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1. INLEIDING 

 

In dit deel B, wat voor u ligt, leg ik verslag wat verschillende perspectieven, meningen en 
ervaringen van HAN medewerkers zijn op gebied van inclusieve competenties en scenario’s 
om die te versterken op de HAN. Via onderzoek naar beleidsstukken van HAN stafafdelingen 
zoals OOK, CvB en HR, via Insite onderzoek naar bestaande projectgroepen gelinkt aan DIG 
en via observerende participatie in bijeenkomsten ontstaat er een beeld wat de huidige 
stand van zaken is op gebeid van DIG binnen de HAN. Via interviews en bijeenkomsten horen 
we terug wat het versterken van inclusieve competenties van HAN medewerkers voor hen 
betekent en wat zij daarvoor nodig achten.  
 
Leeswijzer 
Dit deel is een vervolg op deel A, een literatuurverkenning rondom dit onderwerp waarin de 
betekenis van inclusieve competenties van medewerkers binnen het hoger onderwijs wordt 
geduid en scenario’s om deze te versterken. In dit eerste deel is ook de onderzoeksopzet 
verantwoord (zie deel A). 
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 
verkenning (deel A en B) is te komen tot scenario’s die bij de HAN effectief en gewild zijn om 
inclusieve competenties te versterken. Er is ook een beknopte versie beschikbaar van het 
eindresultaat (beknopte versie).   
 
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 tweede deel is om hen overzicht te verschaffen in wat er bij de HAN als 
onderwijsinstelling en werkgever speelt op dit vlak en te vergelijken met andere 
onderwijsinstellingen. Zo wordt de context van de HAN scherper en kunnen er scenario’s 
gegenereerd worden binnen de HAN setting om inclusieve competenties van HAN 
medewerkers te versterken.  
 
In hoofdstuk 2 wordt beschreven of en hoe HAN medewerkers en studenten inclusie en 
exclusie ervaren binnen hun team/afdeling. In hoofdstuk 3 komen beleid en activiteiten naar 
voren binnen de HAN op DIG-gebied, zowel op organisatieniveau, als op team en individueel 
medewerkers niveau.  
 
 
 
 
 
 
 

https://www.han.nl/over-de-han/onze-focus/fair-health/inclusief-onderwijs-en-werk/Def-Deel-A-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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2. ERVAREN WERKKLIMAAT: DIVERSITEIT EN IN/EXCLUSIE OP DE WERKVLOER 

Een inclusieve context is voorwaarde om zelf inclusief te kunnen werken als HAN 
medewerker. Het College van Bestuur belooft haar medewerkers in het Koersbeeld een 
goede werkgever te zijn via een sociaal, veilig en inclusief werkklimaat waarin iedereen 
vanuit eigen expertise professioneel en persoonlijk een bijdrage levert aan een slimme, 
schone en sociale omgeving. Het streven is om in 2027 deze interne doelen te hebben 
gehaald (HAN, 2021).  

In dit hoofdstuk ga ik in op het ervaren werkklimaat binnen de HAN. In hoeverre voelen 
medewerkers zich veilig, betrokken en thuis binnen de HAN? In de eerste paragraaf geef ik 
de ervaren inclusie weer van HAN medewerkers en studenten via MO en NSE. In paragraaf 2 
ga ik op een onderzoek op opleidingsniveau binnen de HAN. In deze onderzoeken wordt bij 
HAN medewerkers gepeild in hoeverre ze de HAN als inclusieve werkgever ervaren, wat 
daarin als sterk wordt ervaren en wat verbeterd kan worden. In de laatste paragraaf vab dit 
hoofdstuk worden conclusies getrokken.  

2.1 Huidige ervaring van in/exclusie door medewerkers en studenten 

Hoe inclusief HAN medewerkers en studenten hun resp. werkgever en opleider ervaren 
weten we niet precies, daar er geen specifiek onderzoek hierover op macroniveau heeft 
plaats gevonden. Wel hebben we resultaten uit het MedewerkersOnderzoek (MO) en de 
Nationale Studenten Enquête (NSE), waarop resp. medewerkers en studenten op een aantal 
inclusie gerelateerde variabelen hun mening geven.  
 
MO onderzoeksresultaten 2021 
 
Als we kijken naar het MO onderzoek 2021 (N=2344 met een bereik van 59%), scoort de 
HAN zeer relevant lager op Inclusief werkklimaat of ook wel Inclusiviteit genoemd. Deze 
variabele wordt als volgt gedefinieerd: “in een inclusieve bedrijfscultuur is er aandacht voor 
gelijkheid en diversiteit binnen de organisatie. Het is daarbij belangrijk dat medewerkers 
gelijke kansen hebben en gelijk behandeld worden, ongeacht achtergrond”. De HAN score is 
6,1 t.o.v. benchmark 6,5.  
Ook scoort de HAN wat lager op Sociale veiligheid (HAN: 7,4) dan de benchmark (7,6) en de 
top3 benchmark (8,0). Sociale veiligheid wordt als volgt omschreven: “een werkomgeving is 
van nature een sociale omgeving. Sociale veiligheid beschrijft de mate waarin mensen zich 
veilig voelen op hun werk. De score op sociale veiligheid geeft inzicht In de mate waarin 
medewerkers zichzelf kunnen zijn en men voor zichzelf op durft te komen”.  
Bij de categorie vragen over Sociale betrokkenheid op het onderdeel ‘je thuis voelen’ is het 
verschil met de benchmark als zeer relevant aangemerkt. Bij deze module Betrokkenheid 
kunnen we als HAN score vinden een 6,1 en de benchmark HBO is 6,7 en top 3 benchmark 
6,8.  
Op Sociale veiligheid zien we hogere scores bij de HAN. Als we kijken naar de onderliggende 
vragen van Sociale veiligheid, scoort de HAN het hoogst op ‘op mijn werk durf ik mezelf te 
zijn’ (7,8) en het laagst 6,9 op ‘ik voel me veilig om collega’s feedback te geven’. Feedback 
geven is een manier om juist meer sociale veiligheid te creëren, door in gesprek te gaan met 
elkaar over overeenkomsten en verschillen. Ook al scoort de HAN hier niet veel lager dan de 
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HBO-benchmark, de veiligheid om feedback te geven zou zeker bijdragen aan Sociale 
veiligheid binnen teams en het aan de kaak stellen van ongewenst gedrag. 
 
Er zijn binnen de HAN grote verschillen tussen academies/afdelingen, opleidingen en teams 
binnen afdelingen. Ongewenst gedrag tussen collega’s (leidinggevenden vallen hier ook 
onder) vindt het meest plaats en dus minder tussen medewerkers en studenten, volgens de 
geënquêteerde medewerkers. In de vragenlijst werd geen onderscheid gemaakt tussen 
medewerkers en leidinggevenden, dus over deze relatie kan niks gezegd worden.  
Roddelen, verbale agressie en intimidatie of bedreiging staan in de top 3 van de meest 
voorkomende typen ongewenst gedrag. De nazorg van incidenten van ongewenst gedrag is 
door de HAN goed geregeld, wordt door veel medewerkers niet zo ervaren. De HAN scoort 
een 4.8 op een schaal van 1-10). Ook is men niet tevreden over de maatregelen die het 
organisatieonderdeel neemt ter bevordering van gelijkheid, inclusiviteit en diversiteit. 
Achtergrond (leeftijd, geslacht, afkomst, seksuele geaardheid, etc.) wordt vaker gezien als 
van invloed op hoe men binnen de HAN behandeld wordt (score 6,6) tegenover een 
benchmarkscore 7.0, wat wederom aangemerkt wordt als een zeer relevant verschil. Bij 
vragen over Nut van veranderingen, Communicatie en omgang met collega’s en 
Resultaatverantwoordelijke teams wordt gemeten in hoeverre medewerkers mee mogen 
denken en beslissen en daar zien we helaas ook lagere scores (resp. 4,0-4,8-5,8 op schaal 
van 1-10) (Erkelens, Maartje - van Internetspiegel -Effectory, 2021) 
 
NSE-onderzoeksresultaten 2022 
 
Als we naar de NSE-resultaten kijken, verkregen van collega Koen Willems, zien we betere 
scores in Nijmegen dan Arnhem op Betrokkenheid en contact en totale tevredenheid. Ook 
hier zien we weer grote verschillen tussen academies. Gemiddeld zien we hogere scores bij 
medische en sociale studies en daarentegen lagere scores op betrokkenheid en contact bij 
economische, rechten en technische studies, met hier en daar een uitzondering. Er is geen 
verschil gevonden in totale tevredenheid tussen eerstejaars en ouderejaars. De HAN scoort 
positief op de sfeer op de opleiding met een net iets hogere score (82%) dan benchmark 
(80%). Ik voel me veilig om mezelf te zijn en Ik voel me thuis op de opleiding is ook iets hoger 
dan landelijk gemiddeld (met resp. 85% en 74% HAN scores). 3% van de geënquêteerden 
voelt zich niet veilig op de instelling, waar die studeert en voor 4% is de Sfeer op de opleiding 
echt een verbeterpunt. 6% Voelt zich niet thuis op de opleiding. Uit de resultaten blijkt dat 
docenten en de opleiding niet altijd open staan voor feedback (NSE HAN, 2022). (Willems, 
2022). 
 

2.2 Onderzoek ervaren (on)veiligheid in specifieke opleidingen 

Naast deze MO en NSE onderzoeken, zijn er nog meer studies verricht op kleinere schaal 
door studenten en medewerkers. In die studies op opleidingsniveau geven studenten vanuit 
verschillende opleidingen aan dat zij hun docenten niet altijd even inclusief zien werken 
(AIM werkgroep diversiteit, 2022), (Sanchez M. e., 2021). Studenten ervaren soms uitsluiting 
en/of voelen zich niet op hun gemak in de klas. We horen ook geluiden van docenten (AIM 
werkgroep diversiteit, 2022), (Sanchez E. &., 2021)  die parallellen vertonen met wat 
Charlotte Wekker van de Hanze Hogeschool in Groningen aangeeft “[…] schrikken als ze 
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horen dat ze iemand gekwetst hebben, maar vervolgens dan niet goed weten hoe en wat 
dan wel” (KIS, 2021) te doen.  

Uit onderzoek over onveiligheid onder zowel studenten als docenten binnen een academie 
(N=116), kwam naar voren dat meer dan de helft van de respondenten onveilige situaties 
had meegemaakt, vooral onder medewerkers. Het algemeen beeld is: “De ervaringen van 
onveiligheid hebben als grootste gemene deler dat wanneer zich een onveilige situatie 
voordoet, er weinig kennis en vertrouwen is dat hier integer en adequaat mee om wordt 
gegaan.” (AIM werkgroep diversiteit, 2022) 

Uitsluiting werd het meest ervaren via machtsverhoudingen, daarna gender, uiterlijk, 
seksuele geaardheid, functiebeperking en etniciteit (zie figuur 1). 

 

Figuur 1: Uitsluitingsgrond binnen de opleiding (AIM werkgroep diversiteit, 2022)  

Voor medewerkers is intimidatie en agressie de meest voorkomende manier waarop 
onveiligheid wordt ervaren. Opvallend was dat managers dit ook herkennen. Bij 
ondersteuners geeft roddelen het meest een onveilig gevoel. Bij studenten is het 
evenrediger verdeeld hoe men onveiligheid voelt (zie figuur 2).  

 
Figuur 2: Onveiligheidsgevoel per functiegroep 
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In situaties waarin uitsluiting of onveiligheid ervaren wordt, doet meer dan de helft geen 
melding. De meeste mensen doen melding ‘up the chain’, dus bij hun leidinggevende (zie 
figuur 3).  

 
Figuur 3: Meldingspercentages en aantallen in onveilige/uitsluitende situaties 
 
Studenten ervaren het breedste scala aan uitsluitingsgronden (zie figuur 4). Seksuele 
geaardheid lijkt onder studenten een onderwerp te zijn wat tot meer uitsluitingsgevoelens 
leidt dan onder medewerkers. Ook gender lijkt een moeilijk onderwerp in het klaslokaal. 
Veranderende gendernormen spelen duidelijk onder studenten. Veel reacties van studenten 
laten zien dat er sociale en hiërarchische onveiligheid wordt ervaren in het klaslokaal.  

 
Figuur 4: Uitsluitingsgronden per functiegroep 
 
Maar ook een deel van de docenten refereert aan het gebrek aan handvatten en steun in de 
omgang met hedendaagse, gender gerelateerde situaties. Een bepaalde groep docenten kan 
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zich wel verhouden tot deze veranderende normen en kunnen dan ook regelmatig succesvol 
interveniëren, corrigeren of andere collega’s ondersteunen. Ze voelen zich wel vaak alleen 
en niet gewaardeerd in hun bijdrage, of ervaren geen open en transparante werkvloer 
waarin een veilig gesprek kan worden aangegaan. In plaats daarvan zoeken de respondenten 
vooral gelijkgezinde collega’s op.  
Weer een andere dimensie is dat er ‘me-too’ angst heerst onder een deel van de mannelijke 
docenten. Deze docenten ervaren dat ze op eieren moeten lopen. Zij zijn bang voor officiële 
klachten of om “gecancelled” te worden. Ook deze docenten worstelen met zich een positie 
verschaffen ten opzichte van veranderende gendernormen. In het kielzog hiervan zit naast 
seksualiteit en gender ook zeker etniciteit als onderwerp waartoe sommige mensen zich 
moeilijk verhouden. 
 
Het ontbreekt volgens de geënquêteerden aan bewustzijn en kennis over uitsluitings-
mechanismen binnen de opleiding. Daarnaast weten veel respondenten niet waar ze terecht 
kunnen als ze onveiligheid ervaren en gaan meestal naar de leidinggevende (als die niet 
direct betrokken is bij de situatie). Een ‘negatieve feedback loop’ ligt dan op de loer. In 
eerste instantie zijn de beschikbare kanalen van vertrouwenspersonen niet zichtbaar 
(genoeg). Wanneer mensen hun weg niet kunnen vinden, worden een hoop signalen gemist. 
In het geval dat er wel melding wordt gemaakt wordt dit regelmatig onbevredigend 
afgehandeld en gebeurt dit niet via de juiste kanalen. Dit nodigt werknemers niet uit om zich 
kwetsbaar op te stellen in sociaal onveilige situaties. Wat leidt tot frustratie en wantrouwen 
binnen een organisatie, zeker onder kwetsbaardere groepen medewerkers. Als gevolg 
hiervan worden er nog minder signalen opgevangen en kan het gaan lijken alsof onveiligheid 
en uitsluiting op de werkvloer niet voorkomen. Het onvermogen binnen de organisatie om 
signalen op te vangen en adequaat af te handelen, suggereert ook dat de signalen die wel 
ontvangen zijn, het topje van de ijsberg zijn. Verbale agressie en roddelen kunnen deze 
negatieve feedbackloop verder versterken. Wanneer er naast het wantrouwen in bestaande 
kanalen, ook nog wantrouwen in de directe werkomgeving ervaren wordt, wordt de drempel 
hoog om melding te maken of zich uit te spreken. Dit leidt tot een serieus risico op een 
bedrijfscultuur, die zichzelf niet kan meer kan corrigeren. Vooral (maar zeker niet 
uitsluitend) kwetsbare groepen medewerkers haken hierdoor sneller af.  
 
De werkgroep die het onderzoek heeft uitgevoerd komt met een aantal concrete 
aanbevelingen. Twee daarvan zijn gericht op competentieontwikkeling:  

1. Docenten (en studenten) ontwikkelen in communiceren over ‘moderne’ 
gendernormen en uitsluitingsmechanismen in het klaslokaal. Het aanleren van 
verschillende communicatie- en gesprekstechnieken in cursussen en trainingen over 
hoe je jezelf kwetsbaar op kan stellen en constructieve dialogen aan kan gaan kan 
hierin de nodige concrete ondersteuning bieden aan docenten. Tegelijkertijd moet de 
waarde die de opleiding hecht aan het hebben van deze kennis als docent duidelijk 
worden overgebracht.   

2. Gerichte ontwikkeling van inclusieve competenties van leidinggevenden, zoals 
inclusief communiceren en leiderschap. Leidinggevenden komen als cruciale schakel 
naar voren uit de antwoorden van respondenten. Omdat verreweg de meeste 
bemiddeling van uitsluiting en onveiligheid bij deze functiegroep terecht komt, hangt 
een bevredigende en adequate afhandeling van dit soort meldingen af van het 
vermogen van de inclusieve competenties van de betreffende leidinggevende. Net 
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zoals bij docenten, zal een gericht aanbod voor inclusief leiderschap en een duidelijke 
communicatie dat dit onderdeel is van je professionele ontwikkeling positieve 
invloed hebben.  

Daarnaast raadt de werkgroep aan om bestaande kanalen voor de opvang en afhandeling 
van signalen over onveiligheid en uitsluiting zichtbaarder te maken om de negatieve 
feedbackloop te doorbreken. De meeste respondenten weten wel dat er een 
vertrouwenspersoon bestaat, maar weten niet altijd hoe zij daar (anoniem) terecht kunnen 
en gaan daar vaak niet heen. Het Bureau Klacht en Geschil en de Commissie Ongewenste 
Omgangsvormen zijn bij weinig medewerkers bekend. 
De werkgroep heeft deze resultaten gepresenteerd aan het MT van de academie, met als 
sluitstuk een voorstel om als werkgroep door te gaan om een aantal punten uit te werken in 
concrete activiteiten voor de toekomst. Het MT ontbond de werkgroep en zegde toe de 
aanbevelingen bij HR neer te leggen. 

2.3 Variaties binnen de HAN  

Uit onderzoeken bij de HAN komt naar voren dat de ervaren inclusie sterk varieert per 
team/afdeling. De gemiddelde scores op inclusie gerelateerde variabelen vallen lager uit dan 
de HBO-benchmark, dus hier valt een gevoel van urgentie uit te halen voor de HAN als 
geheel. Volgens sommige deelnemende werknemers werkt men binnen hun opleiding al 
aardig inclusief. Zij voelen zich veilig en ervaren een inclusief werkklimaat. Ook geven 
geënquêteerde studenten van sommige opleidingen aan dat ze zich thuis voelen en zeer 
tevreden zijn. Bij andere opleidingen en afdelingen daarentegen voelen studenten en/of 
medewerkers zich vaker onveilig of buitengesloten.  

Als we kijken naar de resultaten van het onderzoek binnen een academie, waar ook meer 
onveiligheid naar boven kwam in het MO-onderzoek, zien we waar op de werkvloer deze 
worstelingen het meest worden ervaren. Uitsluiting werd het meest ervaren via 
machtsverhoudingen, daarna gender, uiterlijk, seksuele geaardheid, functiebeperking en 
etniciteit. Wat zijn scenario’s voor verbetering van het werkklimaat volgens de werkgroep?  

- Ontwikkeling van inclusieve competenties van medewerkers (docenten werden 
hierin specifiek genoemd) in het aangaan van het ‘goede gesprek’ in de klas. 

- Het is belangrijk om medewerkers die hun nek uitsteken om een veiliger werkklimaat 
te bevorderen, te waarderen en te betrekken in beleid en activiteiten in de toekomst. 
Deze zaken geheel bij HR neerleggen creëert ‘’DIG-moeheid’ bij deze medewerkers 
en wat HR ermee kan doen is ook de vraag. 

- Inclusief leiderschap implementeren in de teams, is een middellange termijn doel, 
wat kan bijdragen aan een veiliger klimaat. Ook hier gaat het om inclusieve 
competenties versterken van teammanagers en -coördinatoren. Duidelijkheid bieden 
over waar medewerkers melding kunnen maken en hier serieuze follow-up aan 
geven, zijn ook belangrijke stappen om een veiliger werkklimaat te creëren.  

Voor sommige opleidingen is er al een inclusieve werksfeer aanwezig, maar voor andere 
opleidingen en groepen zal de HAN zich nog meer moeten inzetten om de in het Koersbeeld 
genoemde doelen van een veilig werkklimaat voor iedereen te behalen. 
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3. HUIDIG DIG BELEID EN ACTIVITEITEN OP DE HAN  

In dit hoofdstuk worden huidige beleid en activiteiten geschetst binnen de HAN op gebied 
van Diversiteit, Inclusie en Gelijkwaardigheid. In de eerste paragraaf is dat overkoepelend 
HAN beleid en in 3.2 volgen beleid en activiteiten op afdeling/teamniveau en individuele 
mogelijkheden van HAN medewerkers om hun inclusieve competenties te versterken. 

3.1 HAN Overkoepelend Beleid 

Een overkoepelend DIG-team is er (nog) niet op de HAN. Wel zijn er veel medewerkers en 
ook studenten die zich hard maken voor diversiteit en inclusie van studenten en 
medecollega’s. Er zijn vanuit opleidingen en academies veel curriculaire en extra-curriculaire 
activiteiten en events om studenten, maar ook onderwijzend personeel en andere HAN 
medewerkers bewust te maken en/of tools te geven om meer inclusief te werken. Daarnaast 
zijn de eerste stappen gezet om beleid te maken vanuit het CvB, beleidsmakers en HR op 
Diversiteit & inclusie. Allereerst zoomen we in op overkoepelend HAN beleid.  

Notitie Diversiteit 

Maresch schrijft in 2016 als coördinator internationalisering dat diversiteit in de klas een 
thema van aandacht is binnen het HAN Instellingsplan, passend binnen de 
internationaliseringsambities. Diversiteit vóór de klas, en ook op andere werkplekken binnen 
de HAN, kreeg in 2016 weinig aandacht en was binnen HR-beleid nog geen beleidsthema. 
Daarnaast argumenteert zij dat het deel studenten met een migratieachtergrond 
(waaronder zowel Nederlandse als buitenlandse studenten) bij de HAN gegroeid is naar een 
percentage van rond de 23% in 2016 en verwacht wordt verder te stijgen in de toekomst. 
Het percentage HAN medewerkers met een migratieachtergrond in 2016 staat niet in 
verhouding en HAN medewerkers zijn dan ook geen afspiegeling van de studentpopulatie. 
Maresch noemt niet alleen de emancipatie-rol richting studenten met een 
migratieachtergrond van hogescholen als argument voor meer diversiteit op de werkvloer, 
maar noemt ook dat meer diversiteit op de werkvloer leidt tot meer creativiteit en innovatie 
(Maresch, 2016) . Naar aanleiding van deze notitie wordt in 2017 door het CvB besloten om 
in te zetten op HR-maatregelen om meer HAN medewerkers met een migratieachtergrond 
te werven om een betere afspiegeling van de studentpopulatie te verkrijgen (Referentie: 
CvB-besluitnr. 2017/1127 – 0205-2017 – check HAN Insite). In hoeverre dit vruchten heeft 
afgeworpen, is de vraag, daar daar geen cijfers over bekend zijn bij de onderzoeker.  

Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte in beroepsonderwijs 

Sinds in 1 december 2003 is de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of 
chronische ziekte van toepassing op het beroepsonderwijs, dus moeten Hbo-instellingen 
voldoen aan deze wet  (College van de Rechten van de Mens, 2023 gecheckt). Dit houdt in 
dat mensen die vanwege een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking 
belemmering ervaren moeten worden ondersteund zodat zij kunnen participeren in de 
samenleving. Om de positie van deze mensen te verbeteren is op 14 juli 2016 het VN-
verdrag over de rechten van personen met een handicap in Nederland geratificeerd. Hierin 
wordt benadrukt dat het voor studenten met een ondersteuningsvraag belangrijk is dat zij 

https://wetten.overheid.nl/BWBV0004045/2016-07-14#Verdrag_2
https://wetten.overheid.nl/BWBV0004045/2016-07-14#Verdrag_2
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zich gewaardeerd, gerespecteerd, betrokken en gehoord voelen. Onder studenten met een 
ondersteuningsvraag verstaan we studenten en medewerkers, die belemmeringen 
ondervinden vanwege een functiebeperking, chronische ziekte, psychische klachten, 
zwangerschap, jong ouderschap, gendertransitie of bijzondere familieomstandigheden zoals 
mantelzorg. Om inclusief onderwijs te garanderen moet volgens het Expertise Centrum 
Inclusief Onderwijs (ECIO), het onderwijssysteem beschikbaar, toegankelijk, aanvaardbaar en 
aanpasbaar zijn: 

• Beschikbaarheid is gerelateerd aan het aanbod van onderwijs. Er moet een breed 
aanbod zijn van onderwijsinstellingen en –programma’s. 

• Toegankelijkheid houdt in dat alle aspecten van het onderwijs toegankelijk moeten 
zijn voor mensen met verschillende beperkingen. Denk hierbij aan gebouwen, 
lesmateriaal en sociale activiteiten. 

• Aanvaardbaar betekent dat het onderwijs van goede kwaliteit moet zijn voor alle 
studenten. 

• Aanpasbaar, zoals het belang van flexibilisering in onderwijscurriculum en toetsing. 
(ExpertiseCentrum Inclusief Onderwijs, 2022) 

Het inclusief maken van onderwijsinstellingen moet dan ook met betrokkenen samen 
worden vorm gegeven en dus maatwerk zijn. Vanuit het VN-verdrag komt het uitgangspunt 
dan ook: Niets over ons, zonder ons. Binnen de HAN heeft een werkgroep een beleidsnotitie 
geschreven met het verzoek tot ondertekening van het VN-verdrag handicap (Verharen et al, 
2021/2022). Deze lag voor instemming bij het HAN College van Bestuur en is in november j.l. 
ondertekend.  

Recentere ontwikkeling op het gebied van Diversiteit en Inclusie vinden plaats op 
verschillende plekken en in verschillende samenstellingen op de HAN, zoals ook wordt 
opgemerkt door beleidsmedewerkers Leonie Kersten (HR) en Astrid Sluis (OOK) in het 
Gender Equality plan (Kersten, 2021). Op de HAN pagina onder het kopje ‘Een inclusieve 
HAN’ vinden we informatie over twee initiatieven, te weten: Gender equality plan en Wet 
Banenafspraak.  

Gender Equality Plan 

Als we inzoomen op het Gender Equality plan, geven Kersten en Sluis aan dat ondanks de 
wereldwijde vooruitgang uitdagingen blijven bestaan, ook in Nederland en in het hoger 
onderwijs. Onderzoek van Amnesty in juni 2021 toonde aan dat 1 op de 10 vrouwelijke 
studenten te maken krijgt met seksueel geweld (Amnesty international, 2021) en OCW 
publiceerde in september 2020 een Nationaal actieplan voor meer Diversiteit en Inclusie in 
het wetenschappelijk onderwijs (OCW, 2020). In dit actieplan worden 5 doelen voor het 
hoger onderwijs en onderzoek voor 2025 genoemd:  

1. diversiteit beter verankeren in bestaande kwaliteits- en evaluatie-instrumenten; 
2. bredere monitoring van diversiteit; 
3. een awardsysteem instellen om kaders en richting te geven aan beleid;  
4. institutionele diversiteitsplannen bundelen en ondersteunen;  
5. inrichten van een nationaal kenniscentrum (OCW, 2020).  
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In het Gender Equality plan komt naar voren dat gendergelijkheid op de HAN wel wordt 
nagestreefd, onder andere via professionalisering, werving en selectie en ondersteuning bij 
het combineren van werk met privé. Er wordt nog niet structureel gemonitord of en hoe 
gender(on)gelijkheid binnen academies en bij niet onderwijzende medewerkers speelt. Ook  
zou er meer expliciete aandacht voor moeten zijn in HAN beleid. Daarom zijn dit de twee 
speerpunten voor de komende jaren (Kersten, 2021).  

Wet banenafspraak 
 
De HAN heeft zich ook als doel gesteld de komende jaren minimaal 100 structurele nieuwe 
participatiewet-banen voor mensen met een arbeidsbeperking te realiseren voor 2026. 

Sinds 1 januari 2015 bestaat de Participatiewet. Het doel van deze wet is om iedereen met 
arbeidsvermogen naar werk te leiden. Als mensen met een arbeidsbeperking meer kansen 
krijgen en vaker bij een reguliere werkgever aan de slag gaan, ontstaat er een meer 
inclusieve arbeidsmarkt (HAN, 2022) (HAN, 2022). Om deze inclusieve arbeidsmarkt 
dichterbij te brengen, is er in het kader van de participatiewet de Wet Banenafspraak 
gemaakt. In de brochure ‘De HAN participeert’ staat wat dit betekent voor de afdelingen, op 
het gebied van vacatures creëren, begeleiding en contracten, waarbij de HR-Resourcedesk 
helpt (HAN, 2022). Er zijn tot op heden ongeveer 50 banen gerealiseerd binnen de HAN.  

In juni 2022 hebben HR-beleidsadviseur Leonie Kersten en OOK beleidsadviseur Astrid Sluis 
van het HAN College van Bestuur de opdracht gekregen om een notitie te schrijven over 
HAN Diversiteit en Inclusiebeleid. Zij gaan met behulp van input van medewerkers en 
studenten een HAN-brede gedragen visie op DIG formuleren. Ook kijken zij naar wat we al 
goed doen en wat voor verbetering vatbaar is. Zij organiseren meetings in het najaar met 
gemixte groepen (studenten en medewerkers) om betekenis van begrippen diversiteit en 
inclusie op te halen en dat doen ze aan de hand van vragen: Wat versta je onder een 
inclusieve HAN? Op welke onderdelen vind je dat de HAN een bijdrage kan leveren? Hoe ziet 
dat er dan uit? ( (Sluis, 2022). Ook zijn zij dit jaar een HAN Kennisplatform diversiteit en 
inclusie gestart met 4 bijeenkomsten per jaar om expertise te delen. 

Regiegroep Wereldburgerschap 

Daaraan kunnen we nog toevoegen dat het niet alleen onderwijs- en onderzoeksactiviteiten 
omvat, maar de laatste tijd ook meer actiegerichte idealistische activiteiten, die verschillen 
verkleinen, toegang vergroten om uiteindelijk gelijke kansen te creëren voor iedereen. Dit 
zien we ook terug in de definiëring van wereldburger van de HAN regiegroep 
Wereldburgerschap:  

“Wereldburgers zijn zich bewust van de ethische en maatschappelijke gevolgen van hun 
keuzes, respecteren en waarderen diversiteit, staan voor sociale rechtvaardigheid en nemen 
actief deel aan hun gemeenschap. Een wereldburger heeft kritisch en reflectief vermogen en 
stelt zichzelf continu vragen en voert discussies met een open houding en blik […] en is 
maatschappelijk betrokken, voelt intrinsiek de behoefte om zich voor zijn omgeving (hoe 
klein of groot ook) in te spannen en om bij te dragen aan het verbeteren daarvan.” 
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Binnen de HAN denken we daarbij aan: slim, schoon, sociaal, en Sustainable Development 
Goals (SDG’s) en dan met name SDG 4: Kwaliteitsonderwijs: Verzeker gelijke toegang tot 
kwaliteitsvol onderwijs en bevorder levenslang leren voor iedereen. Ook wordt er 
gerefereerd naar Inner Development Goals (IDGs). Medewerkers moeten in curriculum, 
onderzoek en projecten dit wereldburgerschap vormgeven, samen met studenten en zij 
hebben een voorbeeldfunctie in het gedrag van een reflectieve en maatschappelijk 
betrokken wereldburgers. We faciliteren deze ontwikkeling middels het stimuleren, 
inspireren en faciliteren van onderling leren in de organisatie. Iedere medewerker heeft 
ruimte om zich tot wereldburger te ontwikkelen (Wereldburgerschap, 2022).  

Het model Global Citizenship, ontwikkeld 

door Bartels (HAN onderzoeker), laat dit 

ook mooi zien in de volgende figuur 5 

(Bartels, Ingrid et al, 2022). Het staat op 

drie pijlers, slim (digital transformation), 

schoon (ecological change) en sociaal 

(social transformation). Met de student als 

wereldburger centraal zijn er 9 

deelonderwerpen waarbinnen en buiten 

curricula op de HAN aandacht aan 

geschonken zou moeten worden, waarvan 

Inclusie en diversiteit een onderwerp is. 

Het is de vraag of DIG-beleid op deze 

manier wel voldoende uit de verf kan 

komen. Daarnaast roept het dilemma’s op, 

zoals wordt genoemd in de interviews: 

aan de ene kant is er vrijheid van 

meningsuiting en dat is een groot goed.  

Aan de andere kant kwetsen mensen 

elkaar met hun opmerkingen of uitsluiting.  

 
Figuur 5: Global citizenshop model

Een voorbeeld zien we terug bij internationale studenten, waarvan een deel zich 

identificeert met de LHBTI-gemeenschap en wellicht zelfs daarom ervoor kiest om in 

Nederland te komen studeren, terwijl een ander deel van de studenten overtuigt is dat 

homoseksualiteit en transgender transities een te vermijden ‘westerse modegril’ zijn. Deze 

twee groepen zitten bij elkaar in de klas en uiten zich hierover soms denigrerend of onnodig 

kwetsend. Diezelfde verschillen in meningen en religieuze/politieke overtuigingen vinden we 

ook bij HAN medewerkers en daar moeten we het met elkaar over hebben.  
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Ook gaat het bij wereldburgerschap om flexibiliteit en wendbaarheid als competenties. Het 
gaat erom dat wij studenten wendbaar en flexibel opleiden tot wereldburgers. Dat vraagt 
ook iets van ons als medewerkers. Hoe blijven we zelf veerkrachtig? Op dit moment is de 
veerkracht van sommige studenten soms laag en zij voelen zich depressief. We leven in een 
VUCA-wereld. Er verandert zoveel in de buitenwereld (links in figuur 6), meer dan ooit speelt 
er onzekerheid, vluchtigheid, complexiteit en ambiguïteit. Studenten en medewerkers 
moeten zich tot de huidige situatie verhouden en zich staande weten te houden. Aan de 
rechterkant zien we kansen: visie, duidelijkheid, begrip en wendbaarheid kan tot nieuwe 
mogelijkheden leiden. Er is dus een relatie van wereldburgerschap met studentenwelzijn en 
medewerkerswelzijn. We zouden een medewerkerswelzijnswiel kunnen maken per 
team/afdeling om te kijken wat medewerkers nodig hebben om hun inclusieve ervaringen 
en competenties te versterken.  
 

 
 

Figuur 6: VUCA-afkorting uitgelegd in uitdagingen (links) en kansen (rechts) 
 

De regiegroep heeft een projectgroep van 4 academies geformeerd, die nu koplopers zijn op 
het gebied van wereldburgerschap: AOO, AFA, Academie rechten en AMM. Daarnaast doet 
IB ook mee omdat onderzoekster Bartels betrokken is, vanwege het model 
wereldburgerschap. Medewerkers vanuit staf, services, HR en juridische Zaken hebben zich 
aangesloten bij deze projectgroep en zij gaan echt het werk doen met elkaar om te kijken 
hoe ze wereldburgerschap binnen hun academie/afdeling kunnen vormgeven. Dat is dan in 
eerste instantie meer naar studenten gericht. Wereldburgerschap is een van de 6 
strategische doelen uit het Koersbeeld, dus dat is wel gefaciliteerd en ging lopen vanaf 
december 2022.  
Wij kunnen studenten alleen opleiden voor wereldburger als we zelf natuurlijk ook flexibel 
en wendbaar met open vizier in de wereld staan, dus eigenlijk gelden al die 9 onderdelen 
ook voor medewerkers. Dan is de vraag: mag je vragen aan HAN medewerkers dat ze divers 
en inclusief zijn, open minded, openstaan voor andere normen en waarden, dat ze een 
kritisch bewustzijn hebben? Moet je als medewerker van de HAN aangeven welk 
vrijwilligerswerk je doet en hoe je maatschappelijke betrokken bent? Het is leuk voor 
studenten om te horen en je geeft het goede voorbeeld dat je iets doet voor de 
gemeenschap, maar de vraag is of iedereen dat wil delen. Dat zijn dilemma’s, die moeten 
worden besproken.  

Deze foto van Onbekende auteur is gelicentieerd onder CC BY (no changes made) 

https://lab.howie.tw/2020/08/ica-transformation-action-plan.html
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
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HAN Gedragscompas 
 
Pas na een paar maanden onderzoek doen, ontdek ik het HAN gedragscompas, wat 
genoemd wordt door academiedirecteuren (zie bijlage 2). Het HAN gedragscompas, wat 
gewenst gedrag voor HAN medewerkers beschrijft, zou volgens de twee directeuren voor 
alle medewerkers passend zijn. In het gedragskompas staan de gedragswaarden van de HAN 
en hoe je daar invulling aan kunt geven (HAN, 2021). In de middelste kolom zie je de 
waarden en het gedrag wat als ‘precies goed’ wordt omschreven, te weten: vernieuwend, 
samen, open, lef hebben en leergierig zijn. Links is ‘te weinig’ en Rechts ‘te veel’ van 
diezelfde waarden. Het is nu vindbaar op de pagina voor nieuwe medewerkers en minder 
bekend onder zittende HAN medewerkers. Een respondent refereert ernaar en zegt dat niet 
iedereen dit gedragscompas omarmt, aangezien het soms averechts zou werken volgens 
deze medewerker. Het bevat niet alle competenties die nodig zijn om een inclusief leer- en 
werkklimaat te bevorderen, volgens geïnterviewde medewerkers en studenten. Zij geven 
aan dat kleine aanpassingen in onderwijs of toetsing soms te moeilijk worden bevonden 
door de betrokken medewerkers. Veel studenten met een ondersteuningsbehoefte werden 
van het kastje naar de muur gestuurd, waardoor ze dus niet goed konden participeren in het 
onderwijs. Dit soort gedrag wordt nu niet genoemd in het gedragscompas.  
 

3.2 Beleid en activiteiten op meso- en microniveau  
 
Naast de bovengenoemde activiteiten op macroniveau, zijn er op verschillende plekken 
binnen de HAN ook activiteiten voor HAN medewerkers op meso- en microniveau op het 
gebied van diversiteit en inclusie, te weten bij de HAN Academy, bij Leergemeenschappen, 
bij Lectoraten, Academies en teams. Hieronder volgt een overzicht bij HAN Academy, 
Leergemeenschappen, lectoraten en events van opleidingen.  
 
 HAN Academy aanbod 
 
Naast beleidsontwikkeling zijn er HAN brede afdelingen of teams bezig met ontwikkeling van 
competenties op DIG-gebied. De HAN Academy speelt een cruciale rol in de ontwikkeling en 
professionalisering van medewerkers. De HAN Academie bood voorheen een training op 
gebied van interculturele communicatie aan. Deze werd voornamelijk afgenomen door 
opleidingsteams van internationale opleidingen. Nu heeft de HAN-Academy dit 
trainingsaanbod vervangen door een bredere training in Omgaan met diversiteit. Er wordt 
aandacht besteed aan diversiteit en inclusie in brede zin, waaronder vraagstukken op gebied 
van onder andere gender, financiële armoede, inclusie van mensen met een mentale en/of 
fysieke ondersteuningsbehoefte, maar hier worden ook basisvaardigheden geoefend, zoals 
antibias training, uitstel van oordeel, kruispuntdenken, en interveniëren in de klas bij 
discriminerende opmerkingen. Bij de training Basis Didactische Bekwaamheid voor nieuwe 
medewerkers, die geen didactiek aantekening hebben, zit nu nog geen diversiteit en 
inclusieonderdeel (Bruggeman, 2022). De HAN Academy is nu nog volledig Nederlandstalig 
en internationale collega’s die geen Nederlands verstaan, kunnen geen gebruik maken van 
het algemene trainingsaanbod.  
 
