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DIVERSITEIT 
IS EEN MUST 

EN GEEN LAST

Tekst290woorden

Diversiteiteninclusiviteitvormennietalleeneenethischvraagstuk,
maarzijnooknoodzakelijkomalsorganisatierelevantenveerkrachtig

teblijvenindetoekomst.Ziehetalsdekrachtvandeverschillen.
Monocultuurisnamelijknooitgoed.Ditzijnnietzomaarlossekreten,

maartweeconclusiesdieondersteundwordendooreenflinke
verzamelingvanonderzoekenvandeafgelopenjaren.

Veelbedrijvenindefinanciëlesector
hebbeninmiddelsdiversiteiteninclusi-
viteitinhunduurzaamheidsprogram-
ma’sopgenomenalseenbelangrijk
speerpunt.Metdewereldwijdeecono-
mischecrisisdiedeCOVID-19-pandemie
teweegbracht,ontstondechteroprech-
tebezorgdheiddatveelprogramma’s
zoudenwordenstopgezet,ofopzijn
minstbevroren.

Maarerlijktgeenwegterug.Deideeën
overhettypemensendatnodigisvoor
eensuccesvollebedrijfscultuurzijnver-
anderd.Datheeftallestemakenmetde
impactvanondermeernieuwetechno-
logie,nieuweregelgeving,veranderende
verwachtingenvanklantenenhetstre-
vendezeklantenaaneenbedrijfte
binden.

Inzijnderdediversiteits-eninclusivi-
teitsrapportconstateerdeconsultancy-
bureauMcKinseyvorigjaarechternog
datwereldwijddemeestebedrijven

Door Wim Groeneveld

sinds2018weinigvooruitganghebben
geboekt,stilstaanofzelfsachteruitzijn
gegleden.Maardeauteursvanhetrap-
portmerktenookopdatsommigebe-
drijvenindrukwekkendevooruitgang
hebbengeboektophetgebiedvandi-
versiteit.Endanmetnameindirectie-
teams.McKinseyhadsterkeaanwijzin-
gendatbedrijvendiehuninvesteringen
indiversiteiteninclusiviteithaddenge-
handhaafdofhaddenverhoogd,beloond
wordenmetbeterefinanciëleresultaten.

Kortom,jekopalseenstruisvogelin
hetzandstekenvoordevoordelenvan
diversiteiteninclusiviteitkanertoeleiden
datjebelangrijkekansenmisloopt.
Misschienbetekenthetzelfsjedood-
vonnis.Deaandachtvoordiversiteit
eninclusiviteitgroeitinelkgevalinde
financiëlesector,zomerkenvierdoor
FinancialInvestigatorbevraagdeexperts
ophetgebiedvanexecutivesearch,
wervingenselectieindefinanciële
sector.
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Wat is jullie visie op diversiteit in de 
meest brede zin van het woord?
‘Diversiteitbinnenteamsenorganisatiesis
eenbelangrijkevoorwaardevoorsuccesinde
snelveranderendewereldvanvandaag.Het
verwelkomenvanverschilleninachtergrond,
zienswijzeenpersoonlijkheidzorgtvoorbe-
terebesluitvorming,innovatie,samenwer-
king,klanttevredenheideneenaantrekkelijk
werkklimaat.

Indeidealewereldhebbenwehetnietmeer
overmannenenvrouwen,nietoverjongeren
enouderenenooknietoverroots.Dejuiste
combinatievanachtergrond,werkervaringen
persoonlijkheidmaakteenteamsuccesvol.Je
wiltblauwe,gele,groeneenrodekaraktersbij
elkaarhebben–vaneenteamlidmeteen
extravertepersoonlijkheidtoteenbedaagder
enrisicoaversiemand.

Wijkijkenbijdeselectievankandidatenniet
alleennaaropleidingenwerkervaringopeen
cv,maarooknaarpersoonlijkheid,hobby’s,
interessesennevenactiviteiten.Uiteindelijk
wiljeeenteamwaarindemensenelkaaraan-
vullenenuitdagen.Datisspannend,maar
eenbeetjewrijvinggeeftglans.’

