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Voorwoord 

Voor u ligt de verslaglegging van het onderzoek dat is uitgevoerd naar sensemaking onder 

medewerkers van de gemeente Amsterdam. De verslagging van dit onderzoek is geschreven in 

verband met de masterthesis Beleid, Communicatie en Organisatie (BCO). De universitaire 

masteropleiding BCO leert studenten met een multidisciplinair perspectief te kijken naar beleid, 

strategie, verandering, cultuur, samenwerking, gedrag en communicatie van en binnen organisaties. 

BCO-studenten leren onder andere over vraagstukken rond culturele veranderingen en 

interventievraagstukken. Deze masterthesis bestaat uit een samenbundeling van (wetenschappelijke) 

theorieën gekoppeld aan een casestudie uit de praktijk. Het thema van deze thesis treft de dynamiek 

van diversiteitsbeleid in een gemeentelijke organisatie.  

In deze context gaat mijn belangstelling naar het vraagstuk hoe medewerkers zich verhouden tot 

ambities van de politiek- ambtelijke top. Mijn belangstelling naar diversiteitsvraagstukken is gegrond 

in mijn eigen etnische achtergrond. Als dochter van twee politieke vluchtelingen heb ik via 

verschillende wegen van dichtbij mogen ervaren wat overheidsbeleid voor mijn ouders heeft betekend. 

Eerder heb ik in de studie voor mijn bachelorthesis mogen kijken naar overheidsbeleid omtrent het 

organiseren van onderwijs in een multiculturele samenleving. In dit verband lag de focus op de 

wijziging van de Wet op Primair Onderwijs, ofwel de pedagogische functie van het onderwijs. Het 

doel van dit onderzoek was om te bestuderen hoe schoolleiders en leerkrachten in lager onderwijs 

vormgeven aan de pedagogische functie van het onderwijs. Ingezoomd werd op culturele sensitiviteit 

van het pedagogisch beleid en handelen van de school. 

Samen met inzichten die voortvloeien uit de studie van het huidig onderzoek, hoop ik een breed palet 

aan kennis te ontwikkelen over diversiteitsbeleid in Nederland. Met deze kennis hoop ik mij te kunnen 

ontwikkelen tot een intellectuele Amsterdammer/Nederlander en een weerbare professional.  

In dit deel van de masterthesis maak ik graag gebruik van de gelegenheid om mijn dankbaarheid te 

uiten naar de directie en bureau Personeel & Organisatie, stadsdeeldirecteur mw. Maaike Smeels en de 

respondenten van dit onderzoek. Dankzij hun steun, enthousiasme, openheid en medewerking heeft 

deze masterthesis tot stand kunnen komen. Ook wil ik mijn dank uitspreken aan mijn 

masterthesisbegeleider prof. dr. M. Veenswijk. Niet alleen voor zijn ondersteuning in de vormgeving 

van deze masterthesis, maar vooral ook voor zijn oprechte interesse in dit vraagstuk. 

Pascaline Uwamahoro  

Amsterdam, juni 2019 
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Samenvatting 
 
De laatste decennia neemt de belangstelling voor diversiteit in Nederland toe (Celik, 2015). 

Demografische studies laten zien dat vergrijzing, migratie en emancipatie tot gevolg hebben 

dat ouderen, Nederlanders met een etnische achtergrond, vrouwen en arbeidsbeperkten een 

steeds groter deel van de beroepsbevolking vormen (Benschop et al., 1999). Deze 

ontwikkelingen op nationaal niveau dwingen organisaties verder te kijken dan hun 

traditioneel manier van werven en selecteren. Ook op juridisch vlak worden organisaties via 

regel- en wetgeving voorgeschreven om aandacht te besteden aan diversiteit. Wetten, zoals de 

(Algemene) Wet Gelijke Behandeling en de Wet Bevordering arbeidsdeelname 

gehandicapten, beogen in deze context arbeidsmarktdiscriminatie tegen te gaan en de 

integratie en deelname van de genoemde doelgroepen op de arbeidsmarkt te stimuleren. 

Daarnaast spelen morele en ethische principes hier een rol in (Benschop, 1999). Dit zijn 

extrinsieke motieven voor organisaties om aandacht te besteden aan diversiteit.  

 

Intrinsieke motieven voor organisaties om aandacht te besteden aan diversiteit is mondiale en 

landelijke trend om diversiteit als businesscase te beschouwen. Via verschillende 

redeneringen, beschreven in hoofdstuk 1, heerst steeds meer de overtuiging dat diversiteit 

organisatiedoelen ten goede doet. Zo wordt diversiteit gezien als een bron voor creativiteit, 

innovatie en verbeterde organisatieprestaties (Celik, 2015).  

 

Door te definiëren wat binnen de organisatie verstaan wordt onder het begrip diversiteit, 

welke waarde hieraan gehecht wordt en dit te waarborgen in een diversiteitsbeleid wordt 

bepaald welke koers de organisatie wil varen. Een diversiteitsbeleid kent ten minste vier 

kritische succesfactoren, namelijk: betrokkenheid en commitment van het topmanagement, 

een tolerante organisatiecultuur, heldere communicatie en periodieke evaluatie (Vries et al., 

2005: Ellemers et al., 2018). 

 

Welke koers op organisatieniveau gevaren wordt, heeft ook zijn slag op de beleveniswereld 

van de organisatieleden op medewerkersniveau. Via het sensemakingproces1 wordt op 

individualistisch niveau betekenisgegeven aan hetgeen wat zich afspeelt in de organisatie. 

Hoe men daar vervolgens mee omgaat uit zich in copingmechanismen2. Wat leeft op 

                                                 
1 Voor een definitie en nadere toelichting van het concept sensemaking, zie paragraaf 3.2 van deze thesis 
2 Voor een definitie en nadere toelichting van het concept coping, zie paragraaf 3.3 van deze thesis 
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medewerkersniveau is belangrijk omdat -om effectief te zijn- diversiteitsbeleid zich niet 

afzonderlijk dient te richten op het stimuleren van een divers personeelsbestand, maar 

daarnaast zich ook dient te richten op het creëren van een inclusieve werkcultuur (Ellemers et 

al., 2018). In deze thesis is het laatstgenoemde, vanuit het medewerkersperspectief, 

onderwerp van het empirisch onderzoek. 
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1. Inleiding 
‘’Racisme en discriminatie zijn er elke dag in Amsterdam. Het gif van racisme en discriminatie sijpelt 

langzaam onze samenleving in en bedreigt onze verbonden stad. Wij mogen en willen daar niet voor 

wegkijken. Niks doen is daarom geen optie. Want in Amsterdam hoeft niemand zich te schamen voor 

wie zij of hij is en hoeft niemand bang te zijn om wie zij of hij is. Wie op straat gezet wordt om zijn 

seksualiteit, bespuugd wordt om haar hoofddoek of zijn keppel, betast wordt vanwege een kort rokje of 

de deur gewezen wordt om zijn huidskleur zal ons altijd aan haar of zijn zijde vinden. Alle 

Amsterdammers zijn ons evenveel waard. Hun waardigheid willen wij beschermen.’’, staat in het 

Amsterdamse coalitieakkoord van mei 2018.3 

Het thema van deze thesis treft de dynamiek van diversiteitsbeleid in een gemeentelijke organisatie. In 

deze context ligt de focus op hoe medewerkers zich verhouden tot ambities van de politiek- ambtelijke 

top. Deze focus is van belang omdat in het nastreven van dit ideaal representatie van diverse groepen 

in de gemeentelijke overheid één van de speerpunten is. Met het vaststellen van streefcijfers ambieert 

de gemeente Amsterdam een personeelsbestand dat een afspiegeling vormt van de Amsterdamse 

beroepsbevolking.4 Op deze manier ambieert de gemeente Amsterdam naar een slagvaardige overheid 

die weet wat in de stad speelt en aansluit op de ruim 854.000 inwoners van Amsterdam. 

Dit streven naar een representatieve Amsterdam is echter niet nieuw. In het raadsinitiatief ‘Actieplan 

Amsterdam: een werkvloer voor iedereen’, d.d. 16 maart 2015, stond al dat de gemeente Amsterdam- 

ondanks haar eigen doelstellingen- er niet in is geslaagd om van de gemeentelijke organisatie een 

afspiegeling van de Amsterdamse samenleving te maken.2 

 

Verder staat in dit raadsinitiatief dat de gemeente Amsterdam in 2022 een inclusieve organisatie wil 

zijn. Een inclusieve organisatie verwijst hier naar een organisatiecultuur waar iedereen vanuit zijn of 

haar eigen kracht en talent een bijdrage kan leveren aan de organisatie. Het hierin van elkaar verschillen, 

wordt in deze context als kwaliteit en kracht voor de organisatie gezien.  

