer gericht op leidinggevenden of bestuur. Een sterke focus op draagvlak is nodig 
volgens de SER onderzoekers, daar anders het DIG beleid niet landt in de teams en dus niet 
wordt uitgevoerd. Inclusieve competentieontwikkeling van medewerkers en 
leidinggevenden wordt niet expliciet genoemd, maar zou een van de DIG acties kunnen zijn 
en het is jammer dat er minder wordt gemeten wat effectiviteit is van acties op inclusie.  
 
Houding tov DIG beleid en competentieontwikkeling 
 
Uit de factsheet Iedereen aan boord van de SER i.s.m. Universiteit Utrecht en Nederlandse 
Inclusiviteits Monitor wordt gekeken naar draagvlak op drie niveaus: op bestuursniveau, 
leidinggevende niveau en medewerkers niveau. Als het gaat om de houding is onder de 
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ondervraagde medewerkers 35% actief voorstander van DIG beleid en draagt dus bij aan 
implementatie ervan. 19% is passief voorstander (d.w.z is positief, maar draagt niet actief bij 
aan de implementatie ervan) en 7% is niet positief over het DIG beleid en draagt daar ook 
niet aan bij. In de bedrijven die meededen waren leidinggevenden even positief als andere 
medewerkers maar droegen meer actief bij aan DIG beleid, volgens henzelf. Medewerkers 
die zich niet anders voelen dan de meeste collega’s (de ‘Meerderheid’) zijn positiever over 
het DIG beleid dan medewerkers die zich anders voelen dan de meeste collega’s (de 
‘Minderheid’), maar dragen daar niet actiever aan bij dan de minderheid (Bokern, Jansen, 
Van der Toorn, Ellemers, & en Djoemai, 2022). De vraag is hoe verschillende 
medewerkersgroepen staan tegenover inclusieve competentieontwikkeling als een van de 
pijlers van DIG beleid. Dat wordt door de onderzoekers niet uitgewerkt.  
 
Draagvlak vergroten voor DIG beleid en inclusieve competentieontwikkeling 
 
Bovenstaande onderzoekers van de SER geven aan wat gedaan kan worden om draagvlak te 
vergroten, waarbij een centrale rol voor HR wordt benoemd (zie figuur 8). De strategieën om 
draagvlak te vergroten zijn opgesplitst op dezelfde drie niveaus, waarbij het bestuur 
verantwoordelijk wordt gesteld voor het creëren van de juiste randvoorwaarden, middelen 
en verantwoordelijkheden voor de DIG maatregelen. Leidinggevenden dragen zorg voor de 
succesvolle implementatie van DIG maatregelen en medewerkers steunen en leveren input 
op DIG maatregelen. In de onderstaande figuur kan men ook interventies vinden die HR kan 
inzetten op het bestuursniveau, namelijk het werven van DIG ambassadeurs binnen het 
bestuur; presentaties geven aan het bestuur; en het verwerken van DIG als kernwaarde. 
Voor leidinggevenden worden ook 3 interventies genoemd, te weten het beoordelen van 
leidinggevenden op DIG doelen, aanbieden van DIG trainingen en meedenk sessies voor 
leidinggevenden. Voor medewerkers kan HR regelmatig de visie van DIG uitdragen, 
medewerkersnetwerken en/of dialoogsessies en DIG trainingen organiseren. Op de drie 
niveaus zien we interventies die competentieontwikkeling versterken via trainingen, 
meedenksessies en uitwisseling van expertise met ambassadeurs.  
 

 
Figuur 8 Interventies om draagvlak voor DIG beleid te vergroten 
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Vink maakt onderscheid tussen twee niveaus, te weten het individuele niveau van 
medewerkers en het organisatieniveau. Zij stelt dat we op organisatieniveau beter kunnen 
kijken naar beste methoden dan ‘best practices’, omdat veel goede praktijken in de ene 
organisatiecontext een andere impact hebben in een andere context. Zij geeft aan dat 
effectief DIG beleid integraal, systematisch en evidence-based is. Dat wordt gevisualiseerd in 
figuur 9, waarbij Vink de vier stappen van de HR cyclus van medewerkers als kapstok neemt:  
 
 

 
Figuur 9 : Beste methoden om DIG beleid te formuleren (Vink, 2022) 

 

Activiteiten nodig voor effectief DIG beleid zijn: 
1. Bij binnenkomst: inclusief aannamebeleid, inwerkprocedures en teambuilding  
2. Gedurende de werkperiode inclusie op de werkvloer: inclusie van werknemer, 

studenten, collega’s in het team en leidinggevenden in dagelijkse werksfeer 
3. Gedurende de werkperiode: gelijke kansen in promotie en andere extra 

ontwikkelmogelijkheden 
4. Bij afscheid: exitgesprekken, uitwerkprocedures 

Voor elk van deze vier punten is het nodig om visie, doelstellingen, ondersteuning, acties en 
te nemen (beleids-)maatregelen te bepalen op teamniveau en te meten of acties werken 
(Vink, 2022).  
 
Vink geeft ook evidencebased tips, die uit verschillende onderzoeken naar voren komen, 
over de te bewandelen scenario’s:  

- Er zijn meer interventies nodig om een inclusieve cultuurverandering tot stand te 
brengen. Daarin is het belangrijk onderscheid te maken in ervaren inclusie door leden 
van de meerderheidsgroepen en leden van de minderheidsgroepen.  

- Trainingen (zoals bijv. antibias trainingen) moeten niet de enige interventie zijn. Deze 
kunnen negatieve bijwerkingen hebben als ze stereotypen bevestigen.  

- Uit onderzoek is gebleken dat trainingen niet verplicht moeten worden aangeboden, 
aangezien ze dan nog meer weerstand genereren. 

- Interactieve trainingen werken beter dan passieve trainingen, daar mensen het dan 
kunnen vertalen naar de eigen werksituatie, doelgroepen en uitdagingen.  

- Trainingsprogramma’s die focussen op vooroordeel jegens een specifieke doelgroep 
kunnen de verkeerde boodschap afgeven, omdat je daarmee te veel inzoomt op een 
kenmerk van die doelgroep en niet meer in context en intersectioneel kijkt (Vink, 
2022).  
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Uit deze eerste analyse komt naar voren dat effectief DIG beleid integraal, systematisch en 
evidence-based is moet zijn, en op drie niveaus kan worden uitgewerkt van bestuur, naar 
teams, naar individuele medewerkers. Strategieën zijn gericht op vier speerpunten die in de 
loopbaan van medewerkers spelen, namelijk als starters, als medewerkers, als 
ontwikkelaars/doorstromers en uitstromers. Bestuur en leidinggevenden hebben een 
cruciale rol om visie en doelstellingen op DIG beleid na te streven en dienen dus over 
voldoende inclusieve competenties te beschikken. HR heeft ook een sleutelfunctie daar deze 
afdeling leidinggevenden kan ondersteunen bij vertaalslag van inclusie in aanname- en exit 
beleid, teambuilding en inclusie op de werkvloer middels competentiesontwikkeling van 
leidinggevenden en medewerkers. We zien weinig terug van inclusieve 
competentieontwikkeling bij bestuur en leidinggevenden, noch bij werknemers. Wel werd 
onderzocht wat de houding was van medewerkersgroepen tov DIG beleid. Hier zien we 
verschillen maar een meerderheid die positief staat tegenover beleid. Interessant is te 
onderzoeken waarom mensen die zich minder thuis voelen binnen een organisatie ook 
minder positief zijn over het beleid.  
Uiteindelijk moet het effect van programma’s gericht op inclusieve competentieontwikkeling 
gemeten worden, want zeker bij DIG onderwerpen ligt het gevaar op de loer dat stereotypen 
eerder bevestigd dan verminderd worden. Dus hier moet met extra aandacht voor hebben.  
 
 

5.2 DIG scenario’s hogescholen op macroniveau van bestuur en staf 
 
We zien interventies om inclusieve competentieontwikkeling te versterken binnen 
hogescholen op drie niveaus: op microniveau van individuele studenten en medewerkers, op 
mesoniveau in teams en afdelingen/klassen en op macroniveau (hogeschool breed). De uit 
de literatuur gevonden interventies worden hieronder toegelicht per niveau. In deze 
paragraaf schetsen we scenario’s op macroniveau van bestuur en staf.  
 