 



   

 

 17 

Leergemeenschappen 

Er zijn verschillende HAN-brede Leergemeenschappen (LG) onder de vlag van het 
zwaartepunt Fair Health die gericht zijn op delen van kennis en ervaring op het gebied van 
diversiteit en inclusie, zoals de LG Laaggeletterheid, LG Inclusief onderzoek, LG Technology 
for Fair Health, LG Ervaringskennis en LG Diversiteit. Het gaat bij leergemeenschappen niet 
alleen om kennisdeling, maar ook om actief zoeken naar oplossingen. De leergemeenschap 
Diversiteit organiseert workshops en dialoogsessies voor zowel geïnteresseerde 
medewerkers als studenten over onderwerpen, zoals onderzoek over culturele diversiteit 
binnen economische opleidingen, ondersteuning van studenten met financiële problemen 
en ondersteuning van transgender studenten op de HAN. Maar is er ook n.a.v. een 
leergemeenschapbijeenkomst in 2022 een HAN Gender & Sexuality Alliance (GSA) opgericht, 
om activiteiten te organiseren voor iedereen rondom seksuele geaardheid en 
genderdiversiteit. Tot nu toe zijn de meeste bijeenkomsten van leergemeenschap in 
Nijmegen en in het Nederlands.  

Onderzoek over inclusie en toegankelijkheid via lectoraten 

Binnen de HAN zijn 48 lectoraten. Daarvan zijn een aardig aantal lectoraten gefocust op 
onderzoek rondom thema’s van diversiteit en inclusie, zoals Lectoraat Versterken van sociale 
kwaliteit, wat gericht is op sociale kwaliteit als middel om achterstellingen te doorbreken. 
Lectoraat Inclusive Digital Design & Engineering, dat nieuwe media- en technologie-
toepassingen toegankelijk wil maken voor mensen met een (visuele) beperking; het 
Lectoraat arbeid en gezondheid, wat zich richt op onderzoek naar duurzaam passend werk; 
en Lectoraat Ethiek van verbinding met mensen met een verstandelijke beperking, wat als 
doel heeft het verbeteren van een betekenisvolle verbinding met mensen met een 
verstandelijke beperking en hun naasten. Het Lectoraat Neurorevalidatie zet zich in voor 
optimale revalidatie en maatschappelijke integratie van mensen met neurologische 
aandoeningen. Het Lectoraat Volwaardig leven met autisme wil professionalisering van 
onderwijs en kennis op het gebied van hulpverlening aan normaalbegaafde mensen met 

autisme. (Lectoraten, 2022).  

Er zijn ook veel lectoraten die toegankelijkheid en/of inclusie meenemen als een van de 
speerpunten. Het lectoraat Leren met ICT bijvoorbeeld, richt zich op goed onderwijs in ICT-
geletterdheid om bij te dragen aan het verkleinen van kansenongelijkheid. Ook het Lectoraat 
Wijkverpleging noemt als missie de transformatie naar het betaalbaar en toegankelijk 
houden van de zorg.  

Events van academies 

Er is ook bij verschillende medewerkers binnen academies en opleidingsteams aandacht 
voor Diversiteit en Inclusie. Vooral bij de internationale opleidingen is in het curriculum 
expliciete aandacht voor interculturele vaardigheden en vreemdetalenonderwijs. Door de 
grote diversiteit in de studentpopulatie, is er ook in de docentpopulatie meer internationale 
diversiteit, maar bij sommige internationale opleidingen is dat nog lang geen afspiegeling 
van de studentpopulatie.  
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Dit jaar, in november 2022, vindt voor de eerste keer de HAN-brede Week van Inclusie  
(HAN, 2022) plaats, een initiatief van de Werkplaats Sociaal Domein Arnhem en Nijmegen, 
het themateam Inclusief onderwijs en werk van Fair Health en het Centre for Creativity van 
de HAN. In deze week werden dialoogsessies, meerdere workshops, een theatervoorstelling, 
een inclusiemarkt en een tentoonstelling georganiseerd rondom dit thema. Op de 
inclusiemarkt waren veel HAN initiatieven te vinden, wat al een eerste poging tot overzicht 
en bundeling van krachten werd. De meeste activiteiten vonden plaats in Nijmegen en alle 
activiteiten waren in het Nederlands, wat wellicht in een volgende editie nog kan worden 
uitgebreid.  

Ook wordt jaarlijks de Week tegen armoede georganiseerd om bij te dragen aan 
bewustwording over wat armoede is, en hoe oplossingen te bieden aan studenten. 
Initiatiefnemers van de Week tegen Armoede 2022 zijn de Zorgalliantie, de Werkplaats 
Sociaal Domein Arnhem en Nijmegen en de Academie Mens & Maatschappij. De boodschap 
van deze week dit jaar is ‘Armoede; zorg voor iedereen’, want de aanpak vraagt om 
meerdere perspectieven en een gezamenlijke inspanning. Voor meer info zie:  
https://www.han.nl/over-de-han/onze-focus/fair-health/betere-sociaaleconomische-
positie/week-tegen-armoede/.   

We kunnen ook de werkgroep Diversiteit in Nijmegen noemen, de International week van 
Academie IT & Mediadesign en de International week van Academie Mens en Maatschappij 
noemen, en nog veel meer bottom-up activiteiten binnen opleidingen, waarvan de meeste 
in Nijmegen, maar ook een aantal in Arnhem plaats vinden. Deze lijst is dus allesbehalve 
compleet. De International Office ondersteunt een aantal internationale initiatieven van 
academies, zoals de International week van verschillende opleidingen en de intro activiteiten 
voor eerstejaars buitenlandse studenten. 

3.3 Conclusies inclusieve competentie ontwikkeling binnen de HAN 

Zoals we in voorgaande paragrafen zagen, waren en zijn er veel initiatieven binnen de HAN 
om inclusieve competenties te versterken.  

Professionalisering van inclusieve competenties stond al op de agenda van een aantal 
intrinsiek gemotiveerde medewerkers (voornl. docenten/coaches in sociale vakken/studies), 
die zichzelf al schoolden op dit gebied via trainingen, interne uitwisseling en congressen. 
Voor een deel van de medewerkers zijn sommige inclusieve competenties nieuw, anderen al 
in huis. Medewerkers zouden zich hierin verder willen ontwikkelen, als zij dit zelf als 
waardevol zien voor hun dagelijkse praktijk.  

Er wordt veel onderzoek gedaan op DIG-gebied vanuit lectoraten, waardoor kennis hierover 
wordt gegenereerd. Ook zijn er veel events binnen academies, meestal op studenten gericht, 
waar betrokken medewerkers ook leren van deze uitwisseling. Activiteiten om inclusieve 
competenties te versterken voor medewerkers worden vooral door Leergemeenschappen 
en de HAN Academy georganiseerd: dialoogbijeenkomsten, etalagebijeenkomsten en 
training en coaching. De Week van Inclusie en de Week tegen armoede hopen bij te dragen 
aan meer interne uitwisseling en verbinding op dit vlak, maar ook dit is een initiatief van een 
aantal betrokken medewerkers. De continuering van deze activiteiten is meestal afhankelijk 
van de goodwill en beschikbare tijd van medewerkers. Helaas weet men vaak niet van elkaar 

https://www.han.nl/over-de-han/onze-focus/fair-health/betere-sociaaleconomische-positie/week-tegen-armoede/
https://www.han.nl/over-de-han/onze-focus/fair-health/betere-sociaaleconomische-positie/week-tegen-armoede/
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wat er gebeurt (G&S meeting, 2022), omdat het initiatieven zijn van een groepje 
medewerkers, die soms wel, maar meestal ook niet gefaciliteerd worden en het erbij doen. 
Daarin zien we dat de meeste activiteiten in Nijmegen plaats vinden en meestal de brug niet 
overkomen naar Arnhem. 

Concluderend over de huidige DIG-stand van zaken kunnen we zeggen dat diversiteit & 
inclusie als thema zeker leeft onder HAN medewerkers. Het gaat nog niet om een gedegen, 
systematisch en geïntegreerd beleid om inclusieve competenties te ontwikkelen. Er is nu 
geen externe stimulans om zich te professionaliseren als HAN medewerker, daar inclusieve 
competenties niet standaard worden bevraagd tijdens functioneringsgesprekken of 
onderdeel moeten zijn van team ontwikkelplannen.  

Als we de lessen uit de literatuur ter harte nemen, zou het HAN bestuur DIG echt op de kaart 
kunnen zetten door gedragen DIG-beleid met faciliteiten en een overkoepelend DIG-team 
als aanjager. Daar zit voor de HAN een mooie kans. 
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4. PERSPECTIEVEN, DEFINIERING EN ARGUMENTATIE VAN DIG-BELEID 

In dit onderzoek is gevraagd aan 18 HAN medewerkers en 7 studenten wat DIG betekent 
voor hen en waarom DIG-beleid nodig zou zijn. In deze interviews, maar ook in 
dialoogsessies werd onderzocht wat belangrijke overwegingen zijn van medewerkers in het 
definiëren van diversiteit, inclusie, gelijkwaardigheid en wat eventuele dilemma’s zijn.  

4.1 DIG volgens HAN medewerkers: definities en benaderingen 

In deze paragraaf geef ik de conclusies uit interviews van medewerkers over definities en 
invulling van begrip als diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid. Ook komen studenten aan 
bod als het gaat om inclusieve competenties die zij vinden en missen bij medewerkers.  

Verschil in definities van ‘diversiteit’ in het team en benadering 

Medewerkers hebben geen HAN definitie of lijstje waar zij aan kunnen denken bij diversiteit. 
Er zijn veel verschillende beelden en definities die medewerkers aanhalen als het om 
diversiteit gaat. De een definieert diversiteit heel breed en de ander smaller, reducerend 
naar zichtbare kenmerken. Hieronder een definitie die vooral de zichtbare kenmerken 
benoemt: 

“Diversiteit gaat over als ik kijk naar een team van collega’s, dat er niet alleen verschil in 

nationaliteit of cultuur is, maar ook in leeftijd, M/V, alles wat daarbij hoort, in de breedste 

zin van het woord.” ss 

Diversiteit in het team wordt door een andere geïnterviewde medewerker ingevuld als 
verschil van meningen over onderwerpen: “Ik ga altijd koffiedrinken, en dan komt er ook van 
alles op tafel, ook het nieuws en daar denkt iedereen ook wel anders over […] Er wordt wel 
eens een geintje gemaakt of gezegd: ze slaan nu wel heel erg door. Je zit op een school en 
daar speelt dat allemaal. Maar dan wordt het onderling [uitgepraat […] Dat gaat dan over 
genderneutrale wc’s. Ja, moet dat nou? […] Ieder zegt er zijn mening over en daar wordt dan 
ook gezellig over gediscussieerd. Er wordt al behoorlijk geouwehoerd ’s morgensvroeg, maar 
dat hoort er gewoon bij […]. Ze hebben daar ook wel hun meningen over, maar niet dat ze 
dat in school uitdragen.” cc 

Sommigen geïnterviewden vinden de bestaande diversiteit van perspectieven lastig en 
willen eenduidige definities, terwijl anderen die verschillen juist interessant en leerzaam 
vinden en daarover in dialoog willen met elkaar. Een geïnterviewde die zelf diversiteit van 
perspectieven interessant vond gaf een voorbeeld van iemand die dat heel anders zag: 
“Het is de vraag of één visie binnen de HAN zin heeft. Een gastspreker die de opleiding doet 
tot autisme ambassadeur en die bij een bijeenkomst zou praten over zijn ervaringen, haakte 
af, omdat er meerdere perspectieven zouden zijn. Die vroeg zich af: wat is nou DE visie van 
de HAN? Voor hem is er maar één waarheid. Hij raakt gefrustreerd als het niet in zijn straatje 
past en hij was het totaal niet eens met diegene die de openingsrede deed (ook iemand met 
autisme).”  mm 
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Als gevraagd wordt aan leidinggevenden wat zij onder diversiteit verstaan (tijdens de 
onlineworkshop met leidinggevenden (dd. 5 december, n=8)), koppelen ze dat aan het al 
dan niet een afspiegeling van de studentpopulatie/ regionale populatie zijn. Er zijn dan 
verschillen per afdeling en werkveld over hoe divers zij hun teams vinden. Er wordt 
nauwelijks geclaimd dat het eigen team een goede afspiegeling zou zijn van de populatie 
waar het team mee werkt (meestal studentpopulatie). Hier een drietal reacties: 

“Nee, onze medewerkerspopulatie is nog niet een afspiegeling van onze studentpopulatie. 
We hebben twee bloedgroepen in de academie. Wij hebben groep A en Groep B. Groep A-ers, 
ja die kennen vaak een stempel als introvert, stug, heel exact. Groep B-ers zijn dan wel wat 
meer extraverte mensen. Er zit ook meer diversiteit tussen docenten en studenten. Studenten 
zijn van generatie Z en vooral heel erg bezig met maatschappelijke thema ’s en wat is mijn 
bijdrage daarin. Als ik iets ontwerp of iets doe dan moet het bijdragen aan en dan moet ik er 
ook iets in kunnen betekenen” kk 
 
“Qua opleidingen zijn we redelijk divers. We hebben van alles wat, ook van de sociale 
herkomst zit er wel enig verschil in. Nou ja, het blijven toch een beetje dezelfde mensen: wit, 
hier uit de buurt, hoogopgeleid, ja sociaal betrokken bij [onze doelgroep].” uu 
 
“[We zijn er] nog niet helemaal. We werven nu 2,5 jaar op internationale collega’s en daar zit 
een stijgende lijn in, maar er zijn nog steeds veel meer Nederlandse collega’s. Nu is de markt 
best wel krap. Bij sollicitaties houden we een handje vol kandidaten over. Bij gelijke 
geschiktheid kiezen we voor een internationale kandidaat. Dat is meestal iemand, die van 
oorsprong niet Nederlands is, maar hier is omdat die met een Nederlandse partner getrouwd 
is. Dat geeft meer stabiliteit, omdat ze erop gericht zijn hun toekomst hier in Nederland op te 
bouwen”. ss 
 
De meeste leidinggevenden gaven aan dat er weinig diversiteit is qua etniciteit, kleur, 
opleidingsniveau (in docententeams hebben de meeste medewerkers een master) en 
leeftijd. Men mist soms jonge medewerkers en medewerkers met een migratieachtergrond 
voor een betere aansluiting met studenten. Wel vindt men in het team diversiteit qua 
karakter en talenten, en ook achtergrond vanuit onderwijs of werkveld. Het verschilt per 
team hoe de M/V verhoudingen liggen en daarin wordt nog een binair perspectief 
gehanteerd (aantallen mannen en vrouwen), waarbij non-binaire en transgender personen 
buiten beeld lijken. Diversiteit in achtergrond is soms wel bekend bij de leidinggevende en 
soms niet. Soms is het niet duidelijk of er personeel is wat zich als neurodivers identificeert. 
Mensen met een mentale of fysieke ondersteuningsbehoefte, visuele mogelijkheden of 
genderdiversiteit worden helemaal niet in deze context genoemd en daar is weinig of geen 
zicht op vanuit de deelnemende leidinggevenden (zie bijlage 1 voor de uitkomsten). 

Ook is gevraagd in hoeverre leidinggevenden tools hebben om diversiteit te monitoren en in 
balans te brengen met de studentpopulatie. Sommige leidinggevenden waren op een of 
twee van de diversiteitsfactoren bezig om hun personeelsbestand meer in balans te brengen 
en verwachten daarbij meer ondersteuning van HR, omdat zij daar zelf minder ervaring mee 
hebben. Slechts twee van de zeven leidinggevenden die meededen aan de online meeting, 
gebruikten een kruispuntperspectief en zij waren nog zoekende hoe dit aan te pakken. We 
zien hier ook verschil in benadering hoe diversiteit te vergroten binnen een team. Waar het 
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bij leidinggevenden vrij evident is dat er op kenmerken geselecteerd zou moeten worden, 
om meer balans te krijgen in de teamsamenstelling, vinden anderen dat weer twijfelachtig, 
omdat dit stigmatisering van minderheidsgroepen zou vergroten.  

“Ik vind het twee hele lastige begrippen [diversiteit en inclusie]. Diversiteit is voor mij de 
enorme range aan verschillen tussen mensen, niet alleen in uiterlijk maar ook in zijn, en in 
doen, en in wensen, dat is dus enorm. Iedereen is uniek in een bepaalde zin en daar kun je 
wel groepjes in maken maar de vraag is of we die mensen helemaal in een hokje kunnen en 
mogen stoppen.[…] Het risico […] met inclusie is […]: Iedereen kan meedoen […] Iedereen 
mag erbij zijn, dus we gaan niet nog een groepje maken voor raren[…]. Maar daarmee 
bepaalt de grote groep toch weer hoe het hoort en die vindt het fijn dat de rest erbij is. En ik 
vraag me af of degenen die wat meer aan de randen staan, voor wie die inclusie hard nodig 
is, of die dat dan per se zo ervaren. […] Of ze echt mee kunnen doen, of het toch niet weer het 
beeld is van de grote gemene deler groep die bepaalt wat we met elkaar gaan doen. En is 
iedereen erbij gebaat om als je dus een afstand hebt tot de arbeidsmarkt om dan 
bijvoorbeeld bij de HAN te mogen komen werken, terwijl iedereen weet dat je die afstand tot 
de arbeidsmarkt hebt. Dus je doet weer mee, terwijl tegelijkertijd iedereen ook weer weet  
dat het niet evident is dat die persoon meedoet; dat het ook weer bij de gratie van de HAN is. 
Dat zijn toch wel lastige dingen, waar ik in de Inclusieweek eigenlijk heel weinig over hoor.” 
uu 
 
Aan de andere kant argumenteren andere geïnterviewden dat rolmodellen hard nodig voor 
studenten en medewerkers uit groepen die nu nog niet (voldoende) gerepresenteerd zijn, 
om vertrouwen te krijgen dat ook zij in het HBO thuishoren als student of medewerker. 
 
“Je kan een hele diverse studentenpopulatie hebben, maar als het totaal van elkaar 
gescheiden groepen zijn, die niet echt met elkaar onderwijs hebben […], dan is het nog niet 
echt inclusief. […] Dus bij inclusiviteit denk ik echt veel meer aan rolmodellen, en die hebben 
we op de HAN […] veel te weinig. Als je kijkt naar het hoger management, het 
personeelsbestand, de docenten, dan missen we nog mensen van kleur, mensen met een 
fysieke beperking - ik heb nog nooit iemand in het management gezien met een fysieke 
beperking – en met name, omdat het ook zo ontzettend speelt in de samenleving, mensen 
met een migrantenachtergrond of met een kleur, met een cultureel diverse of bi-culturele 
multiculturele achtergrond” tt  
 
Diversiteit van studenten is wel een gegeven (waarbij specifieke doelgroepen nog meer 
vertegenwoordigt zouden kunnen worden, zoals eerste generatiestudenten). Diversiteit van 
medewerkers daarentegen is nog geen feit, daar respondenten het erover eens zijn dat het 
medewerkersbestand zeker nog diverser mag worden. 
 
Medewerkers schetsen wat een ideale inclusieve HAN inhoudt 
Als het gaat om een inclusieve HAN komen er ook - net als bij diversiteit - veel verschillende 
antwoorden van medewerkers naar voren. De meeste medewerkers hebben positieve 
beelden bij een inclusieve HAN. Dat wordt bevestigd door de antwoorden van HAN 
medewerkers, deelnemers van de workshop dd. 8 november 2022 op de vraag: Wat versta 
je onder een inclusieve HAN?  
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Iedereen voelt zich thuis Diverser pallet/materiaal in de klas 

Je herkent je in hoe er gewerkt wordt, wie er voor de 
klas staat 

Open netwerken waarin iedereen zich welkom 
en veilig voelt 

Iedereen heeft het gevoel gelijk mee te kunnen praten Flexibel onderwijs 

Open staan voor alle aspecten van de mens Maatwerk 

Actief uitdragen dat iedereen welkom is Diversiteit in het management  

Veilig om jezelf te zijn Meer herkenbare 'peers' 

Dialoog & policy promoten Toegankelijkheid gebouwen 

Goed kunnen starten van de studie/werk (inwerken 
staf) 

Op elk niveau uitdragen van inclusiebeleid 
(schermen/uitingen) en kracht van herhaling  

Vooropleiding goed aansluiten Zichtbaar inclusiebeleid (uitdragen) ipv impliciet 

Kansengelijkheid Passende faciliteiten 

Herkenbaarheid Flexibilisering + maatwerk (2x) 

Figuur 7: Antwoorden deelnemers workshop: Wat versta je onder een inclusieve HAN? 

Wat opvalt is dat de meeste medewerkers allereerst denken aan studenten als het gaat om 
een inclusieve HAN (flexibilisering, maatwerk, vooropleiding, materiaal in de klas). 
Sommigen definiëren een inclusieve HAN breder, waarin ook medewerkers zijn 
meegenomen. Hetzelfde zien we terug bij een dialoogsessie met HAN medewerkers, leden 
van het Themateam Inclusief Onderwijs en Werk, dd. 27 sept 2022 (n=16), georganiseerd 
door Astrid Sluis en Leonie Kersten. Deze deelnemers kunnen als experts gezien worden 
daar ze onderzoek doen naar inclusief onderwijs en werk of in leergemeenschappen de kar 
trekken. We kunnen de antwoorden opsplitsen in organisatie-brede uitgangspunten, 
doelgroepgerichte punten uitgangspunten, gevoelsgerichte doelen en inclusieve 
competenties:  

• HAN-brede uitgangspunten: Een inclusieve HAN gedraagt zich als maatschappelijk 
betrokken werkgever voor alle medewerkers (=iedereen die in een HAN pand werkt), 
die ook eventuele leervragen of lage basisvaardigheden van alle mensen, die in het 
pand werken, zich actief aantrekt en opzoekt; ruimte voor meedenken-meedoen-
meebeslissen; luisteren; transparantie; verbinding tussen top down en bottom-up; 
Toegankelijkheid voor iedereen; ruimte voor mogelijkheden en onmogelijkheden. 

• Doelgroepgericht: Inclusieve HAN richt zich op de brede samenstelling van 
doelgroepen die over de drempel komen; Docentencorps/medewerkers zijn een 
afspiegeling van maatschappij; inclusie LHBTI; inclusie studenten die met armoede te 
maken hebben; volwaardige meedoen voor studenten met migratieachtergrond; ook 
instroom bevorderen meer diverse groep medewerkers en studenten; volwaardig 
meedoen mensen met gezondheidsbeperking. 

• Gevoelsgerichte doelen: dat iedereen op dezelfde manier behandeld wordt; welkom 
voelen; jezelf kunnen zijn (2x), zijn wie je wilt zijn; gerespecteerd jezelf kunnen zijn, 
ongeacht. 

• Inclusieve competenties: Verschillen omarmen; empathie; open voor feedback; 
onbevooroordeelde houding; extra mile. 

Naast dialoogsessies zijn er ook HAN medewerkers bevraagd op dit onderwerp. 
Geïnterviewde HAN medewerkers geven ook verschillende beelden van inclusie: 
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“Voor mij is het belangrijk dat je niet iemand op voorhand uitsluit. […] Je moet wel tegen 
iedereen beleefd doen”, zegt een respondent. vv 

Een geïnterviewde geeft aan dat inclusie is dat: “Wie je ook bent, met welke achtergrond, 
nationaliteit, cultuur ook, je hoort er altijd bij. Dus geaccepteerd worden, iedereen mag zijn 
en uitdragen wie die is, wat die voelt, en dat accepteren we samen”. ss 

Een andere geïnterviewde definieert: “Inclusief werken moet leiden tot een veilige omgeving, 
bijdragen aan perspectieven. Het resultaat wordt beter als het werkt”. kk 

Ook studenten werd gevraagd wat zij verstaan onder een inclusie binnen de HAN (zie bijlage 
3) tijdens de inclusiemarkt in Nijmegen.  We zien daarbij dat studenten vooral benoemen: 
het er mogen zijn, kunnen meedoen en deel uitmaken van de maatschappij. ‘Nodig gevonden 
worden’ is dan weer een nieuw geluid, wat nog niet eerder naar voren kwam. Ook geven de 
geïnterviewde studenten aan dat de machtspositie tussen medewerkers en studenten soms 
exclusie versterkt, omdat studenten het door de machtsverschillen moeilijk vinden een 
docent aan te spreken. We zagen ook al terug in de beleving van inclusie bij een academie 
(in paragraaf 2.2), dat eenzelfde machtsverschil speelt tussen leidinggevenden en 
medewerkers, afhankelijk van team en context.  

 

 

Figuur 8: Foto van reacties studenten tijdens tentoonstelling op inclusiemarkt (@kreutzer)  

Er is dus een grote verscheidenheid aan antwoorden over wat een inclusieve HAN betekent 
binnen de HAN en we kunnen daarin een onderverdeling aanbrengen: 

o Sommigen geven doelstellingen weer (bijv. afspiegeling zijn van), terwijl anderen 
weer inclusieve competenties noemen die volgens hen erbij horen (bijv. empathie en 
verschillen omarmen). 

o Sommige deelnemers noemen toegankelijkheid van gebouwen en passende 
faciliteiten, terwijl anderen meer gevoelens benoemen, zoals herkenbaarheid, zich 
thuis/welkom voelen of veiligheid.  
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o Sommige deelnemers antwoorden generiek (bijv. jezelf kunnen zijn of ruimte voor 
meedenken-meedoen-meebeslissen) en anderen specifiek op gelijke kansen voor 
bepaalde doelgroepen (mensen met migratieachtergrond, mensen met financiële 
beperkingen, LHBTI-personen en personen met mentale/fysieke 
gezondheidsbeperking).  

o Sommigen benoemen alleen positieve zaken als ‘diversiteit omarmen’, terwijl 
anderen juist ongelijkheid en machtsverschillen benoemen. Juist die ongelijke 
machtsverhoudingen tussen leidinggevenden en medewerkers, tussen medewerkers 
onderling en tussen medewerkers en studenten blijken soms in de weg te staan van 
een open en eerlijk gesprek.  

Gelijkwaardigheid 
We zagen hierboven al dat ongelijkheid als onwenselijk wordt gezien en gelijkwaardigheid 
en volwaardig meedoen worden genoemd als doelen. Vooral medewerkers die buiten 
normgroepen vallen hameren op gelijkwaardigheid als belangrijk uitgangspunt. Hieronder 
legt een medewerker uit wat voor hem het verschil is tussen gelijkheid en gelijkwaardigheid 
aan de hand van een vaak gebruikt plaatje (zie hieronder): 
 

 
Figuur 9: Verschil tussen gelijkheid (links) en gelijkwaardigheid (rechts) 
 
“There's this very nice graphic where they explain the difference between equity and 
equality. There's a baseball game going on and there are people standing to watch. You must 
have for one person 2 boxes and for somebody 1 box. I think it is patronising to offer me 2 
boxes. What I would want to do is, I am more into human centred design or deconstruction 
or some other ways of doing this and what I really see is that that fence should go. If there's 
a problem that fence should go and we should be able to see the baseball game, not to give 
me 2 boxes and keep the standard so high that's not useful for anyone. If I need boxes, then 
your standard is a little bit off. […] If that standard is absolutely essential, then imagine how 
bad it is for students, so that you just lower it. If we lower our standards, there are going to 
be students from other countries and minorities, they would also be affected. What I take 
offence in is not just that, but also what makes you think that I cannot get better. Nobody 
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was born with talents. I made it until here so far, I'm sure I can improve my talents when I 
need to” rr 
Gelijkwaardigheid is dus belangrijk om te benadrukken. De medewerkers waar het om gaat 
betrekken bij de probleemdefinitie en het vinden van oplossingen is essentieel, omdat dat 
maatwerk biedt en mensen krachtig maakt. Bovendien, wat voor de een beledigend 
aanvoelt, kan voor de ander misschien wel een oplossing zijn.  

Inclusieve competenties: verschillen in houding, kennis en ervaring over DIG 

Uit de interviews met HAN medewerkers komt niet alleen naar voren dat er verschillend 
wordt gedacht over de betekenis van een inclusieve HAN. Er is ook een groot verschil in 
inclusieve competenties: houding, kennis en ervaring over diversiteit en inclusie. Een 
inclusieve houding hebben is niet altijd vanzelfsprekend, daar sommige medewerkers zich 
niet bewust zijn van stereotypen en discriminerend gedrag. Dit wordt in literatuur 
‘unconscious bias’ genoemd ofwel onbewust bevooroordeeld zijn. Meerdere internationale 
collega’s gaven aan dat stereotypering aan de orde van de dag is en kunnen met gemak een 
aantal voorbeelden oplepelen van stereotiepe opmerkingen of ervaring van uitsluiting van 
hun collega’s en studenten. Meerdere buitenlandse respondenten gaven aan dat er soms 
neerbuigend gedaan werd over hun land of hun kwaliteiten omdat mensen verkeerde 
vooronderstellingen en stereotypen hadden: “I would also include that sometimes there's a 
bit of ‘patronising’. If you come from somewhere else that you're probably not as good at 
something. If that standard is not to be met, then it should be lowered for everyone, not for a 
particular group of people, because first they're going to feel patronised, second everybody 
else is going to think that they are not as good and you know their personal talents 
compared to/ are seen as just a function of the group members of which I also think that 
happens sometimes. […] Somebody is being nice to me but it's being given to me as charity. If 
there's something that I am not good at, but I would want to get better at it, there are other 
ways in which I can be helped to get better, not getting a lower standard as charity, as if 
people from [* my country] cannot learn something or cannot improve their talents.” rr 
 
Een medewerker geeft aan dat de houding heel belangrijk is, de bril waarmee je naar 
verschillen kijkt en dan maakt het uit wie je zelf bent: “We hebben toen ook wel van die 
rondetafelgesprekken gehad over diversiteit in de klas. Er waren ook een paar docenten bij 
die zelf van kleur waren en die vertelden ook dat ze die diversiteit in de klas ook niet als een 
probleem zagen. Er waren ook een aantal docenten, die dat wel als een probleem zagen: 
bijvoorbeeld die studenten met een Marokkaanse achtergrond altijd zus en zo zagen. En een 
docent van kleur zag het als een verrijking en zo benaderde hij het ook gewoon. Hij zei: ‘wat 
leuk dat jij daar vandaan komt’ en ‘nou moet je echt eens een keer daarover vertellen’ en 
‘neem je wat te eten mee?’. Dus hij vierde die diversiteit In de klas” tt 

Hieronder geeft een internationale collega aan dat het ‘vieren van verschillen’ niet makkelijk 
is en een leerproces wat een heel leven kan duren. Zij geeft ook aan wat het een mens doet, 
als die steeds stereotype opmerkingen te horen krijgt: “To me, including diversity means that 
you embrace - not tolerate, I don’t like this word in this context -, you embrace, you celebrate 
everyone, as long as this everyone respects the law and the community. […] I get mad when I 
hear that in this place, we tolerate differences. This means that being different is bad? How 
are we going to ever convince the majority that being different is actually a cool thing, if 
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these people don’t feel included? […] This is something I see all the time. Sometimes people 
don’t have the intention to offend, but they say things that hurt people’s feelings. Why do 
you have to say this? This is something I see in class with students and colleagues; ‘innocent 
comments’ in their mind, which hurt other people.” The interviewee explains further about 
micro aggression: “there are small things which rely on stereotypes and if you repeat the 
stereotype or reproduce a stereotype especially in front of the person who belongs to the 
culture, the skin colour, the religion, the sexual orientation, the gender, the whatever it is 
that the stereotype targets, you might in the micro aggressive way offend this person and at 
the same time there are not micro but macro offenses, which sometimes I have noticed at 
school.” ll 

Ook bij studenten wordt een gebrek aan inclusieve competenties waargenomen. Twee 
genderdiverse studenten gaven aan dat er weinig kennis en ervaring is op gebied van 
transgender zaken binnen hun opleiding. Zij zeggen: “Binnen een aantal opleidingen zou het 
curriculum ook moeten gaan over identiteitsvorming bij jongeren en dan niet alleen over 
man/vrouw, maar gender zien als een spectrum, als een lijn met meerdere aspecten: 
genderexpressie, genderidentiteit, seksuele geaardheid, non-binair-vrouwelijk-mannelijk 
naast elkaar. Openheid erover is belangrijk, het niet uit de weg gaan. Bijvoorbeeld bij 
logopedie niet alleen de stemkenmerken van mannen en vrouwen opnoemen maar ook het 
hebben over transgender personen, want juist die personen zijn een doelgroep voor 
logopedie. Er is hierover expertise te vinden bij Transvisie, TNN en GSA.  

Hetzelfde geldt voor andere opleidingen en afdelingen, waarop specifieke kennis over 
minderheden of anders-zijn kan leiden tot meer begrip en gebrek aan kennis kan leiden tot 
onbegrip en vermijding. Daarbij is het gevaar in stereotiepe beelden te vervallen en de ander 
niet in zijn gehele menszijn te zien, maar slechts op een deelidentiteit. Het blijkt belangrijk 
om bedacht te blijven op stereotypering omdat dit te vaak voorkomt en hierover eerlijke 
gesprekken te voeren met elkaar. Om stereotypering te voorkomen moeten medewerkers 
hierop onderling gewezen worden en zichzelf ontwikkelen op dit vlak. Door de persoon in 
kwestie te blijven betrekken, bevragen en maatwerk te leveren kan een medewerker minder 
stereotiep en inclusief gaan werken. De inzet van ervaringsdeskundigen helpt hierbij, 
volgens geïnterviewde medewerkers. Zo zijn er ervaringsdeskundigen op de HAN werkzaam, 
die graag in lessen of in teams vertellen over hun ervaring om bijv. in armoede het hoofd 
boven water te houden of om te werken met een mentale beperking of fysieke beperking, 
vertelt een deelnemer. Ook op de STERKplaats ontmoeten studenten, docenten en 
onderzoekers makkelijker mensen met een lichte verstandelijke beperking. Op deze manier 
heb je het niet over inclusie, maar doe je aan inclusie.“ (Roo, sd). Betaalde 
ervaringsdeskundigen zijn nu alleen mensen met een fysieke of mentale 
ondersteuningsbehoefte, terwijl dat natuurlijk veel breder voor allerlei groepen kan worden 
ingezet. 

Concluderend kunnen we zeggen dat er nog veel verschil is in kennis, houding en ervaring op 
verschillende deelgebieden van diversiteit en inclusie binnen de HAN. Binnen de HAN zijn er 
onderzoekers en ervaringsdeskundigen die expert zijn op één gebied van diversiteit en 
inclusie, maar op andere gebieden weer minder kennis en ervaring hebben. Wat nog 
ontbreekt is kennisdeling op deze gebieden, zodat – waar nodig – we makkelijk van elkaar 
kunnen leren. Kruispuntdenken en andere inclusieve vaardigheden kwam ik vaker tegen bij 
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medewerkers van sociale opleidingen en dit is nog geen gemeengoed binnen de HAN. 
Stereotype en discriminerende opmerkingen worden helaas nog dagelijks ervaren door 
medewerkers van kleur, met een migratieachtergrond, LHBTI-personen, neurodiverse 
mensen en mensen met mentale of fysieke ondersteuningsbehoeften en alle combinaties 
die mogelijk zijn en afwijken van de normmedewerker. 

Beleid en uitvoering op gebied van DIG en inclusieve competenties 

Er zijn een aantal opmerkingen gemaakt door respondenten over DIG-beleid en inclusieve 
competentiesontwikkeling. Respondenten constateren dat bij nieuw bestuur nieuwe termen 
worden gebruikt. Zo was eerder ‘Bildung’ belangrijk en werden ‘aandachtige betrokkenheid’ 
en ‘presentie’ in sommige opleidingen genoemd, die tot op zekere hoogte overlappend zijn 
met DIG termen. We hebben in het Koersbeeld concepten als diversiteit, inclusie en ‘zich 
thuis voelen’, die ook in het studentenwelzijnswiel verwerkt zijn. Daarnaast is er 
Wereldburgerschap, wat als onderdeel DIG heeft. Er werd door een aantal respondenten in 
dit onderzoek kritiek geuit op de manier waarop de HAN diens beleid implementeert in de 
praktijk. Een geïnterviewde verwoordde het als volgt: “Wat nodig is, is ook meer structureel 
of systemisch nadenken over hoe verandering vorm te geven. Er wordt vaak niet veel 
nagedacht over de koers. Er wordt wel een koers bepaald, maar niet wat dat dan precies 
betekent voor de verschillende medewerkers en hoe dat dan in tijd en goed leiderschap vorm 
te geven. Meestal is het ad-hoc hoe het gaat. Er wordt niet gekeken wie binnen de 
organisatie daar al expertise op heeft of men weet dat gewoon niet.” (mm) 

Een medewerker heeft zijn bedenkingen bij het begrip ‘wereldburgerschap’ en hoe dat tot 
nu toe wordt ingevuld binnen zijn academie: “Wereldburgerschap is zo’n begrip dat op 
allerlei manieren kan worden uitgelegd. […] Ik vind onze invulling van Global Citizenship heel 
erg gericht op de well-to-do individualist, westers, links van het centrum, met een liberale 
houding. Het heeft het bovendien heel erg over Global en heel weinig over Citizenship. […] 
Citizenship brengt bepaalde rechten en plichten met zich mee. Als je burger bent van NL dan 
heb je bepaalde rechten en plichten […]. Als je kijkt naar hoe dat burgerschap in 
wereldburgerschap wordt vormgegeven, dan gaat het voornamelijk over de wereld en jouw 
plichten zijn heel erg, wat mensen in de wat meer rechtste hoek ‘gutmenscherig’ noemen, 
ofwel ‘virtue signaling’: ik ben zo vreselijk inclusief, wij zijn zo vreselijk goed bezig. (nn) 
 
Een andere medewerker geeft aan dat we meer moeten kijken naar wat we willen met 
inclusieve competenties, voordat we van alles gaan organiseren op dit vlak:  
“Nu gaat het eigenlijk altijd over ‘regelen’ en minder over ‘wat willen we?’. Dat staat 
natuurlijk wel af en toe op de agenda maar dan zijn het van die holle termen. Dat ‘Bildung’,  
daar was ik zo enthousiast over het eerste moment maar daarna ja werd het eigenlijk 
gewoon een soort van een holle term, dat vond ik zo jammer. […] Als we zeggen we willen 
inclusief zijn, wat vraagt dat dan? Zet dingen op een rij die iedere collega moet kunnen. Zorg 
dan ook dat ie ze kan. We hebben allemaal BKE en SKE moeten doen. Dat is dan toets 
vaardigheid. Maar we zouden natuurlijk ook inclusiviteit vaardigheid kunnen doen” uu 

Wat uit bovenstaande blijkt is dat er meerdere modellen en concepten in omloop zijn 
binnen de HAN die gaan over DIG en indirect over inclusieve competentie ontwikkeling, 
waardoor medewerkers soms door de bomen het bos niet meer zien. Naast dat 
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verschillende modellen en concepten elkaar in rap tempo opvolgen, wordt er volgens 
geïnterviewden weinig nagedacht over de betekenis van deze modellen voor medewerkers; 
hoe zij deze kunnen implementeren en wat zij daarvoor nodig hebben.  

4.2 Conclusies over DIG-definities, kaders en inclusieve competenties 

Zoals we zien zijn er veel verschillende ideeën en meningen over diversiteit en inclusie. De 
meeste HAN medewerkers die ik gesproken heb, vinden het een belangrijk thema, waarbij 
sommige collega’s het aan inclusieve competenties koppelen. De meeste opmerkingen 
hieromtrent gaan over organisatie breed beleid, doelen en doelgroepen.  

Er zijn meerdere modellen in omloop bij de HAN op welke wijze en via welke concepten 
inclusieve competenties kunnen worden versterkt, zoals we zagen: Bildung, 
Wereldburgerschap, Diversiteit & Inclusie, Gelijkwaardigheid. Dat schept verwachtingen en 
ook onduidelijkheid hoe deze zich tot elkaar verhouden en hoe deze in de praktijk te 
brengen. Bij gebrek aan definities vanuit de HAN, maken medewerkers hun eigen definities 
ingevuld door hun eigen ervaringen, kennis en belangen. Wat betreft definities kunnen we 
de werkdefinities hanteren van diversiteit en inclusie, die we eerder in de literatuur 
tegenkwamen, met dien verstande dat iedereen er in de praktijk een eigen draai aan geeft. 
Ook kunnen we stellen dat er binnen de HAN meer kennis en bewustzijn ligt op de zichtbare 
verschillen dan op de onzichtbare verschillen, dus hier is extra bewustzijn op nodig om 
mensen met onzichtbare verschillen te betrekken bij inclusie en bij maatwerk 
ondersteuning, die eventueel nodig is.  

