
Caleidoscoop:
Kleurrijker kijken door diversiteit





Uitgangspunten Caleidoscoop

• Bevordering van inclusieve identiteiten
• Overwinnen angst en onzekerheid
• Zien en ervaren van de waarde van diversiteit



basale menselijke behoeften

Toebehoren...
Uniek zijn



Inclusieve identiteiten

Exclusieve identiteiten                                 Inclusieve identiteiten
De groep legt identiteit De leden bepalen de identi teit
op aan haar leden. van de groep. 



Ik wil graag een leider die….

- “ Cohesie in de groep brengt”

- “Mij het gevoel geeft dat ik er bij 
hoor”

- “Ruimte geeft voor mijn unieke 
inbreng ”

- “Mijn unieke bijdrage waardeert”



Inclusieve identiteit

•



dreigingdreiging
eigeneigen

identiteitidentiteit

dreigingdreiging

afwijzingafwijzing
watwat afwijktafwijkt

drukdruk tottot
aanpassingaanpassing

uitsluitinguitsluiting



Individuele competenties

“Anyone who has never made a mistake has never tried anything new”

Einstein

Emotionele Stabiliteit

Flexibiliteit



Diversiteitsbevorderend Klimaat

Openheid voor diversiteit
• Onzekerheidstolerantie, afwezigheid van of strikte

gedragsregels, fouten als leermogelijkheid (Cox, 1993)
• Openheid voor nieuwe ideeen, focus op creatief

probleemoplossen (Patterson et. al., 2005)
• Open communicatie over culturele verschillen (Luijters et. 

al., 2007)

Waardering van diversiteit
• “value in diversity”: overtuiging dat diversiteit creativiteit en 

productiviteit van de organisatie bevordert (e.g., Van 
Knippenberg, 2003; Ely & Thomas, 2001)



Zien en ervaren meerwaarde van 
diversiteit

• actieve verwerking van informatie
• minder “groepsdenken
• meer creativiteit
• meer reflectie
• meer externe communicatie

en bredere netwerken (Thomas, 2005)



Acculturation preferences at Work
(Luijters, Van der Zee & Otten, GPIR 2006)
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(Nakui, Paulus & van der Zee, 2009)



Behoefte uniek te zijn

BehoefteBehoefte aanaan
contactcontact

BehoefteBehoefte
expressieexpressie cultureleculturele

identiteitidentiteit

acceptatieacceptatie
contactcontact

acceptatieacceptatie
handhavinghandhaving

cultuurcultuur

BeleidBeleidBehoefteBehoefte

�� conflictconflict
�� passievepassieve
weerstandweerstand
�� verloopverloop

��creativiteitcreativiteit
��welbevindenwelbevinden

Behoefte aan toebehoren

UitkomstUitkomst



Individuele competenties

Culturele empathie

Open-mindedness

Sociaal initiatief



Diversiteitsbevorderend Klimaat

Openheid voor diversiteit
• Onzekerheidstolerantie, afwezigheid van of strikte

gedragsregels, fouten als leermogelijkheid (Cox, 1993)
• Openheid voor nieuwe ideeen, focus op creatief

probleemoplossen (Patterson et. al., 2005)
• Open communicatie over culturele verschillen (Luijters et. 

al., 2007)

Waardering van diversiteit
• “value in diversity”: overtuiging dat diversiteit creativiteit en 

productiviteit van de organisatie bevordert (e.g., Van 
Knippenberg, 2003; Ely & Thomas, 2001)



Zien en ervaren meerwaarde van 
diversiteit

•







Uitkomsten

• Kwalitatieve evaluatie: groter zelfbewustzijn
• Beleving van meer kansen en minder 

bedreigingen rond diversiteit
• Minder druk tot aanpassing, meer ruimte voor 

verschil



Kansen en bedreigingen

• Imago

• Positie op de 
Arbeidsmarkt

• Sociale Omgeving
• Afstemming op 

doelgroepen

• Creativiteit / Innovatie
• Lerend vermogen

• Eigen positie

• Uitvoering van het 
werk / productiviteit

• Verandering normen / 
waarden

• Omgangsvormen met 
andere culturen



Aanpassing en cultuurbehoud

Minderheden moeten zich 
aanpassen

Cultuurbehoud gevaar 
voor saamhorigheid 

Organisatie moet 
cultuurbehoud steunen

Minderheden moeten 
cultuur kunnen 
behouden

Gem. range
2.73 1-4

2.18 1-3

3.36 2-5

3.09 2-4



Conclusies

• Onderliggende principes: nieuw = aangrijpen 
op onderlinge relaties en creatieve 
meerwaarde

• Focus op bestaande teams
• Lengte en doelgroep
• Opbrengsten op individueel versus 

teamniveau