Als je de directie niet meekrijgt is het een verloren zaak, zeggen alle geïnterviewde 
diversiteitsexperts uit het boek De Inclusiemarathon. Zij geven allen het belang aan van een 
top-down benadering, maar zeggen tegelijkertijd, dat op alle niveaus gewerkt zal moeten 
worden aan DIG, vanwege de grilligheid van politieke verschuivingen binnen het bestuur. 
Druk van onderop blijft dus van belang voor een duurzame verandering. De beweging om te 
veranderen kan ook echt van onderop komen, maar zal moeten worden opgepakt en 
bevestigd door het bestuur (Bouchallikht, De inclusie marathon. Over diversiteit en 
gelijkwaardigheid op de werkvloer, 2021). Dit gegeven wordt bevestigd door Çelik die bij de 
Hogeschool Leiden. DIG scenario’s op hogescholen beginnen vaak met een statement, als 
‘inclusie is van iedereen’, maar door experts wordt benadrukt dat bestuur en 
leidinggevenden een hoofdrol spelen (Çelik S. , Bouwstenen voor een inclusieve hogeschool, 
2021). 
 
Visievorming DIG beleid van bestuur: een inclusief verhaal voor iedereen 
Weerstand is normaal in een DIG verandertraject, daar er angst is voor verandering. Mensen 
willen het liefst hun manier van werken en privileges behouden. Daarom zegt Ghorashi in De 
Inclusiemarathon dat het belangrijk is om op organisatieniveau een duidelijk toekomstbeeld 
te schetsen met een verhaal over DIG. Dit verhaal kan bestaan uit meerdere kleinere aan 
elkaar verbonden verhalen, die de urgentie van het vraagstuk aangeven. Formele en 
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informele leiders moeten de dragers worden van deze toekomstdroom. Veel weerstand 
tegen diversiteit en inclusie komt voort uit het gevoel van medewerkers dat ze zich niet 
gehoord of gezien voelen. Zij adviseert: ‘Wees inclusief voor al je medewerkers en dus ook 
voor diegenen die weerstand voelen. Je hebt extra zintuigen nodig om naar je medewerkers 
te luisteren en hun weerstand te bevragen. Iedereen heeft verhalen die het waard zijn om 
beluisterd te worden. Weerstand verdwijnt vaak snel als mensen zich gezien en gehoord 
voelen en het idee hebben dat ze onderdeel kunnen zijn van een gezamenlijke toekomst 
droom (Ghorashi in (Bouchallikht, De inclusie marathon. Over diversiteit en 
gelijkwaardigheid op de werkvloer, 2021)). De competentie van verhalen maken, die 
urgentie en visie weergeven en alle medewerkers aangaan, en dit verhaal vertellen is hier 
belangrijk.  
 
Investering in een langdurig cultuurverandertraject 
DIG beleid blijkt nodig te zijn, om een inclusief klimaat te creëren omdat het een 
cultuurverandering betekent. Daarom wordt er door Bouchallikht & Papaikonomou op 
gehamerd dat er expertise nodig is op DIG vlak (Bouchallikht, De inclusie marathon. Over 
diversiteit en gelijkwaardigheid op de werkvloer, 2021) en het er niet ‘even bij gedaan kan 
worden’ (Çelik S. , Bouwstenen voor een inclusieve hogeschool, 2021). Bouchallikht & 
Papaikonomou hebben in hun boek De inclusiemarathon, een aantal adviezen van 52 
geïnterviewde diversiteitsexperts op een rij gezet, als je als bestuur begint aan DIG. Het 
begint bij erkenning dat het DIG veld een waardevol vakgebied is en dat het draait om een 
langdurig verandervraagstuk. Dit betekent dat de juiste expertise nodig is, maar ook dat er 
tijd genomen moet worden om te oriënteren op verhalen rondom DIG en ongelijkheid 
voordat handelingsperspectieven zichtbaar worden. Het betekent een investering in geld en 
tijd. Ook adviseren ze de moed erin te houden, want zeggen zij: ‘de gemoederen kunnen 
hoog oplopen wanneer je besluit serieus in te zetten op een meer diverse en inclusieve 
organisatie. Je gaat soms fouten maken en krijgt met ongemak te maken. Daarom is het 
handig als je open staat om gecorrigeerd te worden en je jezelf durft te corrigeren, dat je 
leert meebewegen in nieuwe perspectieven.’ Zelfreflectie van bestuurders en managers is 
daarbij essentieel en zoals Ghorashi dat aangeeft, zelfreflectie niet hetzelfde als van goede 
wil zijn. Zij vraagt hen: ‘Heb je genoeg moed om in de spiegel te kijken en de organisatie juist 
niet naar jouw evenbeeld vorm te geven?’ (Ghorashi in  (Bouchallikht, De inclusie marathon. 
Over diversiteit en gelijkwaardigheid op de werkvloer, 2021).  
Diversiteitsprofessionals wijzen er verder op dat DIG-beleid gekoppeld moet zijn aan 
doelstellingen van de afdeling en de organisatie en dat de beloning ook ingericht moet zijn 
op sociale impact en dus niet alleen op productiviteit. Nu zijn resultaatverantwoordelijke 
teams vooral gericht op output en worden niet gewaardeerd op andere sociale criteria. Last 
but not least, is medemenselijkheid belangrijk omdat de werkbeleving van deze en 
toekomstige generaties personeel meer relationeel dan rationeel is. (Bouchallikht, De 
inclusie marathon. Over diversiteit en gelijkwaardigheid op de werkvloer, 2021). Dit 
betekent dat er meer tijd nodig is om elkaar te leren kennen en verstaan. Er is dus ook meer 
budget nodig voor alle teams. Specifiek is er voor HR en het bestuur budget nodig om zich 
hierin te kunnen ontwikkelen. Als we kijken naar de benoemde competenties voor 
bestuurders en staf (zelfreflectie, open staan om gecorrigeerd te worden en jezelf te 
corrigeren, fouten durven maken, durven vertragen, ongemak verdragen, meebewegen, 
vertalen van visie, missie in doelstellingen, vinger aan de pols houden, inclusief waarderen 
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van medewerkers) dan is dat een hele lijst. De vraag is of deze criteria ook zijn meegenomen 
in het aanname beleid.    
 
Onafhankelijk centraal DIG team vlak onder CvB als aanjager en coördinator 
Om inclusieve competenties in een organisatie te ontwikkelen en daar consequent en 
systematisch mee bezig te zijn, is er binnen grote bedrijven een speciale DIG afdeling. In 
Nederland zijn er nog weinig bedrijven die een speciale DIG afdeling. We zien een tendens 
bij een aantal hogescholen en universiteiten, dat er een expertise team gevormd wordt om 
visie en beleid te formuleren en te vertalen naar concrete doelstellingen en activiteiten op 
verschillende niveaus.  
Deze teams van DIG professionals fungeren vaak als aanjagers, naast dat zij dit 
implementatie proces begeleiden en monitoren. Een voorbeeld dichtbij huis is de Radboud 
Universiteit Nijmegen, waar Rona Jualla van Oudenhoven Chief Officer is van het DIG team. 
Er is beleid geformuleerd, wat de belangrijkste speerpunten voor de komende jaren 
aangeeft in een Manifesto (DEI Manifesto, Diversity, Equity, Inclusion, Imprinting Change 
2021-2025, 2022). Deze speerpunten zijn dan weer vertaald naar concrete korte termijn en 
middellange termijn plannen (Oudenhoven R. J., 2021), die worden aangejaagd door het DIG 
team maar uitgevoerd op alle niveaus (Oudenhoven R. J.-v., 2022). (DEI Office RU, 2022). Bij 
de Hogeschool Utrecht, zien we dat het DIG team bestaat uit een DIG expert, een 
expert/medewerker en een student. 
 
Wat is de beste plek om een diversiteitsprofessional, of nog liever, een afdeling te plaatsen 
binnen een organisatie? Waar de geïnterviewde experts het over eens zijn is dat diversiteit 
geen ‘feestje van HR-afdelingen’ zou moeten zijn. Deze kunnen goed helpen om 
randvoorwaarden te scheppen, maar voor echte inbedding van diversiteit en inclusie binnen 
een organisatie moet dat in sterke verbinding met mensen en processen in de werkvelden 
buiten HR. Als je het onder HR zou aanbrengen is het risico groot dat het beperkt blijft tot 
het tellen van poppen, vervolgens de poppen toelaten en ze daarna een training of een 
taalcursus geven. Dat noemen de experts ‘de dominante deficiëntie benadering: fix de bi-
culturele persoon; fix de vrouw, en klaar is kees! Maar zo werkt het niet’.  Als je een 
structurele organisatieverandering wilt bewerkstelligen dan moet de DIG unit een centrale 
en onafhankelijke rol hebben op besluitvormingsniveau binnen de organisatie. Omdat de 
diversiteitsprofessionals de status quo moeten kunnen uitdagen op alle niveaus, moet deze 
positie onafhankelijk zijn en dicht tegen het bestuur aan zitten. Dan kan er sneller 
geschakeld worden in beleid en implementatie van veranderingen (Bouchallikht, De inclusie 
marathon. Over diversiteit en gelijkwaardigheid op de werkvloer, 2021). 
Samengevat, een DIG team als centrale aanjager, die samen met College van Bestuur, HR en 
academiedirecteuren op macroniveau DIG waarden en beleid formuleert, werkt motiverend 
voor managers en teams om daadwerkelijk met inclusieve competenties aan de slag te gaan. 
Het gaan hierbij ook om rolduidelijkheid: wie is verantwoordelijk voor wat, in dit geval 
specifiek gericht op competentieontwikkeling en hoe wordt daar op gestuurd?  
 