 

Mede naar aanleiding van dit raadsinitiatief is het programma ‘Amsterdam Inclusieve Organisatie 

(2015-2019)’ ontwikkeld. Daarnaast is de bestuurlijke opdracht ‘Amsterdam Inclusieve Arbeidsmarkt’, 

d.d. 16 december 2014, van invloed geweest op de totstandkoming van dit programma. In de definitieve 

aanpak van dit programma wordt beargumenteerd op welke manier drie hoofddoelen bijdragen aan 

totstandkoming van een inclusieve organisatie.5 

                                                 
3 Coalitieakkoord (2018-2022) ‘Een nieuwe lente en een nieuw geluid’. Mei 2018.  Via 
https://assets.amsterdam.nl/publish/pages/703778/coalitieakkoord_amsterdam.pdf 
4 Initiatiefvoorstel d.d. 16 maart 2015. ‘Actieplan Amsterdam: een werkvloer voor iedereen’, onderdeel van de Agenda van GroenLinks 
Amsterdam voor een Inclusieve Arbeidsmarkt. Via 
https://amsterdam.groenlinks.nl/sites/groenlinks.nl/files/downloads/newsarticle/150316_arbeidsdiscriminatie_jn_0.pdf 
5 Definitieve aanpak Amsterdam Inclusieve Organisatie 2015-2019. 6 oktober 2015.  Via  
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2015-93744.html 
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De gemeente Amsterdam is met haar 18.000 werknemers de grootste werkgever van de stad. In 2015 

werd de morele en bestuurlijke geloofwaardigheid van Amsterdam beperkt doordat de eigen organisatie 

niet divers genoeg was.6 Vier jaar later meent wethouder Sociale Zaken, Diversiteit en Democratisering 

in Amsterdam, de heer Groot Wassink, het: ‘’Amsterdam is een diverse stad, geen enkele groep is meer 

dominant. Dan moeten we ook macht delen" (Couzy, 15 januari 2019). Het structureel opnemen van en 

sturen op inclusie en diversiteit in gemeentelijke beleidstukken is daarom nog steeds van belang.  

 

Dat brengt de vraag wat diversiteitsbeleid is. Te beginnen met wat diversiteit is. Vries, Nuyens, Stark, 

Schie & van Sloten (2005) omschrijven diversiteit als ‘alle aspecten waarop mensen met elkaar 

verschillen’. Dit gaat zowel om zichtbare - zoals geslacht, huidskleur, leeftijd en etniciteit-  als om 

minder zichtbare aspecten - zoals competenties, intelligentie, seksuele voorkeur en 

persoonseigenschappen- van de mens. Enkele van deze kenmerken hebben een direct invloed op het 

acteren van organisatieleden. Door rekening te houden met deze invloed en hierop te sturen, kan 

efficiënter en effectiever georganiseerd worden met organisatieleden die meer gemotiveerd en betrokken 

zijn (Vries et al., 2005). 

 

Een diversiteitsbeleid typeert zich als ‘’alle activiteiten binnen een organisatie die bijdragen aan het 

optimaal en duurzaam benutten van de talenten van alle organisatieleden, rekening houdend met hun 

onderlinge verschillen én overeenkomsten’’ (Vries et al., 2005:8). Alhoewel rekening houden met 

verschillen tussen mensen vaak impliciet, onbewust en zonder beleid gebeurt, kent diversiteitsbeleid ten 

minste vier kritische succesfactoren (Vries et al., 2005; Ellemers, 2018), namelijk: 

I. Betrokkenheid en commitment van het topmanagement; 

II. Een tolerante organisatiecultuur, waar leden zich gewaardeerd voelen, op hun gemak en erkend 

in hun verschillen en overeenkomsten; 

III. Heldere communicatie over de inhoud en doelen van het  diversiteitsbeleid en de motieven om 

dit beleid te voeren; 

IV. Periodieke evaluatie van het diversiteitsbeleid. 

 

Een drietal economische motieven om een dergelijk diversiteitsbeleid te voeren zijn te onderscheiden 

(Celik et al., 2011). Het eerste motief slaat op de toenemende diversiteit op de arbeidsmarkt. 

Tegenwoordig spreekt men over de Nederlandse samenleving als een multiculturele samenleving. 

Sleeger (2007: 9) verwijst naar multiculturalisme als het ideaal van:  

                                                 
6   Initiatiefvoorstel d.d. 16 maart 2015. ‘Actieplan Amsterdam: een werkvloer voor iedereen’, onderdeel van de Agenda van GroenLinks 
Amsterdam voor een Inclusieve Arbeidsmarkt. Via 
https://amsterdam.groenlinks.nl/sites/groenlinks.nl/files/downloads/newsarticle/150316_arbeidsdiscriminatie_jn_0.pdf  
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‘’Een samenleving waarin minderheden het recht hebben om bepaalde aspecten van hun cultuur 

en taal te behouden, waarin zij gelijk behandeld worden en gelijke toegang hebben tot 

voorzieningen van de verzorgingsstaat, het rechtssysteem, de arbeidsmarkt, het onderwijs, 

economische activiteit en politieke representatie; waarin zij het recht hebben om zich te uiten 

als (minderheids)groep, en waarin alle burgers uit zowel de dominante groep als uit 

minderheidsgroepen zich toewijden aan de rechtsstaat en de grondwet’’. 

 

Het ideaal van multiculturalisme accentueert zo de gelijkwaardigheid van dominante- en 

minderheidsgroepen. Echter heeft de toename van etnische diversiteit in de Nederlandse samenleving 

superdiversiteit als gevolg in grote steden (Crul et al., 2013). De opvatting van superdiversiteit is dat de 

meerderheid (binnenkort) bestaat uit een diverse groep van minderheden (Kremer, 2016). Met andere 

woorden is met superdiversiteit diversiteit de nieuwe norm in grote steden (Crul et al., 2013).  

 

Superdiversiteit wordt niet alleen vanuit de etnische lens bekeken: superdiversiteit in Nederland uit zich 

in etniciteit, opleiding, generatie, sociaaleconomische achtergrond, gezondheid en gender (Kremer, 

2016). Dit is ook terug te zien op de arbeidsmarkt. Sociaal-culturele ontwikkelingen als globalisering, 

individualisering en de toenemende participatie van vrouwen, allochtonen, gehandicapten en ouderen 

leiden tot een diverse arbeidsmarkt (SER, 2010; Groeneveld & Steijn, 2010). Van Hooft (2005) 

voorspelde al in 2005 een ontgroening, vergrijzing en kleurverrijking van de arbeidsmarkt.  

Gezien de te verwachten arbeidsmarktkrapte op middellang termijn, is van belang dat wervings- en 

selectiebeleid van publieke organisatie erin slaagt om verschillende demografische groepen aan te 

spreken om zo zoveel mogelijk talent te werven (Celik, et al., 2011).  

 

Daarnaast is voor een goed imago en bevordering van de legitimiteit van de publieke organisatie van 

belang dat het personeelsbestand een afspiegeling is van de samenleving en zo representatieve 

bureaucratie gerealiseerd wordt. Het begrip representatieve bureaucratie richtte zich instantieel op 

morele argumenten voor een diversiteitsbeleid, zoals het voorkomen van uitsluiting van en het bieden 

van gelijke kansen voor minderheidsgroepen (Celik, 2015). Tegenwoordig wordt verondersteld dat een 

representatieve overheid beter aansluit op de praktijk, waardoor het beleid van de publieke organisatie 

beter zal corresponderen met maatschappelijke vraagstukken. Op deze manier worden 

organisatiedoelstellingen via een divers personeelsbestand op zo efficiënt en effectief mogelijk 

gerealiseerd.  

 

Ten slotte vergroot diversiteit in het personeelbestand de creativiteit, de innovativiteit en het 

probleemoplossend vermogen van de publieke organisatie. Het benutten van onderlinge verschillen en 

de inbedding van diversiteit in de cultuur en het management van de organisatie biedt de gelegenheid 

om van elkaar te leren en competenties te ontwikkelen die relevant zijn voor het werk. Zo wordt 
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diversiteit gezien als een bron voor creativiteit en innovatie voor verbetering van organisatieprestaties 

(Celik, 2015). 

 

1.1. Probleemstelling 

Ondanks veel organisaties de meerwaarde van een divers personeelsbestand erkennen en actief een 

diversiteitsbeleid voeren, leidt dit niet automatisch tot gewenst resultaat. Zo stellen Ellemers, Sahin, 

Jansen & van der Toorn (2018) dat - om effectief te zijn- diversiteitsbeleid zich niet afzonderlijk dient 

te richten op het stimuleren van een divers personeelsbestand, maar daarnaast zich ook dient te richten 

op het creëren van een inclusieve werkcultuur. Een inclusieve werkcultuur verwijst in deze context naar 

een werkklimaat waarin werknemers eerlijk behandeld worden, verschillen gewaard worden en iedereen 

betrokken wordt bij besluitvorming (Ellemers et al., 2018). 

 

Een veelvoorkomend struikelblok hierin is de onbekwaamheid van organisaties om zich te realiseren in 

welke mate de organisatie is ingericht op één type persoon (Murphy, Kroeper & Oezier, 2018). 

Leidinggevenden en medewerkers kunnen zich in zo een situatie ongemakkelijk voorstellen dat 

individuen die niet bij het geheel horen hierdoor belemmerd kunnen worden.  

 

Pogingen tot het rekruteren van ondervertegenwoordigde groepen in de organisatie en het daarnaast 

creëren van een vriendelijke werkomgeving lijken dan oneerlijk en onrechtvaardig. Zittende 

medewerkers betwijfelen waarom speciale regelingen worden getroffen voor deze groepen en wat de 

meerwaarde van deze maatregelen is voor de dominante groep. Daarnaast wantrouwen zittende 

medewerkers vaak de competenties van de medewerkers die dankzij gerichte maatregelen instromen of 

doorstromen (Ellemers et al., 2018). Anderzijds maken individuen uit de ondervertegenwoordigde 

groepen vaak juist geen gebruik van de regelingen die voor hen gecreëerd zijn. Zij streven liever naar 

normalisering van hun positie binnen de organisatie en proberen aan de reguliere eisen te voldoen om 

zo een out-group categorisatie te ontwijken (Ellemers et al., 2018; Colgan & Ledwith, 2000).  