Qua argumentatie waarom DIG-beleid nodig is, zien we dat de het legitimiteits- en 
gelijkheidsperspectief het meest werden genoemd. Daarom is er wat voor te zeggen om 
Gelijkwaardigheid toch op te nemen in de definities en het beleid DIG te noemen in plaats 
van DIG. Wereldburgerschap linkt aan DIG en wordt ook in het model van Global Citizenship, 
ontwikkeld vanuit de HAN, genoemd als een van de 9 onderdelen. Het Koersbeeld geeft een 
belangrijke legitimering voor inclusieve competenties.  

Wel blijft de HAN verantwoordelijk voor de ‘hete hangijzers’ die geïnterviewden aangeven: 

inclusief begrijpelijk taalgebruik op alle niveaus, beleid op taalnormen in het onderwijs, 

gedegen implementatie van beleid op gebied van diversiteit en inclusie; en duidelijk zijn over 

ondersteuning van doelgroepen. Dit vergt balanceren, want wat de ene medewerker 

inclusief vindt, is voor de ander veel te vergaand. Het gaat er minstens om dat minderheden 

extra opgezocht en gehoord worden om actief betrokken te worden in vernieuwing en 

verbetering en meer inclusie. Dus de HAN zal daar stappen in moeten nemen, wil die als 

inclusief werkgever en opleider worden ervaren door studenten en medewerkers.  

Het zou handig zijn om een lijst van gewenste inclusieve competenties te genereren zodat 
medewerkers weten wat er van hen verwacht wordt op dit gebied. Dan kunnen 
medewerkers zelf bepalen in hoeverre zij dan nog iets nodig hebben om deze competenties 
te ontwikkelen. Deze verkenning zal hiertoe kunnen bijdragen.  
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4.3 Argumentatie rondom inclusieve competentiesontwikkeling 

Argumenten die we eerder in HAN notities en activiteiten aantroffen die inclusieve 
competentieontwikkeling onderstrepen, waren voornamelijk de volgenden:  

- Inclusief beleid is nodig om de meer diverse studentpopulatie te bedienen.  
- We moeten specifieke doelgroepen studenten beter bedienen (bijv. eerste 

generatiestudenten en studenten met een migratieachtergrond) om gelijke kansen te 
creëren voor studenten met migratieachtergrond, en extra support voor studenten 
met een ondersteuningsvraag. Achterliggende reden is dat er veel studentuitval is  
(Maresch, 2016).  

- Een lagere ‘sense of belonging’ en studentenwelzijn (HAN, 2021) laten zien dat 
inclusieve competenties nodig zijn. 

Wat opvalt is dat de meeste argumenten op studentenwelzijn gericht zijn en positief. Ik 
kwam geen tegenargumenten tegen. Wel gaven sommige respondenten aan dat 
competentieontwikkeling alleen niet genoeg is; er zijn ook organisatieveranderingen nodig. 
Inclusieve competentie ontwikkeling zou HAN medewerkers ook veel op kunnen leveren 
richting werkplezier en kwaliteit. In interviews worden deze intrinsieke argumenten dan ook 
benoemd door meerdere medewerkers. Daarnaast worden ook externe redenen genoemd, 
die voor de HAN als organisatie van belang zijn om als onderwijsinstelling te kunnen 
overleven.  

Extrinsieke motivatie vanuit Vereniging Hogescholen en wet- en regelgeving 

Vanuit Vereniging Hogescholen en wetgeving zagen we al dat DIG-beleid en inclusieve 
competentieontwikkeling worden gepusht. Aandacht voor DIG groeit natuurlijk niet alleen 
binnen de HAN en de meeste hogescholen zijn al verder op dit gebied. In het Position Paper 
over inclusieve hogescholen van de Vereniging Hogescholen komt naar voren 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 
(Vereniging Hogescholen, 2022).  Het Position Paper kan een extrinsieke drive zijn om DIG-
beleid te onderstrepen en na te denken over inclusieve competentieontwikkeling, naast 
andere regel en wetgeving op gebied van HR en onderwijs. Daar lijkt de HAN gevoelig voor, 
daar ze de daar op acteert. Een ander extrinsiek argument is dat in de huidige arbeidsmarkt 
iedereen nodig is omdat er een tekort aan werknemers op de arbeidsmarkt dreigt. De HAN 
zal als werkgever andere groepen medewerkers moeten aantrekken, denkt een medewerker 
(ff), om voldoende personeel te behouden (een argumentatie vanuit het 
arbeidsmarktperspectief). 

De HAN heeft een externe maatschappelijke verantwoordelijkheid als onderwijsinstelling om 
segregatie en kansenongelijkheid tegen te gaan, zoals een geïnterviewde medewerker dit 
verwoordt: “het is echt een investering in onze toekomst. De samenleving is multicultureel en 
er zijn grote maatschappelijke problemen en dat manifesteert zich ook nu in de HAN.  We 
krijgen steeds meer bubbels en wij zitten steeds meer in onze eigen witte HAN bubbel… […] 
terwijl de kloof tussen arm en rijk steeds groter wordt […] Daar hebben wij iets mee te doen 
als HAN” tt 
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Daarnaast zien we de ontwikkeling van dalende studentpopulaties, waarbij diversiteit juist 
als kans kan worden gezien om andere doelgroepen studenten (meer) aan te trekken. Hier 
zien we dus nogmaals een functioneel argument vanuit een legitimiteitsperspectief om meer 
te doen met diversiteit en inclusie. Een respondent vertelt hierover het volgende: 
“Er is sprake van een dalend aantal studenten, maar de studentenpopulatie die nog steeds 
groeit in Nederland zijn mensen met een migratieachtergrond. Die wil je ook graag als eerste 
generatie studenten het HBO in krijgen. Uit onderzoek blijkt dat instroom vanuit deze groep 
daalt […] daarmee wordt het verschil tussen de haves en de have nots alleen maar groter. 
Dus als jij wil bijdragen aan het verkleinen van die kloof en tegelijkertijd ook je 
studentenpopulatie een beetje op niveau wil houden, dan moet je je natuurlijk juist ook heel 
erg op die groep richten. Dus je dient daarmee een maatschappelijk belang en je dient 
daarmee ook je eigen belang als Hogeschool.” tt 

Intrinsieke motivatie; medewerkerswelzijn 

Zoals een bezorgde HAN medewerker aangeeft is er sprake van een weinig inclusieve 
hogeschool daar er ongewenst gedrag is binnen de HAN en ongelijke kansen. Om er 
zorgvuldig op te acteren, moeten medewerkers meer inclusieve competenties hebben om 
goed te kunnen ingrijpen: “Overal worstelt men met diversiteit en inclusie, want men ontdekt 
dat men heel blank is en mannelijk; en er is een glazen plafond, voor vrouwen, maar ook voor 
kleur en voor religie […], zeker ook voor specialist needs, en dan hebben we het nog niet 
gehad over de LHBTQ […]. Deze medewerker hekelt de traagheid bij het HAN bestuur om 
hierop te acteren, omdat er procentueel te weinig gevallen van ongewenst gedrag zouden 
zijn. Deze respondent betwijfelt of veel medewerkers het melden als ze zich ongewenst 
behandeld voelen: “Het is altijd een ijsberg. Daaronder zitten er een hele hoop, die komen 
niet, die willen niet melden dus we moeten daar echt wel actie op ondernemen” (ww). Het 
niet melden zagen we eerder ook terug bij het onderzoek over onveiligheid binnen een 
academie. Meerdere respondenten gaven aan dat discriminatie en uitsluiting spelen op de 
HAN en dat dit een belangrijke reden is waarom er meer gedaan moet worden aan 
diversiteit en inclusie. De groepen die dit ervaren zijn meestal medewerkers/studenten van 
kleur, mensen met een migratieachtergrond, mensen uit de LHBTIQ+ groep en mensen met 
een fysieke beperking. Een buitenlandse medewerker benadrukt dat DIG onderdeel moet 
zijn van beleid en onderwijs op de HAN: “Why don't they [students] understand that even if 
none of us are gay or even if none of us have any gay friends or family members, it's not cool 
to make fun of people who are different? Why is it so difficult? And it's difficult because no 
one told them that it's bad. I think there are two problems here: One: the families; the way 
we raise our children. Two: the schools; the way we educate our students.” ll 
Dit zijn dus ethische argumenten op grond van het gelijkheidsperspectief: DIG-beleid is nodig 
om gelijke kansen te creëren, want iedereen zou een gelijke behandeling moeten krijgen op 
de HAN. Buitensluiting van verschillende groepen medewerkers, zoals mensen met autisme, 
mensen van kleur, mensen met een migratieachtergrond, vrouwen, het gebeurt allemaal op 
de HAN en wordt aangegeven door veel respondenten met voorbeelden. Dit is voor veel 
medewerkers de hoofdreden om DIG-beleid op te zetten. Het gaat dan om communicatie, 
maar daarnaast ook om regelgeving, vakanties en procedures binnen de HAN. Een voorbeeld 
van ongelijke regelgeving en procedures: “Je hebt bijvoorbeeld de kerstvakanties om eens 
iets te noemen en je hebt ook nog de ramadan. In de ramadanperiode tentamens plannen, is 
niet erg handig, zowel voor de studenten als voor de docenten en dan colleges op het eerste 
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uur zetten”[…]. “Dan hebben we nog solliciteren op banen met namen als Mohammed El 
Rashid; dus ook bij de HAN worden veel sollicitanten van tevoren geweigerd als mogelijk niet 
passend In het team - dat soort onderwerpen.” […] “en dan zie je dat mensen gaan 
solliciteren of er komen functies bij en dan wordt er soms niet geadverteerd. Dan in één keer 
blijkt die persoon die rol te krijgen terwijl jij misschien ook had gewild maar dat is dan een 
soortgenoot en dan is het argument dat die twee al heel makkelijk konden communiceren 
[…], dus het hele idee van dat je zo divers mogelijk moet zijn en dat je daar echt een 
meerwaarde van krijgt en dat je dus je kritische vervelende autist moet koesteren, dat zou 
veel meer moeten landen in de HAN.” ww  

Een ander argument wat soms in interviews naar boven kwam is dat, door meerdere 
perspectieven te gebruiken, je meer innovatiekracht creëert zowel onder docenten als 
studenten. Dit wordt ook vanuit sommige werkvelden benoemt, als een belangrijk voordeel. 
Daarvoor moet dan wel de competentie in huis zijn om deze verschillen te erkennen, 
herkennen en waarderen. Dit is een voorbeeld van een argumentatie vanuit een 
creativiteitsperspectief. Een Engelstalige medewerker verwachtte dat de HAN een definitie 
zou hebben, maar gaat het bij diversiteit vooral om nieuwe perspectieven die juist nodig zijn 
in een goed werkende organisatie: “First I don’t like to be stereotyped. Second, I really like 
viewpoint diversity […] For me diversity is instrumental: […] you can have a better 
organisation if there are a lot of people with a lot of different perspectives and those 
perspectives are discussed […] rr 

Sommigen zien de toegenomen diversiteit in de studentpopulatie als een uitdaging en willen 
meer ondersteuning richting studenten/medewerkers. Een van de respondenten verwoordt 
dit als volgt: “Want we hebben er wel last van; er komen steeds meer diverse andersoortige 
mensen binnen dan vroeger. Vroeger werd je in een malletje van de HAVO gezet en nu 
komen er allerlei types binnen met allerlei dingetjes, allerlei diagnoses en vaak roepen ze ook 
nog ‘rechten! ik heb recht op…’. ‘Er is ook wel een plicht’, zeg ik wel eens tegen een aantal 
mensen. ‘Ik snap dat je dit hebt, maar je hebt ook een plicht om je werk goed te doen of je 
studie goed te doen of respectvol met je docenten om te gaan’. […] Er zitten twee kanten 
aan. Daar hebben we nog wel wat winst te maken” ww 

Externe motivatie: PR en windowdressing 
 
De HAN heeft een duidelijk Koersbeeld met de drie pilaren Slim, Schoon en Sociaal, maar de 
vraag is zijn we wel zo Slim, Schoon en Sociaal als we zeggen te zijn? Daar hebben studenten 
en medewerkers hun twijfels over. Een geïnterviewde medewerker vindt dat er weinig 
verandert: “Als je kijkt naar hoe dat burgerschap in wereldburgerschap wordt vormgegeven, 
dan gaat het voornamelijk over de wereld en jouw plichten zijn heel erg, wat mensen in de 
wat meer rechtste hoek ‘gutmenscherig’ noemen, ofwel ‘virtue signaling’: ik ben zo vreselijk 
inclusief, wij zijn zo vreselijk goed bezig. […] Het is een beetje window dressing, in plaats van 
green washing, diversity washing, rainbow washing, ja! Een vlag ophangen, een vrouw in het 
bestuur, die mag dan net niet de thee zetten, dat gaat dan wat ver, maar alle minimum 
dingen die je kunt doen om goed te lijken en daar dan mee ‘celebraten’ hoe vreselijk goed je 
bezig bent, terwijl er natuurlijk eigenlijk heel weinig verandert.” Nn 
Twee studenten hebben eenzelfde zorg: “Als er posters hangen op de HAN, zie je best wel 
diversiteit op een poster staan. Dat is natuurlijk heel goed, maar hoe echt is dit? Ook een 



   

 

 33 

soort windowdressing dus eigenlijk? […] We kwamen tot de conclusie: wat zien wij er dan 
van terug? Wat is de werkelijkheid van die foto? En de werkelijkheid is, dat er nog best wel 
wat verbeterd kan worden.” HH/II 
 
Een geïnterviewde geeft aan wat het verschil is tussen intrinsiek en extrinsiek gemotiveerd 
DIG-beleid. Als de HAN extrinsiek gemotiveerd aanpassingen gaat doen, kan dat leiden tot 
meer stereotypering, wat dus een stap achteruit is wat betreft wederzijds begrip en 
competentieontwikkeling. Deze medewerker geeft de voorkeur aan intrinsieke motivatie 
rondom gelijke kansen voor iedereen en niemand kwetsen/buitensluiten: “People need to 
understand why diversity and inclusion at HAN is important. At the same time […] is pressure 
coming from different directions, and at some stage these people say: okay, we are under 
pressure, so we should do it. And if the reason we should do it, is only because we are under 
pressure, then we will end up doing things the way those multinational companies in 
advertisements do. We will do things and, in the end, we will make everything worse, instead 
of promoting diversity and inclusion, we will promote stereotypes.” “We should not do this 
for PR reasons […]. We shouldn't do this so that we will comply with the social norm or the 
government's request, which of course are important. But people need to understand that 
you can determine people's attitude by determining their feelings. If these feelings are 
constantly negative about something they are, it's going to be a big problem. […] I would 
explain to my students: I want you to all feel safe and celebrate it, because if anybody ever 
does anything against you or what you represent, I am going to react, because this school 
takes those things seriously”. ll 
 
Medewerkers’ argumentatie om inclusieve competentieontwikkeling te agenderen  
 
De belangrijkste argumenten om met inclusieve competenties aan de slag te gaan zouden 
dus niet zozeer externe druk van PR, regelgeving of maatschappelijke druk moeten zijn, 
maar meer intrinsieke redenen, die voor HAN medewerkers en studenten belangrijk zijn. Dat 
is verschillend per afdeling, werkveld en team, maar genoemd kunnen worden: 

- Insluiten en gelijke kansen bieden voor alle student- en medewerkersgroepen, om 
uitsluiting, stereotypering en discriminatie tegen te gaan (gelijkheidsperspectief).  

- Goed aansluiten bij onze studenten/medewerkersgroepen en zich competenter 
voelen als leidinggevende, docent, medewerker, bijv. door ‘goede’ gesprekken te 
kunnen voeren in het team of in de klas (creativiteitsperspectief) 

- Samenwerking en kwaliteit verbeteren binnen teams en afdelingen, zodat 
medewerkers zich meer thuis voelen bij hun teamgenoten en dus relaxter hun werk 
kunnen doen (creativiteits- en legimiteitsperspectief) 

- Rolmodellen van groepen in de maatschappij en studentpopulatie integreren om 
herkenning en vertrouwen te vergroten van alle groepen (legitimiteitsperspectief). 

De vier perspectieven genoemd in de literatuur waarom diversiteit en inclusie belangrijk 
zouden zijn voor de werkvloer (gelijkheids-, legitimiteits-, creativiteits- en 
arbeidsmarktperspectief) werden alle 4 benoemd door medewerkers, maar het meest wordt 
het gelijkheids- en legitimiteitsperspectief benadrukt.  
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5. BENODIGDE INCLUSIEVE COMPETENTIES VOLGENS MEDEWERKERS  

 
In deze paragraaf worden de resultaten weergegeven van interviews en dialoogsessies over 
wat medewerkers nodig achten aan inclusieve competenties. Aangezien dat voor een groot 
deel ten goede komt aan studenten, heb ik studenten gevraagd naar hun observaties en 
ervaringen met HAN medewerkers (paragraaf 5.1). Daarna volgt in paragraaf 5.2 per 
inclusieve competentie van de competentielijst uit de literatuur wat medewerkers daarover 
ervaren, in huis hebben of missen. In de laatste paragraaf, ga ik in op aanvullingen van 
respondenten en conclusies. 
 

5.1 Studentperspectief: gemis aan competenties 
 
Studenten hebben veelal te maken met student coaches en docenten en hun ervaringen 
geven aan dat inclusieve competenties bij HAN docenten en SLB-ers veelal ontbreken (zie 
bijlage 4 voor ervaringen in details). Zij noemen dezelfde competenties als die uit de 
literatuurlijst, behalve de competentie: Relaties en netwerken bouwen buiten je bubbel. De 
vraag is of deze voor HAN medewerkers als relevant wordt gezien, of uit de lijst kan.  
 
Studenten hebben hogere verwachtingen dan wat ze aan inclusieve competenties bij hun 
student coaches (SLB-ers) en docenten tegenkomen. Daardoor voelen studenten zich vaak 
niet begrepen, veroordeeld volgens een norm waar ze niet aan kunnen voldoen, voelen zich 
niet thuis of in het slechtste geval stoppen ze hun studie tijdelijk of helemaal. Het versterken 
van inclusieve competenties van HAN coaches en docenten is volgens de geïnterviewde 
studenten hard nodig, maar ook inzicht in onbewust stereotiepe of uitsluitende 
opmerkingen, aangezien die hard aan kunnen komen. Student coaches moeten volgens hen 
meer kennis hebben over waar informatie te vinden is binnen de HAN en naar wie door te 
verwijzen. Bovendien moeten student coaches bereid zijn om verder te denken dan 
beperkingen en in mogelijkheden mee te denken met de desbetreffende student, maatwerk 
te leveren, en extra moeite willen doen om iets nieuws uit te zoeken of te proberen. Daarbij 
moeten student coaches en soms docenten buiten de bestaande norm op zoek gaan, samen 
met de persoon in kwestie, naar oplossingen. Dat zou kunnen vallen onder de competenties 
status quo bevragen en gelijkwaardig samenwerken, maar zal explicieter benoemd moeten 
worden.  
Naast inclusieve competentieontwikkeling, hopen studenten dat op organisatieniveau 
structurele veranderingen gelijke toegang vergemakkelijken, zoals toegankelijke gebouwen, 
digitale middelen, een flexibele administratie en een van de opleiding onafhankelijk 
ombudsmens. De vraag is hoe medewerkers er zelf tegenaan kijken. 
 

 

5.2 Interview resultaten van HAN medewerkers over inclusieve competenties  
 

Als we kijken naar geïnterviewde medewerkers, zien we dat zij over inclusieve competenties 
verschillende ideeën hebben. Er zijn medewerkers die sommige inclusieve competenties 
missen, zien dat ze nodig zijn en deze graag verder willen ontwikkelen. Andere medewerkers 
vinden dat ze competent genoeg zijn en geen ondersteuning behoeven. Weer andere 
medewerkers vinden de focus op competentieontwikkeling alleen eenzijdig. Zij geven aan 
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dat er meer moet gebeuren op organisatievlak, zoals we ook bij studenten zagen in de vorige 
paragraaf.  
Hieronder volgen medewerkersverhalen, die in de context elke competentie weergeven uit 
de inclusieve competentielijst uit de literatuur (zie deel A). Voordat elke competentie wordt 
besproken geef ik in een balk aan om welke inclusieve competentie het gaat, wat houdings-, 
kennis- en vaardighedenaspecten zijn.  
 

Mens in context 
zien 

Menszijn centraal Diversiteitsfactoren 
kennen en kunnen 
toepassen 

Kruispuntdenken 

Actief present luisteren, 
samenvatten en doorvragen 

Kruispuntdenken en de andere 
vraag stellen 

 
Mens in context zien is de eerste competentie en die wordt door een aantal collega’s 
genoemd. “Er is heel veel aandacht voor elkaars verschillende achtergronden en interesse 
daarvoor. Er is een hele open cultuur. Als er een probleem is, dan wordt dat besproken, en we 
leren ook heel erg veel van onze cursisten moet ik zeggen.” (tt) zegt een geïnterviewde over 
diens team. Een andere medewerker vertelt over een situatie met studenten in de klas, 
waarbij een Nederlandse student institutioneel racisme alleen in Amerika ziet en zich niet 
bewust is van Nederlands institutioneel racisme. Hierbij gaat het over de internationale 
student in context zien en dat is complex: “Het is de mindset. Het gaat veel dieper natuurlijk. 
Het gaat veel meer over, nou, een leuk voorbeeld van onze eigen lessen. Ik heb een paar 
goeie icebergs geprojecteerd en een daarvan was van een Amerikaans meisje en toen zei een 
Nederlandse jongen: ‘het is een Amerikaan; ze is vergeten heel diep onder de zee 
‘institutional racism’ te schrijven’. [Ik zei:] ‘Ja, dat is goed, want dat is vrij erg daar, bijna net 
zo erg als hier.’ Het was een Nederlander en die had zoiets van ‘nee, we zijn hier vreselijk 
tolerant’. Ik zei: ‘nou als je nu hier allemaal klasgenoten hebt, die housing van ons hebben. 
Straks als ze [externe] housing nodig hebben, zou je voor de aardigheid een paar keer met ze 
mee moeten gaan en niet laten merken dat je Nederlands praat, dan gaat er een wereld voor 
je open.’ Het is zo vreselijk makkelijk, omdat we altijd bezig zijn met de wereldmedia, om die 
vinger te wijzen, maar wij zijn natuurlijk enorm institutioneel racistisch […] Community 
service, we hebben het bij de class wrap ups erover gehad hoe vreselijk moeilijk het is voor 
niet-Nederlandse studenten om community service te vinden en we helpen ze aan alle 
kanten”. nn 
 

Gelijkwaardig 
samenwerken 
met gevoel voor 
machtsverschil 

Samenwerkende 
houding  
Growth mindset 

In- en uitsluiting in 
groepen en 
onderliggende 
machtsmechanismen 
kennen tussen docent-
student en 
leidinggevende-
medewerker 
Inclusieve communicatie 

Overeenkomsten en verschillen 
herkennen 

Inclusieve communicatie. 
Goede gesprek aangaan  

 
Gelijkwaardig samenwerken: is sterk verschillend per team. In sommige teams gebeurt dit 
en gaat men het gesprek met elkaar aan, terwijl in andere teams de veiligheid ontbreekt om 
elkaar aan te spreken in een eerlijk gesprek. In het eerste voorbeeld zien we gelijkwaardige 
samenwerking: “We durven het elkaar ook wel te zeggen [in het team], als er iets niet 
aanstaat, zeggen we het elkaar. Dan kan het even klappen, dan is het later ook wel weer 

https://www.han.nl/over-de-han/onze-focus/fair-health/inclusief-onderwijs-en-werk/Def-Deel-A-Inclusieve-competenties-HAN-medewerkers.pdf
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goed. We hebben het ook als de een belt: ik ben ziek, dan blijven de anderen een paar uur 
langer zitten.”  cc 
Een andere medewerker geeft een omgekeerd voorbeeld in diens team, waarin 
medewerkers irritaties voor zich houden: “Dat heb je in mijn team, dan zeggen 
medewerkers: ‘dat hebben we al geprobeerd en dat werkte niet’. Dan krijg je institutioneel 
conservatisme. Dat was heel moeilijk voor onze nieuwelingen. Dat zijn toevallig ook nog 
mensen van buiten Nederland, die een vak willen herzien. Het fijne is dat ze het willen 
reviseren, maar dan zijn er natuurlijk wat oudere docenten die zeggen: dat hebben we 
allemaal al geprobeerd, toen werkte het ook niet en dan een onderonsje in het Nederlands 
erachter aan hebben van ‘dat gaat niet lukken, dat kan ik nu al zeggen’. Als je dat al mist en 
je hoort in de vergadering dat er achter je rug om wordt gesproken in een taal die je niet 
begrijpt, nou dat werkt niet goed, he?” nn 
 
Algemene uitsluitingsmechanismen die binnen de HAN worden genoemd door 
respondenten zijn zich beroepen op de norm ‘zo gaat het hier’, anciënniteit en academische 
titel. Nieuwe medewerkers of medewerkers met enkel HBO-diploma of een praktische 
opleiding worden soms minder serieus genomen. Nieuwe medewerkers hebben het gevoel 
dat ze geen ‘nee’ kunnen verkopen aan hun nieuwe leidinggevende waardoor te veel van 
hen gevraagd wordt. Er zijn binnen elke opleiding/afdeling specifieke in- en 
uitsluitingsmechanismen, in taalgebruik, in verschillende waardering van vakken of taken, 
die meer dan wel minder aanzien geven aan de medewerker of de docent die dat vak geeft. 
Zo hebben binnen de economische opleidingen, docenten van vakken als student coaching 
en vaardighedenonderwijs (softe vakken genoemd) vaak minder aanzien dan docenten van 
vakken, als marketing en accounting (die worden betiteld als harde vakken). Hierdoor 
worden collega’s en hun werk soms via grapjes minder gewaardeerd of gedenigreerd. Dan 
zijn er nog subgroepen binnen afdelingen, die elkaar de maat nemen en concurreren om 
middelen en aandacht, waarbij uitsluiting kan worden ingezet om een andere groep de loef 
af te steken. Joep Schrijvers geeft een overzicht van rattenstreken (Schrijvers, 2002) in zijn 
boek, die in organisaties vaak voorkomen. Zoals respondenten aangeven, bedient menige 
HAN medewerker zich bewust of onbewust van zulke streken. Soms zal een medewerker 
prettig samenwerken met andere collega’s en soms ondervindt diezelfde medewerker 
ronduit tegenwerking en uitsluiting. 
 

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 

Biases herkennen en erkennen: weinig normmedewerkers benoemen deze competentie. 
Blijkbaar zit hier een blinde vlek bij sommige HAN medewerkers, daar studenten hier 
duidelijk voorbeelden van hadden en internationale collega’s ook. Hieronder volgt een 
voorbeeld van een Engelstalige medewerker die aangeeft dat het lastig is om een andere 
mening dan de norm te verkondigen in diens team: “I don't have the regular opinions 
oftentimes. It's not a good workplace, if I feel excluded for asking a difficult question or 
disagreeing with what a popular opinion is. [Feeling excluded for those reasons happens] 
pretty often. I don't blame anybody for it, but what happens is: people like us, who are highly 
educated and have studied and taught in universities, have a narrowband of opinion. We're 
not used to thinking outside of it […].”  rr  
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We zagen meer voorbeelden van onbewuste bias in paragraaf 4.3 waar het voorkomen van 
stereotypering en uitsluiting als een van de redenen werd genoemd om beter te worden in 
inclusieve competenties. Hieronder geeft een medewerker weer hoe onbevooroordeeld 
luisteren ook te maken heeft met andere inclusieve competenties, zoals inclusieve 
communicatie, nieuwsgierigheid, empathie en zelfreflectie: “Nieuwsgierig zijn, niet 
beoordelend – niet gelijk met een oordeel komen, open vragen kunnen stellen, dat is wel een 
competentie. Vooral je oordeel weglaten eerst. Samen zoeken naar mogelijkheden en 
oplossingen. Eerlijk zijn (attitude) als het niet kan, want soms zit je vast in een schema en ook 
al wil je het graag, het gaat niet passen. Ook daar eerlijk over zijn en niet afrekenen op de 
persoon, maar op de mogelijkheden die wel of niet geboden kunnen worden.” “Soms hebben 
ze het zelf niet in de gaten, hoe bevooroordeeld zij zijn, hoe makkelijk het voor hen is 
geweest, wat iemand tegen kan komen. Dus inzicht krijgen in wat het betekent dat je 
weggaat uit een land, of dat je ontdekt dat je homo bent, dat is een verwerkingsproces van: 
shit, hoe ga ik hiermee om? Als je dat nooit hebt meegemaakt, kan je je daarin moeilijk 
inleven. Je kan daarover wel het gesprek aangaan en ook kijken naar je eigen verleden, je 
eigen ervaringen die daar enigszins op lijken, daar kwam je dingen tegen die misschien 
dezelfde impact hebben. Dus het gesprek aangaan en naar jezelf kijken. Heb je ervaring of 
ken je mensen met ervaringen, zodat je meer inlevingsvermogen krijgt”. gg 

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 

 
Relaties en netwerken buiten je bubbel bouwen: “Ook dat je die mensen [buiten je bubbel] 
in je netwerk kan toelaten. Sommige mensen hebben een kruiwagentje nodig, anders komen 
ze gewoon niet aan de contacten. Dat is ook belangrijk dat mensen dat begrijpen en daaraan 
mee willen werken, bewust worden wat het betekent om gemigreerd te zijn. [Het is ook 
belangrijk] dat je je netwerk meer openzet.” gg 
 
Een internationale docent mist transparantie over hoe relaties en procedures lopen binnen 
de HAN en hoe je dit netwerk kan gebruiken om verder te komen in financiële en carrière 
zekerheid. Hij geeft aan dat hij drie dingen mist: ten eerste empathie, ten tweede 
transparantie in carrièremogelijkheden bij de HAN en in opbouw financiële zekerheid in 
Nederland en ten derde mentoring voor mensen die dat willen: “Roslyn Artis has this 
‘Empathy framework’: a three-step process. It is one of the things that have been shown in 
evaluations to work. It’s first that you know to empathise there's it is also especially true for 
if we were talking about colleagues, first is empathy like to be able to see how people 
behave. Secondly, also transparency especially in career opportunities in the organisation. It's 
been now for a long time that I don't even know what my career options are and who gets a 
scale different from me and why. And there's no answer to that. There's no clear rules of 
engagement or no clear road map, for somebody who is not from the Netherlands and does 
not have implicit knowledge of those things. It's very hard to understand what the rules of 
engagement are, how far I can go, and what path I need to take - not in terms of life but at 
HAN specifically, in this organisation […]. What constitutes one scale over the other or one 
job over the other, and what are the expectations? This is completely not transparent; that's 
what I would really want. The third step, of what we called this Intentional Empathy 
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Framework of Roslyn Artis, is mentorship. In the end the only difference between my children 
and yours will not be what they can do, but what they had already. Every single way in which 
you would see immigrants left behind has something to do with money. It might have 
something to do with culture, but that's cleaned up in two generations and they move on. 
But it's usually money and to be able to understand financially and strategically in terms of 
clear strategy, that's important, but also transparency. So if I don't have a mentor (and of 
course it's been harder for women I've seen or minorities to find mentors), but if there's just 
transparency about the rules of the game… If I know them, I can mentor myself, but 
sometimes it's just not even that. So for me this would be very important. This is a framework 
that works and […] it works for everyone, without putting them in any boxes […]” rr 
 

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. 

 
Inclusieve communicatie: Een respondent reageert op mijn vraag naar inclusieve 
competenties met: “Heel erg belangrijk is dat je je kunt verplaatsen in een ander. We zijn 
snel geneigd om alleen vanuit ons eigen perspectief naar situaties te kijken, naar groepen. 
Als je echt inclusief bent, kan je een ander perspectief bevragen, de vraag stellen: waarom 
zegt een ander dat op die manier? Jezelf wel openstellen. Het is fijn en veilig om dezelfde 
mensen om je heen te verzamelen, dat is niet inclusief. Het vraagt ook een blik naar buiten en 
lef om over jezelf heen te stappen.” ss 
Voor veel medewerkers is het duidelijk dat empathie en nieuwsgierigheid belangrijke 
houdingen zijn, die in combinatie met vaardigheden als vragen stellen, perspectief wisselen 
en een zelf reflectieve houding kunnen leiden tot het begrijpen van de (logica/overtuiging 
van de) ander. Twee andere respondenten leggen verband tussen hun nieuwsgierigheid, 
contact en begrip: “Ik ben altijd heel nieuwsgierig, dus ik vraag altijd waar ze [studenten] 
vandaan komen, zulke dingen.  Ik vind dat gewoon heel leuk en met een aantal krijg je dan 
ook echt contact, zeker als ze al jaren hier zitten. […] Ik zit ook al heel lang hier. Ik heb met 
heel veel mensen een klik. […] Ik maak dan praatjes, ik zeg ook altijd beetje In het begin van 
het schooljaar komen ook nog wel eens ouders mee, hè, wat ik goed begrijp. Dan staan ze 
hier. En dan zeg ik ook altijd: als er iets is, dan kan je altijd bij ons terecht. Dan zie je die 
ouders vaak van, pfffje [opluchting]. Dat zou ik zelf ook hebben.” cc 
 
“Nieuwsgierig zijn naar elkaar is belangrijk. Ik merk dat mensen niet vaak dingen delen, over 
alledaagse dingen, hoe je kinderen opvoedt, hoe je tegen dingen aankijken. Het is meestal 
over werkdingen. Niet over het persoonlijke. […] Dat je met humor, niet zo heel 
zwaarmoedig, wel nieuwsgierig kan zijn, hoe los je dingen op? Dat je je realiseert; zo die doet 
dat ook wel. Als iemand dan 10 min. later is, dan is er veel meer begrip […] naar elkaar.” gg 
 
Een andere geïnterviewde praat over nieuwsgierigheid en twijfelt of dit een competentie is: 
“is het een competentie of een attitude? Dat is voor mij altijd een ding. Want op dit 
onderwerp: je kan wel doen dat je nieuwsgierig bent. Maar als je van harte niet nieuwsgierig 
bent, komt dit ook heel raar over. Het is een hele gewaarwording van zijn, van hoe je tegen 
mensen doet. Ik vind competentie bij dit thema heel moeilijk passen.” Gg In dit onderzoek is 
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een attitude onderdeel van een competentie en hebben we een nieuwsgierige 
attitude/houding dan ook bij inclusieve communicatie ondergebracht. Het lijkt 
vanzelfsprekend, maar uitwisseling over wat we verstaan onder competenties zal 
medewerkers helpen zich hier een weg in te vinden.  
 
Een medewerker vertelt over een situatie in het dagelijks werk, waar diversiteit van 
meningen en overtuigingen wordt benut: “Een recent voorbeeld: We hebben een stagiaire, 
een docent die in opleiding is. Zij begeleidt voor ons nu een cursusgroep Nederlands als 
tweede taal (NT2) en ze moet ook af en toe een project doen. De cursusdeelnemers mochten 
zelf een event bedenken en organiseren […] Het event wat ze verzonnen hadden was met zijn 
allen naar de eerste voetbalwedstrijd van Oranje kijken op de HAN. Daar hadden ze een 
mooie uitnodiging voor gemaakt, allerlei Oranje hapjes voor gemaakt, ze hadden een 
Nederlands voetballiedje geleerd. Voor die avond […] tijdens de les vroeg de docent van goh 
voetbal weten jullie ook wat er allemaal speelt? Kennen jullie de discussies rondom het hele 
WK in Qatar? Ja, hadden ze van gehoord. Toen kwamen de gesprekken over ‘One love’ […] 
De docent die ging ervanuit ja dat iedereen natuurlijk er ook heel erg mee eens was dat die 
One love band gedragen moest worden […] Dat was natuurlijk helemaal niet zo. Nee, wij 
waren onze westerse cultuur en westerse normen en waarden aan het opdringen, dus dat 
werd een heel ongemakkelijk lastig gesprek. Ik heb daarna nog met die stagiair een heel 
gesprek gehad daarover en het leerpunt voor haar was van: Het is wel heel goed om het te 
bespreken maar je moet van tevoren goed nadenken over hoe je dat doet en de tijd ervoor 
nemen en iedereen de ruimte geven en een veilige sfeer creëren waardoor iedereen ook dat 
durft te zeggen en verschillen er mogen zijn. Dat is een hele mooie spiegel, ook voor ons.  
Want als wij het daarover hebben met elkaar: wij zijn het soms best wel snel met elkaar eens 
en dan ga je misschien te gemakkelijk voorbij aan andere standpunten. Dus wij leren heel 
veel van onze cursisten. […] Onze doelstelling is […] van elkaar leren en dat verschillende 
meningen, visies er mogen zijn. We willen ook duidelijk maken - want het is ook onderdeel 
van inburgering – wat daarbij de Nederlandse wetgeving en het perspectief in Nederland 
hierover is. Dat is ook een belangrijk overkoepelend iets, waar iedereen uiteindelijk wel aan 
moet voldoen. Natuurlijk, je mag niet discrimineren. En als het [groepsgesprek] te groot is 
voor je, dan moet je het ook niet doen en dan moet je daar hulp bij inroepen.” tt 
 
Een respondent vertelt over inclusieve communicatie met studenten waarbij de ene keer 
feedback en de andere keer grapjes werkten: “Als je daar gaat zitten en bang bent, dan 
moet je daar niet gaan zitten. Want er komen ook wel studenten binnen: hoodie op, 
zonnebril op, dan denk je ook wel, oké?! Meestal als ze een zonnebril op hebben, dan vraag 
ik ze: ‘of ik straal?’ ‘Hoezo?’ ‘Je hebt je bril nog op’. ‘Oh sorry’, zulke reacties krijg je dan ook 
wel. Je weet op een gegeven moment ook wel tegen wie je iets kan zeggen. Er kwam laatst 
een student die zei ‘hé’ tegen mij. Ik zei ‘oké, hé?’ weet je wel, dus ik kaats het meestal wel 
gelijk terug, dus dat merken ze dan wel. ‘oh ja, sorry’ en dan is het goed. Bij bepaalde 
mensen weet ik gewoon, als ze binnenkomen dan weet ik het al, dan moet ik niet lollig gaan 
lopen doen of leuk, want dat gaat niet werken, of die worden boos.  Een ander komt al 
zingend om de hoek, daar zit je mee te kletsen, daar heb je leuk contact mee.” cc 
Een ander soort feedback komt in dit geval van eigen kinderen: “Thuis bij mijn dochters word 
ik ook regelmatig op mijn vingers getikt. Als ik iets zeg wat voor mij heel neutraal klinkt is dat 
voor hen alweer te veel te veel te veel in een hokje [… Een voorbeeld] is als ik zeg ‘iemand 
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met een Chinees uiterlijk’, dat mag ik al niet meer zeggen.  Dat is, ja, je zegt ook niet ‘iemand 
met een Europees uiterlijk’ zeggen ze dan.” ff 
 
Inclusieve competenties bevatten volgens een geïnterviewde expert waardering van 

verschillen (herkennen, erkennen, ruimte geven aan en hanteren van verschillen) en een 

open mind (zonder oordeel luisteren, opschorten van oordeel, vragen en checken of je 

elkaar begrijpt). Dit zijn eigenlijk basisvaardigheden, maar die zijn nu nog belangrijker 

geworden en niet altijd even makkelijk in de praktijk. Zij geeft ook aan dat er moed nodig is 

om verschillen bespreekbaar te maken of voor je mening uit te komen, zeker als die tegen 

het dominante verhaal ingaat. In medewerkersteams zouden er gesprekken kunnen plaats 

vinden over verschillen van inzicht en werkwijze: “Daar moet je met elkaar bewustzijn op 

creëren en dat is niet voorbehouden aan internationale studenten” […]. Daar mogen we ook 

oog voor hebben” (ee). Deze medewerker geeft dus al meerdere aspecten van inclusieve 

communicatie aan. Zij stelt bovendien dat diversiteit een negatieve bijklank kan hebben, 

maar verschil mag er wezen. Een bepaalde mate van homogeniteit is ook nodig. Opzoeken 

van het gemeenschappelijke (bijvoorbeeld dezelfde studie- of werkcontext) naast de 

verschillen, geeft ook verbinding. Hierbij werd door respondenten ook ‘waarderend 

communiceren’ als tool genoemd (De waardering, 2023). 