Aansturing op vertaling van beleid op team afdelingsniveau: verantwoordelijkheden, 
doelstellingen en activiteiten  
Het is van belang om de werkcultuur onder de loep te nemen van alle teams en afdelingen. 
Geschreven en ongeschreven regels vormen de werkcultuur, maar ook de aanwezige en 
afwezige gemiste inclusieve competenties. Als gelijkwaardigheid het streven is, dan zijn er 
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manieren, structuren en procedures nodig ter ondersteuning van een veilige werkomgeving, 
waarin ieders perspectief wordt gehoord.   
Er worden elke dag keuzes gemaakt voor werkprocedures en digitale programma’s, waarbij 
inclusie en toegankelijkheid steeds belangrijker worden. Sommige van deze procedures en 
technologiekeuzes worden op macroniveau gemaakt en hierin hebben specifieke HAN 
overkoepelende stafafdelingen zoals HR, ICT of Communicatie een centrale rol. Hier zijn 
inclusieve competenties nodig zoals bescheidenheid en niet weten (inzien dat je zelf niet alle 
wijsheid in huis hebt). Meerdere perspectieven/afdelingen zijn nodig om tot een goed 
resultaat te komen. Het is zaak om gebruikers en ervaringsdeskundigen te betrekken, zodat 
uitsluitingsproblemen kunnen worden geadresseerd en vermeden. Er zal binnen deze 
overkoepelende stafafdelingen ook een vertaalslag moeten komen van DIG beleid op 
macroniveau naar concrete doelstellingen binnen de eigen stafafdeling op korte en 
middellange termijn, waarbij gekeken wordt welke competenties in huis zijn en welke 
afwezig maar nodig zijn om het DIG beleid te kunnen uitvoeren. Daarnaast is HR vaak 
gelieerd aan het inclusieve competentieontwikkelaanbod van training, coaching voor 
medewerkers en leidinggevenden. Ook hier geldt dat meerdere perspectieven nodig zijn om 
tot een goed aanbod te komen voor verschillende medewerkersgroepen.  
 
Investering in ondersteuning ambassadeurs om draagvlak te vergroten 
Als het gaat om draagvlak voor DIG beleid, is ondersteuning van mensen die toch al positief 
staan t.o.v. DIG een goede investering. Zij zijn immers al bereid om binnen hun team als 
aanjager te functioneren. Dit kunnen leidinggevenden, medewerkers en studenten zijn. 
Ambassadeurs ondersteunen via competentieontwikkeling, uitwisseling en een gezamenlijk 
platform vergroot de kans om meer medewerkers mee te krijgen dan wanneer aandacht 
gegeven wordt aan mensen die DIG niet zien zitten. Er wordt een kritische massa gecreerd, 
wat de kans vergroot dat je ook de twijfelaars meekrijgt. Ook kan je twijfelaars het 
meerderheidsbesluit meegeven, waar ze rekening mee moeten houden en ze betrekken bij 
hoe ze dit besluit kunnen verbeteren met hun eigen inzichten.  
Contact met andere hogescholen en universiteiten in de regio kan worden benut, zodat het 
wiel niet opnieuw hoeft te worden uitgevonden. Aangezien Radboud als DIG Hub al beleid 
en plannen heeft gemaakt, en ervaring heeft met trainingen, kan dat vertaald naar de eigen 
organisatie worden (Oudenhoven R. J.-v., 2022) (DEI Office RU, 2022).  
 
Inclusief HR beleid met Zestor 
Op hogeschoolniveau is er HR-beleid, waaronder aanname-, inwerk-, werk- promotie- en exit 
beleid. In aannamebeleid zien we dat veel hogescholen kampen met een management- en 
docentpopulatie die geen afspiegeling is van de studentpopulatie, waarbij mensen van kleur, 
mensen met een migratieachtergrond, en mensen met beperkingen flink 
ondervertegenwoordigd zijn. Hier kan door HR specifiek beleid op gemaakt worden, via 
programma’s die Zestor aanbiedt. Zestor heeft verschillende HR-tools ontwikkeld voor een 
inclusief aannamebeleid op hogescholen, waarbij werd ingezet op neutrale vacatureteksten, 
objectievere selectie en gestructureerd interviewen. Meerdere hogescholen hebben 
meegedaan aan dit ‘nudging’ project en rapporteren positieve resultaten (Zestor, 2022). Als 
HR hierin een coördinerende rol vervult, kan er ook geleerd en geprofiteerd worden van 
succesvolle en minder succesvolle manieren om het personeelsbestand te diversifiëren.  
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Ghorashi stelt dat we juist het tweeledig perspectief van ‘ballingen’ goed kunnen gebruiken, 
daar zij zich onttrekken aan de macht van het normdenken en dit dus ter discussie kunnen 
stellen. We moeten dus meer ballingen aantrekken in de organisatie, om dat andere geluid 
in te regelen (Ghorashi, 2021). Dit heeft een directe link met de competentie om buiten de 
dominante norm te denken en de moed om je eigen perspectief te delen.  

Informatieverzameling diversiteit medewerkers en studenten 
Voor geïntegreerd, systematisch en evidence based HR beleid is informatie over diversiteit 
van medewerkers en studenten nodig, die verzameld kunnen worden op HAN niveau. Nu 
wordt privacywetgeving als obstakel gezien, maar in de praktijk hebben andere 
onderwijsinstellingen hier al oplossingen voor bedacht, zodat zij resultaten kunnen meten, 
en systematisch evidence-based vooruitgang kunnen boeken. Als een organisatie een 
inclusief klimaat wil creëren, zullen medewerkers een afspiegeling moeten zijn van de 
studentpopulatie per opleiding. Op macroniveau gaat het om het mogelijk maken van het 
verzamelen van deze gegevens. Op mesoniveau kan men analyseren en keuzes maken.  
 
Samenwerking met DIG partners  
DIG beleid wordt op veel hogescholen en universiteiten ontwikkeld en de ene 
onderwijsinstelling is al verder dan de ander, dus van elkaar leren is een motivator voor DIG 
teams, ambassadeurs, medewerkers en studenten. Wel moeten we kijken per scenario 
welke randvoorwaarden en aanpassingen nodig zijn om het binnen de eigen organisatie tot 
een succes te maken. Organisatie als Zestor en MOvisie kunnen daarin helpen, naast 
bijvoorbeeld de Radboud Universiteit die zich als DIG hub voor de regio wil profileren. 
 
 

5.3 DIG scenario’s hogescholen op meso ofwel teamniveau 
 
Ondersteuning van leidinggevenden op diversifiering samenstelling  
Leidinggevenden hebben ondersteuning nodig om hun afdeling/team diverser in 
samenstelling te maken, waarbij de medewerkerspopulatie zoveel mogelijk overeenkomt 
met de studentpopulatie in de regio/samenleving. Inclusie is verankerd in de belofte van de 
hogeschool Leiden, zegt Çelik, maar de vertaalslag naar een divers personeelsbestand blijkt 
nog een uitdaging, aangezien bijvoorbeeld het realiseren van etnisch samengestelde teams 
een ondergeschoven kindje is en de docentenpopulatie nog vrij homogeen: veelal witte 
mensen tussen de 30 en 40 jaar oud. Sommige leidinggevenden uit Çelik’s onderzoek willen 
concrete acties. Anderen zijn juist bezorgd als er targets en streefcijfers zouden komen, 
vanwege het ontstaan van tegenstellingen en het risico van een ‘diversiteitsvinkje’ voor het 
personeelsbestand.  
Aangezien geïntegreerd systematisch DIG beleid werkt, is ondersteuning van 
leidinggevenden nodig zowel in het beschikbaar maken van DIG informatie en analyse van 
de gegevens. Daarnaast lijkt ook hulp nodig bij een effectieve evidence-based aanpak op 
teamniveau, wat betreft aanname-, doorstroom- en exit procedures. Hier zijn dan weer 
zowel competenties bij HR als bij leidinggevenden voor nodig om daadwerkelijk hier 
verandering in te brengen en te diversifieren.  
 
