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We hebben eenxxxxxdertekening?

Ons pensioen!
Dossier pensioenakkoord

DOOR MARIEKE VAN GILS  BEELD JENNA ARTS
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Bouchra Talidi over werven en waarderen

‘Diversiteit gaat 
over iedereen’
Een diverser SZW, dat was de opdracht van 

Bouchra Talidi. Ze was ruim anderhalf jaar de 
programmamanager Diversiteit en Inclusie van 

ons ministerie. Hoe staan we er nu voor? “Mensen 
binnenhalen gaat beter, nu moeten we ze nog 

binnen houden.” 

Als we Bouchra Talidi eind oktober 
spreken werkt ze net een paar 
dagen als zelfstandig veranderma-
nager diversiteit en inclusie; niet 
meer bij SZW dus. “Ik heb mezelf 

beloofd ‘ja’ te zeggen op alle mooie kansen 
die op mijn pad komen, dus dat heb ik 
gedaan.” En eigenlijk geeft ze ook een beetje 
het goede voorbeeld. “Doorstroming maakt 
plaats voor nieuwe mensen, nieuwe geluiden.” 

Mondjesmaat beter
Ze is tevreden over wat ze heeft kunnen 
opzetten. Het was “meer dan een project”. Er 
is nagedacht over koers en ambitie. Er liggen 
nieuwe richtlijnen voor vacatureteksten en 
sollicitatiegesprekken, alle managers volgden 
de training ‘selecteren zonder vooroordelen’ 
en in het medewerkersonderzoek staan 
inclusie-vragen. Ook startte Bouchra een 
ambassadeursnetwerk van zestig collega’s met 
een signalerende en adviserende rol. 
Diversiteit gaat over iedereen, benadrukt ze. 
“Het gaat over culturele verscheidenheid, 
maar ook over leeftijd, opleiding, beperkin-
gen en persoonlijke kwaliteiten. Ieder heeft 
het recht om gezien en gewaardeerd te 
worden.” Het gaat mondjesmaat beter met de 

diversiteit bij SZW, vindt ze. De ambtelijke top 
telt 48 procent vrouwen, maar nog te weinig 
mensen met een niet-westerse achtergrond. 
Jongeren zijn in de organisatie ook onderver-
tegenwoordigd en vrouwen en migranten zijn 
vaak lager ingeschaald. “Daarom gaat er nu 
aandacht naar deze groepen.”

Schoonmakers
Het begint volgens Bouchra met durven 
samenwerken met mensen die niet op je 
lijken. “Kies eens een sollicitant die heel 
anders is, een type dat ontbreekt in je team, in 
plaats van iemand die er op het oog perfect bij 
past. Kies eens iemand die vers van een 
opleiding komt of iemand uit het bedrijfsle-
ven. En maak geen lijst met zeventien 
competenties als je gaat werven. Dan schrik je 
juist vrouwen en mensen met een andere 
culturele achtergrond af.” 
En hoe zit het met lager opgeleiden? Traditio-
neel niet de groep die bij een ministerie werkt, 
maar wel kan zorgen voor een ander geluid. 
Bouchra: “Ze zijn er wel hoor. Denk aan de 
schoonmakers die bij ons werken. Natuurlijk 
kan je hen ook vragen wat ze van een 
beleidsplan vinden, als dat relevant is. Ik 
maakte regelmatig een praatje met ze over 

 

→  Het begint bij het besef dat diversi-
teit je organisatie helpt. In het geval 
van de Inspectie SZW: de gecontro-
leerde bedrijven zijn divers, dus is het 
handig als je dat zelf ook bent. Dat is 
zo concreet als talenkennis, maar het 
gaat ook om beeldvorming. 

→  Denk eens aan andere kanalen als je 
gaat werven. Ik zette bijvoorbeeld 
Radio FunX in, een multiculturele 
zender. Daar adverteren is sowieso 
goed voor je imago bij die groep 
luisteraars.

→  Gebruik het netwerk van recruiters 
zoals ik. Ik heb 11.000 volgers op 
LinkedIn. Ook jonge net-afgestu-
deerden weten mij te vinden. Zo geef 
ik ze een beeld van de mogelijkheden 
die er zijn.

→  Zet in je vacaturetekst een diversi-
teitsstatement, en benoem kwali-
teiten als ‘kennis van de Arabische 
of Poolse taal’ als een pre. Benadruk 
arbeidsvoorwaarden zoals de moge-
lijkheid om je te specialiseren en de 
flexibiliteit. Uit onderzoek blijkt dat 
niet-westerse sollicitanten daarop 
aanslaan. Meer dan op bijvoorbeeld 
‘zelfstandigheid in je functie’.