 
 

Status quo 
bevragen 

Moedige houding  
Open voor 
verandering en 
feedback 

Growth mindset 

Macht en positie weten 
en benutten  
Onderliggende 
machtsmechanismen 
kennen  

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

 
Status quo bevragen wordt benoemd door de volgende respondent: “In ieder geval out of 
the box denken, durven en lef tonen. Dat zijn wel competenties die heel belangrijk zijn; dat je 
niet rigide vasthoudt aan hoe het altijd is gegaan. Maar dat je ze op een andere manier kan 
leren denken. Dat willen we natuurlijk onze studenten ook meegeven. Dat is best een lastige 
natuurlijk, als je het zelf nog nooit hebt gedaan. […] Dat vind ik wel tekenend van deze tijd. 
Wij moeten studenten iets leren wat we zelf nog aan het ontwikkelen zijn.” Ff 
Een andere medewerker vertelt over wat er gebeurt als nieuwe medewerkers de huidige 
invulling van een module bevragen en willen veranderen binnen haar team: “We hebben 
natuurlijk een groep collega's die al lang werkzaam is [op de HAN] en die dingen op een 
bepaalde manier doen, zoals ze al heel lang doen en in hun beleving of gewoon altijd heel 
goed hebben gedaan. Dan komen er nieuwe jongere collega's, misschien met een andere 
achtergrond, met een andere visie. Die kunnen misschien dan ook wel eens kort door de 
bocht zeggen: nou hoe dit ooit is ontwikkeld? Belachelijk, bij wijze van spreken. Dus dat is 
ook niet zo aardig. Ik weet niet of dat letterlijk zo gaat, maar dat zijn dan wel dingen die op 
een gegeven moment bij ons terechtkomen en dat heeft dan nogmaals niet eens met 
culturele verschillen te maken, maar gewoon verschillen tussen jong en oud. Het is heel 
verschillend, want dit kun je eigenlijk niet generaliseren. Want we hebben collega’s die al 
lang voor de HAN werken en die altijd heel veranderingsbereid zijn en een hele open blik 
hebben en ook wat ouder zijn. Er zijn ook collega's die er al wat langer zitten en die denken 
[het is zo goed];..dat is echt heel verschillend.” ss 
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Er zijn nog een andere zaken, die genoemd worden, zoals Eerlijk zijn in gesprekken. Zie 
hieronder de uitleg van een respondent met een migratieachtergrond over het belang ervan:  
“Dat is waar het in de hele integratie misgaat, dat men niet eerlijk zegt dat bepaalde dingen 
gewoon niet kunnen. Er wordt een worstje voorgehouden, mensen hopen, hopen hopen en 
vervolgens vallen ze in een zwart gat, want het gaat toch niet gebeuren.”  
 
Dat je wel zoekt naar mogelijkheden, wel zeggen dat je hier eerst lager moet beginnen of een 
langere weg moet afleggen qua studie nog. En dat in een perspectief zetten, waar kies je 
voor? Kies je nog voor zoveel jaar opnieuw te gaan studeren, met alle frustraties van dien 
(want je hebt het al gehad je weet het al), of doe je iets heel anders, waar je nu al mee kan 
beginnen, op een lager niveau. Er moet meer uitleg gegeven worden wat wel en niet mogelijk 
is [in studiekeuzegesprekken]. Meer daarover het gesprek aangaan met nieuwe studenten: 
heeft dit wel zin? En weet je waar je aan begint […]. [Je moet] weten dat een studie in een 
andere taal, of met een ander soort beperking extra inspanning vergt. Dat is niet de schuld 
van de school/ of de overheid, of wat dan ook, nee, dit moet je accepteren. Ik zoek nog steeds 
in ‘de’ of ‘het’, dat blijft mijn leven lang. Ik formuleer soms dingen niet helemaal duidelijk of 
zuiver of wat dan ook. Deels heb ik dat geaccepteerd, wat maakt dat ik over een mail langer 
doe dan iemand anders. Ik kan wel de schuld geven van: het kost me veel te veel tijd, ik moet 
extra uren hebben, maar nee, het ligt ook bij diegene die dat zelf ervaart. Dat gesprek moet 
je aangaan. Ik voel dat - maar dat is invulling - Nederlandse mensen zonder beperking heel 
snel bang zijn om te discrimineren als je bepaalde dingen zegt. Ze zijn voorzichtig, daarom 
zeggen ze niks. Of toch alleen de goeie kant, terwijl dat eigenlijk erger is. […] Het gesprek 
blijven voeren en aangaan, het eerlijke gesprek en niet met een dubbele agenda van ik heb 
eigenlijk diegene nodig om mijn lessen te vullen, maar verder kan ik diegene niks anders 
bieden om zich verder te ontwikkelen.” gg 
 

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 

  

 
Veranderingen naar gelijke kansen: Deze competentie vinden veel medewerkers belangrijk, 
maar soms weten ze niet hoe waar ongelijkheid zit en hoe eventuele barrières te 
doorbreken. Een medewerker geeft aan dat het eerst analyse vergt waar ongelijkheid 
vandaan komt, alvorens in oplossingen te denken: “Dus het gaat niet zozeer over: We gaan 
het even oplossen of we allerlei tools waarmee je de kansen ongelijkheid kunt oplossen. Het 
gaat er eerst om naar de onderkant te kijken: hoe komt het [dat er kansenongelijkheid is]? En 
daar kritisch tegenover staan en kritisch naar jezelf durven kijken, zodat je langzaam maar 
zeker mensen creëert die die samenleving ook kunnen veranderen in plaats van alleen maar 
iets schoonpoetsen.” uu 
Een andere medewerker vertelt over ervaren onveiligheid bij medewerkers in haar team, 
wat ze zelf niet zag aankomen: “Misschien ook wel wat oog hebben voor wat er speelt in het 
team op dat gebied. Ik heb het zelf niet zo door, maar ik hoor wel eens in het verleden van 
collega's van een andere kleur gehoord van: ik voel me niet altijd veilig. Toen ik die 
opmerking hoorde dacht ik: oh, dat herken ik helemaal niet, ik herken het bij mezelf niet, 
maar ik herken het ook niet dat jij je niet veilig zou voelen […] Maar blijkbaar is er dan toch 
iets […] Ik was dus eigenlijk zelf verrast, hè, dus ik stond er wat naïef in. Ik denk altijd van: 
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‘nou het is toch goed geregeld?’. Maar ja, heb ik makkelijk praten vanuit een bepaalde 
privilege rol, die ik heb.” Ff 
Een andere medewerker vertelt over ongelijke kansen van buitenlandse studenten: “Ik heb 
nog wel eens medelijden met de buitenlandse studenten. Ik heb het idee dat ze toch nog wel 
vaak aan hun lot worden overgelaten […] Ik had laatst een meisje en die had kakkerlakken [in 
haar kamer]. Die had HAN huisvesting al gebeld en ze zaten er achteraan. Ik zei tegen haar: 
dat kan toch niet. Zegt zei: ‘ik kook al bij een vriendin’, en toen kwam ze een paar weken 
later. Toen zei ik: ‘nee toch niet weer?’ ‘ja’, zegt ze ‘dan zegt de reinigingsdienst dat ze zijn 
geweest en dan zijn ze niet geweest’. Had ze ook nog een brief gekregen, dat was echt 
schandalig, dat ze het misschien wel mee had gebracht. […] Ik zeg: ‘Ik weet niet meer wat ik 
voor je kan doen. Ik heb het nu doorgezet daarnaartoe, maar als het niet wordt opgelost, dan 
kom maar terug. Ik zei tegen [mijn collega’s]: ‘dan ga ik gewoon bij het CvB naar binnen, 
weet je wel, zo!’ […] Als je dan zelf in een vreemd land komt […] daar moeten we toch […] 
maar ja, ik roep dat al 17 jaar en ik erger me al 17 jaar; daar gebeurt gewoon in mijn ogen 
niet veel aan.” cc 
 
Aansluitmanagement heeft ook te maken met het creëren van gelijke kansen. Hier een 
voorbeeld van aansluit activiteiten speciaal voor MBO-ers: “Aansluitmanagement, daar 
hebben we volgens mij een heel onderdeel voor ingericht, wat zich bezighoudt met de 
doorstroom van middelbaar of MBO-onderwijs naar de HAN. Zeker vanuit het MBO komen ze 
diversiteit ook enorm tegen. Wat hebben die scholen nodig, wat zeggen ze daar, om die 
leerlingen naar de HAN te krijgen? Ga daar het gesprek mee aan en faciliteer dat. Een heel 
klein beetje doen we dat al voor de ROC’s.  Er worden workshops Nederlands en Engels en 
onderzoeksvaardigheden gegeven voor vierdejaars ROC studenten zie zich eerder al hebben 
aangemeld voor een studie bij de HAN. Want die hebben allemaal een taalachterstand in 
Nederlands, ook als ze gewoon Nederlandse autochtoon zijn. In het Engels hebben ze een 
zware taalachterstand. Maar het percentage mensen dat thuis geen Nederlands spreekt is 
best wel hoog ook in die groep. Dus wij laten ze kennismaken met het niveau Nederlands en 
Engels, waar ze mee te maken krijgen op de HAN. Ook vertellen we dat ze ondersteuning 
kunnen krijgen in de taalkamer. Het is allemaal in voorbereiding op. Ook om ze het gevoel te 
geven - want ze denken allemaal dat ze heel dom zijn, ja echt ze voelen zich echt wel minder 
en kijken heel erg op tegen dat HBO - om ze het gevoel te geven: jullie zijn hartstikke slim en 
je krijgt ondersteuning en natuurlijk kan jij het ook […],  meer vertrouwen erin […] in allerlei 
onderzoeken zien we natuurlijk ook terug dat die MBO-instromers bovenmatig vaak 
uitvallen; dat die jongens van Marokkaanse afkomst bovenmatig vaak uitvallen. Wat je kan 
doen is hen het vertrouwen geven; van jij kan het wel” tt 
 

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 

 
Inclusief leiderschap gaat onder andere over medewerkers betrekken in overleg. Dat 
gebeurt niet altijd. Volgens deze respondent, die als onderzoeker werkt bij de HAN, vertelt 
over leiderschap binnen haar lectoraat: “De lector is de lector. Het is hiërarchischer 
geworden en qua inhoud bepaalt de lector. Iedereen is welkom, maar wie mag hier aan het 
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woord zijn? In een gespreksrondje zijn de spreekbeurten onevenredig verdeeld. Er zijn 
bepaalde leden die dat [spreekbeurt] dan pakken; die dat altijd pakken. Onvoldoende praten 
we [over ons onderzoeksveld…] Ik durf haast mijn mond soms niet meer open te doen, wordt 
overruled. Ook omdat iemand zich op zijn teentjes getrapt voelt. […] ‘Kunnen we nu a.u.b. 
door’ wordt vaak gezegd in de meeting; bepaalde dingen krijgen meer aandacht.[…] Heb je 
een platte structuur dan doe je het samen. In de HAN is het een en al verborgen hiërarchie.” 
jj 
Inclusief leiderschap heeft ook te maken met gelijkwaardige samenwerking in het team en 
daarbij hoort dat teamleden en leidinggevende elkaar aanspreken op gewenst en ongewenst 
gedrag. Dat is, zoals deze leidinggevende aangeeft, best lastig: “Als het gaat bijvoorbeeld 
over die directheid […] een Nederlandse collega - zij is nogal direct - ik als Nederlander vind 
haar direct maar kan daar prima mee dealen - maar zij had overleg over een module. Ik was 
daar zelf niet bij, maar dat hoorde ik dus later terug. Zij was nogal direct tegenover een 
internationale collega […] en dat was bij die internationale collega echt […] een klap in het 
gezicht. […] Dit is een situatie waar ik bijvoorbeeld in mijn rol [als leidinggevende] wel mee 
[…] worstel want ik hoor dit dan via via... […] Kijk op het moment dat je er zelf bij bent, in zo'n 
situatie, is het natuurlijk heel makkelijk om iemand aan te spreken van: goh, ik snap wat je 
zegt inhoudelijk, maar de manier waarop komt wel heel heftig over […]. Ik vind in mijn rol dat 
ik daar nog iets mee moet. Maar ik ben wel aan het worstelen hoe dan.”(ss) 
 
Inclusief leiderschap gaat ook over een goede samenstelling in het team creëren, waardoor 
dominante verhalen bevraagd kunnen worden en andere verhalen beluisterd. Sommige 
geïnterviewden geven – net als studenten - aan dat het niet zozeer om competenties van 
medewerkers gaat, maar vooral om een diversere docentpopulatie  Hier volgt een voorbeeld 
van een geïnterviewde die aangeeft dat het niet alleen om competenties gaat, maar ook om 
herkenning en rolmodellen: “We hebben wel eens te maken gehad met een homoseksuele 
jongen uit Oeganda die eigenlijk wel stiekem gepest werd en toen hebben we daar Nevzat 
[Cingoz, HAN collega] bij gehaald. Toen heeft hij het over homoseksualiteit in Nederland 
gehad en dat deed hij op zo’n prachtige respectvolle manier. Misschien ook vanuit zijn eigen 
achtergrond, dat er ook beter naar hem geluisterd werd, dan als een witte juf dat had 
verteld” tt. Inclusief leiderschap vraagt dus van de leidinggevende inzicht in hoe 
machtspatronen in teams werken en hoe je daar verandering in kan brengen via inclusieve 
communicatie en aannamebeleid.  
 
Conclusies inclusieve competenties medewerkers 
 
De in dit onderzoek betrokken medewerkers (en studenten) geven aan dat zij inclusieve 
competenties belangrijk vinden om te hebben als HAN medewerker. Zij benoemen ieder 
andere inclusieve competenties in eigen woorden in de eigen HAN context. Niemand heeft 
hetzelfde lijstje. De een benadrukt empathie, de ander inclusieve communicatie en weer een 
ander ‘mens in context zien’. Leidinggevenden noemen het Gedragscompas als tool om 
gedrag bespreekbaar te maken, maar de meeste niet-leidinggevende medewerkers hadden 
hier nog niet eerder van gehoord. Bovendien bevat het Gedragscompas wel enkele maar 
niet alle inclusieve competenties.  
Medewerkers geven voorbeelden hoe ze deze competenties nodig hebben, of zelf nu al in de 
praktijk gebruiken. Sommige medewerkers hebben meer competenties in huis op dit gebied 
dan anderen. Medewerkers hebben over het algemeen een rooskleuriger beeld van eigen 
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inclusieve competenties dan wat studenten ervaren in contact met HAN medewerkers 
(voornamelijk hun student coaches en docenten). Medewerkers geven dan weer aan dat zij 
juist soms inclusieve competenties missen bij studenten. Soms worstelen ze zelf met 
situaties, vooral in de rol van leidinggevende of docent. Zelfreflectie is blijkbaar lastig daar 
beide groepen (zowel studenten als medewerkers) naar elkaar wijzen en minder naar 
zichzelf kijken of ze deze competenties in huis hebben.  
Inclusieve competenties die veel medewerkers en studenten van minderheidsgroepen 
noemen als belangrijk zijn status quo bevragen, gelijke kansen creëren en gelijkwaardige 
samenwerking aangezien ze daar juist competenties missen bij collega’s.  
Wel zijn veel medewerkers het eens met de geïnterviewde studenten dat de 
docentpopulatie nog te wensen over laat qua diversiteit en inclusie. Alleen beleid op 
competenties gaat niet voldoende zijn om resultaten te boeken. Ook in aannamebeleid zien 
medewerkers kansen voor versnelde diversiteit en inclusie.  
 

5.3 Link tussen competenties en medewerkersgroepen 

Welke competenties nu nodig zijn voor welke subgroep medewerkers wordt in deze 
paragraaf onderzocht. In deze verkenning werden een aantal medewerkersgroepen 
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.  

In twee rondetafelsessies in december 2022 werd gevraagd aan de aanwezige HAN 
medewerkers om een clustering te maken van competenties. Hen werd gevraagd welke 
competenties nodig zijn in welke rol/medewerkersgroep. De belangrijkste uitkomst van dit 
proces was dat alle vier de groepen in twee verschillende sessies het lastig vonden om 
verschillende competenties toe te wijzen aan specifieke medewerkersgroepen van de HAN. 
Ze kwamen na discussie in hun groep tot de conclusie dat alle HAN medewerkers alle 
competenties in enige mate nodig hebben.  
In elke groep is toch een poging gedaan en daar kwamen nog de volgende inzichten uit: 
 

1. Groep 1 heeft maar twee groepen kunnen linken aan competenties: Student coaches 
en Lesgevend personeel. Zij maakten een onderscheid tussen groepen die meer dan 
gemiddeld, gemiddeld of minder dan gemiddeld deze competentie nodig hadden, 
vergeleken met de andere groepen medewerkers. Zij kwamen tot de conclusie dat 
Student coaches bijna alle competenties meer dan gemiddeld nodig hebben, behalve 
Inclusief leidinggeven (wat minder dan gemiddeld nodig was). Voor Lesgevend 
personeel gold hetzelfde; bijna alle competenties werden meer dan gemiddeld nodig 
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geacht, behalve Inclusief leidinggeven (minder dan gemiddeld). Mens in context zien 
en Netwerk buiten je bubbel werden als gemiddeld belangrijk geacht voor beide 
groepen. 

2. Groep 2 worstelde met de opdracht en kon geen ordening aanbrengen. Wel hebben 
zij medewerkersgroepen geclusterd. Er zijn ook nieuwe competenties toegevoegd: 
Sorry zeggen/fouten durven maken; Overeenkomsten kunnen zien, naast verschil; en 
Verschillen erkennen en waarderen. Zij misten vooral het waarderen en gebruiken 
van verschillen en overeenkomsten in de al bestaande lijst van competenties.  

3. Groep 3 maakte een top 3 van wie de competenties het meest nodig hadden, terwijl 
ze ook tot de conclusie kwamen dat alle groepen een inclusiviteitstraining nodig 
hadden. Ze waren niet helemaal klaar met de opdracht, maar wat je kan zien aan hun 
poster (zie figuur 10) is dat er meer lijnen gaan naar de Student coaches, die 
competenties nodig hebben als: Herkennen van bias, Inclusieve communicatie en 
Mens in context zien. Ook de Academie Directeuren hebben 3 links naar 
competenties: Inclusief leiderschap, Status quo bevragen en Gelijkwaardige 
samenwerking met gevoel voor machtsverhoudingen. Voor meer links zie figuur:  

 

 
Figuur 10: Flap-over groep 3 competenties en medewerkersgroepen 

 
4. Groep 4 worstelde ook met de opdracht. Ze begonnen met de vraag welke 

medewerkersgroep eigenlijk geen inclusieve competenties nodig had en ze kwamen 
tot de conclusie dat er geen groep was die geen inclusieve competenties nodig had. 
Uiteindelijk hebben de deelnemers een ordening aangebracht in wie meer en minder 
invloed had binnen de HAN. Zij vonden dat de categorieën medewerkers met meer 
invloed (leiders en managers) meer verantwoordelijkheid zouden moeten nemen en 
meer competenties zouden moeten hebben (zie figuur 11). De competenties aan de 
linkerkant zijn van toepassing op alle medewerkersgroepen, te weten: Empathisch en 
nieuwsgierig zijn, Gelijkwaardig samenwerken met gevoel voor machtsverschil, 
inclusieve communicatie. De competenties in het midden zijn Intercultureel sensitieve 
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benadering, Mens in context zien, Biases erkennen en herkennen en Relaties en 
netwerken buiten je bubbel bouwen van toepassing op categorieën daarboven 
(teamleaders, docenten/ tutoren, student coaches/psychologen en interne HAN 
servicemedewerkers) en rechts van het midden. Inclusief leiderschap, Veranderen 
naar gelijke kansen en Status quo bevragen zijn competenties die alleen voor de 
medewerkersgroepen aan de rechterzijde van toepassing zijn, nl.  CvB, managers, 
(HR en Financiën, beleids-)staf, onderzoekers, lectoren en advocaten, de laatste 
zijnde een nieuwe categorie medewerkers. Dus hoe meer invloed des te meer 
verantwoordelijkheid en des te meer inclusieve competenties nodig om dit voor 
elkaar te krijgen. Het is de vraag of dit zo gevoeld wordt door desbetreffende 
medewerkersgroepen.  

 
Figuur 11: Flap-over groep 4: competenties en medewerkersgroepen 

 

 

5.4 Conclusies over inclusieve competenties  
 
Na een plenaire bespreking van deze verschillende resultaten kwamen er gezamenlijke 
aandachtspunten uit, die overgenomen worden als conclusies: 

− Alle HAN medewerkersgroepen hebben in enige mate alle competenties nodig om 
inclusief te kunnen werken. De een in de ene context misschien soms meer, dan in 
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een andere context, of dan de ander, maar zelfs de externe cateraar zal deze 
competenties nodig hebben om inclusieve maaltijden te bereiden en aan te prijzen.  

− Student coaches voor studenten en teamleiders voor medewerkers worden beiden 
als sleutelgroepen gezien en zij hebben inclusieve competenties meer nodig, daar zij 
voor resp. studenten en medewerkers een inclusief resp. leer- en werkklimaat 
kunnen creëren. Docenten zijn als derde groep essentieel volgens de deelnemers, en 
zij hebben meer Inclusieve communicatie nodig dan anderen.  

− Volgens sommige deelnemers hebben CvB, academiedirecteuren, managers, staf en 
lectoren meer invloed en dus meer verantwoordelijkheid te nemen in DIG en 
inclusieve competentie ontwikkeling. Zij hebben dan ook meer competenties nodig 
dan de andere medewerkersgroepen, zeker waar het gaat om Inclusief leiderschap, 
Verandering naar gelijke kansen en Status quo bevragen.  

− Als nieuwe groep zien we hier de advocaten. Deze zijn in dit onderzoek niet 
meegenomen, ook al zijn ze wellicht een groep die een ander perspectief kan geven 
op DIG en andere competenties belicht. 

− Vier nieuwe vaardigheden worden in de lijst uit de literatuur toegevoegd: Sorry 
zeggen/fouten durven maken; Overeenkomsten kunnen zien naast verschil; en 
Verschillen erkennen en waarderen. Eerlijkheid in gesprek voortkomend uit de 
interviews als competenties, worden ook toegevoegd aan de lijst. Transparantie in de 
organisatie is meer een behoefte die zal worden meegenomen naar de scenario’s om 
inclusieve competenties te bevorderen.  

− Uit de discussie kwam ook naar voren dat Empathisch en nieuwsgierig zijn kan 
worden toegevoegd aan Inclusieve communicatie, daar het toch meer een 
houdingsaspect is van interculturele communicatie en niet een aparte competentie.  

− Ook is interculturele sensitiviteit niet meer als een aparte competentie in de tabel 
opgenomen, maar onderdeel geworden van Inclusieve communicatie. Uit de 
rondetafelbijeenkomsten kwam het inzicht dat als er een aparte competentie is voor 
interculturele sensitiviteit, we dan culturele diversiteit over benadrukken ten 
opzichte van andere aspecten van diversiteit, waarmee cultuur bias wordt 
gegenereerd. Door het op te nemen in inclusieve communicatie heeft culturele 
diversiteit een gelijkwaardige positie ten opzichte van andere vormen van diversiteit. 

 

De aangepaste competentielijst inclusief werken met houdings-, kennis en 
vaardighedenaspecten komt er dan zo uit te zien:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 48 

Competentie  Houdingsaspecten  Kennisaspecten  Vaardighedenaspecten  

Mens in context 
zien  

Situationeel menszijn 
centraal  
 

Diversiteitsfactoren 
kennen en toepassen  
Kruispuntdenken  

Kruispuntdenken; de andere 
vraag stellen; Overeenkomsten 
ontdekken naast verschillen 

Gelijkwaardig 
samenwerken  

Willen samenwerken  
Gelijkwaardig willen 
zijn 

 

In- en uitsluitingspatro-
nen en 
machtsmechanismen in 
groepen en communicatie 
kennen 

 

Overeenkomsten en verschillen 
herkennen, erkennen en 
waarderen; Inclusieve 
communicatietechnieken; 
Goede eerlijke gesprekken 
aangaan; Feedback geven en 
ontvangen 

Biases 
herkennen en 
erkennen  

Informed-not-knowing 
houding  

Kennis van jezelf en van de 
ander; Herkennen van 
bias; culturele patronen 
kennen 

Herkennen en bevragen biases; 
parkeren bias; 
Oordeel uitstellen en 
interpretatie checken 

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  

Informed-not-knowing 
houding;  
Open houding; 
Reflectieve houding; 
Empathische en 
nieuwsgierige houding  
 

Empathie oefeningen  
Story telling en  
Interviewtechnieken 
kennen; Patronen in 
communicatie kennen  

Luisteren, samenvatten, 
doorvragen; Verschillen 
erkennen en waarderen; 
Kunnen wisselen van 
communicatiestijl; Sorry 
zeggen; Empathie en respect 
voor mensen met andere 
normen/waarden/overtuiging;  
Oordeel uitstellen en 
onbevooroordeeld 
interpreteren; Interviewen 

Status quo 
bevragen  

Moedige houding   
Open voor verandering 
en feedback  
Growth mindset 
Focus op 
mogelijkheden en niet 
op beperkingen;   
  

Macht en positie kennen 
en benutten; theorieën 
over discriminatie, 
microagressie en racisme 
kennen; machtsmecha-
nismen kennen in groepen 
en communicatie 

Reflectief vermogen   
Het ‘goede gesprek’/’hot’ 
moments aangaan; Feedback 
ontvangen en geven; 
Strategische vaardigheden 

Gelijke kansen 
creëren   

Wereldburger willen 
zijn; 
Veranderingsbereid 
zijn; Fouten durven 
maken; Open naar 
ervaringsdeskundigen 

Definities & modellen DIG 
wereldburgerschap  
Duurzaam 
verandermanagement  
Inclusieve 
onderzoeksmethoden 
Evidence based tools & 
interventies voor meer 
inclusie en gelijke kansen 

Verandervaardigheden  
Omgaan met onzekerheid en 
diversiteitsmoeheid; Sorry 
zeggen; Inclusief onderzoek 
doen 

Inclusief 
leiderschap  

Open houding naar 
iedereen 

Rolmodel willen zijn  
Mensen werk gunnen 
die niet aan je beeld 
van normmedewerker 
voldoen 

Teamgesprekstechnieken 
en individuele coachings-
tools om verschil te 
waarderen; Kennis van 
HR-tools om teams 
diverser te maken; 
Teambuildingstechnieken 

Reflectief vermogen  
Het ‘eerlijke gesprek’ aangaan 
/’hot moments’ aangaan; Derde 
oor en oog voor teampatronen; 
Tussenruimte en 
teambuilding faciliteren; 
Normontregeling 

Figuur 12: Inclusieve competenties bij de HAN 
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Als we deze competentielijst naast het HAN Gedragscompas leggen zien we dat het 
Gedragscompas geen compleet beeld geeft van een inclusief competente HAN medewerker. 
Als het Gedragscompas veelvuldig gebruikt wordt, en inclusieve competenties belangrijk 
worden geacht, zou het compas aangepast kunnen worden. Daarnaast zou het onder alle 
medewerkers bekend moeten worden gemaakt en besproken moeten worden en 
geïnventariseerd: Waar is men al op dit niveau en waar nog niet en wat heeft met nodig om 
daar te komen? 
 
Zoals we uit zowel studenten als medewerkers begrepen, zal het van belang zijn om naast 
inclusieve competentie ontwikkeling ook te kijken naar organisatie systemen, structuren en 
procedures om meer inclusiviteit te bevorderen, want zoals we zowel bij studenten als bij 
medewerkers zagen: het zit hem niet alleen in de inclusieve competenties van medewerkers. 
Als we kijken naar belangen, dan zou het wel eens kunnen zijn dat medewerkers met de 
meeste invloed het meeste baat hebben bij het handhaven van de status quo. 
Geïnterviewden die onder deze groep vallen zeggen veranderbereid te zijn, maar willen dat 
binnen bestaande kaders vormgeven. Ze laten niet zien dat ze veranderingen buiten de 
bestaande organisatiestructuren en procedures willen en als daarnaar gevraagd wordt, 
worden ze uiterst voorzichtig in formulering. Deze bestuurlijke laag zal waarschijnlijk externe 
druk en andere input nodig hebben, wil zij zelf inzien dat organisatiestructuren en 
procedures ongelijkwaardig zijn en daar moeite voor willen doen om die te veranderen.  
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6. HAN SCENARIO’S OM INCLUSIEVE COMPETENTIES TE VERSTERKEN  

 

6.1 Inleiding scenario’s uit literatuur 
 
Inclusieve competentieontwikkeling is nooit af. Het is een continu en dynamisch proces, met 
allerlei betrokken partijen: studenten, medewerkers, staf, managers, CvB en externe partijen 
(cateraars, werkvelden, ouders, gemeenten, Ngo’s). In deze verkenning wordt gezocht naar 
scenario’s, goede voorbeelden, of wel ‘best practices’ en ‘best approaches’ hoe inclusieve 
competenties te versterken onder HAN medewerkers.  
 
Uit literatuurstudie in deel A van deze verkenning vonden we op drie niveaus scenario’s om 
te werken aan inclusiviteit in het hoger onderwijs: macro-, meso-, en microniveau (zie figuur 
13).  
 

Macroniveau:  
HAN bestuur en staf 

Mesoniveau: Teams en 
leidinggevenden 

Microniveau: Individuele 
medewerkers 

* Visievorming DIG beleid van 

bestuur: inclusief verhaal iedereen 

* Investering in een langdurig 

cultuur verandertraject 

* Onafhankelijk DIG team vlak 
onder CvB als aanjager 

* Inclusief HR beleid  

* Aansturing op vertaling van 

beleid naar team en 

stafdoelstellingen 

* Investering in delen kennis en 

ambassadeursnetwerk om 

draagvlak te vergroten 

* Informatieverzameling 

diversiteit medewerkers en 

studenten 

*Samenwerking met DIG-partners 

* Duidelijke grenzen wat wel en 

niet kan binnen de HAN 

 

Leidinggevenden als rolmodel 

en aanjager DIG-

teamdoelstellingen 

 

Ondersteuning van 
leidinggevenden op 

diversifiëring samenstelling 

teams 

 

Ondersteuning van 

leidinggevenden in creëren 

inclusieve werkomgeving 

 

Ondersteuning teams om 

diversiteit en inclusie te 

benutten 

 

Ondersteuning in diep-

democratische 

besluitvormingstechnieken in 

teams 

 

Ondersteuning in 

ontwikkeling van DIG-

competenties 

 

Ondersteuning op 
communicatieve 

vaardigheden 

 

Ondersteuning in zien en 

horen van minderheden 

 

Draagvlakvergroting via 

delen en 

ambassadeursnetwerken 

 

Facilitering van meer 

tussentijd en aandacht voor 

elkaars kwetsbaarheid  

 

Figuur 13: Scenario’s voor inclusieve competenties vanuit de literatuur 
 
We leggen in de volgende paragrafen de uitkomsten uit dialoogsessies en interviews naast 
deze lijst van scenario’s om te kijken of deze scenario’s ook houtsnijden binnen de HAN. We 
kijken welke scenario's herkend en vertaald worden naar de HAN situatie, of er nieuwe 
scenario's genoemd worden en of er scenario's onbenoemd blijven. Per paragraaf wordt 
ingegaan op een specifiek niveau binnen de HAN. In paragraaf 6.2 geven we scenario’s op 
macroniveau aan van bestuur, hoger management en staf. In paragraaf 6.3 focussen we op 
mesonniveau van teams en leidinggevenden (mesoniveau) en in paragraaf 6.4 op individueel 
medewerkniveau (micro). Na de drie niveaus te zijn langsgelopen worden in paragraaf 6.5 
resultaten uit twee rondetafelbijeenkomsten weergegeven. In deze bijeenkomsten werden 
gevonden scenario’s gevalideerd door twee nieuwe groepen medewerkers. In de laatste 
paragraaf (6.6) worden conclusies getrokken. 
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6.2 Scenario’s op macroniveau: Bestuur, management & staf  
 
Scenario’s uit dialoogsessie op macroniveau 
 
Er zijn meerdere dialoogsessies gehouden met medewerkers (en soms ook studenten) en 
daaruit kwamen een aantal scenario’s naar voren die op macroniveau belangrijk zijn volgens 
de deelnemers als het gaat om ontwikkeling van inclusieve competenties. De HAN als 
maatschappelijk betrokken werkgever zou er voor alle medewerkers moeten zijn, niet alleen 
voor lesgevend personeel. Scenario’s die genoemd werden waren: 
 

• Structureel meer geld en tijd voor D+I (personen opzetten) 

• Centraal D&I beleid op HAN niveau, maar ook decentraal op opleidingsniveau 

• Inclusief taalbeleid met taalgebruik waar eenieder zich in kan vinden 

• Inclusief leiderschap bevorderen 

• HAN studiedagen wijden aan Diversiteit en inclusie 

• Doelgroepen en ervaringsdeskundigen betrekken, bijv. via talencentrum 

• Meer en beter onderzoek onder medewerkers en studenten doen 
 
Meer onderzoek doen onder medewerkers en studenten werd nog niet genoemd in de lijst 
van figuur 13 en zou kunnen worden toegevoegd.  
In een van de dialoogsessies werden ook ideeën geopperd over hoe inclusiever te handelen 
richting studenten. Resultaten worden hieronder gegroepeerd weergegeven:   

− Scholing/training van studenten (professional skills) en informeren, bijv. 
"geschiedenisles"/training over verworvenheden en delen van veranderingsproces 

− Uitwisseling over lesmateriaal en lesvormen en taal aanpassen en waar nodig 
alternatief bieden om iedereen te bereiken. Diverser onderwijs i.p.v. standaard en 
maatwerk voor alle studenten bieden 

− Doelgroepen en ervaringsdeskundigen betrekken, bijv. internationale studenten 
meer betrekken 

− Informeren docenten/coaches 

− Onafhankelijk DIG loket/aanspreekpunt en per academie  
We zien dat voor studenten inclusieve competenties van docenten en student coaches 
belangrijk zijn in begeleiding en onderwijs. Studenten zelf zouden ook getraind moeten 
worden.  
 
De meeste ideeën komen neer op beleid rondom scholing, training, doelgroepen en 
ervaringsdeskundigen betrekken en uitwisselen over lesmateriaal en -vormaanpassingen. 
Het belang van maatwerk wordt benadrukt voor alle studenten.  
Als we naar de interviewresultaten kijken zien we dat alle in paragraaf 6.1 genoemde 
scenario’s uit de literatuur worden genoemd door medewerkers waarbij nog een aantal niet 
genoemde scenario’s erbij komen. Hieronder lopen we de scenario’s langs op macroniveau.  
 
Visievorming DIG-beleid van bestuur: inclusief verhaal voor iedereen  
Dat visie en beleidsvorming rondom DIG nodig is, zien we zowel terug in de antwoorden van 
de dialoogsessies als in de interviewverhalen. Respondenten geven aan dat ze verwachten 
dat het CvB beleid maakt op DIG vlak, omdat ze de invloed hebben, die daarvoor nodig is: “Jij 
hebt een taak en je hebt macht als CvB. Je kan dingen afdwingen en zeggen hier moeten we 
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iets mee. […]”  (mm) of een andere medewerker: “Ik zou zeggen: wat heb je eigenlijk nodig 
als je ook iets met het thema inclusiviteit wil doen; hoe kan je dat dan goed gedegen 
ophangen? Dan heb je eigenlijk gewoon ook beleid en uitgangspunten nodig.” kk 
“Ik denk dat er […]  beleid op moet komen van wat verstaan we nou onder diversiteit, wat 
verstaan we nou onder inclusie, en wat voor statement nemen we daar nou over in, om dat 
ook überhaupt naar buiten te communiceren. Het heeft binnen ons team nu geen prioriteit 
maar je kan allerlei interventies […] bedenken om inclusie meer te borgen. In het wervings- 
en selectieproces zou je dat kunnen doen door andere manier van solliciteren; Niet meer het 
traditionele CV, maar dat je veel meer gaat kijken op competenties of kwaliteiten van 
kandidaten. Maar dat heeft best grote gevolgen voor het hele proces en hoe je beoordeelt en 
ook de medewerking van managers nodig. Die moeten daar dan ook voor openstaan. […] Als 
je hier echt invulling aan wil geven, dan moet er ook prioriteit aan worden gegeven en tijd 
voor vrijgemaakt worden als het gaat om het werven, om inclusie in het selectieproces te 
verweven.” oo 
 
DIG-beleid moet er komen en niet in vage termen, maar met duidelijke indicatoren, zoals 
een respondent het verwoordt: “Als we dan […] vragen stellen bij het CvB: wat zijn de key 
performance indicators? […], dan krijgen we nooit een antwoord. Want je zou kunnen 
zeggen: het medewerkerstevredenheidsonderzoek zou zus en zo moeten zijn, de 
verzuimcijfers van de bedrijfsarts zouden zo moeten zijn.” ww 
Aangezien het een verandering is voor sommige medewerkers, zullen zij ondersteund 
moeten worden en daarvoor moeten investeringen worden gedaan, maar moet er ook 
openheid zijn over gewenst en ongewenst gedrag. Dat is iets wat nog niet overal gebeurd 
binnen de HAN volgens deze respondent: “Dus de cultuur van […] mekaar aanspreken in een 
constructieve positieve zin, dat doen we niet bij ons in de cultuur. Ik ga je helpen om het 
anders aan te pakken, cursusondersteuning, dat zijn de handvaten of het gedrag, wat in het 
beleid ergens moet staan en het beleid moet kloppen” ww 
 
Dus prioriteit en investering zijn dan ook belangrijk om het DIG-beleid van de grond te 
krijgen en inclusieve competenties van medewerkers te versterken. Veel medewerkers 
gaven verder aan dat het niet alleen om competentie ontwikkeling gaat van huidige 
medewerkers, maar dat centraal beleid nodig is waarin het topmanagement meer sturend 
en eisend is richting directeuren en teamleidinggevenden: 

− Inclusief HR-beleid voor diverser personeelsbeleid (met een inclusievere 
sollicitatieprocedure) met in- en doorstroommogelijkheden voor nieuwe 
medewerkers  

− Toegankelijke huisvesting 

− Inclusief taalbeleid: communicatie meer is aangesloten op diverse populatie. 