Ondersteuning leidinggevenden als rolmodel inclusieve besluitvorming 
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De rol van de leidinggevende werd ook door de eerdergenoemde SER-onderzoekers als 
belangrijk voor het bouwen aan een inclusief werkklimaat (Bokern, Jansen, Van der Toorn, 
Ellemers, & en Djoemai, 2022). Zij zien ‘inclusief leiderschap’ als essentieel onderdeel van 
het takenpakket van een leidinggevende, omdat deze een voortrekkersrol heeft binnen de 
organisatie. Leidinggevenden kunnen draagvlak creëren bij de andere organisatielagen. 
Omdat DIG beleid opstellen te paard gaat met vallen en opstaan, zijn zowel formele als 
informele leiders met aanzien de aangewezen personen, omdat zij zich fouten kunnen 
permitteren, zonder veel consequenties. (Bouchallikht, De inclusie marathon. Over 
diversiteit en gelijkwaardigheid op de werkvloer, 2021).  
 
Omgaan met weerstand is een belangrijke vaardigheid voor leidinggevenden op teamniveau. 
Manieren om weerstand te verminderen is bewustwording en komen tot een gedeeld doel 
per team/opleiding. Het gaat erom maatwerk te leveren, zoals de geïnterviewden in De 
Inclusiemarathon aangeven. Als je het belang van DIG verbindt aan de dagelijkse 
werkzaamheden van medewerkers, krijg je ze eerder mee. De waarom-vraag die dan gesteld 
kan worden is: Waarom zou diversiteit voor jou relevant zijn? En dat verschilt per afdeling en 
vaak ook per persoon (Bouchallikht, De inclusie marathon. Over diversiteit en 
gelijkwaardigheid op de werkvloer, 2021). 
 
Hierbij kan het werk van Jitske Kramer, inclusieve communicatiespecialist, helpen. In haar 
boek ‘Wow! What a difference’ legt ze 8 inclusieprincipes uit die in figuur 10 staan 
weergegeven. Dit zijn handvaten die leidinggevenden en medewerkers kunnen gebruiken 
om diversiteit te waarderen en benutten (Kramer, Wow! What a difference. , 2014):  
 

 
Figuur 10. Inclusieprincipes volgens Kramer 
 
Leidinggevenden worden door Kramer uitgenodigd actief andere mensen, andere meningen 
en een ander ritme te organiseren binnen hun teams, zodat ‘De Waarheid’ wordt uitgedaagd 
en er betere alternatieve besluiten komen. Zij maakt gebruik van Deep Democracy 
methoden, die ze in een ander boek uitlegt: Deep Democracy, De wijsheid van de 
minderheid. De meerderheid is meestal niet in staat om een goed besluit te nemen, als de 
minderheid en de ‘andere stemmen’ niet zijn meegenomen. Hierdoor is zo’n besluit voor 
een hoop mensen niet werkbaar en negeren zij het of gaan zij de uitvoering van het besluit 
vertragen of saboteren. Sabotagegedrag komt voor waar mensen zich niet gehoord voelen 
en waar ze worden weggezet op een rol of kenmerk. Rollen kunnen van alles zijn, zoals 
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emoties, eigenschappen, meningen, fysieke symptomen. We zetten onszelf en anderen vaak 
vast in een rol/mening: “oh daar heb je die dwarsligger weer/ jij bent extreem” en op die 
manier de ander weg te zetten, zonder echt gehoord te hebben. Beter is het volgens Kramer 
om bij de besluitvorming te vertragen en de ‘andere stemmen’ mee te nemen, zodat het 
uiteindelijke besluit verbetert en draagvlak heeft in de uitvoering. Voor de effectiviteit van 
een team is het belangrijk dat rollen vloeibaar zijn, zodat verschillende invalshoeken 
gebruikt en gecombineerd kunnen worden. Zij geeft aan dat, als leidinggevenden de 
onderstroom begrijpen, zij daarop kunnen interveniëren, waarbij zij meta skills als 
superluisteren, neutraliteit en compassie nodig hebben. Ongeacht iemands plek en rangorde 
is het belangrijk ieders stem te horen met evenveel respect en waardering. Wanneer rollen 
vloeibaar zijn (en niet meer gefixeerd op een persoon) en de groepspatronen veranderen, 
heeft dit ook impact op de machtsverdeling in een groep. Dat is niet altijd even makkelijk, 
geeft ze aan, en dat vraagt dus om leidinggevenden met lef (Kramer, Deep Democracy, De 
wijsheid van de minderheid, 2014).  
Leidinggevenden hebben dus veel bovengenomende inclusieve competenties nodig om in 
hun team inclusieve besluitvorming te facilteren. Zij hebben het voordeel dat zij door hun 
positie makkelijker fouten kunnen maken. Daardoor kunnen zij dus hun kwetsbaarheid 
inzetten als katalysator voor het team.  
 
Ondersteuning leidinggevende als aanjager DIG teamdoelstellingen 
Managers, in overleg met hun medewerkers en studenten, vertalen beleidsuitgangspunten  
in een aantal teamdoelen op de korte en middellange termijn. Want een cultuurverandering 
gaat niet vanzelf, zeker niet waar de cultuurverandering breekt met een aantal dominante 
normen en waarden. Daarom is het nodig om leidinggevenden verantwoordelijk te maken 
voor het behalen van de doelstellingen en het monitoren van het proces. Hier zijn dus 
projectmatige competenties nodig.  
 
Çelik geeft aan dat het zich thuis voelen van medewerkers in hun team een voorwaarde is 
voor het creëren van een inclusieve werkgemeenschap. Haar onderzoek onder medewerkers 
van de Hogeschool Leiden (N=1209 medewerkers van 5 faculteiten en 4 diensten) laat zien 
dat diversiteit en inclusie inbedding vergen in alle geledingen van de organisatie. Inclusie is 
van iedereen, zegt zij, maar leidinggevenden zijn daarbij de sleutelfiguren. Zij noemt zes 
aspecten van een inclusieve werkomgeving, waar leidinggevenden doelstellingen op kunnen 
formuleren en op kunnen sturen:  

- Psychologische veiligheid 
- Betrokkenheid in werkgroepen 
- Authenticiteit 
- Invloed op besluitvormingsprocessen 
- Het gevoel gerespecteerd te worden 
- Herkennen, waarderen en versterken van diversiteit. (Çelik S. , Bouwstenen voor een 

inclusieve hogeschool, 2021) 
 
Deze aspecten kunnen leidinggevende helpen om als aanjager en rolmodel te fungeren in 
hun team en daarmee anderen ook te motiveren. Dit vergt van hen natuurlijk wel inclusieve 
competenties op bovengenoemde vlakken. Çelik’s onderzoek binnen de Hogeschool Leiden 
laat zien dat leidinggevenden voor zichzelf een essentiële rol zien weggelegd om diversiteit 
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en inclusie in te bedden in de organisatie. Zij zijn wel zoekende naar de ideale aanpak en 
handvatten in hun teams.  
Het voeren van goede gesprekken is nodig, maar niet genoeg. Het gevoel van inclusie bij 
medewerkers in teams is hoog als medewerkers zich kunnen blijven ontwikkelen en als de 
samenwerking binnen het team goed loopt. Inclusieaspecten die bij de Hogeschool Leiden 
meer aandacht behoeven zijn de directe manier van communiceren, de ervaren groepsdruk 
en de betrokkenheid bij besluitvormingsprocessen. Medewerkers en leidinggevenden zetten 
zich beiden in voor inclusie in hun team maar missen tools om hier concreet mee aan de slag 
te gaan (Çelik, 2021).  
 
Ondersteuning van leidinggevenden in de vertaalslag van overkoepelend DIG beleid naar 
teamdoelstellingen op korte en middellange termijn zou hierin kunnen helpen, naast het 
verwerven en versterken van inclusieve competenties op gebied van vergroten van sociale 
veiligheid en waarderen van diversiteit. Kennis en expertise is nodig om evidence based 
interventies te kunnen adviseren, die werken binnen de teamcontext.  
Een expert buiten het team kan helpen bij een teamscan en kan makkelijker bepaalde 
exclusieve praktijken herkennen en erover in gesprek gaan als een interne expert. Dialoog en 
uitwisseling binnen het team tussen leidinggevenden en medewerkers is noodzakelijk als 
men gedragen besluiten wil nemen ter bevordering van inclusie. Hierbij is het wel zaak om 
daadwerkelijk ook mensen te beluisteren die haken en ogen zien in het te nemen besluit. Dit 
is dan meteen een goed voorbeeld van een leidinggevende om meerdere perspectieven te 
benutten en zo inclusie uit te dragen als rolmodel.  
 
