
Netwerkbijeenkomst
Diversiteitsbeleid binnen techniek en industrie



Programma:

15.00 uur Opening en kijkje in de keuken door Katelijne de Moor,  
Manager Operations Zeeland Refinery

Yvonne Hermkens over ‘Bouwen aan diversiteit’
Projectmanager bij OTIB

Astrid Rutten met preview training ‘Aan de slag met diversiteit en inclusie!’
Interim HR-manager, teamcoach bij Astrid Rutten Projects

16.30 uur Rondleiding over de raffinaderij en een kijkje in de controlekamer

17.15 uur Netwerkborrel met hapje en drankje







Een vader zit met zijn zoontje in de auto en ze krijgen een 
ongeluk. De vader is op slag dood, het kind wordt ernstig 
gewond naar het ziekenhuis gebracht en moet direct 
geopereerd worden. De chirurg ziet het kind op de 
operatietafel liggen en zegt geschokt: 

‘Ik kan hem niet opereren, want dat 
is mijn eigen zoon!’



Vooroordelen & stereotypen  - angst  -
negatieve ervaring  - onbekendheid

Ongelijke behandeling



Bijvoorbeeld: ‘Alle Polen zijn alcoholisten’
Stel: je hebt 2 kandidaten voor één functie

Ongelijke behandeling



Discriminatie

Diversiteit

Inclusie



Katelijne de Moor, Manager Operations
Opening en een kijkje in de keuken bij 



Yvonne Hermkens van OTIB over
‘Bouwen aan Diversiteit’

Opleidings- en ontwikkelingsfonds 
voor het 
Technische Installatie Bedrijf



Diversiteit is geen keuze, geen optie,

maar een feit.
Anil Ramdas

Maar diversiteit benutten door gebruik te maken van de 

verschillen en zo te komen tot een inclusieve

werkomgeving vraagt wel om ACTIE!



Missie van OTIB:

Vakmensen in de technische installatiebranche in staat stellen hun talent 
optimaal te ontwikkelen en in te zetten voor een toekomstbestendige 
leefomgeving.

Wat doet OTIB?

- OTIB is er voor ondersteuning van alle werkgevers en werknemers in de 
branche

- OTIB maakt zich sterk voor de ontwikkeling van vakkennis van alle 
vakmensen in de branche (technici en niet-technici)

- OTIB maakt zich sterk voor (zij) instroom van divers talent



OTIB en diversiteit

OTIB vindt het belangrijk dat:

- de branche klaar is voor de toekomst

- de branche een afspiegeling is van de maatschappij

- er binnen de branche plek is voor alle (vak)talenten

- al deze vaktalenten zich optimaal kunnen ontwikkelen

- er oog is voor de talenten van individuen, los van achtergrond, 

leeftijd, sekse, geloof of handicap



De Technische Installatiebranche en diversiteit

De praktijk

Bijna 130.000 werknemers binnen bijna 8700 bedrijven

6% niet-Westerse migranten achtergrond

10,2% vrouwen in het algemeen

1,5% vrouwen op technische functies

16,7% 55+



De technische installatiebranche en diversiteit
Er is nog werk aan de winkel, maar er is ook al veel veranderd

- Meer bewust van belang om wervingsvijver groter te maken

- Bereidheid om naar (her) organisatie van werk te kijken

- Parttime werken vaker mogelijk

- De uitzonderingen van voorheen worden steeds meer de norm                   
(55+, vrouwen, mensen met migrantenachtergrond of met arbeidsbeperking)

- Door arbeidsmarktsituatie én wens maatschappelijk verantwoord

ondernemen

- Zij instromers vaker serieuzere keuze en meer in investeren

- Zij instroom is nodig om natuurlijke uitstroom op te vangen (gem leeftijd nu 41 jaar)



De technische installatiebranche en diversiteit
De praktijk: 

- Onbekend maakt onbemind

- Te weinig draagvlak op de werkvloer (directe collega’s en leidinggevenden)

- Te weinig kennis over begeleiding zij instroom

- Moeite met implementeren verschillende culturen en 

bijbehorende normen

- Huiver om te kijken naar anders organiseren van het werk

- Dilemma opleiden en begeleiden versus werkdruk

- Maar…………, ook steeds meer positieve ervaringen!



Geleerde lessen 

- Denk niet dat het vanzelf zal gaan. Neem de tijd en zorg voor lange adem.