− Communicatie-uitingen van de HAN inclusiever qua representatie en inhoudelijk, 
waarbij DIG ook wordt uitdragen op Open dagen en de “Ik hoop dat er vanuit staf 
echt een heel duidelijk signaal komt richting het bestuur van: prima, al deze 
opdrachten om beleid te maken, maar weet dat zonder het SMART te maken en 
zonder middelen wij niet verwachten dat er veel verandert. […]. Ik vind wel dat staf en 
directeuren wel wat meer van zich mogen afbijten. Je had ook kunnen zeggen: we 
nemen deze opdrachten alleen maar aan als er ook boter bij de vis zit […]. Ik zou wat 
meer ballen willen zien.” tt 
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Als we ingaan op een van deze deelscenario’s, inclusief taalbeleid, dan gaat dat niet alleen 
over aanspreekvormen, maar ook over toegankelijk taalgebruik voor iedereen, welke talen 
(Nederlands, Engels, Arabisch) gebruikt worden en taalnormen. Het zou mooi zijn als de 
huidige kaders bevraagd worden en er meer inclusief beleid voor wordt gemaakt. Hieronder 
wordt dit duidelijk door de input van medewerkers. Wat betreft terminologie en 
aanspreekvormen zijn er onder medewerkers geregeld vragen en twijfels, bijv. wat 
neurodiversiteit is en hoe studenten aan te spreken. Meerdere geïnterviewden voelden zich 
onzeker over de te gebruiken terminologie en zij waren bezorgd het verkeerd te doen en 
mensen daarmee onbewust te kwetsen. Zij willen iedereen aanspreken en niemand voor het 
hoofd wil stoten. Welke voornaamwoorden moet ik gebruiken in de OS/OER, vraagt een 
beleidsmedewerker, die leeruitkomsten moet beschrijven. Gebruik je ‘de student’ of 
‘hij’/’zij’/’hen’? Een geïnterviewde zegt hierover dat het wel lastig is om goed leesbare taal 
te behouden en tegelijkertijd inclusief te zijn: “Ik had dus lesgegeven over ‘Schrijven voor 
kinderen’ en daar zat iemand in de klas, die was non-binair. Die wilde dat ook graag in het 
verhaal doen, dus ik denk; nou gaan we het krijgen, hè, alle hennen en die. Absoluut 
onleesbaar wordt het dan, dacht ik. Maar vervolgens heeft die student een verhaal 
geschreven... en als je de juiste woorden kiest, dan is het een gewoon verhaal. De 
consequentie is wel dat iemand die niet weet dat over een non-binair iemand gaat, dat 
helemaal niet ziet, maar dat is misschien ook precies wat moet. Daarom zeg ik studenten ook 
altijd, ik wil nooit hij/zij zien. Gebruik consequent ‘hij’ of gebruik consequent ‘zij’ en zeg een 
keer: waar ik ‘zij’ schrijf, bedoel ik iedereen. Anders is dat wel weer gek. […] Bij de PABO 
gebruiken ze constant ‘zij’, omdat het allemaal vrouwen zijn. […] Als je er ‘het’ van maakt, 
dan is het toch niet meer leesbaar, of beter gewoon ‘studenten’. […] We hadden vroeger ‘de 
doelen: de studenten dit en dat …’. Ik heb nu overal ‘je’ van gemaakt, wat ik qua schrijftaal 
niet mooi vind, maar daarmee spreek je iemand persoonlijker aan en je bent van alle gezeik 
af. Dan krijg je meteen het gesprek over zakelijk taalgebruik. We willen ook dat studenten 
zakelijk schrijven en ‘je’ is eigenlijk geen aanspreekvorm. In de scriptie mogen ze het niet, 
maar ik mag het in de doelen wel.” Uu 

Taalbeleid gaat ook over het aanpassen van systemen zodat alle HAN medewerkers ze 
kunnen gebruiken. De meeste HAN medewerkers hebben Nederlands als moedertaal, maar 
lang niet iedereen. Zeker voor de internationale opleidingen worden er steeds meer 
internationale collega’s aangetrokken, die niet Nederlandstalig zijn en geheel afhankelijk van 
de Engelstalige informatie. “Praktisch is de organisatie niet ingericht op de Engelstalige 
collega’s, zoals websites als Insite en Urenregistratie. De introductiedag HAN-breed was 
alleen in het Nederlands. Er waren vorige week 3 Engelstalige medewerkers bij het intro 
programma, wat helemaal in het Nederlands was; twee konden het volgen want die hadden 
al Nederlandse les, de derde is afgehaakt bij de intro. We willen wel een Engelstalige variant 
organiseren, maar de aantallen zijn er niet naar.” oo  

De taalkamer kan uitkomst bieden voor het leren van een taal. Deze helpt studenten maar 
ook medewerkers van de HAN. “De taalkamer van de HAN werkt eigenlijk voor iedereen die 
een taalbehoefte heeft. Dat kan komen door een taalverwervingsachterstand, omdat je in 
het buitenlands je middelbare school of een studie hebt gedaan in een buitenlandse taal. Dat 
kan komen omdat je wel in Nederland bent geboren, maar thuis altijd een andere taal 
spreekt. Maar dat kan ook een Nederlandse docent zijn, die in een Engelstalige opleiding van 
de HAN moet gaan lesgeven en daar meer ondersteuning in wil hebben. Het kan ook een 
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bedrijf zijn, die zijn medewerkers Duits wil leren, omdat ze over de grens gaan werken. We 
hebben een vertaalservice. Het is heel divers: alles met taal.” tt  
 
Uiteindelijk is het aanbieden van Nederlandse les niet genoeg om collega’s, die Nederlands 
niet als moedertaal hebben, aan te spreken en te betrekken. Soms zijn bijeenkomsten, mails 
en HR-sites nog in het Nederlands zijn. Het aanbod van de HAN Academy is bijna alleen 
Nederlandstalig. Ook al is er verbetering vergeleken met 5 jaar geleden, ook hier kan zeker 
nog een verbeterslag in gemaakt worden om uitsluiting van internationale collega’s te 
voorkomen. 
 
Transparantie in de organisatie is volgens sommige respondenten een punt. Er is een hoop 
onnodige hiërarchie, volgens hen. Hieronder de ervaring van een nieuwe medewerker die 
haar weg probeert te vinden in de bestaande hiërarchie: 
“Ik vind het ook een enorme kerstboom hier, hoor. Ik vind dit heel vervelend. Het is veel te 
opgetuigd; de organisatie zou veel platter moeten, waardoor jij als werknemer ook veel 
makkelijker even ergens naar binnen kan lopen. Ik weet wel - Ik heb een leidinggevende nou - 
ik heb de neiging om eigenlijk naar die leidinggevende daarboven te gaan om eens te 
vertellen van; goh zo zit ik erin, maar dat is not done hier. Ik loop hier al een jaar rond; ik heb 
nog steeds niet in de gaten hoe het allemaal werkt.” dd 
Er wordt soms informatie achter gehouden. Dat werkt uitsluiting en onveiligheid in de hand 
en is weinig inclusief, volgens respondenten. Hieronder een voorbeeld wat dat illustreert:  
“Er was vorig jaar opnieuw medewerkers onderzoek gedaan, waarin een aantal ook vragen 
over welzijn en welbevinden naar medewerkers zijn gegaan. Het is toen heel vervelend 
gegaan, omdat het niet anoniem was, helaas. En het heeft heel lang geduurd voordat er iets 
uitkwam. Je zou zeggen: ‘pak de data, ga rond de tafel zitten’. Maar daar hebben allerlei 
dingen plaatsgevonden met die data, voordat het in de raad kwam. Je zou zeggen: ‘wees 
daar transparant en open over’, weer zo'n manier om je cultuur te veranderen, transparant, 
open alles, geen bedekkingen, feedback naar elkaar, je cultuur verbeteren. Zeg het nou maar, 
dan ligt het op tafel.” ww 
 
Dus het DIG-beleid om inclusieve competenties te versterken moet indicatoren hebben, 
SMART geformuleerde doelen en investeringsbudget. Bovendien is er centraal beleid nodig 
op bovengenoemde gebieden: toegankelijke huisvesting, divers personeelsbeleid, taal- en 
communicatiebeleid, transparantie en informatiebeleid.  
 
Investering in een langdurig cultuur verandertraject  
Dit scenario houdt verband met het vorige scenario en zien we terug bij veel geïnterviewde 
medewerkers. Zij zien dat DIG-beleid bij de HAN nodig is maar nog in de kinderschoenen 
staat. Er zijn volgens hen nog veel veranderingen nodig zijn willen alle medewerkers zich 
veilig voelen op de werkvloer, voldoende inclusief competent voelen en zo overkomen bij 
collega’s en studenten. We zagen al dat studenten veel inclusieve competenties missen bij 
medewerkers en ook medewerkers zelf geven aan dat zij soms competenties missen, naast 
dat niet alle medewerkers hun werkplek veilig vinden.  
 
Een respondent verwoordt dit als volgt: “Ik denk dat het een lange adem vergt; in de zin van 
dit veranderen we niet morgen in onze omgeving. Maar het begint wel met meer, met eigen 
diversiteit in je medewerkers krijgen”[…]. kk  
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Een geïnterviewde geeft aan dat er een verandering in paradigma moet plaats vinden, willen 
we echt willen werken aan gelijkwaardigheid van mensen uit minderheidsgroepen. Zij legt 
het uit aan de hand van figuur 14. Hier zien we een overzicht van 4 verschillende paradigma. 
Bij de HAN worden vooral de eerste drie paradigma gebruikt. Het deficit en 
ontwikkelingsparadigma zagen we ook al terug bij student coaches volgens geïnterviewde 
studenten. Studenten die niet bij de normgroep horen, worden snel gezien als persoon met 
een beperking of met mogelijkheden, die iets moeten leren. Het burgerschapsparadigma 
zien we sterk terugkomen bij wereldburgerschap. Maar het laatste paradigma, ‘het 
waardigheidsparadigma’, is volgens meerdere medewerkers het meest bruikbaar qua 
mensvisie, status van de persoon, begeleiding, plaats van ondersteuning en 
maatschappelijke houding en die zien we nog weinig terug bij de HAN. Zo’n verandering van 
paradigma vergt bewustwording op hoe we nu de andere ander zien. Als we hen/ons als 
medemensen bejegenen met verlangens en ervaringen in plaats van ‘mensen met 
beperkingen, mogelijkheden, rechten en plichten’ geeft dat veel meer waardigheid en 
ruimte om het ‘anderszijn’ te benutten. Naast meer bewustzijn is hier empathie voor 
nodigen vaardigheden om de ander te prikkelen. Student begeleiding vindt plaats in een 
vitaal netwerk vanuit de stelling: niet over ons maar met ons. Zowel bewustwording als deze 
vaardigheden aanleren kost tijd en geld.  

 

Figuur 14: Waardigheidsparadigma (Reerink, THE & Roelofsen, uit Presentatie A. Orgassa) 

Onafhankelijk DIG-team vlak onder CvB als aanjager:  
Dit scenario is door meerdere respondenten benoemd als een goede manier om DIG-beleid 
en inclusieve competenties hoog op de agenda te krijgen en te houden blijven monitoren. 
Een medewerker verwoordt het als volgt: 
“Ik denk dat het het meest effectief is om iemand vrij te maken, die dit thema gaat vlot 
trekken in de organisatie. Een persoon die zich alleen met dat thema bezighoudt en dan met 



   

 

 56 

alle subthema’s en met de systemen in de organisatie, dus met inclusief leiderschap, met 
alles. Dan is dat veel effectiever en sneller […] Een kwartiermaker, die de hele HAN moet 
kunnen overzien en die moet toezien dat de themateams ermee bezig zijn, dat de academies 
ermee bezig zijn, dat er in curricula iets gebeurt, dat als men iets wil bij services, dat daar iets 
moet gebeuren. Die moet zo’n helicopterview hebben, […] centrale ondersteuning […] en 
dicht tegen het CvB aan, zodat het niet het dingetje wordt van HR, of het dingetje van OOK, 
of het dingetje van het lectoraat […]. Vanuit HR is er een bepaalde bril met focus op het 
medewerkersbelang en het organisatiebelang. De OOK bril kijkt echt naar de studenten en 
naar het onderwijs. En onderzoek […] is de bril van de lector en het themateam Inclusief 
Onderwijs en werk, dat heeft weer te weinig onderwijs en praktijk. [...Je hebt] toch ook die 
verbindende factor [nodig], en [de kijk] van daarboven […], want dan kan je het van alle 
kanten bekijken.” hh 
 
Aangezien het onderwerp complex is en een lange adem nodig heeft is het aan te raden niet 
een persoon tot projectleider DIG te bombarderen, maar er een team op te zetten van 
personen die elkaar kunnen blijven motiveren en scherp houden: “Als je je met diversiteit 
bezighoudt binnen de HAN, dan word je op een gegeven moment als een soort van drammer 
gezien, ja, het gaat toch goed zoals het is […] het is heel taai.” tt  
Dan is het ook van belang om daar een divers team neer te zetten, zoals de volgende 
medewerker betoogt, dat mensen van kleur op verschillende posities moeten komen, om 
daadwerkelijk inclusief te kunnen zijn: “Ik denk als je een paar sterke krachtige mensen 
binnen kunt halen... Ik zeg niet dat een diversity officer van kleur moet zijn, maar als je hier 
een manager binnenhaalt of een CVB lid van kleur, ik denk dat dat dan de boel wel heel erg 
kan versnellen. Ik vergelijk het een beetje met de politie; toen er twee vrouwen op een team 
van 10 mannen zaten, toen bleven die naaktfoto's gewoon in de kleedkamers hangen, maar 
toen het 6 vrouwen werden op 10, toen verdwenen die posters wel hoor […]” tt 
 
Het vormen van een DIG-team vergt een flinke investering vanuit de HAN, maar levert dan 
ook een versneld proces van competentieontwikkeling op, daar er continue aandacht wordt 
gevraagd voor DIG en de volgende stap voor elke afdeling/team. Belangrijk wordt geacht dat 
de mensen die hiervoor worden aangenomen of ingezet een diverse achtergrond hebben en 
een helikopterview op de organisatie.  
 
Inclusief ondersteund HR-beleid  
Dit scenario staat buiten kijf daar het door alle respondenten genoemd wordt. Het gaat dan 
om diversifiëring van personeelsbeleid, duurzame inzetbaarheid, inclusief 
competentiebeleid, en een menselijke HR die opkomt voor haar medewerkers. Hier zijn nog 
wat slagen te maken. 
 
Voor veel respondenten wordt inclusief HR-beleid vooral ingevuld als diversifiëren van 
teams en afdelingen. Dit is hard nodig, mede omdat de HAN daarin achterloopt volgens veel 
medewerkers: “Hoe wil je jezelf laten zien als je mensen zoekt? Want het begint toch 
daarmee, als je niet een diverse omgeving bent, wat van toepassing is op de HAN. Gelukkig 
lopen bij studenten meer diversiteiten rond, maar als werkgever is dat niet.”  kk 
Respondenten zijn verbaasd over het gebrek aan HR-beleid op een divers personeelsbeleid. 
Daarbij geven ze aan dat er signalen naar het topmanagement zijn gestuurd, maar daar 
weinig naar geluisterd of op geacteerd lijkt te worden. Een medewerker verwoordt het als 
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volgt: "HR is best wel van goede wil, hoewel diversiteit nog steeds na al die jaren niet in hun 
HR-beleid staat […]. Ze lopen daarin behoorlijk achter en hebben al heel vaak signalen gehad 
hierover. Een reactie vanuit de HR-directeur en het CvB 3-4 jaar geleden was:’ ja, daar gaan 
we echt mee aan de slag.’ Maar het is er nog steeds niet […]. Ik vind het wel gek dat dat niet 
gebeurt. Waarom gebeurt het niet?” tt 
 
We zagen al eerder dat een van de gewenste veranderingen diversifiëring van de 
medewerkerspopulatie is, daar medewerkers van niet-normmedewerkers ook andere 
competenties meenemen en andere perspectieven. Dat is niet snel op te lossen, daar een 
inclusieve sollicitatieproces meer tijd gaat kosten, volgens een HR-medewerker: “Wat denk 
ik de moeilijkheidsgraad is; het is een stukje tijd investeren. De vacatures hebben over het 
algemeen wel haast, zeker als je kijkt rond de periode februari en voor de zomer. Als je zo’n 
interventie gaat doen [om diverser personeel te krijgen] betekent het wel dat het uitzetten 
van een vacature, het invullen, dat er gewoon wat meer tijd overheen gaat. Wat wij ervaren 
is dat iedereen altijd zo ontzettend druk is en het soms ook wel een kwestie is van daar tijd 
voor vrijmaken.” oo 
Dat betekent eerder beginnen met procedures. Als het gaat om het uitbreiden van het 
personeelsbestand naar bijvoorbeeld mensen met ondersteuningsbehoeften of andere 
ervaringsdeskundigen, is daar binnen de HAN wel ervaring mee, maar dat mag worden 
uitgebreid: “Daar [bij een andere organisatie] werkt gewoon op elke afdeling ook iemand 
met een beperking en die werknemers die zeggen allemaal: het heeft ons alleen maar 
verrijkt. Dus daar zou je al mee kunnen beginnen, laagdrempelig beginnen, op elke academie 
iemand met een beperking, of vier iemanden, ligt eraan hoe groot die academie is.” dd 
 
Geïnterviewde medewerkers zouden graag willen werken aan inclusief personeelsbeleid, 
maar geven aan dat er te weinig menskracht is om dit te realiseren. Nu komt er een externe 
push om hier meer mee te gaan doen, namelijk nieuwe wetgeving.  
“Ik denk dat zeg maar als we met diversiteit en inclusie serieus aan de slag gaan binnen HR,  
dan begint het bij ons aannamebeleid, onze werving en selectie. […] Maar gelukkig komt 
waarschijnlijk die wetgeving eraan, dat alle bedrijven met meer dan 25 medewerkers op 
papier moeten vastleggen wat ze doen tegen discriminatie bij werving en selectie […] Het 
Wetsvoorstel Toezicht Gelijke Kansen bij Werving en Selectie. Ik was heel blij dat ze daarmee 
gingen starten […].De basisregel bij de HAN is: het geld gaat naar het onderwijs en soms 
onderzoek […] dus dat betekent dat HR als ondersteunende dienst minder krijgt. Het is 
eigenlijk ook de bedoeling dat we ieder jaar kritisch kijken naar wat we doen maar anderzijds 
heb je natuurlijk een hele hoop wetgeving die moet worden uitgevoerd. Dat doen we, maar 
dat betekent dat het innovatieve karakter van die afdelingen minimaal is, omdat je al met je 
werkdruk tot hier zit.” […]“Daarnaast heb je dus ook nog het koersbeeld. Dus dan heb je ook 
nog beleidsmatig plannen op organisatieniveau waar ondersteund moet worden, dus zo zie 
je eigenlijk dat we nou op een aantal thema 's best wel een beetje achter de troepen 
aanlopen” hh 
Een andere HR-medewerker gaf aan dat er kansen lagen, bijv. de pilot Nudging van Zestor, 
om meer expertise te krijgen op inclusief aannamebeleid, maar dat wegens tijdgebrek 
gestopt moest worden: “1,5 jaar geleden konden we meedoen met een pilot van Vereniging 
Zestor, de pilot Nudging. Dan gaat het er echt om dat je meer anonieme beoordeling van 
kandidaten doet, dus al bij binnenkomst bij brieven en CV’s. […] Het is een hele andere 
manier van invulling van je werving en selectie, maar ook de gesprekken zijn anders. We 
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hebben dat toen moeten afbreken, omdat we er gewoon te weinig tijd voor hadden. Wij 
doen het niet alleen, we hebben […] daar ook echt de lijn voor nodig, omdat daar de 
gesprekken en aannames plaatsvinden” oo 
 
Als het gaat om uitwisseling en duurzame inzetbaarheid van medewerkers, wat kan leiden 
tot inclusieve competentieontwikkeling, probeert HR daar wel in te faciliteren, maar wordt 
de afdeling beperkt door de software. Hieronder legt een HR-medewerker dit uit: 
“Probleem bij HR-systemen is dat alle rapportages zelf moeten worden gebouwd. [Een 
systeemverandering] zou heel wenselijk zijn. Vanuit HR willen we kwalitatief meer en beter 
kunnen ondersteunen, niet alleen op dit soort ontwikkelingen maar ook op 
professionalisering van medewerkers, verschillende rollen en thema’s. Er is nu alleen 
mogelijkheid om te filteren op de hoofdfunctie [van een medewerker]. In het kader van 
uitwisseling en inzetbaarheid zou dat uitgebreid moeten worden. […] Het zit wel in je 
personeelsdossier, maar het is niet gedigitaliseerd, zodat het bewerkbaar is.[…] Wij dienen 
dat verzoek we ieder jaar in bij de leverancier van onze HR-software, en we krijgen ieder jaar 
hetzelfde antwoord: zolang wij dit wettelijk niet verplicht zijn, doen wij dat niet. hh 
 
Dus hier spreken we op meerdere vlakken van een investering voor de HR-afdeling. 
Sommige respondenten geven aan, dat competentieontwikkeling binnen de HR-afdeling 
alleen kans van slagen heeft, als er gebruik gemaakt wordt van externe expertise:  “Ik denk 
wel dat er een HAN-breed diversiteitsbeleid moet zijn, waarbij HR het laaghangend fruit is 
[…]. Je kunt beginnen met een wervingsbureau inhuren die gespecialiseerd is in het 
aantrekken en vinden van hooggekwalificeerde mensen met een bi-culturele achtergrond. 
Die [bureaus] bestaan: Colourful People is er één van. Je kunt actief op zoek gaan naar 
mensen. Dat zal je wat meer moeite kosten. Je kunt ook mensen aannemen die misschien 
nog niet voldoen aan de taal-eis maar waarvan jij denkt: daar gaan wij in investeren”. tt 
 
HR is ook verantwoordelijk voor professionalisering van medewerkers, dus inclusieve 
competentie ontwikkeling ligt op het bordje van HR, nl. de onderafdeling HAN Academy. Er 
zijn wel een paar trainingen en etalagebijeenkomsten gericht op inclusieve competentie 
ontwikkeling, maar de HAN Academy mist geïntegreerd beleid op welke inclusieve 
competenties hoe te ontwikkelen bij welke medewerkersgroepen.  
 
De HR-afdeling voert ook de secundaire arbeidsvoorwaarden uit, die volgen uit Cao’s en 
arbeidsovereenkomsten. Inclusieve arbeidsvoorwaarden kunnen ook zorgen dat andere 
medewerkers dan de normmedewerkers interesse krijgen in de HAN. Zo oppert een 
medewerker om vrije dagen niet alleen aan Christelijke feestdagen te koppelen maar 
bijvoorbeeld ook op het Islamitische Suikerfeest (Eid-al-fitr) vrij te geven. Daarnaast zou het 
handig zijn voor collega’s (en studenten) als piekprestaties niet in de ramadan vallen: “Je 
hebt bijvoorbeeld de kerstvakanties om eens iets te noemen en je hebt ook de ramadan. […] 
In die ramadanperiode tentamens plannen is niet erg handig zowel voor de studenten als 
voor de docenten. Of colleges op het eerste uur zetten voor mensen die de ramadan doen, 
dat is best lastig, dus dat zijn van die kleine trucjes die je hebt.” […] Het moet voor hen ook te 
doen zijn. Je wil ze niet belemmeren in hun geloof, want als je iets meer weet van hun geloof, 
dan denk je van: ‘zit best goed in elkaar, qua basiswaarden, heel herkenbaar met de 10 
geboden, dus waarom zouden we daar moeilijk over doen?“  ww 
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Medewerkers hebben soms negatieve ervaringen met HR, zeker als ze in kwetsbare situaties 
zitten en dat heeft zijn weerslag op de reputatie van HR-medewerkers. Een medewerker legt 
uit dat in geval van een onderling conflict tussen collega’s HR degene beschermt tegen wie 
de klacht is geuit en niet degene die klacht uit en het ongewenste gedrag heeft ervaren: 
“Plus degene die de klacht krijgt, die wordt bijgestaan door een jurist van HR. Diegene die de 
klacht heeft ingediend niet, die moet het maar zelf uitzoeken. Dus er is al ongelijkheid.[…] 
Daardoor krijg je natuurlijk nooit een veilige omgeving en daarom hebben mensen van HR 
een hele slechte reputatie want als iemand van HR hierbij zou zitten dan praten we toch 
anders…” ww 
Dit werkt wantrouwen op richting HR. Dit zien we ook wanneer HR wordt betrokken bij 
procedures rondom verzuimgesprekken. Hier kan de medewerker tegenover de 
leidinggevende en HR-medewerkers komen te staan, die allen het organisatiebelang 
vooropstellen. Wie komt er op voor de medewerker (die al ziek is dus kwetsbaar)?  Op zijn 
minst zouden beiden collega’s support moeten kunnen krijgen. HR-beleid wat gericht is op 
inclusie, juist ook van zieke of kwetsbare medewerkers, zou in haar visie gelijke kansen voor 
alle partijen kunnen waarborgen. Als HR meer de menselijke /medewerkers kant behartigt, 
krijgen medewerkers meer vertrouwen in HR.   
 
Binnen HR is er de wil, maar nog geen duidelijke weg. Er zijn verschillen in competenties en 
inzichten over diversiteit en inclusie. Een paar jaar geleden kwam er een boekje uit vanuit 
HR met ‘persona’ van de HAN, waar de makers trots over waren, maar andere medewerkers 
vonden dat dit initiatief wat betreft diversiteit en inclusie totaal de plank missloeg. De 
‘persona’ waren alleen witte mensen en hetzelfde als wat er al op de HAN aan personeel 
toen aanwezig was. Een kritische medewerker gaf aan dat, als je diversiteit in je 
personeelsbestand wil, dan juist medewerkers moet gaan zoeken, die anders zijn dan die 
‘persona’.  
 
We zagen dat medewerkers nu HR niet altijd als hun ‘vriend’ zien, omdat HR-medewerkers 
soms tegenover de medewerker staan en alleen het organisatiebelang voor ogen hebben. N 
Naast een verbetering van de reputatie, is meer bewustwording, competentieontwikkeling 
en beleid binnen de HR-afdeling is gewenst. Inclusief HR-beleid en uitvoering kan daartoe 
het middel zijn en heeft als elementen inclusief aanname en exit beleid, duurzaam & 
menselijk inzetbaarheids- en verzuimbeleid, competentiebeleid en secundaire 
arbeidsvoorwaarden, zoals vakantiedagen. Om deze veranderingen tot stand te brengen is 
budget nodig. Ook is er tijd nodig en een traject om HR-visie, beleid en doelstellingen in lijn 
te brengen met de doelstellingen wat betreft diversiteit en inclusie van het CvB in het 
Koersbeeld.  
 
Aansturing op vertaling van beleid naar team en stafdoelstellingen 
Aansturing van vertaling van beleid naar teamdoelstellingen is een concretisering van HAN-
breed beleid naar de praktische werkelijkheid van de verschillende teams. Op de HAN 
hebben we veel medewerkersteams die verschillende doelgroepen en werkvelden bedienen 
en dus ook andere inclusieve competenties nodig hebben. Hier zegt een medewerker over: 
“Ik zou wel eens willen dat ze daar inderdaad een visie op formuleren; niet zo'n flauwe visie 
van: iedereen moet meedoen, maar echt daar ook consequenties aan verbinden. En dus ook 
teams meenemen in - aan het denken zetten, scholing een dwingender karakter geven ook, 
zodat het echt, echt op de agenda staat bij elke opleiding. Dat zou, denk ik, wel heel goed 
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zijn. De HAN moet zelf natuurlijk veel inclusiever worden, want dat zijn wij natuurlijk niet […] 
in kleur, in migratie en weet ik allemaal. Daar begint het al mee. Maar de ambitie is goed, 
dus… Als je het hebt over holle woorden, moet ik zeggen dat ik het nieuwe Koersbeleid, ik klik 
het altijd meteen weg.  Ik heb met het vorige beleid actief meegedaan, maar je merkt: het 
zijn eigenlijk holle woorden die op zich goed bedoeld zijn, maar waar geen echt gevolg aan 
gegeven wordt. Daar word ik wel een beetje chagrijnig van. Dan denk ik: het is zonde van de 
tijd.” uu 
 
Een andere medewerker roept ook op om een betere vertaalslag te maken: “Er wordt vaak 
niet veel nagedacht over de koers. Er wordt wel een koers bepaald maar niet wat dat dan 
precies betekent voor de verschillende medewerkers en hoe dat dan in tijd en goed 
leiderschap vorm te geven. Meestal is het ad hoc hoe het gaat. Er wordt niet gekeken wie 
binnen de organisatie daar al expertise op heeft of men weet dat gewoon niet. Niet teveel 
verandering is ook belangrijk […] Het lijkt zo visieloos.” mm 
 
We kunnen uit de reacties van medewerkers concluderen dat vertaling van HAN-breed 
beleid belangrijk is, omdat het anders bij holle termen blijft en medewerkers afhaken. Zij 
willen graag meewerken aan zinvol beleid en daar ook nieuwe competenties op 
ontwikkelen, maar daar moet dan wel de tijd voor zijn. Ook wordt de benodigde expertise 
genoemd, die meestal al in huis is, maar onbenut blijft.  
 
Investering in delen kennis en ambassadeursnetwerk om draagvlak te vergroten:  
Dit scenario gaat over kennisdeling en netwerken. We zagen bij het vorige scenario al dat 
dat bestaande expertise vaak onbenut blijft. Een aantal medewerkers ziet op HAN breed 
niveau dat er meer uitgewisseld kan worden tussen bestaande netwerken en dat 
ambassadeurs hier een grotere rol in kunnen gaan spelen: 
“Het hoofddoel is ervaringsdeskundigheid zien als gelijkwaardige kennisbron, samen met 
onderzoek en onderwijs. Waar wij ons vooral op focussen is om werken met eigen ervaring 
binnen het onderwijs te krijgen zodat dus de aankomende professionals veel meer met hun 
eigen ervaringen gaan doen richting klanten. Dat ze weten: wat is zo’n ervaringsdeskundige 
en hoe moet/mag ik daar mee samenwerken. Om zo te komen tot een nog beter aanbod 
voor de cliënt, dus ieder vanuit zijn eigen kennis”.  
Een voorbeeld is iemand van HR die aangeeft dat er meer onderzoek gedaan zou moeten 
worden naar waar specifieke doelgroepen potentiële nieuwe medewerkers te vinden (“Je 
zou daar ook eigenlijk veel meer onderzoek moeten doen naar waar vinden we de 
doelgroep? Dat doen we niet, anders dan op het gebied van de uitvoerende Participatiewet.” 
Oo).  Als HAN doen dat wel, want bij de opleiding HR is daar een kenniscirkel op gestart van 
studenten, medewerkers en werkveld. Het probleem is dat HR-medewerkers dat niet weten.   
 
We hebben ook enorm veel expertise vanuit onderzoeksteams van lectoraten. Daarnaast 
hebben we veel ervaringsdeskundige medewerkers en studenten bij de HAN, die nu nog 
nauwelijks gevraagd wordt mee te denken in veranderingen.  
“Je kunt/ je zou ook wat meer kunnen doen als het gaat om ambassadeurs; mensen die al in 
de organisatie werken en gesprek aangaan van; hoe kunnen we de doelgroep wel bereiken? 
Maar dat is niet iets dat we nu doen” oo 
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Ook in onderwijs, stages en afstudeervakken wordt veel kennis gegenereerd over diversiteit 
en inclusie door studenten onder begeleiding van HAN medewerkers en bedrijfscoaches uit 
het werkveld. Als de HAN investeert in verbinding van verschillende netwerken heeft dat tot 
gevolg dat het draagvlak voor inclusieve competentie ontwikkeling wordt vergroot en meer 
medewerkers hierin voor zichzelf of hun team willen investeren.  
 
Informatieverzameling diversiteit medewerkers (en studenten) 
Dit scenario wordt meer genoemd door medewerkers in leidinggevende posities of HR-
medewerkers om personeelsbestand te kunnen monitoren en daarop te kunnen sturen. Hier 
wordt vaak de beperking van de privacywet genoemd, maar een respondent heeft daar een 
oplossing voor die bij Artez wordt gebruikt: “We hebben heel streng privacy beleid binnen de 
HAN. Ik hoorde dat bij Artez iedereen die nieuw binnenkomt als student of als medewerker, 
wordt gevraagd: geef je toestemming om jouw gender, jouw culturele achtergrond of jouw 
geboorteland of wat je nog meer bedenkt, om die gegevens te gebruiken voor deze 
doeleinden? En dan zeggen ze dus al bij de start van de studie […] of bij de sollicitatie: ja. 
Daardoor kan Artez nu met data werken. Wij kunnen nooit met data werken. De uitnodiging 
voor die Rondetafel[bijeenkomst een paar jaar geleden], die dus ook voor buitenlandse 
collega’s was en die in het Engels werd gegeven, moest ook naar hen worden gestuurd. Ik 
vroeg aan HR: kunnen jullie naar alle buitenlandse docenten gericht een mail sturen? ‘Nee, 
dat mogen we niet; privacy.’ [zeiden ze…] Maar het kan gewoon. Dat is ook wel echt 
laaghangend fruit, dat kan je zo oplossen. Want die mensen die worden nu niet bereikt”  tt 
 
Als het gaat om informatieverzameling en diversifiëring van personeelsbestand 
waarschuwen sommige niet-normmedewerkers dat het averechts werkt om medewerkers 
aan te nemen omdat ze gekleurd zijn, man of jong en dus vanuit een sub-identiteit. Een 
medewerker geeft aan dat op deze manier onbewust ongelijkwaardigheid naar andere 
collega’s wordt gecreëerd.   
Naast informatie over potentiële nieuwe medewerkers gaat het ook over informatie van 
medewerkers die ontslagen worden of zelf weggaan. Het zou volgens sommige 
respondenten handig zijn als er structureel exitgesprekken plaatsvinden, buiten de eigen 
afdeling: “Het is de bedoeling dat er exitgesprekken plaatsvinden binnen de afdeling […]. Wij 
hebben de wens vanuit ons [HR] team om dat wat meer gestructureerd te doen, en dat die 
exitgesprekken plaatsvinden met iemand die daar net even wat verder vanaf staat. Dat 
zouden wij bijvoorbeeld kunnen zijn. Omdat er ook nu niet HAN breed over gerapporteerd 
wordt, kunnen we nu wel zien van: hé, er komt daar weer een vacature? Die hadden we een 
half jaar geleden ook! En dan horen wij van de manager: iemand was ontevreden of wat dan 
ook. Het zou mooi zijn, als je dat wat meer gestructureerd kunt ondervangen: we zien deze 
trends of we zien dat binnen een bepaalde afdeling de afgelopen jaren zoveel mensen zijn 
vertrokken met die en die reden. Nu wordt de uitvoering van exitgesprekken heel lokaal 
georganiseerd [door de eigen manager]” oo 
 
Naast aanname en exit beleid gaat het dus ook over behoud van personeel, zoals een 
medewerker aangeeft via een voorbeeld bij de politie:“Wat je bij de politie heel vaak ziet; die 
proberen al jaren om meer diverser personeelsbeleid te krijgen. Als je de cijfers ziet, dat is 
gewoon om te huilen: 10% mensen zijn er extra bijgekomen, 15% gaat er weer uit.” ff 
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Als teams diverser worden, moeten we niet normmedewerkers ook zien te behouden. Je 
behoudt nieuwe mensen door naar ze te luisteren en ze ruimte te geven in het team. Daar 
moeten zittende teamleden dan ook soms een stapje terug doen en dat geeft soms wrijving.  
 
Samenwerking met DIG-partners:  
We zagen een grote verscheidenheid van inclusieve competenties tussen academies en 
teams. Vandaar dat veel medewerkers aangeven dat het een goed idee is om een kijkje in de 
keuken te nemen bij andere teams, maar ook extern bij andere hogescholen en 
universiteiten in de regio. De HAN participeert al in een aantal regionale DIG-netwerken via 
een beleidsmedewerker of een medewerker op dit vakgebied, zoals die van Gemeente 
Nijmegen (RU, UMC en Gemeente Nijmegen), Gemeente Arnhem, en The Economische 
Board. In The Economic Board komen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden samen 
om zich in te zetten voor economische groei van de regio Arnhem – Nijmegen – 
Wageningen. Zij werken gezamenlijk aan de missie om de regio in 2025 als Lifeport op de 
kaart te hebben gezet als the place to be op het gebied van Food, Health en Energy. 
 
“Ik heb een tijd ook in het diversiteitsnetwerk [Arnhem] gezeten, namens de HAN. Ze hadden 
het CvB gevraagd, maar die gingen niet en toen hebben ze gevraagd of ik erin wilde zitten. 
Dat was een netwerk van politie, gemeenten, huisvesting, de rechtbank, […] een aantal grote 
werkgevers uit Arnhem en omstreken om het over diversiteit te hebben. De insteek was wel 
heel erg diversiteit op de werkvloer. Eigenlijk deelden we daar: […] je moet een hele lange 
adem hebben en het is wel hele kleine stapjes. Het was wel heel fijn om het met die mensen 
te kunnen delen. Maar het heeft nog steeds weinig verandering gebracht.”  tt 
Ook in Nijmegen is er een netwerk, waar ik een uitnodiging kreeg voor de tweede Brede 
Vergadering (14 feb 2023). De studentambtenaar van de Gemeente Nijmegen organiseerde 
een zogenoemde brede vergadering, waarbij allerlei verschillende geïnteresseerden 
samenkomen van alle drie de onderwijsinstellingen (HAN, ROC Nijmegen en Radboud 
Universiteit) en ook andere organisaties uit de omgeving. Deze brede vergadering staat in 
het teken van diversiteit en inclusie. 
Dit zijn netwerken waar de HAN zich al bij aansluit, maar nu nog met mensen die ‘vrijwillig’ 
dat doen of zonder slagkracht. Handiger is het als daar HAN-medewerkers aansluiten vanuit 
verschillende niveaus in de organisatie om mee te kunnen praten, maar ook te beslissen.  
 
Tijdens een meeting met medewerkers van het DEI team van RU bleek dat de RU al DEI 
beleid heeft en bezig is met inclusieactiviteiten. Ze willen daar graag in delen en nodigden 
HAN medewerkers uit om te participeren in Diversity Day 2022, waar twee HAN collega’s 
gebruik van maakten. Zij willen zich profileren als ‘a global DEI hub’. Zoals de DEI Chief 
officer Rona Jualla aangeeft: “We were asked to make a ‘DEI centre of excellence’ but the 
goal became ‘a hub network’, linked to issues in- and outside of the university entity, and 
more reachable to realize.” Wat zij doen aan inclusieve competentie ontwikkeling is 
onderzoek, bewustwording via antibias theater, online modules en ambassadeurstrainingen. 
Hier volgt haar uitleg: “We train DEI student ambassadors (30) and 15 staff ambassadors and 
this creates a ripple effect. We have networking meetings. We also bought an online module 
for 8000 dollars for 1 year about Tackling harassment and sexual violence. This is an online 
module in English, created by Oxford university (see: https://courses.epigeum.com/online-
module/527?course_id=466 for a preview mode). We bought it in March 2022 in the 

https://courses.epigeum.com/online-module/527?course_id=466
https://courses.epigeum.com/online-module/527?course_id=466
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antiracism week. If you make active promotion, more people will use it. The module takes 2 
hours, is fun and interactive, with little avatars”.  
Naast de RU, kunnen we ook leren van andere onderwijsinstellingen in de regio. Zo eindigde 
Van Hall Larenstein, als eerste op de Sustainabul, de ranglijst voor duurzaamheid in hoger 
onderwijs in Nederland, gemaakt door Studenten voor Morgen. Als HAN eindigen we op een 
pijnlijke 30ste plaats van de 33 hogescholen en universiteiten in Nederland. De genoemde 
onderwijsinstellingen in de regio kunnen ons helpen onze ambities rondom Sociaal, Slim en 
Schoon vorm te geven. Nummer 16 van de criteria is sociale duurzaamheid, wat gaat over 
diversiteit en inclusie. Volgens Sustainabul wordt er op dit gebied nog te weinig aandacht 
besteed aan discriminatie, racisme en gelijke behandeling van mensen uit LHBTIQA+ 
gemeenschap (Studenten voor morgen, 2022). 
 
