
 

 

 

Toolbox Diversiteit 

Verzilveren van de toegevoegde 
waarde van etnische diversiteit 
Etnisch diversiteitsmanagement houdt zich bezig met de complexiteit van samenwerken met 

etnisch culturele verschillen in organisaties. In verschillende wetenschappelijke studies worden 

zowel negatieve als positieve effecten aangetoond.  

Positieve effecten zijn bijvoorbeeld: verbreding van het talentpotentieel; vergroting van het 

innovatievermogen en flexibilisering van het denkraam van medewerkers; een betere afspiegeling 

en daardoor grotere herkenbaarheid in de samenleving (Nakui & Paulus, 2006; Van der Zee & Oudenhoven, 

2006; Cain 2007).  

Negatieve effecten zijn bijvoorbeeld: vermindering van de cohesie; conflicten in 

samenwerkingsrelaties en stagnatie van doorstroom (Meerman, 1999; van den Broek, 2003, 2009).  

Wat is er nodig om de positieve effecten te maximaliseren en de negatieve te minimaliseren? 



Toolbox Diversiteit 

De training 

Het Kennis aspect

Het Bewustwording aspect

Skills , ander gedrag 

oefenen:  

Meervoudig kijken

 

 

Verzilveren van de toegevoegde waarde van etnische 

diversiteit 

Het leiding geven aan 
verschillen 
 
Uitgangspunt in de training is de ‘all- inclusive multiculturele’ visie (Stevens e.a, 2010):  

'Diversiteit (etnisch culturele verschillende) kan de organisatie toegevoegde waarde opleveren. 

Medewerkers met een verschillende culturele achtergrond beschikken over verschillende kennis 

en inzichten die relevant kan zijn voor de uitvoering van het werk. Door rekening te houden en 

gebruik te maken van de verschillen kan diversiteit het lerend vermogen van de organisatie 

vergroten. De organisatie wil dan ook de productieve voordelen van diversiteit benutten.' 

Toolbox Diversiteit 

https://implicit.harvard.edu/implicit/iatdetails.html
https://implicit.harvard.edu/implicit/iatdetails.html


Toolbox Diversiteit 

Oordeel uitstellen

 

 

Meerwaarde zoeken/ verschillen 

overbruggen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tussenruimte creëren 

 

 

 

 

 

De globale inhoud van deze training 

is uitgewerkt naar aanleiding van het 

onderzoek ‘de waarde van diversiteit, 

evaluatieonderzoek naar de 

effectiviteit van de inzet van Indiase 

operatiekamerassistenten in 

Nederland’. 
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Een brochure over de resultaten van 

het onderzoek is online beschikbaar: 

www.innovatiefinwerk.nl  

Het gehele onderzoek kunt u 

opvragen op www.kantharos.com 

 

 

 

 

 

 

 


