




Iedereen aan boord
Creëren van draagvlak voor 

diversiteits- en inclusiebeleid



Deel 1:

Waarom
draagvlak
voor D&I-
beleid?



Waarom draagvlak voor D&I-beleid?

• Diversiteits- en inclusiemaatregelen niet altijd succesvol

• Om D&I-beleid te laten slagen is draagvlak nodig

• Belang van monitoring en vergroten draagvlak

Avery, 2011
Thomas, 2008 



Deel 2:

Hoe komt draagvlak
op verschillende
organisatieniveaus
tot uiting?





Formuleert D&I-visie en draagt deze uit in 
woord en daad.

Bepaalt middelen en verantwoordelijkheden 
voor D&I.

Dobbin et al., 2011
O’Donovan, 2017
Wentling, 2004
Ellemers et al., 2018



Formuleert D&I-visie en draagt deze uit in 
woord en daad.

Bepaalt middelen en verantwoordelijkheden 
voor D&I.

Jagen verandering richting een inclusieve 
organisatiecultuur binnen teams aan.

Brengen medewerkers op de hoogte van 
D&I-beleid en brengen het in de praktijk.

O’Donovan, 2017
Avery, 2011
Wright, et al., 2007



Formuleert D&I-visie en draagt deze uit in 
woord en daad.

Bepaalt middelen en verantwoordelijkheden 
voor D&I.

Jagen verandering richting een inclusieve 
organisatiecultuur binnen teams aan.

Brengen medewerkers op de hoogte van 
D&I-beleid en brengen het in de praktijk.

Brengen kansen en uitdagingen aan het
licht.

Spreken hun steun voor het D&I-beleid uit en 
inspireren hiermee andere medewerkers.

Avery, 2011
Wentling, 2004



Formuleert D&I-visie en draagt deze uit in 
woord en daad.

Bepaalt middelen en verantwoordelijkheden 
voor D&I.

Jagen verandering richting een inclusieve 
organisatiecultuur binnen teams aan.

Brengen medewerkers op de hoogte van 
D&I-beleid en brengen het in de praktijk.

Brengen kansen en uitdagingen aan het
licht.

Spreken hun steun voor het D&I-beleid uit en 
inspireren hiermee andere medewerkers.

Bron: Monitor Charter Diversiteit 2020. Regioplan, oktober 2021



Deel 3:

Wat doen
organisaties om 
draagvlak te 
creëren?



Voor welk type D&I beleid wordt er draagvlak 
gecreëerd?
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Bron: Database Nederlandse InclusiviteitsMonitor, februari 2022



Onder wie wordt draagvlak gecreëerd?
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Bron: Monitor Charter Diversiteit 2020. Regioplan, oktober 2021

Workshops
Trainingen
Lezingen 



Onder wie wordt draagvlak gecreëerd?

Bron: Monitor Charter Diversiteit 2019. Regioplan
Bron: Monitor Charter Diversiteit 2020. Regioplan
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Deel 4:

Hoe ziet
draagvlak onder
medewerkers
er uit?



Houding Gedrag

Mate waarin een individu het D&I-beleid…
… goed vindt

… zinvol vindt

… geloofwaardig vindt

Mate waarin een individu…
… bijdraagt aan de succesvolle implementatie

van het D&I-beleid

… een actieve rol speelt om het D&I beleid te 

laten slagen

… publiekelijk steun voor het D&I beleid

uitspreekt

Avery, 2011



Gedrag
Wat men met het
D&I-beleid doet

Houding
Wat men van het
D&I-beleid vindt

40%
.

Bron: Database Nederlandse InclusiviteitsMonitor, februari 2022



Gedrag
Wat men met het
D&I-beleid doet

Houding
Wat men van het
D&I-beleid vindt

40%
.

Bron: Database Nederlandse InclusiviteitsMonitor, februari 2022



Deel 5:

Wat is het 
draagvlak onder 
verschillende 
groepen 
medewerkers?



Wat is het draagvlak onder leidinggevenden 
en niet-leidinggevenden?
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Bron: Database Nederlandse InclusiviteitsMonitor, februari 2022



Wat is het draagvlak onder leidinggevenden 
en niet-leidinggevenden?

Meerderheid
(1636 medewerkers)
Minderheid
(972 medewerkers)
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Deel 6:

Wat kan HR doen 
om draagvlak te 
creëren?



Verwerken van D&I als kernwaarde

Regelmatig uitdragen van visie op D&I

Hoe breng je deze strategieën 
in de praktijk?

Wat zijn de passende 
strategieën?

Werven van D&I-ambassadeurs 
binnen bestuur

Presenteren/pitches geven 
aan het bestuur

Beoordelen van leidinggevenden op 
D&I-doelen

Aanbieden van D&I-trainingen voor
leidinggevenden

Faciliteren van D&I-meedenksessies 
voor leidinggevenden

Faciliteren van medewerkersnetwerken 
en/of dialoogsessies

Aanbieden van D&I-trainingen 
voor medewerkers

Welk type
draagvlak wordt
beoogd?

Bestuur
Creëren van de juiste

randvoorwaarden (middelen 
en verantwoordelijkheden) 
voor de D&I-maatregelen

Leidinggevenden
Zorg dragen voor succesvolle 

implementatie van D&I-
maatregelen

Medewerkers
Steunen van en input

leveren op D&I-maatregelen

Verantwoordelijk stellen
Voor bevorderen van D&I

Inzage bieden
In het belang, de doelen 
en de gevolgen van D&I-

maatregelen

Inspraak bieden
In de opzet en uitvoering 

van D&I-maatregelen

Aanleren
Van D&I bewustzijn en 

competenties

Uitnodigen
Om deel te nemen aan 

D&I-maatregelen
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