Investering van tijd en persoonlijke aandacht in teams 
Volgens Çelik en de andere onderzoekers, helpen hechte teams met collega’s die nauw 
samenwerken om een inclusief klimaat te bevorderen in die teams. Door groei van de 
opleiding kan de teamgrootte leiden tot de vorming van subgroepjes en minder binding met 
het geheel. Naast groepsgrootte kan ook het lesrooster en de beschikbaarheid van lokalen 
de teambinding onder druk zetten.  
Leidinggevenden hebben een belangrijke rol in deze teamdynamiek. Zij moedigen 
medewerkers aan om perpectieven met elkaar uit te wisselen en zich te blijven 
doorontwikkelen door middel van cursussen en opleidingen op een manier die het beste 
past bij de persoon. Ruime facilitering van persoonlijke en professionele ontwikkeling hoort 
daarbij, naast gesprekken over kansen en groeimogelijkheden. Persoonlijke aandacht en 
momenten van samenzijn dragen bij aan de binding in het team. Om inclusie te bevorderen, 
werkt de persoonlijke benadering van en de oprechte interesse in elkaar. Het voeren van 
persoonlijke gesprekken, het confronteren van elkaar op (ongewenst) gedrag en iemand 
erop aanspreken wanneer niet (goed) geluisterd wordt, zijn volgens medewerkers 
belangrijke elementen om in verbinding te blijven met collega’s. Om acceptatie en begrip te 
krijgen, moeten medewerkers openstaan voor standpunten van anderen, ook als zij het er 
niet mee eens zijn. Jezelf kunnen zijn en de ander in diens waarde laten zijn dan 
uitgangspunten. Sommige medewerkers in Çelik’s onderzoek geven aan dat zij soms het 
gevoel hebben harder hun best te moeten doen om erbij te horen, waarbij een directe 
manier van communiceren, groepsdruk en ongeschreven regels soms zorgen voor een 
gevoel van uitsluiting. Ongewenst gedrag en vooroordelen blijken inclusie te bemoeilijken, 
dus het zich bewust worden is van belang om verandering te bewerkstelligen. Daarbij moet 
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worden aangemerkt dat er veilgheid op de werkvloer nodig is, willen medewerkers zich 
hierover openlijke uitspreken. 
 
Persoonlijke aandacht, waardering door leidinggevenden en autonomie zijn juist positieve 
randvoorwaarden voor inclusie. Dat betekent ook dat de leidinggevende vaak fysiek 
aanwezig moet zijn en duidelijk moet zijn welke leidinggevende waarvoor benaderd dient te 
worden. Als er inbreuk gedaan wordt op de autonomie van medewerkers of als mensen 
activiteiten moeten uitvoeren die indruisen tegen de eigen persoonlijke normen en 
waarden, kan dit de beleving van ‘zich thuis voelen’ negatief beinvloeden. Goed leiderschap 
impliceert het bevorderen van gelijkwaardigheid, waarbij steun en bescherming bieden, 
ruimte voor het uitoefenen van invloed op besluitvormingsprocessen en betrokkenheid en 
onderling vertrouwen versterken worden genoemd, allemaal inclusieve competenties die 
hier vooral bij leidinggevenden wordt benoemd, maar natuurlijk ook gelden voor de 
teamleden zelf, wil je een inclusieve teamcultuur creeren.  

Waar kansen liggen volgens Ghorashi is investeren in ruimtes creëren tussen de werelden 
die ver van elkaar staan. Zij geeft aan dat door momenten van vertraging, interacties en 
verhalen kans krijgen gezien en gehoord te worden. Door opschorting van het eigen oordeel 
kan er een gemeenschappelijke ruimte ontstaan, leeg van oordeel, waardoor het mogelijk 
wordt naar de ander te luisteren vanuit zijn of haar perspectief. (Ghorashi, 2021). Hier zien 
we inclusieve competenties terug, die eerder genoemd zijn en essentieel in het vormen van 
een inclusieve werkcultuur.  

Ondersteuning van leidinggevenden en teamleden in het moeilijke gesprek 
Leidinggevenden uit het onderzoek zijn zoekende bij de aanpak van diversiteit en inclusie en 
vragen zich af of het ‘goede gesprek’ van onderop voldoende houvast biedt om tot de 
gewenste verandering te komen. Zij zijn op zoek naar handvatten om adequaat met DIG om 
te gaan en verschillende kwaliteiten en stemmen zichtbaar en hoorbaar te maken. Daarbij 
concluderen de onderzoekers dat het aanwakkeren van urgentiebesef in teams nodig blijft 
om onzichtbare uitsluitingsmechanismen te stoppen (Çelik S. , Bouwstenen voor een 
inclusieve hogeschool, 2021). Het gaat dan om competenties als het bevragen van de status 
quo, het adresseren van ongelijkheid en sensitiviteit in machtsverschillen.  
Hier kunnen we inzichten van onderzoekers van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) 
gebruiken die onderzochten hoe er aan een inclusief leerklimaat gewerkt kan worden door 
studenten en docenten, met als uiteindelijk doel meervoudige perspectieven boven tafel 
krijgen en begrip bij alle betrokkenen. Dat doen ze in drie stappen:  

1. Sensibiliserend (gevoelig maken): met interventies gericht op het creëren van een 
veilig leerklimaat, zoals een warm welkom, community building, groepsregels en 
inclusieve pedagogiek. Dit kan ook in een team zijn waarin nieuwe medewerkers een 
warm welkom krijgen, en een goede inwerkperiode.  

2. Betrekkend: met interventies bedoeld om constructieve interactie te stimuleren, 
zoals groepswerk en reflectie en actief luisteren. Dit kan ook binnen een team 
gerealiseerd worden door uitwisseling binnen teams te bevorderen en teamdoelen 
te stellen 

3. Optimaliserend: interventies bedoeld om verschillende perspectieven te gebruiken 
en te combineren om de leerervaring te verrijken. Ook dit kan op teamniveau 
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worden verwerkt in benen-op-tafel sessies, intervisie en teamoverleg (zie: figuur 11) 
(Ramdas, 2021) 

 

 
Figuur 11. VU onderwijsmodel voor de ‘gemixte klas’ 
 

Ook krijgen we inzichten vanuit literatuur over het omgaan met ‘hot moments’, wat dan 
vooral een competentie is die bij docenten en studentcoaches belangrijk wordt geacht:  

‘Hot moments’ worden gedefinieerd als emotioneel geladen momenten van conflict of 
spanning dat het onderwijs en het leren dreigt te ontsporen (Harlap 2013 in (Willner 
Brodksy, 2021). 

Veel docenten ervaren zogenaamde ‘hot moments’ als lastig omdat de sfeer in de klas 
gespannen wordt en studenten en/of docenten zich ongemakkelijk gaan voelen. Beladen 
momenten kunnen ontstaan wanneer uiteenlopende meningen botsen, meningen agressief 
worden geuit of genuanceerd begrip ontbreekt. Ze doen zich voor wanneer studenten zich 
niet in gelijke mate uitgenodigd voelen om hun perspectieven te delen of wanneer 
studenten/docenten zich onveilig voelen.  

Volgens onderzoekers bij VU Adam, zijn er verschillende uitdagingen, die spelen tijdens ‘hot 
moments’, namelijk docenten voelen zich onzeker en onbekwaam, terwijl zij verrassing en 
shock ervaren tijdens ‘hot moments’. Daarnaast worden eigen overtuigingen uitgedaagd en 
blijkt er een laag vertrouwen in eigen intuïtie en reactievermogen (zie figuur ….). Dit leidt dat 
tot handelingsverlegenheid, ofwel niets doen.  
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Figuur 12. Uitdagingen van docenten om met hot moments om te gaan.  
 
Wat de auteurs van het onderzoek vonden aan adviezen in literatuur en via interviews van 
docenten was:  

• (Her)definieer ‘hot moments’ als kansrijke situaties (i.p.v. als problematisch en 
beter om te vermijden). 

• Creëer een veilig leerklimaat met ongemak als noodzakelijk element. 

• Gebruik docentenongemak als een signaal voor reflectie in actie, om te komen 
tot een maatwerk niet-routinematige reactie.  

• Deel als docenten met elkaar wat ervaringen zijn op dit vlak en waardeer eigen 
ervaringen. 

• Creëer ruimte en tijd om ‘hot moments’ goed te doorlopen. 

• Ben geduldig! Het is een levenstaak (Willner Brodksy, 2021). 
Dit zijn dus ook weer inclusieve competenties die gericht zijn op het goede gesprek voeren, 
die zowel belangrijk zijn op teamniveau als op individueel niveau.  
 