 

Al met al heeft het streven naar een divers personeelsbestand een weerslag op het welbevinden van 

individuen in dat personeelsbestand. Individuen waarvan het groepslidmaatschap verschilt van de 

dominante groep moeten een manier vinden om leren om te gaan met dat verschil. Op dezelfde manier 

zullen individuen die behoren tot de dominante groep, in een situatie waarin diverse minderheden 

onderdeel zijn van dezelfde sociale ecologie, ook strategieën moeten ontwikkelen om met (culturele) 

diversiteit om te gaan (Coleman, 1995). Dergelijke strategieën worden in literatuur benaderd als 

copingstrategieën of -stijlen.  

 

Het concept coping is een Engelstalig begrip dat is afgeleid van het werkwoord ‘to cope with’, wat 

‘omgaan met’ betekent. Hoe medewerkers van de gemeente Amsterdam de ambities van de organisatie 
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rond het thema diversiteit en inclusie ervaren en hoe zij hier mee omgaan wordt in deze masterthesis 

onderzocht. Dit leidt tot de volgende centrale vraagstelling voor van deze thesis: 

’Welke betekenis geven medewerkers van het stadsdeel Zuid aan de implementatie van het programma 

van Amsterdam Inclusieve Organisatie (2015-2019?’’ 

 

Bovengenoemde vraag valt uit een in de volgende deelvragen: 

• Wat zegt de literatuur over diversiteit, sensemaking en coping (op de werkvloer)? 

• Welke copingstijlen treden op bij medewerkers van stadsdeel Zuid aangaande het programma 

Amsterdam Inclusieve Organisatie? 

• Hoe verhoudt betekenisgeving aan ambities van de top rond het programma Amsterdam 

Inclusie Organisatie, door medewerkers, zich tot theorieën rondom diversiteitsmanagement en 

sensemaking?  

Door middel van een literatuurstudie, een empirisch onderzoek en een kwalitatieve analyse wordt 

antwoord gegeven op deze vragen. De eerste deelvraag wordt via een literatuuronderzoek beantwoord. 

In dit kader wordt een theoretisch raamwerk gepresenteerd. De tweede deelvraag wordt door middel van 

een empirisch onderzoek, naar de beleveniswereld van medewerkers van de gemeente Amsterdam, 

beantwoord. Aan de hand van een kwalitatieve analyse wordt antwoord gegeven op de derde deelvraag.  

 

1.2. Wetenschappelijke en maatschappelijke relevantie 

Deze thesis zal bijdragen aan debatten omtrent copingstijlen op de werkvloer. Het huidige debat gaat 

o.a. veel over omgaan met cross-culturality, discriminatie en/of uitsluiting op de werkvloer. Weinig is 

te vinden over copingstijlen ten aanzien van een implementatie van een diversiteit en/of inclusiebeleid. 

Wel is veel geschreven over het belang van diversiteitsmanagement in (publieke) organisaties (Vries et 

al., 2005; Hendrikse et al., 2007; Celik, Ashikali & Groeneveld, 2011). Hiermee is er een gebrek aan 

kennis over copingstijlen van medewerkers rond de dynamiek van diversiteitsbeleid in een 

gemeentelijke organisatie. 

In reactie op de totstandkoming van de nieuwe Nederlandse samenleving7 voeren organisaties vaak een 

diversiteitsbeleid (Celik, Ashikali & Groeneveld, 2011). Door sociaal-culturele en demografische 

ontwikkelingen in de samenleving en de arbeidsmakt is dit ook van belang. Desondanks is het focussen 

op tastbare uitkomsten- in termen van waarneembare aantallen werknemers die diverse groepen 

vertegenwoordigen- van een diversiteitsbeleid niet voldoende. Belangrijk hierin is dat er in de lijn 

draagvlak is voor dit voor het beleid. De lijn zal tenslotte het beleid uitvoeren (Vries, et al., 2005). 

Organisaties dienen zich daarnaast ook te richten op het creëen van een inclusieve werkcultuur voor alle 

werknemers. Echter toont de huidige praktijk aan dat interventies, afstammend van een 

                                                 
7 Een gedetailleerde beschrijving van het verloop en de totstandkoming van de nieuwe Nederlandse samenleving wordt gegeven in hoofdstuk 
2 van deze thesis. 
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diversiteitsbeleid, voornamelijk tot doel hebben de omvang van diversiteit binnen de organisatie te 

vergroten (Ellemers, 2018).  

Het in kaart brengen van het proces van sensemaking door medewerkers zal de beleveniswereld van 

medewerkers onthullen en daarmee tot nieuwe inzichten leiden. 

Op deze manier zal deze thesis bijdragen aan het inrichten van interventies die gericht zijn op het creëren 

van draagvlak en het creëren van een inclusief werkklimaat. Zo zijn de inzichten opgedaan door dit 

onderzoek niet alleen wetenschappelijk relevant, maar verleent dit onderzoek ook inzicht in en een 

mogelijke bijdrage aan de uitvoering van het diversiteits- en inclusiebeleid van de gemeente Amsterdam 

in de toekomst.  

1.3. Leeswijzer 
Deze masterthesis is opgebouwd uit zeven hoofstukken. In het eerste hoofdstuk werd op een inleidende 

wijze de probleemanalyse geschetst. Dit heeft uitgemond tot een centrale hoofdvraag gevolgd door drie 

deelvragen. Daarnaast komt in hoofdstuk 1 de maatschappelijke en wetenschappelijke relevantie van 

deze masterthesis aan bod.  

Hoofdstuk 2 beschrijft in details het ontstaan en verloop van de pluriforme samenleving waar 

men hedendaags deel van maakt. Langs een tijdlijn worden verschillende ontwikkelingen uitgelicht die 

bijgedragen hebben aan de totstandkoming van de huidige diverse samenleving en de Nederlandse 

arbeidsmarkt.  

Hoofdstuk 3 vormt het theoretisch kader van deze thesis en beschrijft theoretische 

achtergronden rond de begrippen diversiteit, sensemaking en (als verbijzondering) coping.  

In hoofdstuk 4 wordt de methodologie van dit onderzoek uiteengezet. In dit hoofdstuk is o.a. 

toegelicht welke onderzoeksmethoden zijn gebruikt en hoe de onderzoekspopulatie is opgebouwd.  

Hoofdstuk 5 presenteert een casebeschrijving en de resultaten van het empirisch onderzoek. Het 

hoofdstuk sluit af met de belangrijkste bevindingen, waar hoofdstuk 6 verder op in gaat.  

Zo wordt in hoofstuk 6 de resultaten geanalyseerd. Tevens wordt in hoofdstuk een 

terugkoppeling gemaakt naar het theoretisch kader en wordt er antwoord gegeven op de deelvragen. 

Hoodstuk 7 vormt het slothoofdstuk van deze thesis en bevat de conclusies van deze 

masterthesis. Dit slothoofdstuk omvat de beantwoording van de hoofdvraag, de conclusies van deze 

masterthesis, reflectie op het onderzoek en aanbevelingen voor toekomsitg onderzoek.  
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2. Trends en ontwikkelingen rondom de diversiteitscontext van Nederland 
Een van de meest actuele thema’s waar hedendaagse managers, leidinggevenden, bestuurders en politici 

door worden uitgedaagd is diversiteit, al dan niet het managen van diversiteit. Door het diverser worden 

en het toenemen van het aantal individuen in de samenleving, vindt een verandaring in het aanbod van 

individuen op scholen en de arbeidsmarkt plaats.  

 

Men leeft de laatste decennia in een pluriformere samenleving waarin groepen die voorheen niet actief 

in het arbeidsproces deelnamen, dat nu wel doen. In dit hoofdstuk wordt de achtergrond van deze omslag 

nader belicht. Met andere woorden bespreekt dit hoofdstuk de verschillende lijnen waarlangs de 

discussie over diversiteit in Nederland is opgekomen. Paragraaf 2.1 bespreekt de veranderende 

samenstelling van de Nederlandse bevolking en arbeidsmarkt als gevolg van naoorlogse8 emancipatie- 

en migratiebewegingen. In paragraaf 2.2 wordt ingezoomd op de globaliseringbeweging, welke 

mogelijk heeft gemaakt dat geografische afstanden relatief kleiner werden. Paragraaf 2.3 beschrijft het 

veranderende venster waarmee naar de wereld gekeken wordt. Zo is dankzij de opkomst van de digitale 

wereld en online media de Nederlandse samenleving opener geworden. Tot slot wordt in paragraaf 2.4 

beschouwd welke slag deze drie aanjagers van diversiteit in de samenleving heeft op het niveau van 

(publieke) organisaties.  

 

2.1. De veranderende diversiteitscontext van Nederland als gevolg van naoorlogse 

ontwikkelingen 

In deze paragraaf wordt de belangrijkste tijdlijn rondom naoorlogse ontwikkelingen beschreven. Elk 

van deze ontwikkelingen heeft betekenis gehad voor de veranderende samenstelling van de Nederlandse 

bevolking en/of de veranderende samenstelling van de Nederlandse arbeidsmarkt. Zo bespreekt deze 

paragraaf achtereenvolgens: de opkomst van de vrouwenemancipatie in de twintigste eeuw, 

migratiebewegingen in Nederland en het verloop van het immigratiedebat in Nederland.  