- Maak het bespreekbaar in het bedrijf en zorg voor draagvlak. Vooral ook op de 

werkvloer (de dagelijkse collega’s)

- Ben je bewust van de (ongeschreven) regels in het bedrijf en maak deze

bespreekbaar waar nodig.

- Ben je bewust van je eigen vooroordelen

- Zorg dat het (sociale) veiligheidsprotocol binnen het bedrijf op orde is

- Heb oog voor de mens achter de medewerker

- Geef zelf het goede voorbeeld

- Er is meer mogelijk dan je denkt!



Acties OTIB:

- Diversiteit in beeld en taal

- Goede voorbeelden, tips en tools delen

- Thematische bijeenkomsten (i.s.m. TechniekNederland) voor werkgevers

- Workshops voor P&O en leidinggevenden

- Training voor werkplekbegeleiders

- In gesprek met bedrijven. 

- Ondersteunen bestaande netwerken/initiatieven: Girlsday en Spiegelbeeld 

(VHTO), The other Network, VNO-NCW, de Normaalste Zaak etc.



Acties OTIB:
Maar ook:

- Ondertekening Charter Diversiteit en maken plan van aanpak voor de 

branche en richting interne organisatie

- Interne workshop over diversiteit en inclusie voor alle werknemers

- Uitvoeren diversiteitsscan door externe partij, delen uitkomsten en 

vervolgstappen

- Anders kijken naar vacatures, plekken om te werven en wijze van 

selecteren

- Inplannen workshop inclusief werven en selecteren

- Start maken met sociale inkoop



Astrid Rutten
Preview van de training Aan de slag met 

diversiteit & inclusie, hoe doe je dat?’ 





Met elkaar aan de slag rondom diversiteit & inclusie;

“Ready for change, safe for diversity”
(Jitske Kramer)



Diversiteit is een gegeven, inclusie vraagt om actie



Diversity is about being invited to the party. 
Inclusion is being asked to join in and dance.

(Myrna Lewis)



Diversiteit & inclusie; 
Waar hebben we het eigenlijk over?

Een kader
Waarom eigenlijk?

Inhoud van de 

training



Waarom zou je aan de slag moeten gaan met 
diversiteit en inclusie?





Diversiteit is de mix van verschillen: 
Zichtbare verschillen
& 
onzichtbare verschillen

Een inclusieve werkcultuur verkleint breuklijnen die 
voor fragmentatie kunnen zorgen



Wat is normaal?



Wat is normaal?



Cultuurschok geldt voor beiden!



Wat 

inclusie

wél is:

Wat 

inclusie

niet is:

Ieders mening telt, ongeacht de (hiërarchische) 

status en positie.
Alles mag en alles kan

Verschillende meningen en ideeën

worden met enthousiasme ontvangen
Iedereen zijn of haar zin geven



Inhoud van de training

Diversiteit & inclusie; 
Waar hebben we het eigenlijk over? 

Een kader
Waarom eigenlijk?
Risico’s
Juridische inbedding & positionering
8 principes
In de praktijk (o.a. werving & selectie)

En je ontvangt een uitgebreid naslagwerk!



Wat kun je morgen doen?

Op 2 september 2019 zal deze training gegeven 
worden per open inschrijving! 

U kunt zich nu al aanmelden via 
s.laheijne@adbzeeland.nl

Meer informatie is te vinden in
de presentatiemap.

mailto:s.laheijne@adbzeeland.nl


Charter Diversiteit

Een intentieverklaring om aan de slag te gaan met diversiteit en inclusie op de werkvloer
- Zelf geformuleerde doelstellingen
- Over  culturele, etnische & religieuze achtergrond, gender, leeftijd, LHBTI en 

arbeidsvermogen.
- Is onderdeel van een Europees netwerk van Charters in 20 landen. Door het ondertekenen 

van het Charter krijgt u toegang tot deze beweging waar meer dan 10.000 bedrijven 
onderdeel van zijn. 180 ondertekenaars in Nederland.

- Krijg ondersteuning door middel van: Kennisdocumenten, exclusieve bijeenkomsten, 
individuele ondersteuning,



Zeeuwse ondertekenaars Charter Diversiteit



Stefano La Heijne
Interim campagneleider
Diversiteit loont!
E: s.laheijne@adbzeeland.nl
T: 0113-39 71 71
T: 06-40 121 067
LinkedIn

Diversiteit in Bedrijf
T: 070 – 3 499 576
E: DIB@stvda.nl
https://diversiteitinbedrijf.nl
Twitter
LinkedIn

mailto:DIB@stvda.nl