Duidelijke grenzen en standaarden versus maatwerk 
Wat is de grens tussen gewenst en ongewenst gedrag, in- en exclusie en hoe zorgen we 
ervoor dat ongewenst gedrag wordt begrensd? Voor veel medewerkers zijn grenzen aan 
uitsluiting en discriminatie nu niet helder en zij hebben behoeften aan meer duidelijkheid 
daarover vanuit topmanagement: “Het CvB en beleidsmakers moeten meer nadenken over 
wat ons niet onderhandelbaar kader is. Met zo’n kader stel je grenzen aan gedrag. 
Bijvoorbeeld: Je mag altijd denken en vinden wat je wil, je eigen geloof of overtuigingen 
hebben en je mag ook nieuwe perspectieven aannemen. Maar het gedrag wat je daaraan 
koppelt, daar zitten grenzen aan.” mm 
 
Respondenten noemen in dit kader ook dat er ook nog een wereld te winnen is aan het 
verbeteren van informatie over melding en klachtenprocedures als medewerkers ongewenst 
gedrag of onveiligheid ervaren. Naast dat klachtenbehandeling nu voor sommige 
medewerkers niet als veilig wordt gezien, aangezien deze meestal door de eigen 
leidinggevende worden afgehandeld, zijn er ook andere tekortkomingen. Wat ook door 
studenten werd aangegeven en in het onderzoek binnen een academie is een 
tekortkomende klachtenprocedure. Dit wordt dus ook genoemd door geïnterviewde 
medewerkers. Vertrouwenspersonen waren allemaal tot voor kort interne HAN 
medewerkers en dat voelde voor veel mensen niet veilig genoeg om te gaan melden. 
Gelukkig is eind 2022 een externe vertrouwenspersoon aangesteld. Daarnaast moeten 
procedures tegen het licht gehouden worden: “We hebben geen ombudspersoon meer 
terwijl we die wel in het reglement hadden. En het argument is […] dat er op papier weinig 
aan de hand is en dat als er iets aan de hand is wij een klacht- en geschillenprocedure 
hebben, die gewoon gevolgd kan worden en dan wordt het echt onderzocht. Nou is de 
ervaring dat dat niet het geval is. Want als je als medewerker een klacht hebt over iemand, 
dan gaan wij op onderzoek uit en het onderzoek wordt gedaan door de directeur van diegene 
waarover de klacht ging. Dat is de route. Dat kan toch helemaal niet, zou je denken.” ww 
 
Er zitten grenzen aan inclusie voor HAN medewerkers, want we kunnen niet alle studenten 
en medewerkers aannemen op het HBO in alle functies. Daar zijn criteria voor en bepaalde 
taal- en kwaliteitseisen. Niet iedereen kan elk beroep uitoefenen omdat je eigen 
mogelijkheden en beperkingen daar grenzen aan stellen. Dat wordt aangegeven door een 
respondent die met voorbeelden aangeeft dat niet iedere studie geschikt is voor elke 
student en niet elke werkplek geschikt is voor elke medewerker: “Ik denk dat we ons bewust 
moeten zijn van dat er een grens is aan inclusie. Binnen zo'n grote organisatie als de HAN is 
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inclusiviteit belangrijk, maar er is een grens […] wat ook voor medewerkers geldt. […] 
Bijvoorbeeld: stel dat je bij het secretariaat wil werken van een opleiding, maar je wil ook een 
prikkelarme omgeving. Dat is dus bijna niet te doen, omdat je veel contact zult hebben met 
studenten; je moet makkelijk te vinden zijn in het pand, dus dat betekent dat je in een open 
ruimte werkt, waar veel prikkels zijn. Dan wordt heel lastig. Een deel van die taken zou je 
misschien heel goed wel in een prikkelarme vrije omgeving kunnen doen”. hh 
 
Waar die grenzen liggen is de vraag. Als die opgerekt zou kunnen worden maakt dat het voor 
sommige medewerkers mogelijk om wel te kunnen werken op een prettige manier. Het gaat 
dan om vaste criteria bij sollicitaties, vaste takenpakketten, werkvoorwaarden en systemen, 
die we kunnen bevragen en flexibiliseren. Is het bijv. noodzakelijk om in een open ruimte te 
werken om goed vindbaar te zijn? De meeste leidinggevenden moeten ook goed vindbaar 
zijn en die hebben hun eigen kantoorruimte, dus dat lijkt me niet. Hoe nu grenzen worden 
gesteld aan en door medewerkers binnen de HAN zou veel flexibeler kunnen, zeggen ook 
een paar respondenten.  
 
Maatwerk is hierin de oplossing en zeker mogelijk, zegt een respondent, die ervaart dat 
meestal weinig flexibel wordt gedacht over afwijken van de norm, daar de standaard ‘heilig’ 
is. Hij legt uit wat de mogelijkheden zijn om af te wijken van de norm bij toetsing van 
studenten: “Want je wil die norm halen […], maar wat we te vaak merken is dat zo’n 
examencommissie […] zegt: ‘docenten hebben het druk, die gaan echt niet nog een toets 
maken voor [een student,] die dan ook nog dit en dit moet hebben, dus dat gaan we 
afschermen. Als die dan [bijv. de toets] mondeling wil doen, dan willen ze dat allemaal, dus 
dat soort precedenten moeten we voorkomen’. Dus wordt heel weinig ingespeeld op elkaar. 
Astrid Sluis geeft daar een soort training over: wat er allemaal aan andere mogelijkheden zijn 
van toetsing, maar die training is dan vrijblijvend […] ECIO, dat is een kenniscentrum die 
zeggen ook: daar is nog zoveel winst te halen. Zorgen dat we wel op Hbo-niveau mensen 
afleveren, maar dat we misschien ook kunnen zeggen: zo iemand is een kei 8 -9 -10 op dit 
onderdeel en dat onderdeel is zwak en daar moet je dus wel het diploma geven, maar dit zal 
dan met een 4 gebeuren […].  Als die cijferlijst er altijd bij is, kunnen werkgevers zien: die 
moeten we wel/niet hebben. Dus onze blinde laborant van de HLO heeft toch het Hbo-
diploma kunnen halen […]. Dat echt experimenteren, dat lukte niet, maar in de deeltijd vorm 
is het wel gelukt. Zij heeft allerlei extra opdrachten gedaan om […] inzicht te tonen waar ze 
mee bezig is en heel mooi is dat ze dus nu werkt In het laboratorium, maar dan voor allerlei 
dataonderzoeken en experimentele opzetten. Die kan zij niet uitvoeren, maar ze kan ze wel 
bedenken en uitwerken. Nou ja daar hebben we het toch goed gedaan als opleiding. […] “ja, 
even afstappen van die focus op: daar ligt de lat voor iedereen, maar misschien kunnen we 
daar eens wat water bij de wijn doen als het weloverwogen is. Dat kan dus wel. We hebben 
best wel vrijheid. De onderwijsinspectie […] zeggen: jullie bij de HAN, jullie hebben een hele 
grote angstcultuur, jullie zitten zo vast aan de regels en je hebt echt veel meer vrijheid om 
een aantal dingen te doen. Er is een soort beleid van het moet zo en anders is het verkeerd, 
en dat afwijken in individuele gevallen; de HAN is daar heel lastig in. Dat was hun verhaal.” 
ww 
 
De standaard taalnorm is een ander issue, wat hiermee verbonden is. Als studenten iets 
inleveren wat beneden de Nederlandse/Engelse norm is waardoor beoordeling 
lastig/onmogelijk wordt, dan mag de docent weigeren te beoordelen en het stuk terugsturen 
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naar de student. Als het gaat om inclusief zijn, zijn daar ook andere ideeën over: Een 
geïnterviewde medewerker geeft aan dat het de vraag is of een student in de 
masteropleiding haar diploma kan halen, terwijl haar Nederlands niet voldoende is om een 
goed afstudeerverslag te schrijven in het Nederlands, maar wel voldoende kan laten zien dat 
ze het begrijpt en verwerkt. Een andere geïnterviewde zegt over medewerkers en de 
impliciete taalnorm:“Je kunt actief op zoek gaan naar mensen en dat zal je wat meer moeite 
kosten. Je kunt ook mensen aannemen die nog niet voldoen misschien aan de taaleis maar 
waarvan jij denkt; daar gaan wij in investeren.” (tt) Als we vanuit het perspectief van inclusie 
kijken naar de huidige taalnormen voor medewerkers wat betreft Nederlands (voor de 
Nederlandstalige opleidingen) en Engels (voor de Engelstalige opleidingen) dan zou de HAN 
meer ondersteuning kunnen bieden in het behalen van de taalnorm in plaats van 
medewerkers die die norm nog niet halen te weren bij de poort. 
 
Dan is er een geïnterviewde HAN medewerker die juist geen uitzondering op de standaard 
wil als niet-normmedewerker, omdat dat neerbuigend of betuttelend overkomt en degene 
juist omlaag kan halen. Hij wil obstakels verwijderen, zodat we allemaal mee kunnen doen. 
Hier volgt de uitleg: “I would also include that […] sometimes there's a bit of ‘patronising’. If 
you come from somewhere else, that you're probably not as good at something […]. If that 
standard is not to be met, then it should be lowered for everyone, not for a particular group 
of people, because: first, they're going to feel patronised, and second: everybody else is going 
to think that they are not as good and their personal talents are seen as just a function of the 
group membership. […] If there's something that I am not good at, but I would want to get 
better at it, there are other ways in which I can be helped to get better. Not getting a lower 
standard for charity, as if people from [my country] cannot learn something or cannot 
improve their talents or something.” rr 

Een ander thema wat vaak wordt aangehaald door respondenten uit dit onderzoek als het 
gaat om grenzen aan inclusie is religieuze en gender/seksualiteitsdiversiteit. De meerderheid 
van de respondenten vindt dat beiden er mogen zijn op de HAN en benadrukken dat ‘mogen 
zijn wie je bent’ belangrijk is als het gaat om een inclusief werk- en leerklimaat. Daarnaast 
vinden een aantal respondenten dat LHBTI-groepen juist extra ondersteuning nodig hebben 
om de huidige uitsluiting van deze groepen te verminderen. Volgens een geïnterviewde 
medewerker van de HAN was er heel wat gedoe over het ophangen van de regenboogvlag in 
Arnhem. Terwijl in Nijmegen al jaren de regenboogvlag werd gehesen door een aantal 
actieve medewerkers en studenten, wilde een aantal medewerkers en studenten uit Arnhem 
dit ook graag. Toen de medezeggenschapsraad dit aankaartte in 2021, bleek niet iedereen 
achter deze wens te staan, met als argument dat men ‘neutraal’ wilde blijven als HAN. De 
MR deelde als ludieke actie regenboogvlaggen uit onder alle academie directeuren in 
Arnhem en de meeste directeuren gaven toe aan de wens van de MR om op Paarse Vrijdag 
(in december 2021) de vlag te hijsen. “De meerderheid deed wel mee” (vv).  

Het lijkt alsof twee minderheidsgroepen tegenover elkaar staan die zich beiden te weinig 
gezien en gehoord voelen: de religieuze medewerkers/studenten versus de LHBTI 
medewerkers/studenten. De werkelijkheid is natuurlijk diverser en complexer en als we 
kruispuntdenken toepassen zien we dat er diversiteit is binnen religieuze en LHBTI-groepen 
als we andere deelidentiteiten toelaten en gedeeltelijke overlap. We zien in de maatschappij 
en politiek polarisatie rondom deze kwetsbare groepen. Als medewerkers studenten of 
collega’s anders behandelen omdat ze tot een religieuze of LHBTIQ+ groep behoren en hen 
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bijv. geen hand willen geven, niet samen willen werken of pijnlijke uitspraken doen (wat 
gebeurt op de HAN), dan zal dit ongewenst gedrag aan de kaart moeten worden gesteld. In 
Nederland mag men elke overtuiging hebben, maar daar mag men geen ongelijk gedrag aan 
koppelen, want dat is discriminerend, volgens Artikel 1 van de Nederlandse Grondwet: 
“Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. 
Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op 
welke grond dan ook, is niet toegestaan.” (Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties., 2023 gecheckt). 

De HAN zal hier een statement over moeten geven. Neutraliteit als argument wordt vaak 
gebruikt en zou bevraagd kunnen worden. Niets doen bevestigt namelijk de bestaande 
uitsluitende normen (status quo) en is dus geenszins neutraal te noemen, volgens sommige 
respondenten. Er zijn studenten en medewerkers, die een regenboogvlag liever niet zien 
hangen op de HAN, daar dat indruist tegen hun religieuze of politieke overtuigingen. 
Daarentegen vertegenwoordigt een regenboogvlag minderheidsgroepen die meer worden 
gepest en uitgesloten zowel op straat als in hun werk, waardoor vaker burn-out, drop-out of 
werkeloosheid optreedt (Diversiteit in bedrijf, 2019).  Als de HAN als werkgever en opleider 
een beschermend statement maakt naar hen, zou dat verschil maken en hen een meer veilig 
gevoel kunnen geven. Een geïnterviewde medewerker gaf dit ook aan, zodat de juiste 
mensen naar de HAN komen: “We need to put this [inclusion of everybody] explicitly on our 
website so that if there are candidates, as employees or students, who want to come here, 
they need to know where they are coming. We need to signal: this is who we are, this is how 
we think. And if you think it is impossible for you to be here, given the prejudices or opinions 
you have, then you shouldn't come, because it's you who will suffer if you come here, not us, 
not the vulnerable people here. They are protected. In that way to me the pride flag is 
extremely important. It's not just a symbol. You will send the signal to everybody without 
even having to explain. I'm not saying you shouldn't explain but step number one is to send 
the signal towards all directions.”  
 
Binnen internationale opleidingen zien we dat studenten uit naties die in conflict zijn met 
elkaar soms discriminerende opmerkingen maken, zoals bijv. Russische versus Oekraïense 
studenten en andersom. In coronatijd waren de Aziatisch uitziende personen doel van 
beschimping en uitsluiting op straat en in bussen in Arnhem. Ook HAN medewerkers geven 
hun meningen op soms niet sensitieve wijze, waardoor collega’s of studenten zich beledigd 
voelen. Als de HAN als opleider en werkgever een veilige leer- en werksfeer wil creëren voor 
iedereen, dan kunnen we niet wegkijken en zullen we stappen moeten ondernemen.  
 
Een HAN expert op dit vlak benoemt, dat daar waar je werkt aan inclusie, je per definitie ook 
mensen buitensluit. Een dilemma dus, wat het bemoeilijkt om stappen te zetten. Het geeft 
de noodzaak weer om met verschillende groepen hierover het eerlijke gesprek te voeren, 
naar elkaar te luisteren, elkaar te bevragen en elkaar verstaan, elkaar de ruimte te geven om 
anders te denken, maar ook elkaar begrenzen in wat je zegt of doet, zodat niemand 
gekwetst wordt of zich onveilig gaat voelen. Veel medewerkers willen hun inclusieve 
competenties hierop versterken, maar zien ook dat dit niet onbegrensd kan. Er zijn namelijk 
ook beperkingen in tijd en ruimte om inclusieve competenties te ontwikkelen. Dat komt ook 
terug in de scenario’s op individueel niveau in paragraaf 6.4.  
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Conclusie macroniveau scenario’s 
We zagen in deze paragraaf, dat alle macroniveau scenario’s die in de literatuur gevonden 
werden, belangrijk worden gevonden door HAN-medewerkers die meededen aan dit 
onderzoek. Vanuit de geïnterviewde medewerkers is er een duidelijke roep om HAN breed 
DIG-beleid, met eenduidigheid wat betreft definities en kaders. Daarnaast wordt ook 
flexibiliteit en maatwerk benadrukt, waarbij medewerkers uitzonderingen kunnen en mogen 
maken, waar nodig en goed onderbouwd, om obstakels voor medewerkers en studenten 
weg te nemen zodat iedereen gelijke kansen krijgt. Ook zien we dat investeringen nodig zijn 
in de HR-afdeling, en in een onafhankelijk DIG-team. CvB, Academiedirecteuren en 
staforganisatie, met name HR, vervullen een hoofdrol in de scenario’s op macroniveau om 
inclusieve competenties te versterken. Met extra investeringen kan de HR-afdeling de 
benodigde expertise opbouwen om het personeelsbestand te diversifiëren en inclusief HR-
beleid opzetten en uitvoeren. Hierin is extra aandacht voor kwetsbare groepen nodig. Als de 
HR-afdeling het vertrouwen wil (terug-)winnen van medewerkers, zal de afdeling mensen in 
kwetsbare situaties van ziekte, uitsluiting en discriminatie meer moeten ondersteunen en op 
zoek gaan naar maatwerk en flexibele oplossingen in het belang van deze medewerkers. Als 
de HAN echt inclusief en veilig wil zijn, dan zal dat ook gecommuniceerd moeten worden 
intern en extern, en uitgewerkt in concrete symbolen en activiteiten. Op organisatieniveau 
lijkt meer transparantie en medezeggenschap medewerkers het gevoel te geven meer 
gehoord te worden.  
 
Naast bestaande organen is het belangrijk volgens geïnterviewden om een DIG-team te 
hebben die veranderingen kan aanjagen en organiseren, samen met teams, leidinggevenden 
en academiedirecties. Medewerkers zijn bang dat DIG-beleid anders slechts holle woorden 
blijven op papier, zonder consequenties en zonder de noodzakelijke veranderingen. We 
zagen eerder in het hoofdstuk over inclusieve competenties dat delen van kennis en ervaring 
op alle gebieden van diversiteit nodig is. Een platform waar medewerkers elkaar kunnen 
vinden en activiteiten en good practices gedeeld kunnen worden, zal helpen om inclusieve 
competenties van medewerkers te versterken. Ook zou er in platforms voor groepen met 
een ondersteuningsbehoefte (zoals een GSA) geïnvesteerd kunnen worden. Deze groepen 
zouden vanuit het waardigheidsparadigma het best kunnen worden benaderd, omdat dat 
het meest krachtig is. Een onafhankelijk DIG-team zou dergelijke platforms kunnen 
faciliteren. Daarnaast zou het directeuren kunnen helpen bij het vaststellen van DIG-beleid 
in hun academie en onderliggende teams kunnen ondersteunen in de uitvoering en 
monitoring op DIG-sleutelindicatoren.  
 
 

6.3 HAN medewerkers over mesoniveau: team & leidinggevenden 
 
In dialoogsessie met medewerkers (dd. 8 nov 2022) worden een aantal mogelijke scenario’s 
genoemd op mesoniveau, die we eerder ook al zagen op macroniveau, maar nu worden 
door vertaald naar de teams en afdelingen:  

− HR-beleid voor teams met name in een diverser personeelsbestand  

− Gespreksvoering skills in team 

− Doelgroepen en ervaringsdeskundigen betrekken 

− Communicatie meer aangesloten op diverse populatie; Taalgebruik waar eenieder 
zich in kan vinden. 
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In interviews komen de verschillende scenario’s uit de literatuur ook terug in voorbeelden 
die men noemt. Hieronder lopen we ze langs.   
 
Leidinggevenden als rolmodel en aanjager DIG-teamdoelstellingen 
Als leidinggevenden randvoorwaarden creëren voor gelijkwaardige uitwisseling, dan hebben 
de medewerkers in het team een goed voorbeeld en voelen zij zich ook veiliger om 
meningen die verschillen van de norm te delen. Een medewerker geeft aan dat 
gedragsregels handig zijn om samen af te spreken in het team: 
“Met zijn allen [zijn we verantwoordelijk voor DIG], maar ik vind het ook fijn als de 
leidinggevende voor de veiligheid en randvoorwaarden zorgt. We kunnen gedragsregels 
afspreken; het is fijn als duidelijk is wat verwacht wordt. […]” jj 
 
Hoe deze vertaalslag te maken van Koersbeeld, naar academie, naar teams, naar studenten 
en weer terug, wordt door deze respondent uitgelegd in meerdere stappen:  
“Dus ze moeten op 3 niveaus het beleid gaan bepalen. Eerst het beleid onderzoeken van de 
instelling. Wat zeggen we eigenlijk, wat staat er geschreven? Ga dan eens praten met 
collega's; wat doen we? En ga dan ‘ns praten met je studenten uit minderheidsgroepen: wat 
merken zij ervan? Wat ervaren ze, hoe voelen ze zich? En volgens mij moet je dan weer het 
gesprek voeren met elkaar als team en die drie dingen naast elkaar zetten: wat zien we hier 
en wat willen we hieruit meenemen?” uu 
Leidinggevenden die meededen aan de online workshop (dd. 5 dec 2022) voelen zich 
verantwoordelijk voor vertaling van het Academiebeleid (wat voortkomt uit beleid op 
macroniveau) in strategieën en doelstellingen op teamniveau. Zij zien zichzelf vaak als 
rolmodel in en willen meer uitwisselen met andere leidinggevenden over hoe Inclusief 
leiderschap vorm te geven en hun teams daarin te faciliteren.  
 
Ondersteuning van leidinggevenden op diversifiëring samenstelling teams  
Medewerkers geven vooral aan dat diversifiëring in hun team nodig is, zoals we al zagen op 
macroniveau. Idealiter zou in docententeams het team een afspiegeling moeten zijn van de 
studentpopulatie en voor andere afdelingen een afspiegeling van de regionale bevolking.  
 
Leidinggevenden geven aan ondersteuning nodig te hebben van HR om hun team te 
diversifiëren. Voor de toekomst staat Strategische Personeelsplanning op de agenda waarin 
leidinggevenden verschillende aspecten mee kunnen laten wegen. Bij vacatures kunnen 
leidinggevenden los van de inhoud steeds meer kijken welke persoonlijkheid aanvullend is 
op de teamsamenstelling. We zagen op macroniveau dat de HR-afdeling investeringen nodig 
heeft om leidinggevenden te helpen bij het vinden van nieuwe medewerkers buiten de 
norm. Dat kost meer tijd en soms meer geld, dus ook op teamniveau moet worden gekeken 
wie dat gaat betalen en hoe dat georganiseerd moet worden.  
 
Een medewerker met expertise op HR-gebied geeft aan er nieuwe manieren zijn van 
selecteren, die inclusiever zijn, dus kennis is er al binnen de HAN. Deze kennis kan nog meer 
worden toegepast: “We zijn natuurlijk ook heel erg aan het kijken [bij de opleiding]: moet je 
überhaupt nog wel op die manier solliciteren? Moet je niet op skills gaan selecteren, en niet 
meer met zo’n functiebeschrijving werken, maar iemand aannemen om zijn kwaliteiten. Dus 
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dat is wel een enorme trend die bezig is binnen HR om te kijken of organisaties dat ook willen 
op die manier. Om mensen ook flexibeler te houden. […] los van diploma denken […]” ff 
 
Ondersteuning van leidinggevenden in creëren inclusieve werkomgeving  
In de online workshop met leidinggevenden (dd. 5 dec 2022) worden door leidinggevenden 
meerdere activiteiten genoemd op mesoniveau om een inclusieve werkomgeving te 
stimuleren in het eigen team(s):     

• Dialoog en aanspreekcultuur in het team bevorderen, waarbij leidinggevenden met 
medewerkers individueel en in teamverband gesprekken voeren over verschillen en 
overeenkomsten. Belangrijk is daarin zelf voorbeeldgedrag te laten zien door  
nieuwsgierig te zijn en vooral jongere medewerkers te motiveren hun (andere) visie 
ter tafel te brengen tegenover de "oudgedienden". Dit bespreken maakt dat men 
elkaar meer leert kennen en van elkaars kwaliteiten gebruik kan maken. Elkaar 
aanspreken is niet altijd makkelijk of vanzelfsprekend, dus hierin zullen medewerkers 
ook gestimuleerd moeten worden en, waar nodig, getraind.  

• Sommige leidinggevenden en teams maken al gebruik van ondersteuning op gebied 
van inclusieve competenties, maar dat is dan weer nieuw voor andere 
leidinggevenden. HAN faciliteiten en middelen die men gebruikt om inclusiviteit in 
teams te bevorderen zijn TMA-scans en een Team Ontwikkeltraject, beiden via de 
HAN Academy. Er zijn ook teamtrainingen mogelijk op diversiteit en inclusie, maar 
deze zijn nog niet aangevraagd door teams/leidinggevenden.  

 
Er wordt door meerdere leidinggevenden uit de onlinebijeenkomst aangegeven dat zij meer 
zouden willen doen op dit thema, maar niet goed weten hoe. Twee keer wordt aangegeven 
dat men geen HAN faciliteiten gebruikt. Leidinggevenden missen duidelijke kaders waar de 
HAN naar toe wil vanuit HR op dit thema (macroniveau) en op mesoniveau: 

• Inclusief leiderschap vraagt een bepaalde houding van jouw als leider. Goed om daar 
met elkaar over te blijven praten en van elkaar te leren, en workshops of een 
trainingsaanbod op dit vlak te hebben. 

• Er is ruimte/tijd nodig voor dialoog over verschillen in het team en voor het gesprek 
over het belang van diversiteit en inclusie met teamleden.  

• Voorbeelden zijn welkom hoe inclusiviteit meerwaarde heeft in een team (zie de 
uitwerking van de online workshop in bijlage 1). 

 
Voor medewerkers gaat het ook over het bewustzijn bij leidinggevenden dat er een 
hiërarchie is en machtsverhouding tussen leidinggevenden en medewerkers, zeker als er 
conflicten zijn of verschillen van mening. Een geïnterviewde legt dat uit: “Het zit ook in 
machtsverhoudingen, dus daar kan je iets bij voorstellen: medewerkers-leidinggevende, 
studenten-docenten. Het is fijn dat mensen dingen met elkaar oplossen. Maar dat is niet fijn 
als de oplossing niet goed is.”  kk 
 
Een andere leidinggevende geeft aan dat zij zich afvraagt wanneer zij het gesprek aan moet 
gaan met HAN medewerkers, die privé allerlei denigrerende opmerkingen maken op Social 
Media, terwijl ze lesgeven op de HAN. Zij beargumenteert dat als het invloed heeft op 
studenten, zij ingrijpt: “Ik denk dat er wel docenten bij zijn waarvan ik af en toe niet weet 
met welk gedachtegoed ze voor de klas staan en dat vind ik dan wel naar. Soms hoor ik wel 
eens verhalen terug dat studenten zeggen: ja daar staat iemand voor de klas een pleidooi te 
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houden voor Forum voor Democratie. Dat vind ik niet heel fijn. Als er echt klachten komen, in 
de zin dat studenten zich daardoor ook niet thuis voelen of daar moeite mee hebben, dan 
gaan wij wel het gesprek aan met zo’n docent […]. Soms heeft iemand wel eens op 
persoonlijke titel in de privésfeer uitingen op Social media gedaan, niet zijnde van de HAN, 
mag dat dan? Ik vind dat leuk en lastig. Dit soort dingen moet je gewoon met elkaar 
bespreken. Mag je als docent van de HAN - je staat ook voor een groep - en je zegt het niet in 
de klas, maar je doet buiten de HAN de meest rare opmerkingen, die totaal niet getuigen van 
respect voor andere groepen, al is het maar bijvoorbeeld dat iemand zich heel laatdunkend 
uitlaat over vrouwen in het algemeen of over de moslimgemeenschap. Het gaat ook vaak 
over het laatdunkend uitlaten over mensen met een niet westerse achtergrond en dan denk 
ik van: mag dat? Ik vind dat niet respectvol. Het is ook best wel lastig inderdaad want kun je 
dan in de les -  je bent diezelfde persoon - als mensen dat zien, wat geeft dat hun dan voor 
een gevoel? qq 
Dit heeft niet alleen op studenten invloed maar ook op collega’s, zeker als die moeten 
samenwerken met iemand die laatdunkend over hen praat buiten de HAN. We zien dat het 
gesprek aangaan een belangrijke competentie is maar ook hoe en wanneer je dat doet als 
leidinggevende. Kennis delen en uitwisseling hierover is gewenst.  
 
Ondersteuning teams om diversiteit en inclusie te benutten  
Medewerkers geven vaak aan dat teams ondersteuning nodig hebben in luisteren naar 
elkaar, elkaar aanspreken, waarderen van verschillen, etc. Zoals een medewerker aangeeft 
zijn we vaak positiever over onze eigen inclusieve competenties dan anderen: “We denken 
met elkaar constant dat we het zo goed doen, maar dat slaat gewoon helemaal nergens op. 
We hebben geen idee. En de intenties zijn prima, maar zodra het pijn doet, houden we op.” 
uu 
Diversiteit in teams is niet altijd gemakkelijk omdat bij verschil van mening vaak emoties 
opspelen van ongemak. Het wordt ongezellig als mensen elkaar gaan aanspreken op iets wat 
ze vervelend vinden van de ander. Het is dus nodig om teams te ondersteunen in het 
aangaan van eerlijke gesprekken en het doorstaan van ongemak.  
 
Voor inclusieve competentie ontwikkeling binnen teams zijn teamleiders nodig die 
verschillen durven te benoemen, te waarderen en te benutten. Als zij als rolmodel fungeren 
in inclusieve competenties, laten ze het goede voorbeeld zien. Soms is het met externe 
ondersteuning makkelijker een verandering te bewerkstelligen in het team, aangezien een 
externe coach/trainer een tijdelijke relatie heeft met het team en dus wat meer afstand. 
Ervaringsdeskundigheid inzetten en hulp vragen van expertise en rolmodellen buiten het 
team is hierbij een goede optie. 
 
Elkaar beter (leren) kennen helpt om je kwetsbaar op te durven stellen of elkaar te durven 
aanspreken. Een Beschermjassentraining in het team is bijvoorbeeld een goede manier om 
elkaar persoonlijk beter te leren kennen en om tegelijkertijd te oefenen in inclusieve 
communicatie. Hier is inmiddels ervaring mee opgedaan bij meerdere medewerkersteams 
en dit helpt de samenwerking te verbeteren. Ook andere teambuildingsactiviteiten, waarin 
medewerkers elkaar meer persoonlijk leren kennen, brengen meer verbinding en zorg naar 
elkaar, zoals ook een medewerker aangeeft in dit voorbeeld: “Als wij een [team]uitje hebben 
of we gaan uiteten dan heeft [de leidinggevende] altijd de partners erbij dus dan weet je ook 
wie bij wie hoort, en daar krijgen we door de jaren ook een band mee… Dus wij kennen van 
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elkaar ook allemaal de partners en als er privé iets is dan weten we dat ook wel van elkaar en 
dan helpen we elkaar ook wel” “En dat was wel echt iemand die ook echt in de groep zei: en 
nu is het gvd afgelopen; en jij gaat zitten en jij gaat zitten, en jullie gaan aan elkaar vertellen. 
Toen hij wegging, was het voor iedereen wel een beetje zoeken” (cc) 
 
We zien dat medewerkers in kleinere teams beter samenwerken dan medewerkers in grote 
teams. Fysieke bijeenkomsten werken beter dan digitale bijeenkomsten. Kleine klassen 
werken beter dan grote klassen. Dit beaamt een medewerker: “We hadden vroeger een 
kleiner team, 6-7 mensen, we hebben leuke dingen gedaan als team. We hadden duidelijke 
kruisbestuiving. Nu is het team groter 11-12 [mensen]. Het is niet meer zo’n team […]” jj 
 
Een open aanspreekcultuur ontstaat niet vanzelf, maar moet worden getraind en gepusht, 
daar medewerkers het vaak spannend vinden om goede feedback te geven en te ontvangen 
over hun gedrag. Als medewerkers elkaar op een constructieve manier kunnen aanspreken 
op gewenst en ongewenst gedrag kunnen zij veel van elkaar leren. Het helpt ook om grenzen 
duidelijk te maken en teamnormen expliciet te maken. Zo geeft een medewerker aan over 
een collega-docent die op de Hogeschool Rotterdam lesgeeft: “Hij verbindt zich met de 
studenten. Er is veel meer contact met de studenten en zijn team vindt het heel belangrijk dat 
dat gebeurt. Zij hebben dat gewoon tegen elkaar gezegd van: we gaan zoveel mogelijk om 
met een zo divers mogelijk team. Ze spreken elkaar aan als ze merken: dit kan niet door de 
beugel. Je hebt een grapje gemaakt, dat moet je niet meer doen.” ww 
Intervisie (het bespreken van lastige situaties in het team of in de klas) werkt goed om van 
elkaar te leren. De inbrenger van een casus stelt zich kwetsbaar op en intervisie heeft al de 
zoektocht naar meerdere perspectieven in zich, waarbij niet een perspectief het beste is, 
maar juist meerdere mogelijkheden kunnen raken. Een geïnterviewde medewerker geeft dit 
ook aan in het volgende citaat: “Hoe word je je nou bewust? Je hebt in zo'n cursus een 
moment waarop je zegt van: zet ze in de stoel van een ander en dat zou zo fijn zijn, als we 
dat zouden kunnen doen, en bijvoorbeeld ook intervisie invoeren waarin je dit dus bespreekt 
een […] we geven elkaar tips om te verbeteren en we zeiken elkaar niet af, niet over een jaar, 
komt die oude koe weer naar boven.” ww  
 
Een geïnterviewde medewerker vertelt over een tool voor leidinggevenden om 
medewerkers te begeleiden die extra ondersteuning nodig hebben. De balanskaart is zo’n 
tool om 1 op 1 als leidinggevende in te zetten. In gesprekken praat je met elkaar over hoe de 
medewerker zich in het werk en team voelt. In deze gesprekken leert de leidinggevende ook 
hoe die zijn medewerkers kan ondersteunen: “We hebben natuurlijk ook vanuit het verleden 
de balanskaart ontwikkeld. Dat is een kaart waarmee leidinggevende en medewerkers 
samen kunnen kijken, dat je in een goede flow zit of hoe je kan zien dat het niet zo goed 
gaat.”  ff  
In de HARRIE training, ontwikkeld door o.a. CNV Jongeren, worden specifieke vaardigheden 
geoefend en kan men informatie vinden over begeleiding van werknemers met een 
ondersteuningsvraag. Er worden concrete tips gegeven voor leidinggevenden om mensen 
met een beperking in dienst te nemen en te houden (Ik ben Harrie, 2023).  
 
De training Beschermjassen werd aan studenten van de Minor Intercultureel werken en 
Social Work gegeven om inclusie te bevorderen. Deze wordt sinds vorig jaar ook ingezet bij 
International Social Work (voor geïnteresseerde medewerkers) en International School of 
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Business (voor student coaches) om diversiteit op de werkvloer te managen. Deze training is 
ontworpen door Kitlyn Tjin A Tjie en collega’s. Een aantal HAN medewerkers die de train-de-
trainer gevolgd hebben, kunnen deze trainingen geven (Trainingen Beschermjassen, 2023). 
Deze zou bij de HANAcademy in het aanbod kunnen worden opgenomen als teamtraining. 
Ook de training Omgaan met diversiteit en inclusie, die nu al bestaat, zou meer onder de 
aandacht kunnen worden gebracht. Deze training staat open voor zowel studenten als 
medewerkers. Deelnemers krijgen basiskennis over diversiteit en inclusie en ze oefenen 
vaardigheden die ze nodig hebben. Ze doen actieonderzoek naar diversiteit en inclusie 
binnen hun eigen opleiding/afdeling/doelgroep. Daarover wisselen ze uit en leren ze van 
elkaar, waarbij ze dus ook meteen verbeteringen in hun eigen omgeving kunnen 
bewerkstelligen ( (Dealing with diversity and inclusion, 2023). Deze deelnemers worden dan 
ook een soort DIG-ambassadeurs. Leidinggevenden en medewerkers weten meestal niet dat 
dit aanbod er is, dus het is belangrijk om dat te promoten.  
 
Ondersteuning in diep-democratische besluitvormingstechnieken in teams.  
Alle scenario’s uit de literatuur worden genoemd door leidinggevenden, behalve 
Ondersteuning in diep-democratische besluitvormingstechnieken in teams. Medewerkers 
hebben het ook niet over diep-democratische besluitvormingstechnieken, maar geven wel 
twee voorbeelden van inclusieve besluitvorming in teams, te weten de BOB-methode en 
aandachtige betrokkenheid: “Nu proberen we de BOB-methode [Beeldvorming-
Oordeelsvorming-Besluitvorming] te gebruiken, dat we echt meer luisteren naar de ideeën, 
oordeelsvorming, en dan pas besluiten. Het was soms tsjaktsjaktsjak, dat was de 
meerderheid, dat gaan we doen. Diegene die er niet bij hoorde, jammer. Dat was eerst zo, 
maar nu gaan we de BOB-methode doen. Dat helpt wel. Dan moet je wel aangeven, als je 
een agendapunt hebt, wil je eerst beeldvorming doen, wil je alle niveaus doorlopen, of de 
eerste twee en daar later op terugkomen?  Als je een agendapunt erop zet, moet je zelf 
aangeven, welke stap van de drie [je gaat doen].” gg 
 
“We willen een team zijn, waar alles open is, waar iedereen met elkaar kan bespreken dus 
dat je niet die ongeschreven regels hebt van je moet zus of zo zijn. We hebben ook met elkaar 
de visie opnieuw bepaald en gezegd: wij willen aandachtige betrokkenheid. Dan merk je wel 
dat het voor de ene collega iets anders betekent dan voor de ander. We zullen elkaar daarop 
bevragen […] Ik schrok me helemaal rot in positieve zin […]. We hadden daar dus net een 
discussie over, dus zei mijn collega ook: daar moeten we het maar eens over hebben […] Het 
is dus niet zo dat iemand dat effe afdwingt. Dat was in het verleden wel. Dat was bij mijn 
andere werk [op de HAN] ook en dat is hier niet.  Dat is heel fijn.” uu 
 
Conclusies op mesoniveau:  
Bovengenoemde scenario's op teamniveau zijn allen belangrijk volgens de deelnemers aan 
dit onderzoek, om een divers team te hebben, een veilige teamcultuur te creëren/behouden 
en inclusieve competenties te ontwikkelen. We zien dat het laatste scenario minder wordt 
genoemd, maar wellicht breder moet worden gedefinieerd als ondersteuning in inclusieve 
besluitvormingstechnieken.  
Inclusie in teams komt er niet vanzelf, omdat het vaak ongemak oproept om elkaar aan te 
spreken, of gene om elkaar te bevragen. Daarom is het belangrijk dat leidinggevenden hier 
aandacht voor hebben binnen hun team(s) en zelf daar competent in zijn en als rolmodel 
kunnen fungeren. Het gaat daarbij om het erkennen en bevragen van verschillen, elkaar 
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begrijpen en verschillen waarderen. Het gaat ook om het horen van alle stemmen en juist 
die stemmen die anders zijn dan de rest, want daar hebben we de neiging om te 
overstemmen. Via de HAN Academy is ondersteuning te krijgen voor teams in de vorm van 
team coaching. De vraag is of teamcoaches inclusieve competenties hebben en deze ook 
trainen in de coaching. Het HAN Academy aanbod zou kunnen worden uitgebreid met 
teamtrainingen Beschermjassen en Diversiteit en omgaan met verschillen en dit zou meer 
bekend kunnen worden gemaakt bij leidinggevenden zodat deze kunnen worden ingezet 
binnen teams. 
 
 

6.4 Scenario’s HAN medewerkers op microniveau: individuele medewerkers 
 
Uit een eerdere dialoogsessie in het themateam Inclusief Onderwijs en werk (dd. 26 sept) en 
de dialoogsessie met medewerkers (dd. 8 nov) komen de volgende scenario’s naar voren op 
microniveau:  

− Steunnetwerken voor medewerkers in kwetsbare situatie opzetten 

− Faciliteren (indien gewenst) van ontwikkeling van alle HAN medewerkers:  
o Scholing/training van docenten en medewerkers;  
o Communicatie meer aangesloten op diverse populatie;  
o Info sessies: wat HAN aan DIG doet voor iedereen;  
o DIG loket/aanspreekpunt en online per academie + informeren 

docenten/coaches/studenten. 
 