 

2.1.1. Vrouwenemancipatie 

Allereerst heeft een omslag plaatsgevonden in de positie van vrouwen in de Nederlandse samenleving 

en op de arbeidsmarkt. Voor een lange periode zijn vrouwen wettelijk als handelingsonbekwaam 

verklaard (van de Loo, 2005). Niet alleen werden vrouwen zo bestempeld, maar gehoorzaamden zij voor 

een lange tijd onwillig de wet ook. Zo staat in de brochure ‘Een woordje aan de vrouwen van Nederland’ 

(Drucker, 1892): 

 

‘’Nooit zie ik een stomdronken kerel tegen een muur of brugleuning vallen of in zichzelf vloekend 

voortwaggelen, of ik zeg tot mijzelve: zie, dát kan voogd zijn, dát kan getuigenis afleggen, dát 

                                                 
8 Met de term ‘naoorlogse’ wordt in deze thesis verwezen naar de periode na de Tweede Wereldoorlog (1940-1945). 
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vertegenwoordigt de waarheid, terwijl de vrouw, die tobt en zwoegt en werkt om haar familie 

brood te verschaffen, of dagen en nachten blokt om kennis te vergaren, verre beneden zulke 

staat.’’ 

 

In de negentiende eeuw nam de vrouw in Nederland ook op andere vlakken een achtergestelde positie 

aan ten opzichte van de man. Zo bepaalde de wet dat enkel de man zeggenschap had in het huwelijk en 

over eventuele kinderen. Ook genoot de man in seksuele aangelegenheden van wettelijke bescherming. 

Daarnaast bezaten enkel mannen stemrecht en hadden enkel mannen volledige toegang tot onderwijs en 

arbeid (van de Loo, 2005). 

 

Langzamerhand keerde het tij in de twintigste eeuw. De Nederlandse maatschappij was dankzij 

verschillende ontwikkelingen aan het veranderen.  Zo werd in moderne meisjesboekjes een nieuwe soort 

vrijheid geschetst voor de opgroeiende generatie vrouwen. Het ideaal dat vrouwen pas na het volgen 

van opleiding trouwen werd in de bestsellerreeks Joop ter Heul 9geschetst (van de Loo, 2005). Ook werd 

in 1917 het passief kiesrecht voor vrouwen wettelijk ingevoerd. Met deze wetgeving werd bepaald dat 

vrouwen gekozen konden worden voor politieke posities, zonder dat zij zelf het recht hadden om een 

stem uit te brengen. Dit recht werd twee jaar later wel gerealiseerd. In 1919 werd ook voor vrouwen het 

actief kiesrecht wettelijk ingevoerd. Hiermee kregen vrouwen het recht hun stem uit te brengen in de 

Tweede Kamer en de gemeenteradenverkiezingen. 10  

 

Dankzij uitkomsten van de eerste feministische golf (1860-1920) hadden vrouwen een verbeterde positie 

in de samenleving. Vooruitgang was geboekt op de gebieden onderwijs, arbeid en recht. Daarnaast was 

de naoorlogse periode gekleurd door positivisme en de opbouw van de Nederlandse welvaartstaat. De 

jonge generatie geboren voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog kon genieten van een langer en beter 

onderwijs en groeiden op met meer luxe ten opzichte van de oudere generatie. Een nieuwe set normen 

en waarden ontwikkelde zich in de Nederlandse maatschappij. Zo werd in toenemende mate meer 

waarde gehecht aan zelfontplooiing en de kwaliteit van het bestaan. Deze nieuwe set waarden hing 

samen met de beweging richting ontzuiling en deconfessionalisering in de samenleving (Ribberink, 

2001). Voor vrouwen resulteerde dit onder andere in de afschaffing van de ‘Wet 

handelingsonbekwaamheid’ in 1956. Met deze afschaffing mochten getrouwde vrouwen in Nederland 

voortaan werken, een bankrekening openen en zonder toestemming van de man zelfstandig op reis.11 

Vrouwen kregen met andere woorden een meer gelijke positie ten opzichte van de man.  

 

                                                 
9 Joop ter Heul is een boekreeks van vier meisjesboeken en geeft ongeëvenaard beeld van de Nederlandse samenleving in de jaren twintig 
van de vorige eeuw. Centraal staat de positie van de vrouw in de toentertijdse samenleving. 
10 Vrouwenkiesrecht via https://www.parlement.com/id/vi6da99jvsh5/vrouwenkiesrecht  
11 Vrouwen tot 1956 handelingsonbekwaam via https://historiek.net/vrouwen-tot-1956-handelingsonbekwaam/15127/  
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Deze ontwikkeling is ook terug te zien op de Nederlandse arbeidsmarkt. Het gezinsrapport (1997) laat 

zien dat de arbeidsdeelname van vrouwen tussen 1960 en 1996 aanzienlijk is toegenomen (Praag & 

Niphuis-Nell, 1997). Onderstaand figuur illustreert deze ontwikkeling. 

 
Figuur 2.1.: Netto-arbeidsparticipatie, naar geslacht, 1947-1995, in procenten van de totale bevolking: > 0 jaar 

 
 (Bron: Praag & Niphuis-Nell, 1997: 44). 

 

Een opvallende ontwikkeling onder de vrouwelijke arbeidsparticipatie is de sterke groei in het aandeel 

werkende vrouwen in de leeftijdscategorieën tussen 25 en 45 jaar in 1995. Dit is vooral een gevolg 

geweest van de sterk toegenomen arbeidsparticipatie van gehuwde vrouwen. Waar in 1960 slecht 7% 

van de gehuwde vrouwen op de arbeidsmarkt participeerde, was dit percentage in 1995 gestegen naar 

44% (Praag & Niphuis-Nell, 1997). Een drietal sociale, culturele en economische veranderingen die 

zich in de tweede helft van de twintigste eeuw heeft voorgedaan in Nederland, is medeverantwoordelijk 

voor het stijgende percentage vrouwen op de arbeidsmarkt, te weten: 

• Een verandering in de structuur van de werkgelegenheid: vrouwen hebben het meest 

geprofiteerd van de verschuiving van werkgelegenheid in de traditionele productiesectoren 

- zoals de landbouw, de industrie en de bouwnijverheid - naar de dienstensector- zoals de 

bank- en verzekeringswezen, de gezondheidszorg en de zakelijke dienstverlening.  

• Stijging van het opleidingsniveau van de hele bevolking van Nederland, waarbij vrouwen 

tevens hun achterstand op mannen wegwerkten. Waar in voorgaande eeuwen vrouwen 

vaker dan mannen analfabeet zijn, is het aandeel vrouwen in het studiejaar 1995/’96 47% 

en doen jonge vrouwen gemiddeld iets korter over hun studie. 

• Verandering in gezinssamenstelling: vrouwen geboren na de Tweede Wereldoorlog kregen 

relatief vaker ‘slechts’ twee kinderen. Bovendien kregen deze generaties vrouwen op een 

steeds latere leeftijd kinderen. Deze ontwikkeling illustreert de stijgende gemiddelde 

leeftijd van vrouwen bij de geboorte van het eerste kind. Deze langerdurende kindervrije 



Pascaline Uwamahoro 

Masterthesis Beleid, Communicatie en Organisatie 17 

levensfase werd door vrouwen benut om een langere of hogere opleiding af te ronden en 

vervolgens te participeren op de arbeidsmarkt.  

 

2.1.2. Naoorlogse migratiebewegingen  

Een ander naoorlogse ontwikkeling is de komst van drie groepen nieuwkomers in Nederland. Zo 

beschrijft deze deelparagraaf respectievelijk: de grote stroom aan immigranten uit Nederlands-Indië, 

Nieuw-Guinea en Suriname, de komst van gastarbeiders in Nederland en de royale migratiestroom van 

vluchtelingen richting Nederland. 

 

De komst van repatrianten in Nederland 

In de naoorlogse periode kampte Nederland met groot omvang aan nieuwkomers: circa 400.000 

immigranten stationeerden zich in Nederland. Het merendeel van dit aandeel was geworteld in de 

koloniale geschiedenis en wordt ook wel repatrianten genoemd (Oostindie, 2005).  

 

De term repatrianten verwijst naar: 

‘’de groep mensen die na de Tweede Wereldoorlog uit 'ons Indië̈' terugkeerde, omdat Indonesië̈ 

onafhankelijk werd’’ (Dubbeld, Mulder, Sinke & Tigchelaar, 1988:31). 

 

Volgens Dubbeld, Mulder, Sinke & Tigchelaar (1988), zijn repatrianten in vier stromen naar Nederland 

gekomen: 

I. Tussen 1945-1948 keerden vooral topfunctionarissen uit de koloniale samenleving terug. Zij 

hadden in Japanse kampen gezeten en zouden slechts tijdelijk naar Nederland terugkeren om 

vervolgens terug te keren naar Indonesië, wanneer de -na de opstand tegen Nederland 

verstoorde- de rust terugkeerde.  

II. Tussen 1949-1951 keerden vooral ambtenaren en militairen terug naar Nederland ten gevolge 

van de onafhankelijkheid van Indonesië, die Nederland in 1949 erkende.  

III. Tussen 1952 en 1955 keerden vooral Indische Nederlanders naar Nederland. Dit betrof de 

Indische Nederlanders die voor de Nederlandse nationaliteit kozen, omdat zij daar meer 

mogelijkheden in beoogden 

IV. Tussen december 1957 en september 1958 zijn veel Nederlandse ondernemers gedwongen terug 

te keren, omdat hun ondernemingen genationaliseerd werden door de nieuwe Indonesische 

regering (Dubbeld, et al., 1988). 