 

5.4 DIG scenario’s hogescholen op micro/individueel niveau  
 
Op individueel niveau hangt inclusief werken af van de context: het team, de taak en rol die 
de medewerker heeft en de houding, vaardigheden en kennis die die al in huis heeft of mist. 
Het onderzoek wat ik vond differentieert niet op vakgebied, waarop medewerkers kunnen 
verschillen, alleen soms op rollen zoals leidinggevende, bestuur en docent. De volgende 
scenario’s helpen op individueel niveau om inclusieve competenties te versterken: 
 
Ondersteuning in ontwikkeling in DIG competenties  
Medewerkers geven aan dat ze niet precies weten wat inclusie inhoudt en zij weten dus ook 
niet of ze deze competenties wel in huis hebben of voldoende beheersen of niet. Hier is dus 
allereerst inzicht nodig in wat inclusieve competenties zijn en waarom die belangrijk zijn. Een 
van die competenties die vooral wordt benoemd onder docenten zagen we al op 
mesoniveau: het voeren van het moeilijke gesprek of omgaan met ‘hot moments’ in de klas.  
Als in beleid wordt genoemd wat de organisatie verstaat onder inclusieve competenties en 
verwachtingen hierover richting teams heeft, zal daarmee draagvlak gecreerd worden om 
met hier meer mee te gaan doen.  
Een mogelijk andere manier om medewerkers meer inzicht te geven in inclusieve 
competenties is met hen het gesprek hierover aan te gaan en in het team te kijken welke 
inclusieve competenties het meest essentieel zijn, welke missen en hoe/waar ze die 
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competenties zouden kunnen aanscherpen. Het gaat om team- en zelfreflectie van huidige 
kwaliteiten en valkuilen op gebied van DIG, waarbij feedback in het team helpt mits in een 
veilige werksfeer. Het zou ook helpen als er tijdens het jaarlijks functioneringsgesprek 
aandacht is voor inclusieve competenties en deze worden meengenomen in  
studentevaluaties. Dan kan er een gesprek op gang komen tussen leidinggevende en 
medewerker. Ook is intervisie een handig instrument om exclusieve praktijken boven water 
te krijgen en het gesprek erover te voeren.  
 
Om inzicht te krijgen en medewerkers te helpen met reflectie en ontwikkeling van hun 
inclusieve competenties, kan als tool ook een individuele inclusiescan worden gedaan, 
waarbij resultaten en suggesties ter versterking worden besproken met teamleden en/of 
leidinggevende. De inclusiescan, ontwikkeld door dr. Saniye Çelik, lector diversiteit en 
inclusie in Leiden, en Eelloo, is hier een voorbeeld van. Eelloo is een bedrijf, wat digitale 
evidence based HR tools & assessments aanbiedt voor strategische talent management. Aan 
de hand van zo’n 90-tal vragen scoort de invuller op 5 hoofdcategorieën van 
houdingsaspecten en vaardigheden, te weten:   

▪ Open voor verandering: kunnen veranderen en dat ook willen, wat nog verder 
wordt uitgesplitst in veranderbereidheid, empathie en ruimdenkendheid 

▪ Samenwerken: kunnen samenwerken en dat ook willen, relatiegerichtheid, 
zelfreflectie en vertrouwen 

▪ Managen van verschillen: inclusieve besluitvorming en inclusief leiderschap 
▪ Open voor diversiteit: diversiteitsovertuigingen en culturele netwerk 
▪ Ruimte voor inclusie: sociale inclusie, respect en waardering, en 

psychologische veiligheid om andere perspectieven (zie figuur 13). 
Deze vijf hoofdcategorieën worden in kaart gebracht met onderliggende schalen. Denk 
bijvoorbeeld aan inclusief leiderschap, besluitvorming, sociale inclusie, open-minded zijn en 
vertrouwen. Daarnaast meet de scan de inclusiebeleving (het gevoel erbij en te horen en 
geaccepteerd te worden op je werk) en werkinclusie (subgroepen op je werk, die 
buitengesloten worden) binnen het team. Op hogeschool Leiden heeft men ervaring 
opgedaan met gebruik van deze scan onder medewerkers. Als nadeel van een individuele 
scan kan genoemd worden dan deze alleen werkt als er al draagvlak en motivatie is om 
inclusieve competenties te versterken. Als dat niet het geval is, zal een individuele scan 
wellicht niet serieus worden genomen door medewerkers en geen effect hebben.  
 

 
Figuur: 13. Inclusiescan met 5 competenties 
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Verandering zal altijd gekoppeld moeten zijn aan teamdoelstellingen en zelfinzicht zal 
gecombineerd moeten worden met uitwisseling in teammeetings, training op kennis, 
houding en vaardigheden en intervisie om gedrag te veranderen en bestendigen.  
 
Ondersteuning in communicatieve vaardigheden: delen, luisteren en aanspreken 
We hebben gezien dat in goede teams mensen elkaar kennen en persoonlijke verhalen 
delen. Medewerkers luisteren naar elkaars persoonlijke verhalen en spreken elkaar aan 
wanneer een ander zich niet gehoord voelt, onveilig, gediscrimineerd of buitengesloten. 
Elkaar aanspreken binnen teams helpt om eigen en andermens biases te ontdekken en 
samenwerking te zoeken die voor alle betrokkenen prettig is. Het aanspreken van collega’s 
lijkt vanzelfsprekend maar gebeurt lang niet altijd. Hierin zien we dat er dus naast aandacht 
voor de teamtaken ook aandacht mag zijn voor teamproces, waarbij ondersteuning op 
communicatieve vaardigheden geen overbodige luxe is. Eerder zagen we dat de teamgrootte 
soms echte samenhang en elkaar voldoende kennen in de weg staat, dus is het beter om te 
grote teams op te splitsen in kleinere teams. Hiervoor is een investering nodig om de teams 
kleiner te maken en om gemeenschappelijke tussentijd te creëren waarin men elkaar kan 
ontmoeten.  
 
Er zijn in het voorjaar antibias trainingen bij Radboud gedaan, gericht op het ontdekken van 
onbewuste vooroordelen. Deze worden in het najaar geëvalueerd om te kijken of het 
daadwerkelijk leidt tot minder vooroordelen op de werkvloer (Oudenhoven R. J.-v., 2022).  
Ook kan er gedacht worden aan leiderschapstrainingen voor leidinggevenden, waarin 
eerdergenoemde competenties kunnen worden geoefend in een veilige setting. 
Als het gaat om een verandering van de teamcultuur, hebben teamtrainingen meer 
mogelijkheden van aanpassing aan teamdoelen en teamcontext, dan open inschrijvingen, 
waar medewerkers vanuit verschillende teams aan deelnemen. Desalniettemin is bij de 
laatste variant wel weer meer kruisbestuiving mogelijk tussen de afdelingen.  
Zoals al eerder duidelijk werd zijn trainingen alleen niet genoeg. Zij zullen gecombineerd 
moeten worden met andere interventies, zoals intervisie, uitwisseling en kennisdeling, maar 
ook op andere niveaus moeten worden aangevuld met beleid. 
 
Ondersteuning in gezien en gehoord worden van minderheden 
Jitske Kramer geeft aan dat het belangrijk is om op individueel niveau gezien en gehoord te 
worden als medewerker met evenveel respect en waardering, ongeacht iemands plek en 
rangorde, want waar mensen zich niet gehoord voelen, zijn ze geneigd minder mee te 
werken of zelfs tegen te werken (Kramer, Deep Democracy, De wijsheid van de minderheid, 
2014).  
Juist voor minderheden schuilt hierin een probleem, omdat zij vaak niet gehoord worden. 
Dat is niet omdat ze niet vertellen wat er speelt, maar omdat ze minder serieus worden 
genomen door de dominante meerderheid op dat vlak (Cairo, .._) Voor het horen van 
minderheden is soms algemene informatie nodig over groepsdynamiek om te herkennen 
wat er zoal kan spelen, maar daarnaast is er vooral een luisterend oor, maatwerk en tijd 
nodig om een eventuele ondersteuningsvraag boven tafel te krijgen en flexibiliteit in de 
organisatie om buiten de procedures en regels te kijken wat wel kan en dat te organiseren.  
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Aan de andere kant is ook belangrijk om niet op een rol vastgezet te worden als 
medewerker, maar juist rol fluïditeit te hebben binnen teams, zodat elke medewerker 
flexibel blijft in diens meningen/ emoties /gedragingen. Daarvoor zal men zelf bewust 
moeten zijn van rollen en deze weer fluïde maken, wanneer ze te veel gefixeerd dreigen te 
worden, wat kan als algemene informatie over een minderheidsgroep te veel als ‘De 
waarheid’ wordt gepresenteerd. (Kramer, Deep Democracy, De wijsheid van de minderheid, 
2014). Dus belangrijk bij algemene informatie over specifieke groepen is het fluïde houden 
en de diversiteit laten zien binnen de groep.  
Voor medewerkers betekent deze ondersteuning kennis op gebied van minderheden en 
faciliteiten, maar ook vaardigheden aanleren om buiten de gebaande paden te durven 
denken en gaan om collega’s en studenten te ondersteunen en obstakels weg te halen.  
 