Deze vinden we ook terug in de voorgestelde scenario’s in de literatuur. Hieronder geef ik 
weer hoe geïnterviewden een vertaalslag maken van deze scenario’s naar de HAN praktijk.  
 
Ondersteuning in ontwikkeling van DIG-competenties wordt door de meeste respondenten 
gezien als een belangrijk scenario op individueel niveau, omdat niet iedereen de inclusieve 
competenties in huis heeft, die die nodig heeft. Dus ondersteuning hierin is nodig, zoals een 
medewerker uitlegt: “Wat nog veel mooier zou kunnen zijn: Als we zeggen: we willen 
inclusief zijn: wat vraagt dat dan? Zet dingen op een rij die iedere collega moet kunnen. Zorg 
dan ook dat ie ze kan.  We hebben allemaal BKE en SKE moeten doen. Dat is dan toets 
vaardigheid. Maar dat we zouden natuurlijk ook inclusiviteit vaardigheid kunnen doen”. uu 
 
Training in kennis en vaardigheden op DIG-gebied worden door medewerkers genoemd, als 
een manier om inclusieve competenties te versterken. Een medewerker geeft aan wat zij 
bijvoorbeeld geleerd heeft in de training Interculturele Communicatie, die eerder bij de HAN 
Academy werd aangeboden, maar in 2022 is vervangen door de training Omgaan met 
Diversiteit en Inclusie: “Dat heb ik […] allemaal geleerd in die cursus. Daar heb ik wel heel 
veel aan gehad ook. Ik zat ook heel erg met die Chinese student, […die dwingend zei] je moet 
dit, je moet dat,[…]. Wat zijn dat voor vragen? Op een gegeven moment begreep ik wel 
waarom” (cc) Interculturele sensitiviteit is gewenst voor medewerkers, die werken met 
collega’s of studenten met een andere achtergrond van wie ze het gedrag niet begrijpen. 
Deze medewerker kreeg meer inzicht in het gedrag en perspectief van studenten met 
migratieachtergrond. Een andere medewerker benadrukt gespreksvaardigheden, waarbij het 
checken van je interpretatie (die ook terugkwam in de competentielijst) belangrijk is om zo 
dicht mogelijk langs elkaar heen te praten. Dit gebeurt helaas niet altijd volgens deze 
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medewerker, waardoor misverstanden ontstaan: “Sommige mensen praten een andere taal. 
Dus de manier waarop iemand vanuit zijn eigen cultuur praat met een ander, kan soms heel 
anders zijn, terwijl ze hetzelfde woord zeggen. En dan denk ik van: gewoon even 
terugkoppelen zou het al helemaal oplossen. Maar dat zit er dan niet in.” ww 
Een volgende Engelstalige medewerker geeft aan dat training erg belangrijk is, waarin vooral 
wetenschappelijke kennis wordt gedeeld, omdat die discriminerende overtuigingen 
weerlegt: “We need to have training because there are certain things which are scientific 
facts.  So nowadays, no one can claim that black people are stupid. In the United States, 200 
years ago, there were people who believed that, but now it is scientifically proven that skin 
colour has nothing to do with intelligence. So this is science. Claiming that people who have 
any sexual deviation from the majority are less capable, less professional, is also a trap. 
Science shows the opposite: that there's no correlation between the two, so training in my 
opinion is first of all communicating scientific facts to people. Scientific facts also explain to 
people that there is something called the homosexual suicidal rate, which is exceptionally 
high, even in Amsterdam”. ll 
 
De vraag is wat goede ondersteuning is of wat voor soort trainingen helpen. Daar hebben 
medewerkers verschillende ideeën over. Bij Radboud Universiteit wordt gewerkt met 
antibias theatre. Een Engelstalige medewerker waarschuwt juist dat onbewuste bias 
trainingen uit het verleden niet werkten, volgens onderzoekers, en zelfs averechtse effecten 
hadden, daar deelnemers nadien meer stereotypen gebruikten. Dit is zeker niet de 
bedoeling. “It came out in 2016 – more than 800 companies looked again at it and 
consistently the same thing [came out]: unconscious bias training not only don't work, but 
also worsen things. There is more stereotyping” rr.  
Het is dus van belang kritisch te kijken naar de vorm en impact van diversiteit of antibias 
trainingen. Bij Radboud wordt dit onderzocht Wat beter werkt volgens deze collega zijn 
mensgerichte ontwerp workshops. Hierin worden overtuigingen ontleed en 
vooronderstellingen bevraagt. Hij legt het uit: “Basic deconstruction is to question all the 
boxes. I know there's several empathy frameworks, and human centred design frameworks 
where they would say: let's do it in a design way. So, get people with different perspectives, 
different viewpoints and different backgrounds together and solve a problem. They solve it 
together. Often, we can remove the fences instead of thinking about boxes that people could 
stand on. [We need…] human centred design workshops.” rr Dit soort human centred design 
workshops kunnen ook goed worden ingezet om medewerkers en studenten te trainen in 
het waarderen van verschillen, als het gaat om het oplossen van problemen rondom DIG.  
 
Door een medewerker wordt benoemd dat docenten als ze meer inclusieve competenties 
hebben, maatwerk kunnen leveren voor toetsing van studenten. Daar hebben docenten dan 
wel meer ondersteuning voor nodig in de vorm van tijd, kennis en voorbeelden. Een 
medewerker legt uit hoe dat voor studenten met een ondersteuningsvraag barrières 
wegneemt: “Stel je hebt iets - je bent overgevoelig voor van alles en nog wat, dus je hebt 
mensen die zichtbaar een handicap hebben, maar ook onzichtbaar, of een talent - hoe je het 
ook noemt -. Dan heb je sommige toetsen waar die manier van toetsen al zo'n grote barrière 
is, dat de inhoud, daar kom je niet eens aan toe. Dan zou je kunnen zeggen van: zullen we 
eens kijken of we samen een andere manier kunnen verzinnen om toch die inhoud te toetsen” 
ww 
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Er zijn veel verschillende soorten trainingen en methoden, waarvan sommigen averechts 
werken en stereotypering vergroten, maar anderen juist vooroordelen bevragen. Dus het 
komt wel nauw welke training wordt aangeboden, waarbij kritisch moet worden gekeken 
naar hoe om wordt gegaan met stereotypen. Het oefenen met het eerlijke gesprek voeren, 
interpretaties checken, elkaar bevragen, verschillen waarderen en eigen overtuigingen 
parkeren zijn juist vaardigheden die helpen om inclusie te bereiken.  
Verplichte trainingen lijken niet echt te werken, volgens een respondent: “ze kunnen het niet 
allemaal zelf en ik ben er ook van overtuigd dat als je ze naar een training stuurt, dat ze het 
daarna ook nog niet allemaal zelf kunnen, zeker niet als ze verplicht bij die training moeten 
zijn.” Het invliegen van externe expertise van buiten je team kan heel verhelderend werken 
omdat je dan een voorbeeld ziet van hoe het ook kan: “Ik denk dat een praktijkervaring met 
iemand naast je die zegt: ‘oké, ik zie dat je door deze bril kijkt. Dit is jouw bril; probeer die bril 
eens af te zetten of realiseer je dat je die bril op hebt, dat je op die manier kijkt’ en het 
gewoon echt in de praktijk in de les met jou ervaart dat dat heel veel meer impact heeft, dus 
ja hulp zeker” tt 
Eerdergenoemde trainingen in Beschermjassen en Omgaan met diversiteit en inclusie, 
Human-centered design workshops en intervisie, zouden meer onder de aandacht kunnen 
worden gebracht zodat medewerkers hun inclusieve competenties kunnen versterken.  
 
Ondersteuning op communicatieve vaardigheden 
Respondenten gaven aan dat basis communicatieve vaardigheden heel belangrijk zijn voor 
medewerkers. Dan bedoelen ze Luisteren-samenvatten-Doorvragen (LSD) en laat je OMA 
(Oordelen, Meningen, Adviezen) thuis. Bij de HANAcademy wordt een training 
Gespreksvoering aangeboden, die door een respondent nuttig werd bevonden: “Ik merk wel 
als we het over gespreksvoering hebben in de basistraining; mensen ontdekken dat je jezelf 
meeneemt in een gesprek. Hoe zit ik in elkaar? Ze zeggen tegen mij: jij stelt gekleurde 
vragen. Ik ben een supernieuwsgierig persoon. Ik stel veel te veel vragen, wat sommige 
mensen afschrikt en sommigen vinden het juist fijn dat ik doorvraag. Wat ik zie is dat mensen 
niet durven door te vragen. Dan denken ze ojee, wat raak ik hieraan, dan krijg ik straks een 
therapeutisch gesprek. Dus ik denk dat juist het door durven vragen, toegeven dat je met 
sommige dingen niks kan, dat is eerlijk zijn over dingen.” gg  
Een andere basisvaardigheid die vaak belangrijk wordt gevonden door respondenten als het 
gaat om inclusieve communicatie is feedback geven aan elkaar als collega’s en/of aan 
studenten in geval van onderwijzend personeel. Een medewerker heeft het situaties waarin 
teamleden elkaar aanspreken, wat wel gebeurt in haar team: 
“We durven het elkaar ook wel te zeggen, als er iets niet aanstaat, zeggen we het elkaar. 
Dan kan het even klappen, dan is het later ook wel weer goed. We hebben het ook als de een 
belt: ik ben ziek, dan blijven de anderen een paar uur langer zitten. […]” cc 
 
Wat nog ontbreekt in het huidig aanbod van de HANAcademy is eerlijke gesprekken voeren 
1 op 1. “Dat je met iemand een gesprek aangaat […] is weer een competentie, het gesprek 
blijven voeren en aangaan, het eerlijke gesprek en niet met een dubbele agenda van ik heb 
eigenlijk diegene nodig om mijn lessen te vullen maar verder kan ik niks anders bieden om 
zich verder te ontwikkelen, maar ja, je kan dit doen en dat doen.” dd 
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Ondersteuning in zien en horen van minderheden 
Ondersteuning in zien en horen van minderheden is een individueel scenario maar zou ook 
bij het teamniveau kunnen staan. Een medewerker geeft aan dat ondersteuning onder 
andere in de vorm van een buddy zou kunnen worden gefaciliteerd voor medewerkers die 
dat zouden willen. “Een buddy geven aan medewerkers met autisme of mensen met een 
migratieachtergrond, zou kunnen helpen. Natuurlijk hebben we mensen van kleur, die het 
soms moeilijk hebben, omdat ook zij vaak met een andere communicatiestijl spreken. Zij 
voelen soms tweespalt van: de Academie wil het nu eenmaal zo, maar ik voel het anders; hoe 
pak ik dat aan? Een mooi voorbeeld was een docent met migratieachtergrond, waarbij […] 
een HBO klas op een bepaalde manier reageerde op diens uitleg en zei:: ‘dat klopt helemaal 
niet; je hebt een fout gemaakt! Fout! Fout!' en dan ook nog gingen wijzen. En dat die docent 
zich respectloos bejegend voelt, want in zijn eigen cultuur zou dat nooit gebeuren, dat je 
tegen een ouder iemand zo’n grote mond opentrekt en een klacht indient. Dat raakte die 
docent echt hard. Het is zonde dat dat zo gebeurd. Die medewerkers moeten misschien ook 
geholpen worden met een buddy, [waarmee ze kunnen bespreken]: ben ik nou gek, of hoe 
werkt dat hier? Ik had gisteren een klas die ging helemaal tegen mij op. […] Ik voelde me al 
helemaal opgelaten, dus ik ging even tegengas geven zo van: wacht eens eventjes jongens, 
maar ik denk dat je vanuit zo'n cultuur denkt van: dat doe ik niet” ww 

Binnen een team zijn er dominante manieren en andere manieren van werken of 
communiceren, waarbij de HAN als Nederlandse onderwijsinstelling vaak impliciet 
Nederlandse gedragsnormen gebruikt, ook bij internationale opleidingen, waar 
internationale collega’s werken. Hierdoor kunnen misverstanden en conflicten ontstaan, 
maar ook inzichten over de verschillen. Een medewerker vertelt hierover: “Sommige 
collega’s vinden het wel lastig om zich in die ander te verplaatsen. Men denkt niet altijd na 
bij wat dit gedrag betekent voor een ander. Waarom zegt die dat nou zo? Een Nederlandse 
collega is vrij direct. Een internationale collega vond iets van die module die de ander had 
ontwikkeld. De reactie was heel direct. Dat was bij die internationale collega een klap in het 
gezicht. Ik denk dat die Nederlandse collega dat niet eens door heeft. Het gaat niet alleen 
over internationale of culturele verschillen maar ook tussen jonge nieuw collega’s en oude 
collega’s, of dingen op een bepaalde manier doen, zoals ze al heel lang doen.” ss 

Het NUFFIC heeft tools ontwikkeld die in eerste instantie gericht zijn op internationale 
studenten die in Nederland komen studeren. In deze toolbox zitten informatie en 
oefeningen om het vorige onderwijssysteem (uit eigen land) te vergelijken met het huidige 
(Nederlandse) onderwijssysteem. De analyse van grootste overeenkomsten en verschillen 
geeft aan waar internationale medewerkers tegenaan zouden kunnen lopen als het gaat om 
lesgeven in Nederland (Dam, 2011). Zeker als het gaat om lesgevend personeel wat 
verschillen ervaart in onderwijsstijlen, omdat men zelf gewend is aan een ander 
onderwijssysteem, zou kennis over verschillen in combinatie met een buddy die 
alternatieven kan bieden goed kunnen werken. 

Het is volgens een respondent niet altijd makkelijk om andere perspectieven te verzamelen 
maar je moet er toch je best voor doen om steeds op zoek te gaan naar het andere niet-
dominante verhaal van niet-normmedewerkers: “Dat [referentiekader van de ander] moet je 
constant blijven bevragen. Je zag daar [op de tentoonstelling inclusie markt] hele mooie 
foto's van mensen die dus bij de HAN mochten stagelopen. Dat is fantastisch en dan merk je 
ook uit die verhalen dat zij zich ineens wel gezien voelen, en dan heb je die dubbele check als 
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het ware gedaan. De ‘counter narrative’, ook die ander aan het woord laten over wat hij nou 
beleeft, wat het hem doet. En dat is heel moeilijk, want […] de andere kant is moeilijk te 
spreken te krijgen. Ook bij dit verhaal denk ik: degene die blij zijn, die zich gehoord en gezien 
voelen, die hoor en zie je nu dus. Maar hebben we dan iedereen, of wie zijn de uitvallers in 
het traject geweest en waarom zijn die uitgevallen? Ik ben daar wel nieuwsgierig naar want 
daar zit natuurlijk weer de volgende winst die we kunnen boeken met elkaar.“ uu 
 
Draagvlakvergroting via delen en ambassadeursnetwerken  
 
Delen van kennis en ervaring wordt vaak genoemd door medewerkers als een scenario op 
individueel niveau. Binnen de HAN zijn er leergemeenschappen, lectoraten  en teams waar 
dit al veelvuldig gebeurt, maar een DIG-ambassadeursnetwerk is er nog niet. Het kan een 
goede manier zijn om laagdrempelig binnen elk team een kartrekker of aanjager voor DIG te 
hebben. Een medewerker benoemt de meerwaarde van DIG-ambassadeurs voor de teams: 
“Als je een inclusief team wil, dan heb je ambassadeurs in het team nodig die dat 
aanwakkeren via teambuilding, dagen, via gewoon verbindingen maken in samenwerking 
met elkaar, dat je weer dwarsverbanden creëert, mensen elkaar beter leren kennen. En dan 
ook niet in hun eentje, nee, dat breekt je op. Gewoon een paar mensen, die zich daar hard 
voor maken. Onbewust ben ik ambassadeur. In je eentje lukt het toch niet. Ik moet er nog 
iemand bij hebben” gg 
 
We zagen bij Radboud Universiteit dat ze daar ook ambassadeursnetwerken zijn gaan 
opzetten voor zowel staf als studenten. Ook ervaringsdeskundigen zouden als DIG-
ambassadeurs kunnen worden gevraagd mee te denken over verbeteringen. De training 
Omgaan met diversiteit en inclusie leidt op tot ambassadeurs. Maar nu hebben deze 
medewerkers nog geen formele macht, wat hun veranderkracht flink begrensd.  
 
Facilitering van meer tussentijd en aandacht voor elkaars kwetsbaarheid  
 
Dit scenario wordt door meerdere medewerkers genoemd als belangrijk en missend in de 
HAN, waar ze veel tijdsdruk ervaren. Er is tijd nodig om elkaar te ontmoeten en verschillen 
en overeenkomsten te ontdekken en die te gebruiken: “We zitten nu op flexplekken, er is 
gereorganiseerd – vroeger was er meer tijd, nu minder tijd voor goede gesprekken en goede 
aansluiting. Randvoorwaarden van een echt team zijn er niet”(jj). Een andere collega 
onderstreept dit ook: “Ten eerste is er tijd nodig, meer tijd, om met collega's te praten over 
lastige situaties en daaruit te leren, om iets te lezen of zelf op te zoeken over dingen waar je 
niks van af weet, tijd om in het team elkaar te leren kennen, zodat je met elkaar kan sparren 
en tijd om te kunnen flexibiliseren […] Continue bijscholing is ook nodig, omdat er steeds 
dingen veranderen. En dat kost dan ook weer tijd.” mm 
 
Een andere leidinggevende collega pikte op in haar team dat er meer aandacht mag komen 
voor de zoektocht naar de goede oplossing en de twijfel en kwetsbaarheid van medewerkers 
hierin. De medewerkers geven aan dat ze meer met elkaar willen sparren over voor hen 
nieuwe of lastige situaties, maar daar geen gelegenheid voor vinden.  “We hebben binnen 
onze Academie een groep, die houdt zich bezig met thema werkdruk en werkgeluk. Dat is 
natuurlijk ook belangrijk. Hoe zorgen we ervoor dat de werkdruk niet te hoog is? Ik had pas 
nog een hele discussie met docenten en ik snapte ook wel waar de vraag vandaan kwam en 
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die zeiden letterlijk: […] wij voelen ons soms heel alleen waar het gaat over het begeleiden 
van studenten. Hoe ver mag je nou gaan? Wanneer is het niet goed en wanneer is het wel 
goed? En een student kan altijd naar een psycholoog of naar een vertrouwenspersoon. Maar 
als medewerker van de HAN is er niet zoveel. Nou zijn er wel bijeenkomsten voor 
medewerkers. Ik heb het er al over gehad met studentpsychologen. Die zeiden: wij 
organiseren wel bijeenkomsten 3 keer per jaar en dan denk ik: het gaat er mij om, als je een 
vraag hebt [kun je dan terecht?…]. Blijkbaar heb je op middelbare scholen zorgteams waar je 
ook als medewerker terecht kunt en dat ook iemand eens meekijkt met jou van: in deze 
situatie wil ik dit tegen de student zeggen. Kan ik dit nou wel of niet zeggen? Mag ik het nu 
wel of niet zeggen? Dat gaat dus ook over het begeleiden van een student waarmee iets aan 
de hand is […] Dus dan kom je weer op die inclusiviteit terecht. Soms kan het zo zijn dat het 
zover gaat dat je ziet dat de student stilstaat en dat je als opleiding daar helemaal naartoe 
moet. We zijn nogmaals geen opvanginstituut hè, we zijn een opleidingsinstituut, wat 
studenten leidt naar een beroep en als dat niet kan of niet goed genoeg kan; hoe ver hoe 
gaat dat dan? Hebben we dan genoeg aan een intervisie bijvoorbeeld met elkaar? Dat is wel 
interessant, maar is dat genoeg?” qq 
 
Facilitering van meer tussentijd is dus zeker een belangrijk scenario als het gaat om elkaar 
beter leren kennen, onderling sparren, maar ook om op jezelf te reflecteren over je eigen 
bias in de situatie. Helaas denken weinig medewerkers hier tijd voor te hebben.  
 
Conclusies scenario’s op microniveau:  
De twee meest genoemde scenario’s op microniveau zijn facilitering van meer tussentijd en 
ondersteuning op DIG-competenties. Trainingen van medewerkers in kennis en 
vaardigheden, die stereotypen niet herhalen maar juist bevragen, safe space bijeenkomsten 
en buddy netwerken zouden vormen kunnen zijn van ondersteuning op DIG-competenties, 
zowel op teamniveau als op individueel niveau. Daarnaast zijn communicatieve 
vaardigheden genoemd, die niet iedereen in huis lijkt te hebben. Ook het bouwen van 
netwerken buiten het team (leernetwerken, ambassadeursnetwerken, 
doelgroepennetwerken) wordt gezien als een krachtig instrument om inclusieve 
competenties te versterken. Ervaringsdeskundigen vanuit allerlei verschillende groepen 
zouden hier een belangrijke rol in kunnen spelen, mits zij hiervoor gelijkwaardig worden 
ingezet en gewaardeerd. 
 

6.5 Conclusie scenario’s belang en urgentie 
 
We zagen in de voorgaande paragrafen al dat de geïnterviewde medewerkers de eerder in 
de literatuur gevonden scenario’s benoemden en vertaalden naar de HAN praktijk. 
Daarnaast hebben we in twee rondetafelbijeenkomsten gevraagd naar belang en urgentie 
van deze scenario’s.  
Deelnemers aan de twee rondetafelbijeenkomsten zijn zeker geen representatieve doorsnee 
van HAN medewerkers, dus waar de nadruk op moet komen te liggen als we alle HAN 
medewerkers betrekken is nu niet duidelijk.  De deelnemende medewerkers nemen de 
moeite om te komen, dus zij zijn veelal geïnteresseerd in DIG en vinden het belangrijk dat 
hier meer mee gebeurt. De besproken scenario’s worden door hen belangrijk geacht en zijn 
dus door hen gevalideerd. 
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Belang van scenario's 
Belang van scenario's werd bepaald door een rating met rode punten. Iedere medewerker 
kreeg 6 punten en mocht er maximaal 3 per niveau plakken. Met twee 
rondetafelbijeenkomsten met deelnemers in Arnhem in het Engels (n= 13) en in Nijmegen in 
het Nederlands (n= 9), waren er in totaal 21 mensen. Totaal aantal punten maximaal zou zijn 
22x6 = 132. Totaal aantal punten vergeven = 43+31+31 = 105, dus niet alle punten zijn 
verdeeld (zie figuur 15 voor rating tijdens de rondetafelbijeenkomst in Arnhem). 
 

 
Figuur 15: Rating tijdens rondetafelbijeenkomst in Arnhem 
 

Als we alle punten bij elkaar optellen en kijken naar de drie niveau’s, zien we dat deelnemers 
aan de workshops de meeste punten geven aan macroniveau scenario’s, waarbij 
aangetekend moet worden dat daar ook de meeste scenario’s genoemd zijn. 5 onderdelen 
op macroniveau scoren 6 of hoger op belangrijkheid.  
Op mesoniveau zien we dat eigenlijk alle 5 scenario’s minstens 5 punten krijgen. Op 
microniveau krijgt de facilitering van meer tussentijd en aandacht voor elkaars 
kwetsbaarheid en kracht de meeste punten van alle scenario’s (10!). Daarnaast volgen er 
nog 3 scenario’s met 6 punten of meer. Er is geen scenario toegevoegd, noch een scenario in 
twijfel getrokken. Er waren twee waardevolle toevoegingen van deelnemers die in deze 
verkenning zijn overgenomen:  

• Facilitering van meer tussentijd en aandacht voor elkaars kwetsbaarheid en 
kracht  

• Ondersteuning in zien en horen van minderheden/iedereen  
Deze wijzigingen zijn overgenomen. In de onderstaande tabel is de rating verwerkt en zien 
we bovenaan de scenario’s die het meest van belang vetgedrukt zijn (het meeste punten 
kregen) naar de scenario’s onderaan, die het minst aantal punten kregen van de deelnemers 
van de rondetafelbijeenkomsten. Als de scenario’s vetgedrukt zijn, hebben ze 5 of meer 
punten gekregen in de rating naar belang.  
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Urgentie van scenario's’ in drie termijnen 
 
Naast het belang is ook gevraagd naar de urgentie van scenario’s, wederom gemeten via een 
rating. 21 medewerkers deden hieraan mee in de twee bijeenkomsten.  
Deelnemers kregen de opdracht om punten per scenario te verdelen, waarbij men per kleur 
weergaf in welk tijdspad een scenario zou moeten worden geprioriteerd. Per persoon waren 
er 15 punten in totaal te vergeven, 5 punten per kleur voor de volgende 3 periodes: 

1. Wat moet het komend jaar (2023) gebeuren? Geel 
2. Wat moet op middellange termijn (2024-2026 termijn van het Koersbeeld)? Blauw 
3. Wat moet op lange termijn (na 2026 )gebeuren? Rose/Groen. 

 
In bijlage 4 zijn de resultaten weergegeven per tijdvak (zie bijlage 4). De belangrijkste 
bevindingen van urgentie en belang zijn terug te vinden in onderstaande tabel (figuur 16). 
De bovenste scenario’s hebben de meeste punten gekregen (zie score tussen haakjes) op 
belang en de onderste de minste. 
 

Macroniveau:  
HAN bestuur en staf (n=43) 

Mesoniveau: Teams en 
leidinggevenden (n=31 

Microniveau: 
Individuele 
medewerkers (n=32) 

Duidelijke grenzen wat wel en niet 
kan binnen de HAN (8) 

Ondersteuning van 
leidinggevenden in creëren 
inclusieve werkomgeving (8) 

Facilitering van meer 
tussentijd en aandacht 
voor elkaars 
kwetsbaarheid en kracht 
(10) 

Inclusief HR-beleid (7) 
 

Ondersteuning teams om 
diversiteit en inclusie te 
benutten (7) 

Ondersteuning in 
ontwikkeling van 
inclusieve competenties 
(8) 

Aansturing op vertaling van beleid 
naar team en stafdoelstellingen 
(6) 

Leidinggevenden als rolmodel 
en aanjager DIG-
teamdoelstellingen (6) 

Ondersteuning in zien en 
horen van iedereen (7) 

Visievorming DIG-beleid van 
bestuur: inclusief verhaal iedereen 
(6) 
 

Ondersteuning van 
leidinggevenden op 
diversifiëring samenstelling 
teams (5) 

Ondersteuning op 
communicatieve 
vaardigheden (6) 

 

Investering in delen kennis en 
ambassadeursnetwerk om 
draagvlak te vergroten (6) 
 

Ondersteuning in diep-
democratische 
besluitvormingstechnieken in 
teams (5) 

Draagvlakvergroting via 
delen en 
ambassadeursnetwerken 
(1) 

Investering in een langdurig cultuur 
verandertraject (4) 

  

Onafhankelijk DIG-team vlak onder 
CvB als aanjager (4) 

  

Samenwerking met DIG-partners 
(2) 

  

Informatieverzameling diversiteit 
medewerkers en studenten (0) 
 

  

Figuur 16: Belang en urgentie scenario’s ter versterking van inclusieve competenties  
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Zoals in de tabel hierboven valt af te lezen, zijn er veel scenario’s op de drie niveaus die 
volgens de deelnemers prioriteit hebben (minstens 5 punten) en al zouden moeten worden 
gestart in 2023.  
Het scenario met het hoogste belang is Facilitering van meer tussentijd en aandacht voor 
elkaars kwetsbaarheid en kracht en dit is een scenario op microniveau van individuele 
medewerkers, wat in 2023 geprioriteerd moet worden, net zoals Ondersteuning in 
ontwikkeling van inclusieve competenties en Zien en horen van iedereen. Ondersteuning op 
communicatieve vaardigheden wordt ook als belangrijk scenario gezien maar minder urgent.  
Op mesoniveau zien we dat Ondersteuning van leidinggevenden in het creëren van een 
inclusieve werkomgeving, als rolmodel en aanjager DIG-doelstellingen en ondersteuning 
teams om diversiteit en inclusie te benutten, als belangrijkste en urgentste scenario’s worden 
gerate.  
Visievorming DIG-beleid van bestuur (inclusief verhaal voor iedereen), Aansturing op 
vertaling van beleid naar team en doelstellingen, Inclusief HR-beleid, Duidelijke grenzen wat 
wel en niet kan binnen HAN en Investering in delen kennis en ambassadeursnetwerk om 
draagvlak te vergroten zijn op macroniveau de belangrijkste scenario’s, waar dit jaar mee 
begonnen kan worden. Investering in delen kennis in ambassadeursnetwerk en Visievorming 
DIG-beleid bestuur worden dus ook van belang geacht en kunnen meer tijd krijgen dan 
alleen 2023.  
Verder valt op dat het scenario Duidelijke grenzen wat wel en niet kan binnen de HAN op alle 
drie de termijnen 4 punten krijgt. Ook voor een paar andere scenario’s geldt een score van 3 
of meer punten op meerdere termijnen, zoals Ondersteuning van leidinggevenden op 
diversifiëring samenstelling team, Ondersteuning in diep-democratische 
besluitvormingstechnieken in teams, Ondersteuning (training en coaching) in ontwikkeling 
van inclusieve competenties en Draagvlakvergroting via delen en ambassadeursnetwerken. 
Deze zouden als continue ontwikkelscenario’s gezien kunnen worden.  
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7. CONCLUSIES  

Zoals we zagen in de verhalen van HAN medewerkers en studenten zijn er grote verschillen 
in ervaren inclusie en buitensluiting tussen medewerkers, teams en onderdelen van de HAN. 
De NSE en MO resultaten laten diezelfde verschillen terugzien. Het ene team is tevreden, 
terwijl in het andere team onveiligheid overheerst. Het zou waardevol zijn om lerende 
uitwisseling te organiseren tussen teams en afdelingen die verschillend scoren op inclusieve 
competenties. Dat kan binnen de verschillende medewerkersgroepen georganiseerd 
worden, bijv. leidinggevenden onderling, docenten onderling, staf mensen onderling. De 
meerderheid van de ondervraagden vindt dat er werk aan de winkel is wat betreft het 
maken van DIG-beleid. Het bestuur van de HAN mag zich volgens hen duidelijker uitspreken 
over DIG en zich meer inspannen om inclusie te bevorderen en ongelijkheid, ongewenst 
gedrag en discriminatie te agenderen en tegen te gaan. Het aankaarten van ongewenste 
situaties tussen medewerkers onderling of tussen medewerkers en studenten blijkt lastig, 
zeker waar een goedwerkende, onafhankelijke en veilig geachte klachtenprocedure 
ontbreekt. Inclusieve competenties zoals moed en kennis over procedures kunnen helpen bij 
het aankaarten en tegengaan van deze situaties, maar in het systeem is daar ook een 
verandering nodig. Inclusie bevorderen gaat niet vanzelf en zal dus op alle niveaus 
geagendeerd en vertaald moeten worden naar de dagelijkse praktijk van medewerkers.  

Diversiteit & inclusie als thema leeft zeker onder de meeste HAN medewerkers, die 
onderdeel waren van dit onderzoek. HAN medewerkers hebben verschillende perspectieven 
op en meningen over diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid. Meerdere medewerkers 
gaven aan een gedegen, systematisch en geïntegreerd HAN-beleid te verwachten, maar dat 
nu nog te missen. Daarbij kan het Koersbeeld een mooi startdocument zijn, waar 
medewerkers een praktische vertaalslag nodig hebben om te weten wat dit betekent voor 
hun dagelijks werk en hun competenties. Welke verwachtingen heeft de werkgever richting 
hen als het gaat om inclusie en inclusieve competentie ontwikkeling? Daar hoort dan ook 
facilitering bij van tijd en training om de gewenste ontwikkeling te kunnen doormaken. Voor 
een deel van de medewerkers zijn inclusieve competenties nieuw en zij voelen zich bewust 
onbekwaam op bepaalde vlakken. Onbewust onbekwame medewerkers zijn er ook op de 
HAN. Voor hen is bewustwording de eerste stap. Medewerkers zouden zich hierin verder 
willen ontwikkelen, als zij dit zelf als waardevol zien voor hun dagelijkse praktijk. Andere 
medewerkers waren al bezig zich hierin te professionaliseren en zij zijn soms expert op een 
deelgebied.  

Medewerkers benoemen kennis, houding en vaardigheden aspecten en komen uit op 8 
inclusieve competenties (volgorde van boven naar beneden van meest-minst genoemd):  

1. Inclusieve communicatie 
2. Biases herkennen en erkennen 
3. Gelijke kansen creëren 
4. Status quo bevragen 
5. Gelijkwaardig samenwerken 
6. Inclusief leiderschap  
7. Mens in context zien 
8. Relaties en netwerken bouwen buiten je bubbel 
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Als deze inclusieve competenties een vast onderdeel worden van de competentielijst voor 
medewerkers en zij daarop regelmatig bevraagd worden door hun leidinggevende tijdens 
functioneringsgesprekken of teambijeenkomsten, zou dit inclusieve competenties 
normaliseren en medewerkers kunnen stimuleren om zich hierin verder te 
professionaliseren.  

Alle HAN medewerkersgroepen hebben in enige mate inclusieve competenties nodig. 
Student coaches voor studenten en teamleiders voor medewerkers worden beiden als 
sleutelgroepen gezien en zij hebben inclusieve competenties meer nodig dan andere HAN 
medewerkers, daar zij voor resp. studenten en medewerkers een inclusief resp. leer- en 
werkklimaat kunnen creëren. Docenten zijn als derde groep essentieel volgens de 
deelnemers, en zij hebben meer Inclusieve communicatie nodig dan de andere 
medewerkersgroepen.  
Volgens deelnemers van dit onderzoek hebben CvB, academiedirecteuren, managers, staf en 
lectoren meer invloed en dus meer verantwoordelijkheid te nemen in DIG en inclusieve 
competentie ontwikkeling. Zij hebben dan ook meer competenties nodig dan de andere 
medewerkersgroepen, zeker waar het gaat om Inclusief leiderschap, Verandering naar 
gelijke kansen en Status quo bevragen. Servicemedewerkers zijn vrijwel onzichtbaar in 
onderzoek naar inclusieve competenties op hogescholen, maar ook zij kunnen in hun werk 
inclusieve competenties gebruiken om hun diensten beter aan te laten sluiten op de 
verschillende medewerkers- en studentengroepen.  
 
Om inclusieve competenties te versterken zijn er meerdere interventies nodig op drie 
niveaus van de HAN.  
CvB, academiedirecties en staf zijn op korte termijn aan zet wat betreft macroscenario’s. 
Visievorming DIG-beleid van bestuur (inclusief verhaal voor iedereen), Aansturing op 
vertaling van beleid naar team en doelstellingen, Inclusief HR-beleid, Duidelijke grenzen wat 
wel en niet kan binnen HAN en Investering in delen kennis en ambassadeursnetwerk om 
draagvlak te vergroten zijn op organisatieniveau de belangrijkste scenario’s. Visievorming 
DIG-beleid bestuur en Investering in delen kennis in ambassadeursnetwerk worden van 
hoogste belang geacht maar hebben meer tijd nodig dan alleen dit jaar (2023). DIG-beleid is 
nodig zodat de HAN transparanter wordt voor iedereen. Daarnaast is de implementatie van  
een inclusiever personeelsbeleid een volgende stap, naast het waarborgen van een veilige 
onafhankelijke klachtenprocedure voor zowel medewerkers als studenten. Afwijken van de 
norm is ook iets waar in HAN-beleid aandacht voor mag komen. In dit beleid kan worden 
uitgewerkt wat te doen met taalnormen, praktijknormen, studietijdsnormen als die inclusie 
in de weg staan. Uitzonderingen maken op de regel/procedure is iets waar HAN 
medewerkers niet erg goed in lijken te zijn. Daarmee sluiten we veel medewerkers (en 
studenten) buiten, wat niet de intentie is maar wel gebeurt. Dus in beleid moet duidelijk 
worden onder welke randvoorwaarden medewerkers van bepaalde normen mogen afwijken 
om inclusiever te zijn. 
Een aanjagend DIG-team met middelen om platforms en acties te coördineren zou dit proces 
versnellen. Daarnaast is er binnen HR een cultuurverandering en flinke investering nodig. Nu 
is de organisatie, HR incluis, te wit, te Nederlands en te veel gericht op het 
organisatiebelang, volgens geïnterviewde medewerkers. Het kan veel diverser, inclusiever en 
menselijker. Ook zou HR wat betreft de geïnterviewde medewerkers wel wat meer kunnen 
verschuiven van het dienen van louter organisatiebelang naar een balans in organisatie- en 
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medewerkersbelang. Als dit gebeurt hebben medewerkers meer vertrouwen in HR. HR-
medewerkers zijn bereid om zich verder te ontwikkelen in inclusieve competenties, maar 
daar moet dan wel in geïnvesteerd worden. Ook door het aannemen van nieuwe mensen 
binnen HR, die ervaring hebben met inclusief aanname, promotie en exit beleid, zal een 
gewenst gevarieerder personeelsbestand ontstaan, waarbij behoud van nieuw personeel als 
speerpunt onder de aandacht blijft. Hiervoor is binnen de hele organisatie een teamcultuur 
nodig, waarin iedereen mee kan doen en waarin ook iemand met een ander idee gehoord 
wordt, juist gehoord wordt.  
 
Op teamniveau zien we dat leidinggevenden de hoofdrol krijgen in de volgende scenario’s: 
Ondersteuning van leidinggevenden in het creëren van een inclusieve werkomgeving en 
Leidinggevenden als rolmodel en aanjager DIG-doelstellingen. Deze worden als meest 
belangrijk en urgent gescoord door de aanwezigen in de validatiebijeenkomsten. 
Ondersteuning van teams om diversiteit en inclusie te benutten, is daarnaast ook op korte 
termijn belangrijk. Leidinggevenden kunnen hun teamculturen versterken door middel van 
het versterken van persoonlijke verbindingen in het team en het creëren van meer 
tussentijd voor uitwisseling. Een vertaalslag van DIG-beleid naar teams en werkveld zal het 
meest effectief zijn als zoveel mogelijk medewerkersgroepen worden gehoord en gezien. 
Het HAN Gedragscompas zou een mooi bestaand instrument kunnen zijn om dialoog binnen 
teams te starten over gewenst en ongewenst gedrag. Dan is aanpassing en aanvulling nodig 
met inclusieve competenties die nu nog niet benoemd worden in het Gedragscompas, maar 
wel in de inclusieve competentielijst. Daarnaast zou het onder alle medewerkers bekend 
moeten worden gemaakt, besproken en aangepast kunnen worden per team op behoeften 
van medewerkers, studenten en werkveld. Op deze manier zijn niet alleen nieuwe 
medewerkers op de hoogte van verwachtingen over hoe ze zich zouden ‘moeten gedragen’ 
maar dan heeft ieder team zijn eigen teamkompas, aangepast aan de context van het werk 
en de behoeften van de medewerkers in dat team. Er kan in teams ook gebruik worden 
gemaakt van bestaande teamscans. Welke inclusieve competenties hebben medewerkers al 
in huis en welke denken zij nog te moeten verbeteren? Het is hierin belangrijk om een 
balans te vinden tussen expertise van buiten de HAN en eigen wijsheid binnen het team en 
binnen de HAN. Externe expertise kan de vinger op de zere plek leggen, maar verandering 
zal altijd intern gedragen moeten worden.   
Trainingen op maat zijn voor teamontwikkeling op inclusiviteit de beste oplossing, want deze 
trainingen kunnen gericht zijn op de competenties die extra aandacht behoeven in dat team. 
Teamtrainingen helpen daarnaast ook om elkaar als collega’s beter te leren kennen en 
elkaar te durven aanspreken. Ook bieden teamtrainingen een manier om niet gedwongen 
maar wel gestimuleerd nieuwe onderwerpen aan te gaan met elkaar. Daarbij is het van 
belang om een cancel cultuur op de werkvloer zoveel mogelijk te vermijden en medewerkers 
aan te moedigen om elkaar op constructieve wijze aan te spreken en te bevragen. De 
teamtrainingen die de HAN Academy aanbiedt op dit vlak zouden daarvoor kunnen worden 
gebruikt en verder kunnen worden aangevuld.  
Training en intervisie van leidinggevenden in inclusief leiderschap ontbreekt nu nog. Het zou 
inclusie versterken als leidinggevenden meer tools en vertrouwen krijgen om als rolmodel te 
kunnen fungeren in deze. Hier ontbreekt nog een aanbod.  
 