 

Zo kwam een groot deel van de Nederlandse staatsburgers in Indonesië, én hun afstammelingen, naar 

Nederland. Het verblijf in Nederland was instantieel tijdelijk van aard: een terugkeer naar het land van 

herkomst bleef tot de mogelijkheden behoren. Ook de Nederlandse overheid deelde deze 

veronderstelling. Nederland beschouwde zichzelf in de naoorlogse periode namelijk als een overvol 
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land. De komst en het verblijf van honderdduizenden nieuwkomers zou de wederopbouw van het land 

nadelig beïnvloeden (Entzinger, 1984). De overheid meende dat Nederland geen immigratieland is en 

dit ook niet mag worden (Jansen, 2006).  

 

Echter kreeg dit tijdelijk verblijf langzamerhand het karakter van een blijvend bestaan. Factoren zoals 

de oriëntatie op Nederland als vestigingsland, de beheersing van de Nederlandse taal, de sterke 

rechtspositie als Nederlandse staatsburger en verschillende bindingen met Nederlandse groepen  

speelden hierin een cruciale rol (Entzinger, 1984). Terughoudend realiseerde de overheid dat komst van 

de zogeheten repatrianten een blijvend bestaan in de Nederlandse samenleving met zich meebracht.  

 

De zogeheten repatrianten zijn de eerste categorie immigranten waarvoor de Nederlandse overheid en 

speciaal beleid voor heeft ontwikkeld (Entzinger, 1984). Dit beleid richtte zich op huisvestiging en 

maatschappelijk werk. Zo zou met dit beleid vijf procent van de te realiseren woningen voor repatrianten 

gereserveerd worden. Aan repatrianten die niet in aanmerking kwamen voor dergelijke woningen, werd 

onderdak in contractpensions verleend. Daarnaast namen particuliere instellingen, zoals kerken, taken 

betreft maatschappelijke begeleiding en geestelijke verzorging op zich. Ook verstrekte de overheid 

geldleningen aan repatrianten die hierom vroegen. Daarnaast trad de overheid als bemiddelaar op in het 

arbeidsproces van repatrianten bij arbeidsbureaus. Complicaties rondom het opnemen van repatrianten 

in de Nederlandse samenleving werden op deze manier zo veel mogelijk vermeden. Nederland voelde 

zich immers verantwoordelijk voor deze mensen, omdat zij ten gevolge van de Nederlandse koloniale 

politiek moesten migreren (Entzinger, 1984; Dubbeld, et al., 1988). 

 

De komst van gastarbeiders in Nederland 

Kort daarna kreeg Nederland nogmaals te maken met een stroom immigranten bij wie opnieuw de 

veronderstelling heerste dat hun komst tijdelijk zou zijn. De gehanteerde term, die verwijst naar deze 

groep immigranten, duidt deze veronderstelling dan ook aan. Naar hen werd verwezen als gastarbeiders.  

Anders geformuleerd zijn dat arbeidsmigranten die geworven werden buiten de Nederlandse 

landsgrenzen met als doel de grote vraag naar goedkope arbeidskrachten te verhelpen (Dubbeld et al., 

1988).  

 

In de periode van de wederopbouw en de sterk groeiende industrie hadden werkgevers en de overheid 

behoefte aan extra arbeiders.12 Er was een structureel tekort aan arbeidskrachten in Nederland, maar met 

de komst van de gastarbeiders was dit tekort snel verholpen. Waar het productieapparaat voorheen 

gedeeltelijk onbenut bleef, werd dit nu volledig bezet. Dit was economisch zeer gunstig voor Nederland, 

omdat zo het nationaal product kon stijgen en zo ook de welvaart van het land groeide. Daarnaast 

                                                 
12 Multiculturele samenleving via https://www.rijksmuseum.nl/nl/rijksstudio/tijdlijn-nederlandse-geschiedenis/multiculturele-samenleving  
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droegen de lage loonkosten bij aan de investering in het naoorlogse Nederland en de totstandkoming 

van een omvangrijke verzorgingsstaat (Dubbeld et al., 1988; Entzinger, 1984) 

 

De eerste gastarbeiders, voornamelijk Italianen en Spanjaarden, werden voor ongecontroleerd geworven 

door bedrijven. Pas vanaf 1960 nam de Nederlandse overheid een actief sturende rol aan door het sluiten 

van wervingsverdragen met negen landen (Entzinger, 1984). Voor het eerst gebeurde dit met Italië. 

Hierna volgden Spanje (1961), Turkije en Portugal (1964), Griekenland (1966), Marokko (1969), 

Joegoslavië en Tunesië (1970) en Malta (1971).  

 

Met deze wervingsverdragen werd onder andere bepaald dat de Nederlandse werkgever verplicht is de 

zorg voor een passende huisvesting op zich te nemen, evenals de zorg voor een geldelijke bijdrage. 

Daarnaast werd de werkgever verplicht de kosten voor de heen- en terugreis van de gastarbeiders te 

vergoeden. Bovendien moesten regelingen getroffen worden die een vakantie in het land van herkomst 

mogelijk maakten. Hiertegenover stond wel de opvatting en mogelijkheid de migratiestroom tot halt te 

roepen bij tegenvallande economische ontwikkelingen in Nederland (Dubbeld et al., 1988; Entzinger, 

1984).  

Ondanks dat de overheid trachtte de opvatting van tijdelijkheid te bevorderen, was er in 1970 nog geen 

beleidsinstrument om die opvatting ook uit te voeren. Uiteindelijk kwam er, zonder een wervingsstop 

vanuit overheidswege, een eind aan werving procedures van nieuwe arbeidskrachten na 1973 

(Entzinger, 1984). 

 

Desalniettemin steeg het immigratiesaldo van Nederland na de wervingsstop in 1973 toch verder. In 

1973 bedroeg het immigratiesaldo 9.000, een jaar later 15.500 en dat jaar daarop zelfs 36.500. Deze 

immigratiestroom was afkomstig uit Suriname, oud-kolonie van Nederland. Factoren die deze stroom 

(mede)veroorzaakten zijn:  

• De slechte economische perspectieven voor Suriname; 

• De mogelijkheid om regelmatig en relatief goedkoop te vliegen van Paramaribo naar 

Amsterdam verlaagde de drempel om naar Nederland te reizen; 

• Het ontbreken van officiële belemmeringen vanwege het Koninkrijksstatuut; 

• De heersende beschouwing dat Nederland een sociaal paradijs zou zijn (Dubbeld et al., 

1988). 

 

Hierboven kwam, na de onafhankelijkheid van Suriname in 1975, de gelegenheid voor Surinamers om 

binnen vijf jaar te kiezen voor de Nederlandse nationaliteit. Dit leidde in 1980 tot een migratie-explosie 

(Dubbeld et al., 1988).  
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Opvang van vluchtelingen in Nederland 

Een andere factor van invloed op het immigratiesaldo van Nederland is de opvang van vluchtelingen in 

de tweede helft van de vorige eeuw. Door de bekrachtiging van het Vluchtelingenverdrag van Geneve 

(1951) hebben wereldwijd 144 landen zich verplicht tot de bescherming van vluchtelingen. Met 

deelname aan dit verdrag beloofden deze landen – waaronder Nederland- niemand terugsturen naar een 

land waar zij vervolging te vrezen hebben op basis van ras, geloof, politieke voorkeur of afkomst. 

Oorspronkelijk was dit vluchtelingenverdrag alleen bedoeld voor de nasleep van de Tweede 

Wereldoorlog. Maar er kwamen nieuwe wereldse conflicten, die nieuwe vluchtelingenstromen 

brachten.13 Met de uitbreiding van het verdrag via het Protocol van New York in 1967, kreeg de definitie 

van een ‘vluchteling’ een ruimere interpretatie en kon de nieuwe stromen ook opgevangen worden. Een 

vluchteling wordt nu omschreven als iemand die uit gegronde vrees voor vervolging op grond van ras, 

religie, nationaliteit, politieke overtuiging of het behoren tot een sociale groep, zich buiten het landt 

bevindt waarvan de nationaliteit in bezit is en de bescherming van dat land niet kan – of uit 

bovengenoemde vrees- niet wil inroepen (VVN, 1997). 

 

2.1.3. Het immigratiedebat in Nederland  

Klaarblijkelijk namen de nieuwkomers ook hun eigen keuken, gebruiken, taal en religie met zich mee. 

Midden jaren tachtig begon de discussie over het integratiebeleid van Nederland. Lange tijd bleef 

behoud van eigen cultuur de norm.14 Om opname in de Nederlandse samenleving te faciliteren, ontstond 

in veel gemeenten de mogelijkheid om op vrijwillige basis de Nederlandse taal te leren (Dourleijn et al., 

2011). Maar de toon van het immigratiedebat verharde in de jaren negentig. In 1996 trad de ‘Regeling 

inburgering nieuwkomers’ in werking. Deze regeling bepaalde dat aan nieuw ingezetenen met een 

bijstandsuitkering een verplicht taalaanbod gedaan moest worden. Pas in 1998 werden nieuwkomers 

wettelijk verplicht tot inburgering (Dourleijn et al., 2011). 

De regeling werd vervangen door de Wet Inburgering Nieuwkomers, ofwel de win. De doelgroep voor 

deze wetgeving was: 

I. Nieuwkomers in bezit van een verblijfsvergunning als vreemdelingen; 

II. Nederlanders die zich voor het eerst Nederland vestigden. 

Het beoogde doel van deze wetgeving was het streven naar een bepaald niveau van zelfredzaamheid van 

nieuwkomers in de Nederlandse samenleving (Dourleijn et al., 2011). 