Draagvlakvergroting via ambassadeursnetwerken 
Als het gaat om het aanjagen van DIG activiteiten, zijn ambassadeurstrainingen wellicht een 
goede optie. Ambassadeurstrainingen bij Radboud Universiteit zijn zowel gericht op 
medewerkers als op studenten, die open staan voor DIG, verandering willen en bereid zijn 
hieraan mee te werken. In de training krijgen zij kennis over DIG, gesprekstools om 
gesprekken te voeren over in- en exclusie en worden gestimuleerd actie te ondernemen in 
hun eigen afdeling (zie figuur 14). Afgelopen jaar is er zo’n ambassadeurstraining 
georganiseerd voor zowel medewerkers als studenten en die had als resultaat voor 
deelnemers dat hun idee bij DIG veranderd is door de training van heel serieus naar 
inspirerend, leuk en bruikbaar. Ook heeft de organisatie nu een groep ambassadeurs die als 
adviesorgaan kunnen fungeren, die input kunnen geven op DIG projecten en events en die 
collega’s inspireren om ook te werken aan DIG (Radboud Universiteit, 2022).  
 

 
Figuur 14. Trainingsopzet Ambassadeurs training  
 
In 2022 is een ambassadeurstraining georganiseerd voor medewerkers en studenten binnen 
de Radboud Universiteit om hen te ondersteunen in acties binnen hun teams. Deze training 
was dus gericht op mensen die positief staan tegenover diversiteit en actie willen 
ondernemen (Oudenhoven R. J.-v., 2022). Deze RU ambassadeurs training was gericht op 
inclusieve competenties van deelnemers, zoals inclusieve communicatie, onbewuste 
vooroordelen ontdekken, verander- en projectmanagement, inclusief leiderschap en inclusie 
duurzaam maken. Eigenlijk zijn de ambassadeurs een soort change agents op teamniveau, 
die als advies orgaan kunnen dienen, die input kunnen leveren voor projecten en 
evenementen van DIG en die andere mensen zullen inspireren en stimuleren om ook aan 
DIG te werken (DEI Office RU, 2022). Het gaat dus om zowel draagvlak als impact.  
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Facilitering van meer tussentijd en aandacht voor elkaars kwetsbaarheid  
Net als dat er op teamniveau meer aandacht nodig is voor elkaar, is er ook op individueel 
niveau meer tussentijd nodig om elkaar beter te leren kennen. Dit helpt om je kwetsbaar op 
te kunnen stellen in je team en het niet-weten of fouten maken als kans te zien in plaats van 
als iets wat vermeden dient te worden. Ook kom je zo toe aan reflectie op jezelf, en de bias 
van je eigen perspectief. Als iedereen doordraaft is er alleen ruimte voor het snelle oordeel 
en zijn we geneigd niet verder te kijken dan onze tunnel met stereotypen en vooroordelen 
lang is. Als er tussentijd is, kunnen we van koers veranderen en bewuster keuzes maken voor 
meer inclusie.  
 
 

5.5 Conclusies DIG scenario’s hogescholen  
 
In de literatuur wordt gesproken over hoe de HR-afdeling draagvlak kan creëren voor DIG. 
Voor een aanpak alleen vanuit HR waarschuwen dan weer de diversiteitsexperts uit De 
Inclusiemarathon. Omdat het gaat om structurele veranderingen op alle niveaus van de 
organisatie, moet DIG beleid en uitvoering door de hele organisatie heen lopen. Duurzame 
verandering komt alleen tot stand als het gedragen wordt vanuit de top en uitgevoerd wordt 
door de medewerkers, zowel op teamniveau als individueel. Wat effectieve interventies 
kunnen zijn hangt af van de doelen die de organisatie, de afdeling/het team en de 
medewerker hebben. Vanuit deze drie niveaus is gekeken wat verschillende scenario’s zijn 
om inclusieve competenties te versterken en welke groepen medewerkers hier vooral 
worden genoemd.  
 
Macroniveau 
 
Op macroniveau is het belangrijkste punt dat het bestuur zelf veel inclusieve competenties 
nodig heeft, wil het een inclusieve organisatie kunnen bestieren. Een duidelijk verhaal over 
inclusie (visie) uitdragen binnen en buiten de organisatie is dan een eerste vaardigheid. 
Daarnaast zullen de bestuursleden competenties nodig hebben, zoals o.a. zelfreflectie over 
eigen vooroordelen, open staan om gecorrigeerd te worden en jezelf te corrigeren, fouten 
durven maken, durven vertragen, ongemak verdragen, meebewegen, status quo bevragen 
en inclusief waarderen van medewerkers. Ook bescheidenheid is een competentie, 
aangezien niet-weten op alle niveaus plaats vindt, maar zeker hier, daar hier de aantallen 
mensen kleiner zijn. Externe gespecialiseerde DIG expertise is nodig om blinde vlekken,  
biases en gebrek aan expertise binnen het meestal bestuursteam te ondervangen. Het wordt 
lastig om zonder een DIG expertteam binnen de organisatie DIG beleid te waarborgen, daar 
aanjagers nodig zijn om communicatie en activiteiten uit te werken en te laten landen in 
teams. Ook kan zo’n DIG team ondersteuning bieden op mesoniveau aan uitvoering en 
monitoring van effectiviteit van interventies. Hierdoor kunnen bestuur- en stafleden ook tijd 
krijgen om inclusieve competenties te verwerven. Binnen zo’n team zijn inclusieve 
competenties zeker nodig. Daarnaast is ook bij stafafdelingen waaronder HR veel expertise 
nodig om tot een inclusief personeelsbeleid te komen, waar niet alleen de aantallen tellen 
maar ook de onderliggende processen worden doorgelicht en aangepast, als daardoor 
uitsluiting plaats vindt.  
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Mesoniveau 
 
Op mesoniveau van teams en afdelingen zien we dat er maatwerk nodig is om een duidelijke 
vertaalslag van beleid naar doelstellingen te maken als het gaat om 
competentieontwikkeling. De vraag die helpt is: Waarom is DIG belangrijk binnen dit team 
en welke inclusieve competenties hebben wij nodig in ons werkveld? Welke competenties 
en perspectieven zijn beschikbaar en welke missen we? Hoe kunnen we bestaande 
perspectieven beter waarderen en gebruiken? Een inclusieve werksfeer is daarbij van 
belang, waarin mensen elkaar durven aanspreken en bevragen. Medewerkers hebben hier 
ondersteuning in nodig, maar leidinggevenden hebben hierin een cruciale rol. Zij weten 
soms nog niet hoe zij inclusief leiderschap vorm kunnen geven, dus dat zal een belangrijke 
eerste stap zijn.  
 
Microniveau 
 
Op individueel niveau zien we dat in de literatuur een aantal inclusieve competenties 
genoemd voor alle medewerkers binnen hogescholen, zoals o.a. naar elkaar luisteren, zelf 
delen, elkaar aanspreken en bevragen, ongelijkheid adresseren, niet-weten erkennen, 
fouten durven maken, vooroordelen ontdekken, etc. Eerst moet voor medewerkers duidelijk 
worden welke inclusieve competenties er in de organisatie verwacht worden en dat voor 
hen inhoudt. Daar zijn gesprekken voor nodig in het team, met de leidinggevende en 
inbedding in studentevaluaties en docentbeoordeling. Het is nodig om hiervoor draagvlak te 
creeren, waarvoor dan weer het verhaal op macroniveau en het mesoverhaal op teamniveau 
nodig is. Als het ontwikkelen van inclusieve competenties voor medewerkers een extra taak 
wordt, horen daar ook bijbehorende faciliteiten bij. Anders blijft het een leuk idee op papier, 
wat geen vervolg in de praktijk kan krijgen.  
 
Op microniveau worden medewerkers soms op een grote hoop gegooid. In een aantal 
gevallen zien we dat vooral leidinggevenden en docenten apart genoemd worden, als 
medewerkersgroepen die extra inclusieve competenties nodig hebben omdat zij rolmodel 
zijn voor resp. het team of de klas. Interculturele sensitiviteit is voor alle docenten een 
belangrijke inclusieve competentie. Er wordt geen melding gemaakt van andere 
medewerkersgroepen binnen hogescholen, die bijv. werken binnen service afdelingen of in 
de catering.  
 