→  Zet vacatures direct ook extern 
uit. Juist in deze tijd, nu we zoveel 
vacatures hebben. De arbeidsmarkt 
verandert, wij moeten die blijven 
verkennen.

→  Waak voor je eigen onderbuikgevoe-
lens. Iedereen heeft vooroordelen; 
het gaat erom die te herkennen en 
je te blijven focussen op iemands 
kwaliteiten en ambitie. Vraag je met 
name van assessments af of ze wer-
ken volgens objectieve maatstaven. 
Dat gaat weleens mis.

Do’s en 
dont’s
Najat Saïdi was als rijksbreed 
diversiteitsadviseur afgelopen 
anderhalf jaar betrokken bij de 
werving van nieuwe inspecteurs 
voor SZW. Wat zijn haar adviezen?
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Cijfers
Potentiele beroeps 
bevolking
12% heeft een migratie-
achtergrond. 
Bron: CBS Statline 2018

Uitstroom uit WW  
naar een baan
Met een migratieachtergrond 
is er 25% minder kans.
Bron: Atlas voor gemeenten 
‘Kansen bekeken’, 2018

Baan kwijtraken
Met een migratie achtergrond 
gebeurt dat 1,5 x zo vaak.
Bron: CBS Statline 2018

Kans op uitnodiging  
sollicitatiegesprek
Met een Marokkaanse 
achternaam is er bijna 50% 
minder kans. 
Bron: SCP, Op afkomst  
afgewezen, 2015

Bedrijven met culturele 
verschillen op de werk-
vloer presteren beter
Deze bedrijven zijn o.a. 
winstgevender, creatiever en 
hebben betere overlevings-
kansen.
Bron: McKinsey, Diversity  
matters, 2015

Studiekeuze mbo
29% van de mbo-jongeren 
met een migratieachtergrond 
kiest voor ‘recht, adminis-
tratie, handel en zakelijke 
dienstverlening’ terwijl in 
andere sectoren meer ar-
beidsmarktperspectief is. 
Bron: CBS Statline 2018

mijn werk. Benut de diversiteit die er is binnen 
SZW; ga op zoek naar elkaars verhalen.” 
Dán heb je het over inclusie, legt ze uit. 
Verschillende mensen binnenhalen is mooi, 
maar als je wilt dat ze blijven, zal je ze ook 
moeten waarderen. “Stel je haalt een ‘blauw’ 
persoon binnen – iemand die gek is op cijfers 
en kleine lettertjes – omdat je die miste in je 
team. Ga je dat dan gebruiken en waarderen 
of ga je je ergeren aan die persoon? 
Als mensen zich niet 
gewaardeerd voelen, 
stappen ze sneller op.” Ze 
kent de verhalen van 
mensen met een 
arbeidsbeperking die 
met open armen 
werden ontvangen 
maar niet op de juiste 
plek belandden. “Zo 
jammer. Kijk voorbij het 
vinkje. Kijk naar de mens 
achter de handicap.”

Online tool
Er ligt wat dat betreft een mooie taak voor 
leidinggevenden. “Een manager die tijdens 
een overleg ook die stille collega om zijn 
mening vraagt. Of zich niet blindstaart op 
‘zichtbaarheid’ bij een beoordeling, maar 

andere competenties waardeert, zoals 
samenwerking. Dat is inclusief leiderschap. 
Maar om tot je recht te komen moet je ook 
zelf aan de bak. Pak je eigen verantwoordelijk-
heid, spreek je uit en blijf je ontwikkelen.”
Blijft het feit dat veel drukbezette leidingge-
venden diversiteit en inclusie niet bovenaan 
hun lijstje hebben staan. Ook daar weet 
Bouchra wat op. Samen met de Vrije Universi-

teit in Amsterdam zijn een experience 
lab en een online tool ontwikkeld, 

die leidinggevenden begelei-
den bij het ontwikkelen van 

hun inclusieve leider-
schap. “De instrumenten 
zijn er.”
Bouchra hoopt dat ze een 
opvolger krijgt. Een die 

zaken bespreekbaar 
maakt, aanvoelt wat er leeft 

en mensen een stem geeft. 
“Ik heb niet overal vrienden 

gemaakt; dat was ook niet mijn rol.” 
SZW is een sociaal ministerie, zegt ze, maar 
het mag best wat meer recht-door-zee. “Alle 
geluiden moeten gehoord worden, van 
PVV-stemmers net zo goed als van D66‘ers. 
Alleen zo kan er verbinding ontstaan. 
Bovendien: hoe meer je anderen leert kennen, 
hoe beter je ziet dat ze niet zo anders zijn.” 