Desondanks bleef het immigratiedebat aanhouden in Nederland en kreeg deze zelfs een 

polariserend karakter. De extreemrechtse Hans Janmaat acteerde als populistische politicus in Nederland 

met de opvatting dat de multiculturele samenleving afgeschaft moest worden. Een uitspraak van Janmaat 

luidt: 

                                                 
13 Het Vluchtelingenverdrag van Genève uitgelegd in vijf minuten – de Volkskrant via https://www.youtube.com/watch?v=eyWtCJ1vfps  
14  Multiculturele samenleving via https://www.rijksmuseum.nl/nl/rijksstudio/tijdlijn-nederlandse-geschiedenis/multiculturele-samenleving 



Pascaline Uwamahoro 

Masterthesis Beleid, Communicatie en Organisatie 21 

‘’Wij schaffen, zodra we de mogelijkheid en de macht hebben, de multiculturele samenleving 

af" (Koolhaas, 2016:). 

De Nederlandse bevolking deelde zijn opvattingen steeds meer. In de Tweede Kamerverkiezingen van 

1994 behaalde Janmaat, met zijn politieke partij Centrumdemocraten, twee zetels meer dan bij de 

verkiezingen van 1989.15 

 

Paul Scheffer, opiniemaker, deelde een soortgelijke pessimistische houding als Hans Janmaat. Zo staat 

in ‘Het multiculturele drama’ (29 januari 2000) van Scheffer het volgende:  

‘’Integratie is nu eerder uitzondering dan regel, alleen al omdat het onderwijs uiteenvalt in 

witte en zwarte scholen en kinderen dus van jongs af aan in gescheiden werelden groot worden. 

Dat zou een primaire zorg in Nederland moeten zijn ‘’.   

Scheffer (2000) spreekt van een multicultureel drama en neemt een kritische houding aan ten opzichte 

van multiculturalisme in Nederland. Zo zou het ontstaan van wat Scheffer ‘het multiculturele drama’ 

noemt, te wijten zijn aan het opkomen van een allochtone onderklasse in de samenleving die een 

tweedeling in de Nederlandse samenleving heeft teweeggebracht. Ook spreekt Scheffer van een 

multicultureel drama omdat het ontlenen van het vertrouwen dat ondanks zichtbare problemen alles op 

zijn pootjes terecht zal komen onterecht is. Onterecht omdat multiculturalisme juist leidt tot segregatie 

in plaats van de gewenste integratie van etnische groepen. Scheffer (2000: 3) geeft in dit verband aan:  

‘’We leven in Nederland langs elkaar heen: ieder zijn eigen café, zijn eigen school, zijn eigen 

idolen, zijn eigen muziek, zijn eigen geloof, zijn eigen slager en straks zijn eigen straat of buurt. 

De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat al die oude en nieuwe Nederlanders weinig tot niets van 

elkaar weten’’.  

Sinds de terroristische aanslagen van 11 september 2001 in de Verenigde Staten is kritiek op de Islam 

en haar aanhangers exponentieel toegenomen, waardoor een trend van segregatie aannemelijker wordt.16 

Een politicus die op een krachtige manier provocerende uitspraken doet over dubbele nationaliteiten, de 

Koran en het dragen van een hoofddoek en zo segregatie in het begin van de eenentwintigste eeuw steeds 

aanmoedigt, is Geert Wilders. Geert Wilders vervolgde het debat over migratie, het multiculturele 

Nederland en de positie van Islam hierin, die Hans Janmaat opgezet had. 

Beide politici zijn tevens veroordeeld en schuldig bevonden voor groepsbelediging en het aanzetten tot 

discriminatie. Naar aanleiding van de uitspraken van Wilders hebben 6.500 Nederlanders aangifte 

gedaan. De onrust was een reactie op de onthulling van de politicus op 12 maart 2014 tijdens zijn speech 

                                                 
15 Koolhaas, M. (14 december 2016). Hans Janmaat en Geert Wilders. Beide wegens discriminatie veroordeelde politici via 
https://anderetijden.nl/artikel/6653/Hans-Janmaat-en-Geert-Wilders 
16 Multiculturele samenleving via https://www.rijksmuseum.nl/nl/rijksstudio/tijdlijn-nederlandse-geschiedenis/multiculturele-samenleving 
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na verkiezingsuitslag over het aantal Marokkaanse migranten in Nederland. Volgens hem is dit aantal 

te hoog: Wilders zou zich willen inzitten voor mensen die minder Marokkanen in Den Haag en 

Nederland willen. Op 19 maart 2014 herhaalt Wilders zijn intentie en stelt een zaal met 

PVV17aanhangers de vraag: ‘’Willen jullie in deze stad en in Nederland meer of minder Marokkanen?’’. 

Hierop scandeert het publiek ‘’minder, minder, minder’’. Wilders reageert hierop met een voornemen 

en vertelt de zaal: ‘’Dan gaan we dat regelen’’.18 

Ook het CBS19 (Schmeets & de Witt, 2017) schrijft in haar rapportage over spanningen in de 

Nederlandse samenleving dat in multiculturele samenlevingen etnische diversiteit voor een grote kloof 

tussen mensen kan zorgen. Dit betekent dat ondanks de pogingen van de overheid om integratie te 

bevorderen, via wegen van een diversiteitsbeleid, er nog steeds geen sprake is van succesvolle integratie 

van minderheidsgroepen.  

In het verleden heeft de overheid en publieke organisaties doorgaans uit moreel-ethische en juridische 

argumenten gehandeld, met als doel gelijke kansen te creëren voor minderheidsgroepen en hun 

achtergestelde positie op de arbeidsmarkt te verbeteren (Celik, et al., 2011; Celik, 2015). 

Met deze bewegingen in de samenleving en op de arbeidsmarkt is het van belang dat organisaties 

adequaat zijn in hun werving- en selectieprocedure. Artikel 1 van de Nederlandse Grondwet omvat 

immers het discriminatieverbod:  

‘’Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. 

Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op 

welke grond dan ook, is niet toegestaan’’20. 

De Algemene Wet Gelijke Behandeling is een aanvulling op artikel 1 van de Grondwet en behelst 

algemene regels tegen discriminatie op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, 

ras, geslacht, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid of burgerlijke staat (Diehl & Stoffelsen, 

2009). 

 

2.2. De globaliserende wereld en de relatief kortere afstand 

Voor een lange tijd hebben beleidmakers in Nederland weinig aandacht besteed aan migratie (Zoomers, 

2006). Daar kwam aan het einde van twintigste eeuw en het begin van de eenentwintigste eeuw 

verandering in. Een reden voor de entree van internationale migratie op de agenda is de angst voor 

                                                 
17 PVV staat voor de Partij voor de Vrijheid en is een Nederlandse politieke partij. De heer Wilders fungeert als fractievoorzitter in de 
Tweede Kamer en is zowel partijleider als partijvoorzitter van de PVV 
18 Geen straf Wilders in zaak ‘minder Marokkanen’, wel schuldig verklaard via https://www.nu.nl/geert-wilders/4362579/geen-straf-wilders-
in-zaak-minder-marokkanen-wel-schuldig-verklaard.html  
19 CBS staat voor Centraal Bureau voor Statistiek. Meer informatie hierover is de vinden op de link: https://www.cbs.nl/    
20 Artikel 1: gelijke behandeling en discriminatieverbod via 
https://www.denederlandsegrondwet.nl/id/vi9zmfllpfyt/artikel_1_gelijke_behandeling_en  
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invasie. Op 1 september 2006 verscheen op de website van het Algemeen Persbureau (AP) een artikel 

waar het volgende te lezen is:  

‘’Er lijkt geen einde te komen aan de explosie van migranten uit Afrika. De afgelopen twee 

dagen zijn ruim achthonderd migranten aangekomen op de Canarische eilanden. In 2006 zijn 

er al negentienduizend onderschept. In augustus ligt hun aantal hoger dan in heel 2005’’ 

(Zoomers, 2006). 

 

Een dergelijke invasie waar men angst voor had, was relatief aannemelijk door de trend van 

globalisering. Globalisering of mondialisering wordt omschreven als een ontwikkelende trend waarin 

men in toenemende mate in wereldwijde afhankelijkheidsnetwerken wordt opgenomen (Toussaint, 

2004). Met deze term wordt voornamelijk verwezen naar het geheel van veranderingen op economisch 

gebied, maar kan ook verbonden worden met de trend van schaalvergroting, internationalisering op 

politiek, cultureel en technologisch gebied. Globalisering gaat op elk vlak over verbondenheid op 

afstand, waardoor tijd en ruimte worden getransformeerd worden (Schot, 2007). 

 

Een pessimistische kijk op globalisering is de opvatting dat globalisering een voortzetting is van de 

voormalige koloniale uitbuiting -ondanks de inzet van andere middelen- met als uitkomst dat de 

reusachtige kloof tussen rijk en arm in de wereld opnieuw vergroot wordt. Een meer positieve 

benadering is het standpunt van officiële westerse regeringsleiders en internationale organisaties, welke 

beoogt dat liberalisering van internationale markten, de groei van de wereldhandel en de uitbreiding van 

internationale kapitaalstromen de wereldeconomie te goede doen (Wilterdink, 2002).  

 

Globalisering op economisch en schaalvergrotend gebied was al in voorgaande eeuwen Nederlands 

eigen. Een voorbeeld hiervan is de oprichting en het opereren van de Verenigde Oost-Indische 

Compagnie (VOC) in de zeventiende eeuw en de koloniale geschiedenis van Nederland. De 

waargenomen nieuwheid van de trend van globalisering eind twintigste eeuw/begin eenentwintigste 

eeuw heeft vooral te maken met de verhoogde snelheid en intensiteit van ontwikkelingen in de wereld. 