 
Vervolg 
 
In deel B van deze verkenning kunt u de bevindingen en ervaringen lezen van HAN 
medewerkers op gebied van diversiteit en inclusie, gelinkt aan dit literatuuronderzoek.  
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BIJLAGEN 

 
Bijlage 1. Codering interviews en dialoogsessies:  
  

1. Opmerkingen over waarom wel/niet diversiteitsbeleid?  
1.1Voordelen 
1.2 Nadelen 

1.3 Risico’s 

1.4 Kansen 

1.5 Grenzen 

1.6 Argumenten waarom wel/niet 

  
2. Opmerkingen over wat is D-E-I/wat versta je eronder? 

2.1 Definities algemeen 

2.2 Definitie diversiteit 
2.3 Definitie Inclusie 

2.4 Definitie Equity/gelijkwaardigheid/Gelijke kansen 

2.5 Global citizenship/wereldburgerschap 

2.6 Aandachtige betrokkenheid 

2.7 Bildung 

  
3. Ervaren in/exclusie op de HAN 

3.1 Ervaren inclusie en exclusie algemeen (ook studenten) 
3.2 Ervaren inclusie en exclusie Medewerkers geen leidinggevenden betrokken 

3.3 Ervaren inclusie en exclusie Medewerkers wel leidinggevenden betrokken 

  

4. Benodigde medewerkerscompetenties of absentie van competenties: 
4.1 Medewerkerscompetenties algemeen/Nederlandse mensen 

4.2 competenties docenten 

4.3 competenties SLB-ers 

4.4 competenties onderzoekers 

4.5 Competenties managers 

4.6 Competenties bestuurders 

4.7 competenties services 

4.8 comp. Internationaal lesgeven 

 

5. Scenario’s: 
5.1 Scenario’s algemeen 

5.2 Scenario’s op macro niveau – HAN – bestuurders/HR/Staf 
5.3 Scenario’s op meso niveau – teams - leidinggevenden 

5.4 Scenario’s op micro niveau – individueel - medewerkers 

5.5 Scenario’s specifiek op studenten gericht 

  
6. Doelgroepen: 

6.1 Doelgroepen algemeen 

6.2 Doelgroep: LHBTIQ+, trans, nonbinair, gay - hetero 

6.3 Doelgroep: neurodiverse mensen – neurotypische mensen 

6.4 Doelgroep: internationale mensen (EU en non-EU) 
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6.5 Doelgroep: mensen met migratie/vluchtelingenachtergrond 

6.6 Doelgroep: mensen met fysieke beperking  
6.7 Doelgroep: mensen met mentale beperking 

6.8 Doelgroep: mensen met een zwarte huidskleur 

6.9 Doelgroep: mensen in armoede  
6.10 Doelgroep: vrouwen 

6.11 Doelgroep: mantelzorgers 

6.12 Doelgroep: ervaringsdeskundigen 

6.13 Doelgroep: stijgers/opstromers  (van MAVO/MBO naar HBO) 
6.14 Doelgroep: eerste generatie studerenden aan HBO (geen ouders/grootouders in het 
HBO/universiteit. 
6.15 Nederlandse mensen 

 
Bijlage 2. Vragenlijst HAN medewerkers, experts binnen en buiten de HAN 

 
Opname ok? Permissie vragen 
Wie ben ik, welk kader. 
  

1. Wie ben je? Welke rol/functie binnen de HAN? Hoe lang? Welke ervaring/expertise heb je op 
diversiteit en inclusie? 

  
2. Wat versta je onder diversiteit? Wat versta je onder inclusie? Wat is exclusie? Wat niet?   

  
3. In hoeverre is er diversiteit in je team? Voorbeelden? 

  
4. In hoeverre inclusie? Voorbeelden?  

  
5. In hoeverre kan je jezelf zijn in je team? In hoeverre hoor je erbij? In hoeverre geldt dat ook 

voor je collega’s? Wie horen er wel of niet bij? Welke ongeschreven regels en 
communicatiestijlen zijn er binnen jullie team, waar nieuwe teamleden zich aan moeten 
passen om erbij te horen?  

 
6. Waar vindt inclusie en exclusie plaats binnen je team? Zijn er mensen of groepen die buiten 

de boot vallen? Wat zou er gedaan kunnen worden om deze mensen en groepen binnen de 
boot te halen? Wat zou jij meer/minder kunnen doen?  

  
7. In hoeverre zijn jouw collega’s en leidinggevende binnen je team nu inclusief aan het 

samenwerken, richting elkaar en richting studenten? In hoeverre wordt jouw input 
gewaardeerd? In hoeverre ervaar je invloed op je werk/op je team/academie – visie, beleid 
en uitvoering?  

  
8. Wat gebeurt er nu als er verschillende meningen zijn binnen het team over onderwijs of 

samenwerking? Wat gebeurt er nu als er vooroordelen worden uitgesproken of grappen 
worden gemaakt die voor sommigen aanstootgevend kunnen zijn?  

  
9. Wat zijn dilemma’s, weerstand, kritiek of problemen die je in jouw praktijk bent 

tegengekomen op dit gebied? Hoe ging men daarmee om tot nu toe?  
  

10. Hoe zie je een samengesteld team? Is dat beter/slechter voor het welzijn en de effectiviteit 
van het team? 
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11. Bij wie ligt volgens jou de verantwoordelijkheid om te bouwen aan teams waar iedereen 
erbij hoort en zichzelf mag zijn (diversiteit en inclusie) binnen het team? Wat is de rol van de 
leidinggevende hierin? Wat is de rol van medewerkers/collega’s? Wat is jouw rol?  

  
12. Hoe reageert je leidinggevende op mogelijke spanningen, die voortkomen uit verschillende 

perspectieven, denkwijzen en achtergronden van medewerkers binnen teams?  
  

13. Hoe zou jouw afdeling / team/ academie dat voor elkaar kunnen krijgen om inclusiever te 
gaan werken – en de aanpassingen te doen? 

  
14. Wat zijn huidige organisatieprocedures en wat is huidig beleid, wat inclusie zou kunnen 

tegenhouden of bevorderen en wat zou aangepast moeten worden om meer inclusie te 
krijgen?  

  
15. Waar zou aandacht op moeten komen binnen de HAN? Visie, beleid en 

organisatieprocedures, het goede gesprek tussen collega’s?  
  

16. Welke best practices ken jij, die we hierin mee zouden kunnen nemen? 
  

17. Hele andere perspectieven, die we nu nog niet hebben aangeraakt?  
  

18. Hoe vond je het interview?  
  
Vervolg/uitwerken interviews/ copy van verslag? 
Bedankt! 

 

Bijlage 3. Spreiding van deelnemers onderzoek 
 
Spreiding geïnterviewden: 

• 21 HAN medewerkers, werkzaam bij de HAN van 1 jaar tot 37 jaar, in verschillende 

rollen: Receptioniste, Senior Ervaringsdeskundige, Lector, 6 Docenten waarvan 2 ook 

SLB-ers, HAN Academy medewerker, 1 Beleidsadviseur, twee onderzoekers, waarvan 

een ook docent/trainer, twee Academiedirecteuren, twee HR-medewerkers, 

Academiemanager onderwijs, Manager services, Vertrouwenspersoon. Van de 21 

geïnterviewden zijn er 15 vrouwen en 6 mannen, van verschillende Services 

afdelingen en uit de meeste academies (uitgezonderd: Built environment, Business 

en communicatie, Gezondheid en vitaliteit, Rechten, Financieel Management, 

Toegepaste biowetenschappen en chemie). Er is ook een spreiding van HAN 

medewerkers werkzaam in Arnhem en Nijmegen.  

• 9 studenten, waaronder 4 vrouwen en 5 mannen, van 7 opleidingen, zowel in 

Arnhem als in Nijmegen, zowel in Nederlandse als Engelstalige opleidingen, 

ervaringsdeskundige op gebied van genderdiversiteit, neurodiversiteit, fysieke en 

visuele beperkingen en migratieachtergrond. Studenten zijn van een half jaar tot 

recent afgestudeerd.  

• 3 mensen buiten de HAN, allen werkzaam binnen Radboud Universiteit Nijmegen, 
allen vrouw, 2 werkzaam in administratie/DIG ambassadeur en 1 DIG officer.  
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Spreiding validatie bijeenkomsten: 

• Online workshop dd. 7 dec. HAN leidinggevenden: 2 personen van AGV (voltijd en 
deeltijd), 2 van ABC, 2 staf, 1 ISB, 1 AFEM (8 in totaal) 

• Deelnemers dialoogsessie dd. 1 student, 1 ABC, 2 AMM leven lang ontwikkelen, 1 
AMM lectoraat, 1 AMM social work, Organisatiecommunicatie, Adviseur leren en 
ontwikkelen Focusgebied Fair Health (9 personen in totaal)  

• Deelnemers uit verschillende academies: ISB, AEA (3 mensen), AOO, lectoraat 
Mediadesign (AIM), Vertrouwenspersoon en beleidsmedewerker OOK (13 personen 
in totaal). 

 
Hier zien we dat er medewerkers kwamen uit verschillende academies (leidinggevenden, 
docenten en onderzoekers, uit zowel master- als bacheloropleidingen) en vanuit 
verschillende beleidsterreinen. Helaas waren medewerkers uit services niet betrokken bij 
deze bijeenkomsten. Probleem met dit soort meetings is dat meestal de ‘usual suspects’ 
komen, mensen die toch al positief staan tegenover diversiteit en inclusie. Via interviews is 
geprobeerd dit enigszins recht te trekken.  
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