Op de beleidsdirecties, bij WBJA 
en bij de Inspectie SZW wordt 
natuurlijk ook hard gewerkt om 
diversiteit op de arbeidsmarkt 
te promoten en discriminatie in 
Nederland te voorkomen. Drie 
voorbeelden.

Zo promoot SZW diversiteit
Peter Franx: “De truc is die klik niet leidend laten 
zijn en je brein helpen focussen op wat voor de 
functie relevant is. In briefselectie kan dat bijvoor-
beeld door gericht dezelfde informatie te vragen per 
kandidaat, in interviews door ze meer te structu-
reren. Ook passen de werkgevers vacatureteksten 
aan. Andere pilots gaan bijvoorbeeld over studie-
keuze en de overgang van studie naar arbeidsmarkt. 
Ook die momenten zijn cruciaal voor het succes van 
niet-westerse Nederlanders op de arbeidsmarkt.”

Programma Divers & Inclusief (S&I en VNG)
Doel: ondersteunen van gemeenten in beleids-
vorming over het samenleven in diversiteit 
Hoe: door bijeenkomsten voor bestuurders en 
het ontsluiten van kennis op een online platform
Tékla ten Napel: “De diversiteit naar herkomst 
in de samenleving is de afgelopen decennia snel 
toegenomen en veranderd. Van grote groepen 

uit weinig landen naar kleinere groepen uit veel 
landen. In de grote steden behoort niemand 
meer tot een meerderheid. Veel gemeenten zoe-
ken naar de juiste manier om op die groeiende 
diversiteit in te spelen: hoe zorg je dat iedereen 
gehoord en bediend wordt? Hoe ga je om met 
polarisatie? Ook al lijkt die in de media vaak erger 
dan ie in werkelijkheid is.  
Het WRR-rapport ‘De nieuwe verscheidenheid’ 
was voor ons aanleiding om contact te zoeken 
met de VNG. Sindsdien werken we samen in het 
ondersteunen van het lokale bestuur. We vullen 
een online platform met kennis en organiseren 
bijeenkomsten voor wethouders. De eerste is net 
geweest, over lokale identiteit. De reacties waren 
positief. Het blijkt belangrijk de juiste toon te 
treffen. Het gaat al lang niet meer over integratie 
van bepaalde groepen. Het gaat over ons alle-
maal, over samenleven met elkaar.”  

wet die bedrijven verplicht om een plan van 
aanpak te hebben op dit gebied. Binnenkort 
gaat die naar de Raad van State. In 2021 
wordt de wet waarschijnlijk van kracht. De 
Inspectie kan dan gaan handhaven. Discri-
minatie was altijd al verboden, maar het 
gebeurt vaak onbewust. Als je een plan van 
aanpak maakt, moet je er als bedrijf wel mee 
bezig zijn.”
Ferhat Akyuz: “We doen nu onderzoek naar 
mogelijke ingrediënten van zo’n plan. Die 
vatten we straks samen in een handleiding 
voor bedrijven. Verder hebben we voor 
werkgevers ons project Verderkijkers. Dat 
bestaat uit een website, bijeenkomsten 
en radio-uitzendingen samen met BNR 
Nieuwsradio. De insteek is positief: kijk 
verder op de arbeidsmarkt, zodat je geen 
talent misloopt.”

Programma Verdere Integratie op de 
Arbeidsmarkt (S&I)
Doel: onderzoeken wat werkt om de arbeids-
marktpositie van mensen met een niet-wes-
terse migratieachtergrond te verbeteren
Hoe: door acht pilots gericht op loopbaan-
momenten waarop zij achterstand oplopen, 
samen met gemeenten, scholen, werkgevers 
en UWV 
Marina Lacroix: “In de pilot Nudging in Wer-
ving en Selectie experimenteren werkgevers 
met aanpassingen in hun recruitmentproces. 
Doel is dat het makkelijker voor ze wordt te 
doen wat ze doorgaans al willen: de meest 
geschikte kandidaat aannemen, ongeacht 
culturele achtergrond. Minderheden krijgen 
momenteel vaker onbewust het nadeel van 
de twijfel, want we ervaren sneller een klik 
met mensen die meer op ons lijken.”