Wat doen jullie concreet om 
diversiteit te bevorderen? 
‘Diversiteitindebreedstezinvanhetwoordis
eenbelangrijkuitgangspuntbijonzesear-
ches.Wijbiedenonzeopdrachtgeverseen
keuzeuitdiversekandidaten.Dewereldvan
hetassetmanagementendepensioensector
behorentotonzespeerpunten.Daarhebben
wedeafgelopenachttienjaareennetwerk
opgebouwdvandiversekandidatenmetver-
schillendeachtergronden.

Bijsommigesearcheskanhetmoeilijkerzijn
omeenmixvangeschiktekandidatentevin-
den,maarwijgaannetzolangdoortotdatwe
deperfectematchhebbengemaakt.Wijzoe-
kenwaaranderennietzoekenenvindenwaar
anderennietvinden.

Wesprekenveelkandidatenoriënterenden
coachenenbegeleidenzeineenvolgende
stapinhuncarrière.Webenadrukkeninge-
sprekkenmetonzeopdrachtgeversdewaar-
devandiverssamengesteldeteams.Welaten
bijvoorbeeldeenjongtalentmetpotentie
ziennaasteenkandidaatmetbewezenerva-
ringentrackrecord.Zomaakjekandidaten
zichtbaardienognietophetvizierstaanbij
deopdrachtgever.Datlevertvaakeenverras-
sendematchop.

Enweadviserenonzeopdrachtgeversbij-
voorbeeldomgesprekkenmetkandidaten
dooreendiverssamengesteldeselectiecom-
missietelatenvoeren.Daardoorkijkjemet
verschillendeogennaareenkandidaatendat
leverteenafgewogenbesluitvormingop.
Vanwegeonzesuccesvolleaanpakophet
gebiedvandiversiteithebbenwein2018en
2019deExecutiveSearchAwardvanTalent
naardeTopgekregenalsmeesttoonaange-
vendsearchbureauopditgebied.’

Is de financiële sector wel op zoek 
naar echte diversiteit, of leiden 
selectiecriteria, zoals opleiding en 
ervaring, er vaak toe dat de 
diversiteit slechts aan de buitenkant 
zichtbaar is?
‘Wijkrijgenregelmatighetverzoekomspeci-
fieknaareenkandidaatmeteenbepaalde
achtergrondtezoeken.Bijhetassetmanage-
mentenbijdepensioensectorbrengenwij
bijvoorbeeldmeervrouwen,maarookjongere
kandidatenonderdeveertiginbeeld.

Daarnaastzijnersteedsmeerhoogopgeleide
talentenmeteendiversecultureleachter-
grondwerkzaamindefinanciëlesector.De
vraagnaarmeerdiversiteitindefinanciële
sectorisnietalleeningegevendoorwetge-
ving,maarmetnamedoordatdaarwordt
ervarendathettoegevoegdewaardeheeft.’

JosephinevanderVossen-Jonker
PartnerbijPartnersatWork

‘Je wilt blauwe, 
gele, groene  
en rode 
karakters bij 
elkaar hebben.’ 
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gendiversiteitnaargender,leeftijdof
etniciteit.

Hetvergrotenvandiversiteitbegintaande
poort.Hetfeitdatdeselectievanalletoppo-
sitiesinNederlandsal25jaarlangwordtuit-
besteedaansteedsdezelfdedriebuitenland-
seheadhuntershelpthiernietbepaaldbij.Ik
bedankMarrydeGaayFortmangraagvoor
mijnuitgebreidequoteovervissenindezelfde
poelinhaarbestseller‘Verdrinkgeendooie
eend’.’

Is de financiële sector wel op zoek 
naar echte diversiteit, of leiden 
selectiecriteria, zoals opleiding en 
ervaring, er vaak toe dat de 
diversiteit slechts aan de buitenkant 
zichtbaar is?
‘AlsiknaarLinkedInkijk,danzieikeengrote
reclamezuilvolmetdiversiteits-enduurzaam-
heidsprincipes.Nietaltijdishetduidelijkof
hetloutergaatom‘kooponzeproductenen
diensten’,ofdaterintrinsiekgeloofdwordtin
waardenennormendiemetdiversiteit
samengaan.