Vooral op het vlak van infrastructuur gebeurde veel. Zo ontstond na de Tweede Wereldoorlog een golf 

van thick globalisering, waar infrastructurele ontwikkeling aan de basis stond:  

‘’The immense increase in global and regional transactions of all kinds has been supported by 

a series of transformations in infrastructure... We emphasize that the invention of some of these 

technologies is not sufficient by itself to account for their deployment, use and growth; but their 

contribution to both the increased volume and transformed character of contemporary 

globalization is undeniable.’’ (Schot, 2007: 111). 

 

Met andere woorden betekenden infrastructurele ontwikkelingen een uitbreiding van het netwerk, een 

verhoogde intensiteit en snelheid van het verplaatsen van goederen, personen en informatie. Met deze 
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ontwikkelingen werden geografische afstanden relatief kleiner gemaakt en behoort 

grensoverschrijdende migratie nu tot de wereldse werkelijkheid. Dit heeft een toename van diversiteit 

in de Nederlandse samenleving teweeggebracht.  Individuen kunnen dankzij deze ontwikkelingen 

namelijk tegen een relatief laag tarief en vrijuit bewegen over de aardbodem. Zo vestigden individuen 

uit verschillende ecologische contexten zich in Nederland en werden zij daarmee onderdeel van de 

Nederlandse bevolkingsgroep. Het aandeel van migranten in de totale bevolking in de westerse wereld 

is in de afgelopen veertig jaar vervijfvoudigd. Waar in 1970 niet meer dan drie procent van de 

Amerikaanse bevolking migrant was, is dat in 2018 vijftien procent (WRR, 2018). In West-Europa is 

een vergelijkbare demografische ontwikkeling te zien. Echter ligt in de hoofdsteden het aandeel 

migranten in de totale bevolking hoger dan vijftien procent. Zo kent Madrid 20 procent, Parijs 25 

procent, Amsterdam 28 procent en London 37 procent migranten in 2015 (IOM, 2015).21 

 

Een ander aanmoedigende factor hierin is de ineenstorting van het communisme geweest (Toussaint, 

2004). Met het einde van de Koude Oorlog, na de val van de Berlijnse Muur in 1989, volgde een 

wereldwijde ontspanning. De wereld was niet meer opgedeeld in blokken en vrij verkeer van mensen, 

goederen, diensten en kapitaal was nu mogelijk. Met de val van de Berlijnse Muur behoorden uitbreiding 

van de afzetmarkten naar het Oosten en Zuiden en toegang tot een aantal lagelonenlanden in Oost-

Europa tot één van de mogelijkheden. Deze mogelijkheid duldde een welvaartsgroei in het westen.  

 

Met het vrij verkeer van personen werd een wereldwijde volksverhuizing gestimuleerd. Dit is in de 

laatste jaren nog steeds te zien. Zo schrijft de Volkskrant:  

‘’Nog nooit was het migratiesaldo in Nederland zo hoog als in 2017: een plus van 81 duizend. 

Er kwamen 235 duizend immigranten naar Nederland en er vertrokken 154 duizend emigranten. 

Dat komt deels door het vrije verkeer van personen in de EU. Ook het aandeel asielaanvragen 

en gezinsherenigingen blijft groot: 27 duizend mensen’’22 

 

2.3. De digitaliserende wereld en de opkomst van online media 

Naast de veranderende samenstelling van de Nederlandse bevolking als gevolg van naoorlogse migratie 

en globalisering, heeft de beweging naar een digitale wereld ook een prominente rol gespeeld in het 

pluriformer worden van de samenleving.  

Deze beweging hangt nauw samen met globalisering. Waar partijen voor het tijdperk van 

digitalisering elk hun eigen speelveld hadden, spelen ze nu tegen elkaar in een veld. Dit heeft uiteindelijk 

geresulteerd in een convergentie. Het convergeren van media, telecommunicatie en datacommunicatie 

heeft mogelijk gemaakt dat internetaanbieders traditionele mediabedrijven overnemen. Inmiddels zijn 

                                                 
21 International Organization for Migration (IOM). World Migration Report 2015 via 
http://publications.iom.int/system/files/wmr2015_en.pdf  
22 Migratiesaldo in Nederland bereikt recordhoogte: een plus van 81 duizend (18 oktober 2018) via https://www.volkskrant.nl/nieuws-
achtergrond/migratiesaldo-in-nederland-bereikt-recordhoogte-een-plus-van-81-duizend~b0cbd569/  
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radiozenders ook via internet te beluisteren en hebben kranten een eigen website waarop veel content 

(gratis) beschikbaar worden gesteld voor de consument (Huysmans & De Haan, 2010).  

 

Deze beschikbaargestelde inhoud is gemakkelijk via mobiele technologie op vrijwel alle plaatsen in 

Nederland te lezen, beluisteren of bekijken. Verschillende digitale infrastructurele ontwikkelingen 

hebben bijgedragen aan de mogelijkheid om via mobiele apparatuur (laptop, palmtop en mobiele 

telefoon) te genieten van informatievoorzieningen. De belangrijkste zijn (Huysmans & De Haan, 2010): 

- De derde generatie mobiele communicatie (UMTS) in 2004, waarmee internetsnelheid hoog 

genoeg werd om online te surfen.  

- Mobiele datacommunicatie via 3G/4G en wifi-netwerken, waarmee tekst, stilstaand en 

bewegend beeld en geluid versneld verspreid kon worden. 

 

Daarnaast is de consument ook producent van mediacontent geworden. Gebruikers van de 

gedigitaliseerde mediavoorziening nemen sinds de opkomst van Web 2.0, ofwel het Social Web, ook 

een zendende rol aan. Met het begrip Web 2.0 wordt verwezen naar de beweging van statische naar 

dynamische internetwebsites.23 Het passieve karakter van mediaopname maakt zo plaats voor actiever 

mediagebruiker. Een kenmerk van Web 2.0 is het real-time karakter van dit communicatieplatform. Het 

moment van nu is makkelijker te volgen door de gebruiker en de gebruiker kan hier vervolgens ook in 

real-time op reageren. 

 

Het real-time karakter van Web 2.0 maakt het moeilijk voor overheden om te interveniëren op het terrein 

van media, informatie en communicatie. Ook zijn dergelijke interventies enkel toegestaan als een aantal 

vrijheden waarborgt blijven (Huysmans & De Haan, 2010): 

• De vrijheid van informatievergaring en -verspreiding,  

• De vrijheid van meningsvorming en -uiting en 

• De vrijheid van inmenging in de persoonlijke levenssfeer. 

 

Daarnaast staan in het WRR24-adviesrapport Focus op functies (2005) de volgende vier publieke 

waarden op het terrein van de media in Nederland beschreven: 

I.  Onafhankelijkheid: media dienen zoveel mogelijk vrij te zijn van inhoudelijke inmenging door 

de overheid en andere belanghebbenden; 

II. Verscheidenheid: het is van belang dat het media-aanbod de maatschappelijke verscheidenheid 

weerspiegelt. Dit betekent dat ook minderheden en hun standpunten aan het woord komen. De 

                                                 
23 What is Web 2.0. (30 september 2005) via https://www.oreilly.com/pub/a//web2/archive/what-is-web-20.html  
24 WRR staat voor Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid en is een onafhankelijk adviesorgaan. De WRR informeert en adviseert 
de regering over sectoroverstijgende vraagstukken die grote impact hebben op de samenleving. De adviezen zijn gebaseerd op 
wetenschappelijke onderzoek en is gericht op een lange termijn perspectief. Meer informatie via https://www.wrr.nl  
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overheid stimuleert daarom dat de markt (publieke en private organisaties) een uiteenlopende 

inhoud genereert; 

III. Kwaliteit: de overheid bepaalt niet, de onafhankelijkheid indachtig, wat ‘kwaliteit’ is, maar 

schept hiervoor wel de bevorderende organisatorische randvoorwaarden voor (budget, 

opleidingen, normering en toezicht, visitaties en prestatiecontracten, advisering over subsidies 

door deskundigencommissies, etc.); 

IV. Toegankelijkheid: alle burgers dienen gelijke mogelijkheden te hebben om informatie (en 

cultuur) tot zich te nemen. Het overheidsbeleid stimuleert daarom algemene beschikbaarheid, 

betaalbaarheid, spreiding en deelname aan media. 