Nieuwe wetgeving, onderzoek en  
kennisdeling (AV, GVW, WBJA en  
Inspectie SZW) 
Doel: discriminatie op de arbeidsmarkt voor-
komen en bestrijden
Hoe: door werkgevers bewust te maken en de 
inspectie meer handvatten te geven
Paul van Dun: “De staatssecretaris beloofde 
de Kamer vorig jaar om meer te doen tegen 
arbeidsmarktdiscriminatie. We maken nu een 
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Rick Brink, minister  
van Gehandicaptenzaken

‘Verlaag drempels  
– letterlijk én figuurlijk

Waarom vinden veel mensen diversiteit moeilijk?
“Het is een haatliefdeverhouding. Mensen houden van 
reizen, andere culturen, ander eten. Maar tegelijk houden 
we van vertrouwd en routine. We willen werken met goede 
mensen, en die lijken opvallend vaak op onszelf. Mensen 
die anders zijn dagen ons voortdurend uit; goed voor de 
creativiteit, maar het geeft ook gedoe. Diversiteit kan 
bedreigend zijn. Als jij privileges hebt, word je gevraagd 
om te delen. Als salarissen gelijk worden getrokken, is er 
ook iemand ontevreden.”

Wat is het verschil tussen diversiteit en inclusie?
“Diversiteit gaat over de mix van verschillen en is pas het 
begin. Uiteindelijk gaat het om hoe we met deze verschil-
len omgaan. Inclusie betekent niet alleen uitgenodigd 
worden om mee te doen, maar ook echt mogen meepraten 
en meebeslissen. Je kunt het ook omdraaien: als een 
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(of: Hoe word je woest 

aantrekkelijk?)

organisatie inclusief is, komt de diversiteit vanzelf. Want 
dan is het voor iedereen woest aantrekkelijk om daar te 
werken.”

Hoe word je ‘inclusief ’?
“Inclusie betekent dat je je bij elk besluit afvraagt of alle 
perspectieven gehoord zijn. En wat de minderheid nodig 
heeft om ook mee te doen. We moeten af van: wie zwijgt 
stemt toe. De groep is er verantwoordelijk voor dat alles 
gezegd kan worden, niet het individu. Het is eigenlijk heel 
simpel. Je vraagt meerdere keren per dag: wie heeft er nog 
een ander idee?”

Kost dat niet allemaal heel veel tijd?
“Soms. Maar slechte gesprekken kosten nog altijd meer 
tijd. En slechte beslissingen al helemaal, want daar komt 
gedoe van. Dan komen mensen op trekkers naar Den Haag. 
We moeten leren pijnpunten niet uit de weg te gaan. 
Zonder powerplay, van mens tot mens.” 

En wat als je die andere mensen gewoon niet aardig 
vindt?
“Ja, de wereld zit vol met mensen met wie je niet zoveel 
hebt. De kunst is om ook met hen contact te leggen. Mij 
helpt het om te bedenken dat wat ik nu vreemd vind, ik bij 
een nadere kennismaking best gewoon kan vinden. Sterker 
nog, door de confrontatie met de ander vind ik soms mijn 
eigen gedrag best vreemd.”

Altijd maar die nadruk op diversiteit. Eigenlijk zijn we 
toch allemaal hetzelfde?
“Ja, we zijn allemaal homo sapiens. En toch ben ik meer 
gelijk met bijvoorbeeld vrouwen dan mannen. Met 
Utrechtenaren dan Rotterdammers. Groepen geven unieke 
antwoorden op universele vragen, dat is de groepscultuur. 
En jij, als uniek individu, kiest uiteindelijk de antwoorden 
die je gebruikt. Soms kies je voor jezelf, soms pas je je aan. 
We moeten leren onze verschillen én onze overeenkom-
sten op waarde te schatten.”

6 vragen aan  
Jitske Kramer

Antropoloog Jitske Kramer sprak op 1 oktober bij SZW over 
diversiteit. Zij is auteur van boeken als Deep democracy,  

Corporate tribes en Jam Cultures.

Afgelopen juni werd Rick Brink (33) benoemd tot 
minister van Gehandicaptenzaken. Sindsdien toert 
hij door het land om zijn politieke wensen over het 

voetlicht te brengen. Wat kan de overheid beter 
doen? ‘Denk niet in hokjes en wees flexibel: de ene 

beperking is de andere niet.’
DOOR JOKE VAN ROOYEN  BEELD MARTIJN BEEKMAN
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