Derisico’svooreenbreedgedragendiversi-
teitinonzemaatschappijzittenhemnogal
eensingeldzucht,politiekecorrectheiden
hypocrisie.Politiekecorrectheidversluiert
eigencarrièreambitiesalsookdeeigenmoti-
vatie:gelooftiemandwelécht,vanuiteigen
overtuiging,ineendiversewerkvloer?
Diegenendiehethardstroepenomdiversi-
teit,zijnmaarzeldengeneigdhuneigenposi-
tiedaarvooraftestaan.

Diversiteitinhetbedrijfslevendoorvoerenis
complexenhelaasookweerbarstigerdanwe
zoudenwillen:zodraduidelijkisdateriemand
persevanuiteenbepaaldeetniciteitofsekse
opeenbepaaldepositiemoetkomen,rennen
anderegetalenteerdeprofessionalsnaarde
concurrent.Enwatdoenwealsblijktdat,
wanneermeerdan40%vaneenbestuursgre-
miumdiversis,denieuwaangeworvenan-
dereetniciteitofseksehetgedragoverneemt
vanderestvandegroep?’

Wat is jullie visie op diversiteit in de 
meest brede zin van het woord?
‘Diversiteitgaatover‘CognitieveDiversiteit’,
gedefinieerdalsdematewaaringroepsleden
conflicterendekennis,perspectieven,denk-
patronen,ervaringenenideeënhebben.
Essentieelishoehetbreinfunctioneert,
waarbijgeheugen,leren,aandacht,taalvaar-
digheid,rekenvaardigheid,communicatieen
creativiteitvangrootbelangzijn.Cognitieve
diversiteitleidttoteengroepsdynamisch
procesvaninteractieendiscussie,enlevert
betereencreatievereoplossingenenideeën
op.Datisvooralbelangrijkbinneneendirectie
ofbestuuromcomplexeuitdagingeninde
moderneeconomieoptelossen.
‘DemografischeDiversiteit’gaatovervariatie
ingeslacht,leeftijd,etniciteitenofmensenal
ofnietgehandicaptzijn.Demografischedi-
versiteitkanervoorzorgendatereengoede
cognitievediversiteitisineenbestuur,maar
hetisgeeneen-op-eenverhouding.Eninclu-
siviteitgaatoveronsgedrag,overbewuste
enonbewustekeuzesvooreenmindset,
groepsgedragenuitsluiting.’

Welke stappen zou de financiële 
sector concreet moeten zetten om 
diversiteit te bevorderen?
‘Ikdenkdatweeengoedvoorbeeldkunnen
nemenaandeCity,waarmensenvaneen
andereetniciteiten/ofsekseallangveelmeer
vertegenwoordigdzijnindehogereechelons.
Angelsaksischeinvestmentbankslegden
headhunterstwintigjaargeledenalcontrac-
tenvoorwaarbijeenpremiewerdbetaald
voorhetvoorstellenvanondervertegenwoor-
digdegroepenmensen.Boterbijdevisdus.

SelectieopleeftijdisinNederlandhelaasook
geenonbekendverschijnsel.Datisjammer,
wanterzijngewoongoedevijftigplusserste
vindendieblakenvanenergie,driveenniette
vergetenvankennis.Soortgelijkisdepriori-
teitvoorhetaannemenvangehandicapten
eveneensrelatieflaag.Ouderenengehandi-
captenwordenonterechtvaakvergetenin
hetnieuwediversiteitsstreven.Inonzeeigen
praktijkkentoverigens40%vandeplaatsin-

ChrisdeGroot
ManagingPartnerbijFinancialAssetsExecutiveSearch

‘Diversiteit in 
het bedrijfs-
leven door-
voeren is 
complex.’

DIVERSITEIT
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Hoe hebben jullie het onderwerp 
diversiteit verankerd in jullie beleid?
‘Hetzwaartepuntvoorhetrealiserenvandi-
versiteitligtnuvooralnogbijdeinhaalslag
dievrouwelijkebestuurdersentoezichthou-
dersmoetenmakenindetopfuncties.Bij
onzeopdrachtenzorgenwijbijvoorbeelddat
dekandidatenlijstenvoorminimaal50%be-
staanuitvrouwelijkekandidaten.Maardiver-
siteiteninclusiviteitgaanverderdandat.
Onzestelregelbijdeselectievankandidaten
isdathetpotentieeldatkandidateninzich
hebben,ongeachthungender,cultureleen
seksuelediversiteit,(on)zichtbarehandicapet
cetera,centraalstaat.