Op individueel niveau van medewerkers zien we dat Facilitering van meer tussentijd en 
aandacht voor elkaars kwetsbaarheid en kracht het meest belangrijk en urgent wordt 
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gevonden door medewerkers. Daarnaast zijn Ondersteuning in ontwikkeling van inclusieve 
competenties en Zien en horen van iedereen, Ondersteuning op communicatieve 
vaardigheden ook belangrijk. Trainingen, coaching en intervisie worden genoemd als 
belangrijke instrumenten, die voor een deel al aanwezig zijn bij de HANAcademy en voor een 
deel zouden kunnen worden toegevoegd. Voor nieuwe medewerkers zou binnen de Basis 
Didactische Bekwaamheid meer aandacht kunnen worden besteed aan DIG en inclusieve 
competenties. Daarnaast is het kweken van een vijver DIG-ambassadeurs helpend om 
binnen teams ook echt change agents te hebben die DIG en inclusieve competenties op de 
agenda blijven zetten en daar acties aan koppelen. Zij dienen dan wel een formele status te 
krijgen en budget om ook daadwerkelijk op teamniveau verandering te kunnen 
bewerkstelligen.  
Een buddy systeem voor medewerkers die perspectieven en ervaringen willen uitwisselen is 
genoemd als helpend. Een systeem, waarbij interesses en behoeften van medewerkers 
kunnen worden gematcht, zou een gelijkwaardigere relatie bevorderen dan wanneer de een 
de ander helpt. Belangrijk is dat beide buddies gefaciliteerd worden in tijd, omdat beiden 
leren van elkaar en gelijkwaardigheid zo gewaarborgd is.  
 
 
Nawoord 
 
Ik wil alle medewerkers die hebben meegewerkt aan dit onderzoek bedanken voor de mooie 
gesprekken, nieuwe ideeën en andere verhalen. Met name Lineke van Hal en Ruth 
Bruggemann hebben me voorzien van waardevolle feedback, waarvoor veel dank. Ook 
Cecile Nowack dank voor je geduld bij redactie en digitalisering van de rapporten.  
 
Natuurlijk zijn er op de HAN – net als binnen elke organisatie - blinde vlekken, vooroordelen 
en ongewenst gedrag. We zijn individueel en gezamenlijk verantwoordelijk voor een 
inclusieve leer- en werkgemeenschap en dat is geen vrijblijvende opdracht voor een 
onderwijsinstelling.  
Deze verkenning heeft mij ook laten zien hoe rijk de HAN is aan kennis, expertise, 
ervaringsdeskundigheid, enthousiasme en verscheidenheid op het gebied van DIG. Elk 
gesprek, interview of bijeenkomst bracht weer nieuwe perspectieven. De HAN kan diens 
deze rijkdom nog veel meer benutten door deze meer te coördineren en aan elkaar te 
verbinden. Ook de know-how en bereidheid bij andere organisaties in de regio om samen te 
werken, kunnen de HAN als opleider en als werkgever inclusiever en gelijkwaardiger maken 
voor zowel studenten als medewerkers. Werken rond DIG is een kans om te innoveren en 
excelleren. Hopelijk draagt deze verkenning hieraan bij. 
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BIJLAGEN 

 
Bijlage 1. Resultaten workshop Leidinggevenden 5 december 2022 (n=7) 
 

padlet 1 Diversiteit in je team  
Opdracht: Schets de huidige diversiteit in je team qua samenstelling, representatie van student populatie, 
werkwijze en perspectieven. Waar zie je de kracht van het team qua diversiteit? Wat zou het nog krachtiger 
maken? Welke ondersteuning is daarvoor nodig?  

• Het team * is niet heel divers. Bijvoorbeeld meer net afgestudeerden zouden zorgen voor een betere 
aansluiting bij de jonge doelgroep van scholieren. Er zijn ook maar 2 mannen van de 26 teamleden. 
Wat betreft neurodivers is het mij als teamleider niet openlijk duidelijk of teamleden hiermee te 
maken hebben. 

• Team *: Qua karakter en talent wordt gekeken naar diversiteit, maar qua neuro en etniciteit heel 
uniform. 

• * is heel divers als het gaat om nationaliteit en cultuur. 32% van onze docenten is niet- Nederlands en 
de helft van onze studenten is internationaal. Verder heeft * diversiteit als het gaat om leeftijd en 
professionele achtergrond.  

• Binnen * is er wel een open cultuur en we zijn erg nieuwsgierig naar meer diversiteit en collega's die 
ook anders kunnen denken. In het team (de teams) lijken we misschien allemaal wel te veel op elkaar 
en hier kijken we in sollicitaties wel steeds bewuster naar; wat hebben we naast kennis en kunde als 
persoonlijkheid aanvullend nodig bij *. 

• Team * komt naar werving en hier zie hier veel verrijking wat betreft diversiteit in cultuur, taal en 
achtergrond  

• Binnen het team * hebben we een langdurig succesvol traject gedaan voor het verhogen van de 
zichtbaarheid en respect voor schoonmakers  

• Betrekkelijk weinig diversiteit: allemaal een financiële achtergrond. Nieuwe medewerkers (gelukkig) 
niet uitsluitend vanuit onderwijs. M/V: verschilt per team. Diversiteit zorgt voor vernieuwing. 
Belemmering: staan we open voor vernieuwing?  

• Team * is in de afgelopen jaren behoorlijk gegroeid. Met die groei is de diversiteit beperkt gegroeid. 
Het team heeft een groot aantal leden met overeenkomende kenmerken. De studentpopulatie komt 
hier aardig mee overeen. In de academie is dit bij de andere opleidingen ook te zien. Bij * werken er 
iets meer mannen dan vrouwen, in de rvt's is er een kromme verdeling hierin en dit heeft effect op de 
dynamiek. Collega's met een andere geaardheid of etniciteit hebben wel invloed op de dynamiek.  

• Team * heeft 20 mensen, waarvan 6 mannen. Weinig diversiteit qua etniciteit. Neuro-etniciteit lijkt 
weinig aan de orde of is niet besproken. Qua opleiding veel zorg gerelateerde achtergrond. Een 
enkeling nog zonder master. Leeftijd varieert van 30-66 jaar. 

• Diversiteit qua samenstelling is gemiddeld, qua vertegenwoordiging van beroepsgroepen minder 
divers, dus qua werkwijze en perspectieven redelijk op een lijn (veel artsen, verpleegkundigen, met 
relevante kennis en ervaring, weinig onderwijskundigen en andere disciplines). De kracht is dat men 
dezelfde taal spreekt en elkaar (inhoudelijk) goed begrijpt en versterkt (verschillende perspectieven 
uitwisselt). Wat krachtiger kan is de erkenning van andere invalshoeken (onderwijskundig, organisatie, 
betaalbaarheid, overstijgend denken e.d.) en verantwoordelijkheid voor (willen en kunnen) dragen. 
Noodzakelijke ondersteuning: scholing van docenten op deze aspecten (zoals m.b.v. BDB, maar ook op 
budgetmodel e.d.) en ruimte om hier vervolgens ook met elkaar mee aan de slag te gaan.  

• Graag eens met ons mee kijken en advies geven op dit onderdeel  

• Verschillende aandachtsvelden vanuit interesse en talent. Diversiteit met verschillende moederland 
achtergrond. Veel uit participatie F team = fluïde team: je stapt in als het nodig of gewenst is 
Faciliteren op veel locaties genderneutrale toiletten. Diversiteit in sollicitatie oud jong verschillende 
persoonlijkheden  
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Padlet 2. Diversiteit en inclusie in je team  

1. Wat doe je om je team en medewerkers te stimuleren in inclusief werken?  

• dialoog  

• samen gesprek voeren over verschillen (nieuwsgierig zijn) en overeenkomsten  
• met name gericht op professional Gouvernance en het werken binnen een resultaat verantwoordelijk 

team. Dit bespreken maakt dat we elkaar eer leren kennen en van elkaars kwaliteiten gebruik kunnen 
maken  

• idealiter zou de docentpopulatie een afspiegeling moeten/kunnen zijn van je studentpopulatie. 
We zijn nu blij als we de juiste KVA solliciteren. Voor de toekomst staat en Strategische 
Personeelsplanning op de agenda waarin we verschillende aspecten mee kunnen laten wegen  

• We werken met TMA (scan) om de talenten in het team te kennen van elkaar  

• Bij vacatures los van de inhoud steeds meer ook kijken welke persoonlijkheid aanvullend is op de 
teamsamenstelling)  

• Ik ben en ga in gesprek met collega's.  

• Ik probeer als teamleider een soort van dialoog tussen verschillen te stimuleren en ook jongere 
medewerkers te motiveren vooral ook hun (andere) visie ter tafel te brengen tegenover de 
"oudgedienden". Ook probeer ik de aanspreekcultuur te bevorderen en daarin zelf voorbeeldgedrag 
te laten zien.  

• Dit is, zoals gezegd, geen topic binnen onze academie. Hier zou meer aandacht aan besteed mogen 
worden  

2. Wat gebruik je aan HAN faciliteiten en middelen om inclusief werken in je team te 
bevorderen?  

• Ik mis HR nu in deze meeting in de werving van medewerkers voor de HAN  

• TMA scan via HAN Academy  

• Heel concreet: een van mijn teams start via de HAN Academy binnenkort met een team 
ontwikkeltraject, oa om het inclusief werken te bevorderen.  

• Die worden niet toegepast  

• Ik gebruik geen HAN faciliteiten  

3. Wat mis je nog als leidinggevende om inclusief werken in je team te bevorderen? Van 
wie, op welk niveau?  

• Inclusief leiderschap vraagt bepaalde houding van jouw als leider. Goed om daar met elkaar over te 
blijven praten en van elkaar te leren  

• Wellicht andere platformen voor de werving van andere doelgroepen (uit andere bubbels). Ik mis ook 
regelmatig ruimte voor de dialoog tussen verschillen (op de plek der moeite) en voor het gesprek over 
het belang hiervan met teamleden (dus meso niveau).  

• Mooie voorbeelden hoe inclusiviteit meerwaarde heeft in een team  

• Duidelijke kaders waar de HAN naar toe wil vanuit HR op dit thema  

• tijd voor workshops en discussie Niets?!  

Dilemma's?  

• weinig aanbod  
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Bijlage 2: HAN Gedragscompas  
 

Het HAN gedragscompas is op Insite gevonden en hieronder afgebeeld (HAN, 2021). 
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Bijlage 3: Studentenperspectief inclusie en inclusieve competenties 

Studentenperspectief inclusie 

Studenten geven als reactie op de tentoonstelling tijdens de inclusiemarkt in Nijmegen (dd. 
10 nov 2022) verschillende antwoorden, op de vraag: wat betekent inclusie volgens jou? Hier 
horen we vooral: het er mogen zijn, kunnen meedoen en deel uitmaken van de maatschappij. 
‘Nodig gevonden worden’ is dan weer een nieuw geluid, wat nog niet eerder naar voren 
kwam.  

• Iemand wordt volledig in de samenleving betrokken 

• Je leven kunnen leiden zoals iedereen dat kan 

• Dat alles en iedereen mee mag doen in de maatschappij 

• Er onvoorwaardelijk bij horen en deel zijn 

• Allemaal mee kunnen doen 

• Meedoen, Iedereen mag er wezen 

• Iedereen moet mee kunnen doen in de maatschappij 

• Everybody is a star 

• Iedereen kan meedoen in de samenleving: IEDEREEN 

• Iedereen gelijke kansen en hoort erbij 

• Deel uitmaken van de maatschappij; nodig gevonden worden 

• Dat iedereen mee kan doen in de maatschappij 

• Dat je er mag zijn, echt mag zijn, dat je input hebt. 

Figuur 7: Antwoorden studenten tijdens inclusiemarkt in Nijmegen 

Studenten refereren ook aan de machtspositie tussen student en docent. Een geïnterviewde 
student vertelde over hoe lastig het soms is om docenten aan te spreken. “Een docent werd 
aangesproken op zijn gedrag en studenten gaven hem terug: Het is echt serieus voor ons, 
daar hoor je geen grapjes over te maken, dat is gewoon niet fijn. Hij begreep niet dat dat zo 
overkwam, want hij wilde sfeer creëren en hij vindt dat het dan oké is om een grapje te 
maken. Er is al een machtige positie dus als de student naar je toekomt om je te vertellen dat 
iets niet fijn was, wat is verteld, dat is al heel wat. Durf je dat dan te vertellen tegen de 
docent, dan hoor je wel vaak dat er een drempel was. Ze hebben wel eerst nagedacht van 
eigenlijk wil ik het wel zeggen. Als je meer wil weten, moet je oprecht gaan luisteren, 
vragenstellen met gelijkwaardigheid. Want wat gebeurt er nu dan vaak als er een fout wordt 
gemaakt (want dat voelen ze denk ik wel)? Hij heeft sorry gezegd, maar die sorry was 
meteen gevolgd met een ja maar en dat is voor mij geen oprechte sorry. Oprechte sorry is dat 
je zegt van: Ik heb er fout gemaakt. Ik weet dat ik je daarmee gekwetst hebt. Ik ga het niet 
meer doen. Als je erop wordt aangesproken dan moet je het sowieso serieus nemen en dan 
ook goed sorry zeggen. Het is mijn ervaring, mijn beleving dus jij mag een mening hebben 
maar mijn ervaring is mijn ervaring. Maar dat is dus de ander willen of proberen te begrijpen, 
dus openstaan voor de ander en dan maakt het ook niet uit welke cultuur de ander heeft 
eigenlijk, van persoon naar persoon.” 
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Inclusieve competenties HAN medewerkers volgens studenten 

 
Welke inclusieve competenties vinden studenten belangrijk dat HAN medewerkers hebben? 
Als we de inclusieve competenties bekijken uit de lijst, gedestilleerd uit de literatuur (zie 
deel A), en die naast de interviewresultaten met studenten leggen (n=8, geen 
representatieve steekproef) zien we dat studenten vooral verwachtingen hebben richting 
studieloopbaangegeleiders (SLB-ers) en soms docenten of speciale HAN medewerkers, zoals 
de decaan/ombudsman/vertrouwenspersoon. Andere HAN medewerkers groepen worden 
nauwelijks genoemd.  
Een student benoemt een probleem bij het meten van inclusieve competenties van 
medewerkers: “Algemene basiscompetenties zijn een waslijst aan gedragingen die zo 
algemeen zijn, zoals LSD [Luisteren, Samenvatten, Doorvragen] en ‘Laat je OMA [Oordelen, 
Meningen en Adviezen] thuis’, maar je hebt ook specifieke competenties, zoals kennis over 
doelgroepen, houding en vaardigheden. Hoe meet je al die competenties bij medewerkers, 
zonder sociaal wenselijke antwoorden te krijgen?” GG 
Hieronder volgt per competentie wat studenten daarover verhalen.  
 
Gelijkwaardig samenwerken: of wel met studenten naar oplossingen kijken wordt genoemd 
door een student: “Inmiddels heb ik een fijne studiebegeleider. […] Die heeft wel empathie 
en op zich wil ze wel kijken in mogelijkheden. Soms moet je daar ook zelf mee aan komen 
maar in ieder geval dat is soms ook wel makkelijker, zelf kun je het soms beter aangeven wat 
je nodig hebt, vaak en ja ze wil meewerken, dat is gewoon fijn. Inmiddels hebben ze op 
school wel begrepen dat ze samen kijken, ze hebben voor mij een stageplek gezocht waar ik 
morgen een gesprek voor heb, en ze hebben het over samenwerken. Je wordt dus niet meer 
zozeer als probleem gezien.” AA 

Feedback ontvangen en gebruiken heeft ook te maken met gelijkwaardig samenwerken, 
naast fouten erkennen en sorry zeggen: “En als je een fout maakt, dat is ook prima, […] maar 
dan luisteren […] en een oprechte sorry zeggen.” 
 
Inclusieve communicatie en Mens in context zien: worden beiden genoemd door deze 
studentrespondent: “dat jij je eigen vooroordelen bevraagt. Ik denk dat ik die basishouding 
soms kan missen bij een docent. Dus dat docenten oprecht vragen stellen en ook kunnen 
reflecteren bij hunzelf, als het gaat om studenten. Dat is wat ik mis en vooral als het gaat om 
cultuur sensitief werken, dus niet uitgaan van je eigen vooroordelen, de ene Turk is de andere 
Turk niet, Marokkanen zijn niet allemaal hetzelfde. Dat is denk ik wat ik mis.” II 
Over inclusieve communicatie benadrukt een andere student nieuwsgierigheid en empathie, 
waar dat in haar ervaring helaas nogal eens ontbrak: “Een van de basishoudingen van ons 
werkveld is dat je nieuwsgierig bent, dat je open bent […] en ik denk dat ik die basishouding 
soms kan missen bij een docent.” (II). Belangrijk is volgens deze student: “echt écht luisteren, 
zonder antwoord te willen geven” (II). “Je zou verwachten dat het een opleiding is met 
redelijk wat empathie, dat het uit de docenten zou komen. Dat was niet zo. […] In een 
gesprek, wat ik met het nieuwe hoofd van de opleiding en met de SLB-er heb gehad en mijn 
ouders erbij, dat de eerste vraag die ik bijvoorbeeld kreeg was: ja, je zit al 9 jaar op de 
opleiding, hoe kan het dan dat je pas twee jaar hebt bereikt? Bam!” AA 
 
Wat twee genderdiverse studenten tegenkomen in de praktijk is “dat mensen geen 
basiskennis hebben over het verschil tussen gender geslacht en geaardheid.” Ook zien ze 

https://www.han.nl/over-de-han/onze-focus/fair-health/inclusief-onderwijs-en-werk/Def-Deel-A-Inclusieve-competenties-HAN-medewerkers.pdf
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binnen hun opleidingen dat vaak wordt gezegd in een zinnetje dat gender en geslacht 
verschillend zijn en dan wordt er snel doorgegaan met belangrijker zaken. Ook studenten 
weten vaak niet het verschil tussen gender en geslacht. Beide genderdiverse studenten 
vertellen: “Voorstellen in de klas is ook een ding: hoe ga je je voorstellen? En ook als je uit de 
kast wil komen zou het mooi zijn als er ondersteuning is vanuit de SLB-er. De SLB-er moet 
basiskennis hebben en moet ook weten dat je vaak naar het VU moet of naar een andere 
hulpverlener, of Medisch Centrum. Als je een toets hebt of je die dan eventueel later kan 
maken. Het is wel fijn als de SLB-er al weet welke hulp er is en informatie kan geven van 
tevoren, zodat een transgender student zich niet iedere keer moet outen.” (EE/FF) 
 
Over Mens in context zien geven twee geïnterviewde genderdiverse studenten aan dat zij 
zich niet in hun geheel gezien voelen, maar alleen als die transgender student als zij ‘uit de 
kast te komen’ op school en geven het dilemma aan, waar ze mee worstelen: “Wel of niet 
vertellen hangt af van veel dingen. Als je het wel vertelt ben je niet meer een persoon, maar 
ben je vooral transgender. Voorbeeld Nickie, die eerst make-up tutorials deed en daar 
beroemd om was, was na het outen die transgender die iets met make-up doet. Als je het 
niet vertelt, zijn veel dingen spannend omdat je niet door de mand wil vallen en als het 
uitkomt, de regie kwijt bent. Als je het vertelt, heb je meer regie, doe je het op je eigen 
manier en kan je vragen beantwoorden. Als het uitkomt door anderen, is dat heel anders.” 
Daar had een van hen negatieve ervaringen mee op de middelbare school, waar die gepest 
werd door klasgenoten. Dit soort ervaringen hebben meer mensen met een onzichtbaar of 
zichtbaar verschil. 
 
Biases herkennen: “Vaak doen ze [docenten] dat [opmerking maken] ook door 
onwetendheid of doen ze het onbewust of denken ze daar iets goeds mee te doen terwijl het 
een ander kan raken. […] maar wat doe ik eigenlijk verkeerd? Of waarom is dat niet oké? En 
vaak ook, als je niet in een bepaalde cultuur zit, dan weet je niet hoe die cultuur in elkaar 
steekt of wat daar de normen en waarden zijn en wat dan wel gepast is om te doen of niet.” 
HH “Het is [...] ons doel niet om een boekje te maken van alle culturen op de wereld en hoe je 
daar zo en zo mee om moet gaan, maar dat we mensen laten inzien dat ze bewust worden 
van onbekwaamheden. Als we dat al kunnen creëren, daar zijn we al heel erg blij om. Dat 
vinden we belangrijk”(II). Studenten zien dat hun docenten biases niet herkennen en zich er 
niet van bewust zijn dat ze vooroordelen hebben ten aanzien van groepen en personen.  
 
Status quo bevragen: Studenten die de status quo bevragen door ander gedrag te vertonen 
dan de normstudent of dan de verwachting, kunnen zelden rekenen op begrip en worden 
volgens de standaardnorm beoordeeld en soms ook veroordeeld. Voorbeeld van 
verwachtingen die tot een soort standaardnorm worden verheven en waar sommige 
studenten tegenaan lopen zijn je studie in 4 jaar afronden, taaleisen, zelfreflectie, eigen 
initiatief en studieplanning. Hieronder vertelt een student over diens worsteling met 
verwachtingen vanuit de opleiding, die: “Ik durf wel te zeggen dat ik zonder mijn studie geen 
diagnose ADHD had gekregen, want verder in het leven ga ik er prima mee om. Dat het juist 
als talent gezien wordt, ook zelfs door mijn werkgevers en collega's. Ik heb heel veel energie, 
overal scherp op. Als iemand zegt: Van waar heb ik nou mijn beker weggezet, en dan weet ik 
waar die staat. Dus zulke dingen, ik ben heel heel praktisch en ik hou ook van lekker bezig zijn 
en fysiek werk. Dus ja daar heeft het me nooit in de weg gezeten, is altijd een plus geweest, 
maar voor de opleiding liep ik vast en ik wist niet hoe ik er moest komen en toen zei mijn 
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stagebegeleidster: doe dat [diagnose] maar. Maar Ik heb dus mijn diagnose gekregen omdat 
ik helemaal vastliep, nergens begrip kon krijgen. […] ze vonden me maar lastig op de 
opleiding en [zeiden:] ‘ben je nou nog steeds bezig?! [zucht] in plaats van ‘joh, je hebt wel 
doorzettingsvermogen’. BB “Maar in mijn vakgebied zaten we met heel veel mensen, die niet 
binnen de lijntjes zaten. Dat was juist ook niet de bedoeling; je was creatief bezig met de 
oplossing zoeken. Ik had uiteindelijk mijn diagnose nodig om bij iemand te komen die me wel 
kon helpen met veel grotere zaken, als in mijn financiën en begrip, die ook zei: wow, jij moet 
echt een grote klacht in gaan dienen als ik je verhaal lees en dan dacht ik ja, maar iedereen 
zei altijd dat ik gek was.” “Ik ging de examencommissie niet aanschrijven want die was 
verbonden met mijn studie en die zei heel vaak ook - als je het niet volgens het format - dat is 
voor mij dus heel moeilijk om die te vinden - dus dan mailde ik ze gewoon. Dan zeiden ze: 
nee, dat moet je dan maar met de docenten overleggen. En dan kwam ik weer terug en was 
ik compleet afhankelijk van die mensen en daar kwam ik niet uit. Uiteindelijk was het mijn 
stage begeleidster ook dus van buiten de HAN. Dat is dus echt belangrijk dat het van buiten 
de opleiding is. Het is een veel veiliger gevoel want je zit al gauw in een kliekje, waar over je 
gepraat. […] Als ik het ergens niet mee eens ben kan ik dat nergens kwijt.” “Ik heb mezelf niet 
kunnen ontwikkelen. Ik heb mezelf door een trechter heen moeten persen. Dat heeft aardig 
wat jaartjes geduurd. Ik heb om weer bij het pad te komen echt een aanspreekpunt gemist, 
waar ik me veilig genoeg voel om mijn problemen bij neer te leggen. Dat zou ik het liefste 
buiten de opleiding hebben, zoals vertrouwenspersonen. En de ombudsman, dat staat in de 
statuten, daar heb je recht op, die kan met jou meekijken is onafhankelijk eigenlijk ja. Maar 
ja, de afgelopen 4, 5 jaar heb ik ernaar gezocht en gevraagd en men zei: nee, nee, de 
ombudsman is er nu niet. Op een gegeven moment ben ik naar de medezeggenschapsraad 
gegaan. Daar heb ik een gesprek mee gehad. Die zeiden: Wij hebben er al vaker naar 
gevraagd maar ze (CvB) reageren daar eigenlijk niet op dus die is er niet. Dus ik heb een 
officiële klacht ingediend met de hulp van de decaan, dat de ombudsman er niet was, terwijl 
ik daar jaren naar op zoek ben. Dat het mij heel vele moeite heeft gekost.” BB 
 
Veranderen naar gelijke kansen is ook gerelateerd aan het bovenstaande verhaal en wordt 
ook geïllustreerd door het verhaal van een andere student: “De stage die ik liep was ideaal, 
mijn stagebegeleidster daar had zelf ook wat beperkingen, dus dat was voor mij superfijn. 
Maar halverwege kreeg je een stagegesprek met je docent van school [HAN] die je elke week 
zag, en een van de opmerkingen naar mij was: oh gaat het echt zo goed? Dat hadden we niet 
verwacht. Door de jaren heeft dat zoveel gedaan. Ook de gesprekken die we gehad hebben, 
mijn ouders zijn er vaak bij geweest, ook om [mijn mogelijkheden en beperkingen] uit te 
leggen, omdat het heel vaak verkeerd wordt opgevat.” ”Op gegeven moment heeft een arts 
waar ik vaak kom, gezegd: misschien is het een oplossing dat ik daar [op de HAN] eens even 
uit ga leggen wat je medische situatie is. En dat heeft goed gedaan. Hij heeft dat proces 
meegemaakt, dus daarom kan hij het ook goed uitleggen in een taal die een studiebegeleider 
dan beter begrijpt”. AA 
 
Inclusief leiderschap: Ik heb ooit naar het oude hoofd van de opleiding een brief geschreven 
met alle dingen die mis zijn gegaan. Dat heeft goed gedaan, toen kreeg ik een persoonlijke 
coach en waren er allemaal mogelijkheden en uren waar ik begeleiding kreeg ” zegt AA, 
terwijl een andere student een totaal omgekeerde ervaring had, waarin hij niet gehoord 
werd en als lastig werd weggezet door zijn opleidingsdirecteur en het docententeam.   
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De competentie uit de literatuurlijst, die niet genoemd wordt door de ondervraagde 
studenten is Relaties en netwerken bouwen buiten je bubbel. Studenten noemen in hun 
interview over diversiteit en inclusie nog een paar problemen die uitsluiting veroorzaken, te 
weten: inflexibele organisatiestructuren en wit personeelsbestand. Hieronder geef ik de 
studentverhalen hierover weer. 
 
Van inflexibele organisatiestructuren naar maatwerk 
Studenten zien organisatorische obstakels voor inclusie in de systemen, gebouwen en 
tijdens de intro. Twee genderdiverse studenten geven aan dat:  
“De namen binnen het systeem, kan dat veranderd worden? Als het eigen paspoort al 
veranderd is, dan heb je geen gezeik, want daar staat er al de goede naam op je paspoort en 
dus ook in studielink en op je diploma. Maar als je je transitie hebt terwijl je op de HAN 
studeert dan wordt dat meer problematisch. De vraag is of dat überhaupt kan. In de 
systemen kan je ook gezeik krijgen met studiepunten. Als er twee namen in het systeem zijn 
[…] kunnen de studiepunten dan overgezet worden, is de vraag?” 
“Verder zijn er weinig of geen echte genderneutrale wc 's. […] Het is nu in plaats van een 
mannen en een vrouwen WC, een genderneutrale en een vrouwen WC dus als je als vrouw in 
genderneutrale toilet komt zie je ook daar nog pisbakken en kijken sommige mannen je aan 
van; wat doe jij hier? Dus dit zijn geen echte genderneutrale wc 's. Alleen het bordje is 
veranderd. Ook op intro kampen moet nagedacht worden over waar je je kan omkleden en 
moet er een privé omkleedruimte zijn en dat er ook privé douches zijn. Als er naar een bar 
gegaan wordt moet ook gekeken worden of daar bij de herenwc 's ook zitwc 's zijn en niet 
alleen maar pisbakken, anders gaat een transgender persoon ook niet mee want dan kan hij 
niet naar de WC.” FF/EE Voor de een was het fijn dat de intro online was, want dan was dat 
in ieder geval geen probleem. Voor de ander was het een offline intro en hij is niet gegaan, 
omdat er geen privéruimtes waren.  
 

Studenten geven aan weinig ondersteuning te ervaren van hun SLB-er. Zij zouden graag 
betrokkenheid zien van hun SLB-er die dan met hen meedenkt. Soms denken zij zelf meer te 
weten over procedures en regelingen dan hun SLB-er:  
“I'm just going to be honest with it; I don't think the school really contributed to anything 
that made me feel at home. I did meet all my friends through school so that's one thing […] 
but there was always a lack of understanding when it came from the school's perspective. 
Oftentimes I thought that it would be the SCC [Student Coach = SLB] that would play the 
biggest role in making students feel heard and help me feel at home, but it was actually very 
opposite for me. When I'm struggling with something I'm always told to reach out to my SCC. 
I reached out to them but there one final solution to all educational issues would be to take a 
gap year. […] That would often make me feel demotivated actually because that would make 
me feel like that's the only option, I have in my education journey. I would reach out to other 
people, who are also in the same boat as me, and they would tell me actually HAN is also 
providing tutoring classes, or you could ask for help to people in your class for help or XYZ 
things. I feel, my SCC should have also suggested this to me, prior to taking a gap year 
straight away. […] I think in the moment when you're a bit stressed and you're reaching out 
to the one person from uni that is supposed to help you and that's the only feedback you get, 
it's a bit demotivating in that sense so overall […], I can't find an example where the uni's 
made me feel be supported in that manner... 
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[…] It would be helpful if they [SLB-ers] get training and they have some platform, where they 
can find the information to help students, or find ways like chatting with each other, but also 
students still mind finding it themselves right. But when you're talking to an SCC and you find 
a different point of view coming across that you were not aware of on the same situation 
that kind of confuses you because […] now if we're trying to cross cheque through emails 
with other people in the department that takes up your time as well, so it just prolongs in 
whatever situation that you had to find out things or that you needed some support” “I’ve 
many, I could give you a very recent example as well”  De student vertelt over een 
administratieve ‘procedure’, die ervoor zorgde dat zij ongewild en zonder schuld een half 
jaar vertraging opliep. Daarbij is zij volgens haar zeker niet de enige: “you can pick a student 
out of a group, go have a story for you, where they have experienced a situation where HAN 
has been unorganised and it has affected their studies”. DD 
“I feel like them as individuals are a great people; they're open to hearing you out but I feel 
they just don't know how to help you out. That's at least my observation; I'm not sure how 
true that might be, but maybe if they had the right type of knowledge to help me out, it 
would have made the situation  already quite better” “they ‘re looking just a bit unaware in 
the entire process of it all, even though they are supposed to be the centre of all different 
types of information or at least be the person to tell us who to go to eventually.” “I think the 
attitude really comes into play over here, where either you’re dismissive about the situation 
or you're actually trying to help a student. That is very evident on when you're trying to 
interact with an SCC, where you see that they're actually trying their best to help you and this 
is the only solution now whereas they didn't even try and they gave it the most easiest way 
out of this whole thing.” DD  
Wat een andere student, vanuit een ander perspectief, aangeeft is het kijken in 
mogelijkheden, voorbij de beperkingen, op individuele basis: “Eigenlijk kijken in 
mogelijkheden en niet zozeer in de beperkingen; laten blijken dat studenten met een 
functiebeperking ook kunnen studeren en dat je fatsoenlijke, de juiste, begeleiding krijgt” AA 
Twee genderdiverse studenten roepen ook op tot maatwerk:  
“Vooral bij de student te kijken en maatwerk te leveren van wat is er nodig. Wat is een 
probleem? Want de ene transpersoon heeft wel last van aanraken, of wil een genderneutraal 
toilet, terwijl de ander dat niet nodig heeft. De een heeft wel problemen met vertellen dat ie 
trans is, en de ander is daar open over. Het is maatwerk per persoon.” EE/FF 
 
Van wit naar divers personeelsbestand 

Twee geïnterviewde studenten met een migrantenachtergrond geven aan dat training en 

een divers personeelsbestand zouden kunnen helpen om studenten beter te begrijpen en 

begeleiden:  

Wat zou kunnen helpen volgens deze twee studenten is training van SLB-ers en aanname van 
andere docenten: ze zijn bezig met de professionalisering van SLB-ers hebben, waarbij ze dus 
een keer in de zoveel tijd intervisiebijeenkomsten hebben, maar ook themabijeenkomsten, 
over bijv. eenzaamheid of depressie en puberbrein. Dat is ook de insteek die wij kunnen 
gebruiken om uiteindelijk een training of een workshop te geven […] want het gaat ook om 
de witte docent en hoe hij is opgegroeid en wat hij allemaal heeft meegemaakt” HH ” 
“Training is een, maar ook dat er meer docenten voor de klas staan met een andere 
achtergrond”. Ook noemen studenten dat sommige docenten waar ze een goede aansluiting 
mee hadden zijn vertrokken vanwege onveiligheid: 
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“maar een van de redenen- […] dat is dus wel dat ze zich niet veilig genoeg voelt of dat ze 
zich buitengesloten voelt door bepaalde gedragingen van anderen, dat ze uiteindelijk toch 
die keuze dan maakt om naar een andere Hogeschool te gaan […] Maar als student zijnde, ik 
heb haar dan in de eerste gehad - dus ik wist ook over wie het ging - dat ik echt dacht van: 
wauw, dit is wel divers hier en terwijl het achter de schermen heel anders is hier, dus eigenlijk 
- dat vind ik wel heel erg jammer.” II 

We zien ook dat studenten hogere verwachtingen hebben wat betreft inclusieve 
competenties dan dat ze bij hun student coaches (SLB-ers) en docenten tegenkomen. Ze 
worden vaak teleurgesteld, omdat inclusieve competenties ontbreken bij de desbetreffende 
medewerkers. Daardoor voelen ze zich niet begrepen, veroordeeld volgens een norm waar 
ze niet aan kunnen voldoen, voelen zich niet thuis of in het slechtste geval stoppen ze hun 
studie tijdelijk of helemaal. Het versterken van inclusieve competenties van HAN student 
coaches en docenten is volgens de geïnterviewde studenten hard nodig, maar ook inzicht in 
onbewust stereotiepe of uitsluitende opmerkingen, die hard aan kunnen komen. Student 
coaches moeten meer kennis hebben over waar informatie te vinden is binnen de HAN en 
naar wie door te verwijzen. Bovendien moeten ze bereid zijn om verder te denken dan 
beperkingen en in mogelijkheden mee te denken met de desbetreffende student, maatwerk 
te leveren en een extra moeite willen doen om iets nieuws uit zoeken. Daarnaast hopen zij 
dat op organisatieniveau er structurele veranderingen komen, die gelijke toegang 
vergemakkelijken, zoals toegankelijke gebouwen, digitale middelen, en een van de opleiding 
onafhankelijk ombudmens.  
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Bijlage 4: Urgentie van scenario's’ in drie termijnen 

Naast het belang is ook gevraagd naar de urgentie van scenario’s, wederom gemeten via een 
rating. Er deden 21 mensen mee in twee bijeenkomsten.  
Deelnemers van de rondetafelbijeenkomsten kregen de opdracht om punten per scenario te 
verdelen, waarbij men per kleur weergeeft in welk tijdspad een scenario zou moeten 
worden geprioriteerd. Per persoon waren er 15 punten in totaal te vergeven, 5 punten per 
kleur en de kleur staat voor de volgende drie tijdsperiodes: 

4. wat moet komend jaar (2023) gebeuren? Geel 5 stickers per persoon 
5. wat op middellange termijn (2024-2026 binnen de termijn van het Koersbeeld)? 

Blauw 5 stickers per persoon 
6. wat moet op lange termijn na 2026 gebeuren? Rose 5=Groen 5 stickers per persoon 

 
Hieronder zijn de resultaten weergegeven per tijdvak:  
 
Meest urgente  scenario’s die komend jaar (2023) moeten gebeuren? (geel) 
Macroniveau: 

• Inclusief HR beleid: 6x geel, 2x blauw, 2x groen 

• Aansturing op vertaling van beleid naar team en stafdoelstellingen: 5x geel, 2x blauw 

• Duidelijke grenzen wat wel en niet kan binnen de HAN: 4xgeel, 4xblauw, 4xgroen 

• Onafhankelijk DIG team vlak onder CvB als aanjager: 3xgeel, 2x groen 

• Visievorming DIG beleid van bestuur: inclusief verhaal iedereen: 3xgeel, 2x blauw, 
2xgroen 

 Mesoniveau:  

• Ondersteuning teams om diversiteit en inclusie te benutten: 12x geel  

• Ondersteuning van leidinggevenden in creëren inclusieve werkomgeving: 8x geel, 
2xblauw 

• Leidinggevenden als rolmodel en aanjager DIG teamdoelstellingen: 6x geel, 2x blauw, 
1xgroen 

• Ondersteuning in diep-democratische besluitvormingstechnieken in teams: 4xgeel, 
2x blauw, 5x groen 

 Microniveau:  

• Facilitering van meer tussentijd en aandacht voor elkaars kwetsbaarheid: 8x geel, 2x 
blauw, 1x groen 

• Ondersteuning in zien en horen van minderheden/iedereen: 5x geel, 2x blauw, 1x 
groen 

• Ondersteuning (training en coaching) in ontwikkeling van DIG competenties: 5x geel, 
3x blauw, 1x groen 

• Draagvlakvergroting via delen en ambassadeursnetwerken: 3x geel, 3x blauw, 2x 
groen 

  
Scenario’s op middellange termijn (2024-2026) (Blauw) 
 
Macroniveau: 

• Informatieverzameling diversiteit medewerkers en studenten: 1x geel, 5xblauw  

• Duidelijke grenzen wat wel en niet kan binnen de HAN: 4xgeel, 4xblauw, 4xgroen.   
 Mesoniveau: 
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• Ondersteuning van leidinggevenden op diversifiëring samenstelling team: 7x blauw, 
3x groen 

 Microniveau: 

• Ondersteuning op communicatieve vaardigheden: 3x geel, 5x blauw, 1xgroen 

• Ondersteuning (training en coaching) in ontwikkeling van DIG competenties: 5x geel, 
3x blauw, 1x groen 

• Draagvlakvergroting via delen en ambassadeursnetwerken: 3x geel, 3x blauw, 2x 
groen 

 

Scenario’s voor de lange termijn (na 2026)? (groen) 
  
Macro:  

• Duidelijke grenzen wat wel en niet kan binnen de HAN: 4x geel, 4x blauw, 4x groen.  

• Investering in een langdurig cultuur verandertraject: 2x geel, 2x blauw, 3x groen.   

• Samenwerking met DIG partners: 3x groen  
 Meso: 

• Ondersteuning in diep-democratische besluitvormingstechnieken in teams: 4xgeel, 
2x blauw, 5x groen  

• Ondersteuning van leidinggevenden op diversifiëring samenstelling team: 7x blauw, 
3x groen.  

Micro: - 
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