Bijdeuitwerkingvansearch-opdrachtenbe-
wakenwijdatdeshortlistookvoldoetaan
dezediversiteitseisen.Datisvanbelangom
deuiteindelijkgewenstekandidaten–die
bijdragenaandevisievanopdrachtgever–
ookaantafeltekrijgen.

Verdermetenwijalsorganisatieconstantde
diversiteittussenmannenenvrouwenalshet
omgeplaatstekandidatengaat.Deafgelopen
jarenplaatstenwijtussende40%en50%
vrouwen.Onsstrevenisjaarlijks50%vrouwe-
lijkeplaatsingen.Wedoenactiefmeeaan
diversebijeenkomstenvoorvrouwenopweg
naardetopengevenookgraagadvies.Op
dezemanierblijvenwijmetheningespreken
ontmoetenweelkekeerweernieuwe
vrouwen.

Totslotnodigenwijperiodiekwetenschappe-
lijkeexpertsenervaringsdeskundigenophet
gebiedvandiversiteiteninclusiviteitindetop
uitenorganiserenweinterneworkshopsover
deelthema’s.Opdiemanierblijvenweonszelf
ontwikkelenopditbelangrijkeonderwerp.’

Welke stappen zou de financiële 
sector concreet moeten zetten om 
diversiteit te bevorderen?
‘Debelangrijkstestapisvooralominde
zoektochtnaargeschiktekandidatenverder
tekijkendandeeigenbekendekringen.Zorg
ervoordatdetopsteedsdediversiteitsspie-

gelvoorgehoudenkrijgtvoordatdefinitieve
benoemingenplaatsvinden.Definanciële
sectorheeftbehoefteaanbestuurdersen
toezichthoudersdiebereidzijndenekuitte
stekenenvandiverseeninclusieveteams
eenspeerpuntindeorganisatiemaken.

Verderdient,vanhoogtotlaagindeorgani-
satie,hetbesefdoortedringendateenbe-
stuurwaariniedereengezienengehoord
wordt,échtleidttotbetereprestaties.Endat
deorganisatiedooreenmeerdiversesamen-
stellingeengroteremaatschappelijkedraag-
krachtheeft.

Ookbinnendeorganisatieszelfhoortdusin
allemanagementlagenactiefgestuurdte
wordenopdiversiteit.Debenoemingeninde
subtopvanvandaagleidentotdetopbenoe-
mingenvanmorgen.Eenmooivoorbeeld
daarvanisBiancaTetteroo.Nadiverseinterne
stappeniszijrecentbenoemdalsvoorzitter
vandeRvBvanAchmea.Derecentebenoe-
mingvanAnnetteMosmantotvoorzittervan
deRvBvanAPGiseveneenseengoed
voorbeeld.’

Is de financiële sector wel op zoek 
naar echte diversiteit, of leiden 
selectiecriteria, zoals opleiding en 
ervaring, er vaak toe dat de 
diversiteit slechts aan de buitenkant 
zichtbaar is?
‘Vanuitonzepraktijkervarenwedatinde
financiëlesectorsteedsmeerdeintrinsieke
overtuigingleeftdatdiverseteamsbeterzijn
voordeorganisatie.Devraagnaarmeerdi-
versekandidatengroeitgestaag,evenalsde
aanwas.Alsindetoekomsthetcriterium
opleidingbepalendgaatzijn,dankomthet
metvrouwenwelgoed.Allangeretijdleveren
deuniversiteiteninNederlandmeervrouwe-
lijkedanmannelijkeafgestudeerdenafbij
bijnaallefaculteitenendatgeldtzekerook
voordetoestroomvannieuwestudenten.De
inhaalraceisechtbegonnenendeeerder
genoemdevrouwelijkebenoemingenals
voorzittervandeRvBzijnhetbewijsdatwij
opdegoedewegzitten.’

CarolineGoedvolk
PartnerbijTheExecutiveNetwork

‘Zorg ervoor 
dat de top 
steeds de 
diversiteits-
spiegel 
voorgehouden 
krijgt voordat 
definitieve 
benoemingen 
plaatsvinden.’
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Is de financiële sector wel op zoek 
naar echte diversiteit, of leiden 
selectiecriteria, zoals opleiding en 
ervaring, er vaak toe dat de 
diversiteit slechts aan de 
buitenkant zichtbaar is?
‘Onzeervaringisdatdefinanciëlesector
zichzeerbewustisvandepositieveim-
pactvandiversiteitopdeorganisatieen
daaromzeergemotiveerdisomdiversiteit
tebevorderen.Enveelvandefinanciële
instellingenzijngoedopweg.Bovendien
isdiversiteitsteedsvakereenbelangrijk
selectiecriterium.

Uiteraardzijnopleidingenvooralervaring
eveneensessentieel,zekerineenomge-
vingdiestrenggereguleerdis.Tochlukt
hetgoed,maaruiteraardnietzonderste-
vigeinspanning,omeendiverspaletaan
kandidatentevindendatuitstekendvol-
doetaandevereistenvoordefunctieen
deexternetoetsing(DNB/ECB/AFM)die
somsplaatsvindt.

Hetkostsomswelietsmeermoeiteom
vrouwelijkekandidatenervanteovertui-
gendatzijtoezijnaaneenvolgendestap.
Vrouwenfocussendoorgaans–heelge-
neraliserend–eerderopdefunctie-eisen
waarzijn(nog)nietaanvoldoen,terwijl
mannenzichzelfvaakmetmeerzelfover-
tuigingpresenteren.Wijzijnnietvande
schooldiezegtdat‘LehmanBrothersniet
zouzijnomgevallenalshetLehman
Sisterszouzijngeweest’,maarveelniet-
functionerendeorganisatieshebbenaan-
toonbaardeboardroomdynamicsen
meerinhetbijzonderdediversiteitinde
boardroomnietoporde.

Datisjuistwaarwijsterkinzijn:hetsa-
menstellenvaneencomplementairen
diversteam.Endaaromdragenwegraag
enveelvuldigbijaaneenbeterenmeer
transparantfunctionerendefinanciële
sector.’

Hoe hebben jullie het onderwerp 
diversiteit verankerd in jullie 
beleid?
‘Wijhebbenonsvanafdestartin2008
sterkgemaaktvoor‘diversiteitinde
boardroom’.Diverssamengesteldeteams
presterenaantoonbaarbeter,datisook
onzeovertuiging.Wijhebbendanookals
eenvandeeersteheadhuntershet
Charter‘TalentnaardeTop’getekenden
zorgenervoordatiederelonglistuitten
minste30%mannenentenminste30%
vrouwenbestaat.

Sindseenaantaljarenrichtenwijonsniet
alleenopdiversiteitopgrondvanm/v-
verhouding,maarookopculturelediver-
siteitengeneratiediversiteit.Onlangs
volgdenwijeenboeiendeopleiding‘selec-
terenzondervooroordelen’viahetCollege
voordeRechtenvandeMens,omonze
opdrachtgevers–enonszelf–bewustte
makenvanonzemeestalaanwezige‘bia-
ses’.Wezoekenimmersaltijdgraageen
kopievanonszelf.’

Wat doen jullie concreet om 
diversiteit te bevorderen?
‘Omdiversiteittebevorderenmoetjeeen
diversaanbodaankandidatenhebben.Dit
betekentdatwijpermanentoriënterende
gesprekkenvoerenmetbestuurdersen
toezichthoudersdiezoudenkunnenbij-
dragenaandiversiteitineenorganisatie.

Daarnaaststaathetonderwerpstandaard
opdeagendainalonzegesprekkenmet
opdrachtgeversvoorentijdenshetuit-
voerenvanopdrachten.Ookbestedenwij
aandachtaanhetdiversiteitsthemadoor
hetgevenvanpresentatieseninterviews
enhetpublicerenvanopinieartikelen.’

MoniquedeVos
PartnerbijChasseExecutiveSearch

‘Diversiteit is 
steeds vaker 
een belangrijk 
selectie-
criterium.’

DIVERSITEIT