 

Al met al heeft de overheid een zeer beperkte invloed op de berichtgeving van de media. Voor de burgers 

betekent dit dat zij kennis maken met een grote variëteit aan denkbeelden en opvattingen, wat een 

toename van diversiteit in zienswijze met zich meebrengt. Zo is schrijver en hoogleraar Wim Westera25 

van mening dat het beeld dat men heeft van de wereld, in toenemende mate, bepaald wordt door wat er 

op het beeldscherm van de hedendaagse mobiele apparaten verschijnt. Verder stelt Weenstra:  

"Het bijzondere aan digitale media is dat ze aanhaken op wat karakteristiek is voor de mens: 

ons denkvermogen. Wij zien een tablet of een smartphone als een handig gereedschap, maar het 

is veel meer dan dat. Deze media worden een verlengstuk van onszelf, een cognitieve prothese, 

en daarmee veranderen we onszelf. Het is belangrijk dat we doordrongen zijn van het feit dat 

we de wereld én onszelf veranderen."26 

 

Met deze ontwikkelingen op het terrein van het digitaliseren van de media is de Nederlandse 

samenleving relatief meer open geworden (voor de buitenwereld). Dit heeft zowel positieve als 

negatieve gevolgen. Zo is uit onderzoek van het SCP27 (2019) gebleken dat Nederlanders sociale media 

als medeveroorzaker van de verscherpende tegenstellingen en conflicten in de samenleving zien. 75 

procent van de burgers is van mening dat meningsverschillen over maatschappelijke kwesties in 

Nederland toeneemt. Volgens hen is dat niet alleen te wijten de nieuwe media, maar zijn ook de 

mentaliteit die heerst en de multiculturele samenleving medeveroorzakers.28 

 

2.4. Diversiteit in (publieke) organisaties 

De maatschappelijke ontwikkelingen die gekoppeld zijn aan het thema diversiteit in de Nederlandse 

samenleving, hebben ook zijn slag op het niveau van organisaties. Zoals de voorafgaande paragrafen 

                                                 
25 Wim Westera is hoogleraar aan de Open Universiteit en auteur van het boek ‘The digital turn’, gepubliceerd in 2014. Via 
http://www.wwestera.nl/  
26 Pas op: digitale media veranderen sluipend ons wereldbeeld én onszelf. (3 mei 2013). Via https://www.trouw.nl/home/pas-op-digitale-
media-veranderen-sluipend-ons-wereldbeeld-en-onszelf~a0119f46/  
27 SCP staat voor Sociaal Cultureel Planbureau en is een organisatie die o.a. de monitoring verricht van de leefsituatie en kwaliteit van leven 
in Nederland. Meer informatie via https://www.scp.nl/Organisatie/Wat_is_het_SCP  
28 Burgerperspectieven 2019|1 (29 maart 2019). Via 
https://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2019/Burgerperspectieven_2019_1  
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beschreven, hebben naoorlogse- emancipatie en migratiebewegingen diversiteit op de arbeidsmarkt 

gestimuleerd. Naast de verandering van de samenstelling van de arbeidsmarkt en de wetgeving die dit 

faciliteerde, draagt ook het volgende bij aan de toename van diversiteit binnen organisaties: 

• Arbeidsmarktkrapte: organisaties kijken in hun werving- en selectieprocedure meer naar 

groepen die ondervertegenwoordigd waren in de organisatie. De periode vanaf 2007 was voor 

veel functies de vraag naar arbeidskrachten groter dan het aanbod. In deze tijd van 

arbeidsmarktkrapte konden werknemers kieskeuriger zijn en werkgevers juist niet (Diehl & 

Stoffelsen, 2009; Celik, et al., 2011). 

• Moreel-ethische ontwikkelingen: organisaties voelen zich verantwoordelijk in het tegengaan 

van sociale ongelijkheid in de samenleving en streven met deze gedachte naar een 

personeelsbestand dat afspiegeling vormt van de moderne samenleving (Diehl & Stoffelsen, 

2009).  

 

Het maken van onderscheid in de werving- en selectieprocedure is enkel toegestaan indien het maken 

van dit onderscheid is bedoeld om feitelijke achterstanden te verminderen of op te heffen. Het tegengaan 

van deze achterstand richt zich op vrouwen, mensen van een niet-Nederlandse afkomst en mensen met 

een handicap of chronische ziekte. Deze benadering wordt een voorkeursbeleid genoemd en dient ten 

alle tijden binnen de grenzen van de gelijke behandelingswetgeving uitgevoerd te worden.29 De gelijke 

behandelingswetgeving bepaalt het volgende: 

“Het in deze wet neergelegde verbod van onderscheid geldt niet, indien het onderscheid een 

specifieke maatregel betreft die tot doel heeft vrouwen of personen behorende tot een bepaalde 

etnische of culturele minderheidsgroep een bevoorrechte positie toe te kennen ten einde 

feitelijke nadelen verband houdende met de gronden ras of geslacht op te heffen of te 

verminderen en het onderscheid in een redelijke verhouding staat tot dat doel.”  

 

Om de gelijke behandelingswetgeving te waarborgen dient een voorkeursbeleid te voldoen aan een 

viertal criteria, te weten: 

I. De achterstand van de te bevoorrechten groep moet in het concrete geval aannemelijk worden 

gemaakt (de eis van aantoonbare achterstand). 

II. Bij de aanbieding van een functie moet duidelijk worden vermeld dat een voorkeursbeleid wordt 

gevoerd en dat de vacature voor iedereen open staat (herkenbaarheidsvereiste). 

III. Er moet een objectieve beoordeling van alle kandidaten plaatsvinden. Hierbij wordt rekening 

gehouden met de mate waarin ieder van de kandidaten aan de functie-eisen voldoet. Benoeming 

van een kandidaat uit de voorkeursgroep kan alleen plaatsvinden bij gelijke geschiktheid van de 

kandidaat (het zorgvuldigheidsvereiste). 

                                                 
29 Voorkeursbeleid via http://wervingenselectiegids.nl/wet-en-praktijk/voorkeursbeleid  
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IV. De zwaarte van de voorkeursmaatregel moet kunnen worden gerechtvaardigd door de mate van 

achterstand (het evenredigheidsvereiste).30 

 

Een voorbeeld van een dergelijk voorkeursbeleid is de nota ‘voorkeursbeleid bij aanstelling in 

overheidsfuncties’ (Tweede Kamer, 1993). Zinnen zoals: ‘’Bij gelijke geschiktheid wordt de voorkeur 

gegeven aan een vrouw', in eerste instantie wordt alleen geworven onder vrouwen’’, waren in 

toenemende mate teruglezen in personeelsadvertenties. Motivatie voor dit voorkeursbeleid was gelegen 

in de achterstandspositie van de vrouw op de arbeidsmarkt. In deze nota wordt de achterstandspositie 

als onrechtvaardig geacht en wordt getracht de situatie dusdanig te veranderen dat vrouwen en mannen 

evenredig over functies verdeeld zijn. 

 

Diversiteit is de laatste decennia een populair ‘modewoord’ geworden in het organisatieveld. Het 

thema diversiteit en daarna inclusie, is steeds meer op de agenda van (grote) organisaties gekomen. 

Organisaties nemen diversiteit nu op als speerpunt in hun mission statements (Henderikse, van 

Doorne-Huiskes & van Beek, 2011). Een voorbeeld van een organisatie die mee gaat met deze 

beweging is PwC31. Diversiteit en inclusie zijn inmiddels onderdeel van het bedrijfsvoeren van PwC. 

Zo is op hun website het volgende te lezen:  

‘’Om te zorgen dat iedereen binnen PwC zijn of haar uiteenlopende kwaliteiten kan 

ontplooien, stimuleren we een inclusieve cultuur waarin alle collega’s zich betrokken voelen. 

Diversiteit & inclusie is bij PwC inmiddels strategisch verweven in alle organisatieniveaus. 

Binnen PwC zien we diversiteit als basis voor onze uitmuntende dienstverlening. Maar met 

een open blik de kwaliteiten in een ander waarderen, gaat lang niet altijd vanzelf. Daarom 

voeren we al sinds het begin van het millennium gericht beleid om een inclusieve cultuur te 

versterken. Onze missie is daarom: ‘Het creëren van een inclusieve cultuur, een cultuur 

waarin alle professionals worden betrokken en zich betrokken voelen door optimaal gebruik 

en ontplooiing van uiteenlopende kwaliteiten.”32 

 

Ook in het publieke organisatieleven staat diversiteit als speerpunt hoog in het vaandel. Een voorbeeld 

van een publieke organisatie die diversiteit op de agenda heeft gezet is de Gemeente Amsterdam en 

meent het volgende:  

‘’Om midden in de stad te staan, om te weten wat er speelt en om samen te kunnen werken, wil 

Amsterdam een organisatie zijn die een afspiegeling is van de beroepsbevolking in de stad. 

Een diverse en inclusieve organisatie. Onder een inclusieve organisatie verstaan we een 

organisatie die verschillen tussen mensen benut voor een optimaal resultaat voor de stad. Bij 

                                                 
30 Voorwaarden voorkeursbeleid via https://mensenrechten.nl/nl/de-nederlandse-wet-over-discriminatie  
31 PwC staat voor PriceWaterhouseCoopers en is een internationaal accountants- en belastingadviseursbedrijf. Meer informatie via: 
https://www.pwc.nl/nl/onze-organisatie.html  
32 Diversiteit. Be yourself. Be different. Via: https://www.pwc.nl/nl/onze-organisatie/diversiteit.html  
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verschillen kun je denken aan verschillen in leeftijd, gender, seksuele oriëntatie, nationaliteit, 

(on)zichtbare beperking, religie, etc.’’ (Sociaal Jaarverslag 201833:21). 

 

Verder staat op de website van gemeente Amsterdam het volgende:  

‘’Onze diversiteit is onze kracht. Niet door onze aandacht te richten op de verschillen, maar 

op wat ons bindt. Waar mensen met een verschillende achtergrond samenwerken ontstaan 

nieuwe inzichten wat leidt tot innovatie en creativiteit. Daarom gaat het beleid van de 

gemeente niet over diversiteit. Maar juist over inclusiviteit. Over hoe we er voor zorgen dat 

alle Amsterdammers mee kunnen doen en niemand aan de kant staat of zich er niet bij voelt 

horen. Want hoe meer mensen meedoen, des te sterker en dynamischer de stad is.’’34 

 

Gemeente Amsterdam neemt als werkgever ook de zorg op zich om alle Amsterdammers een kans te 

bieden om mee te doen op de arbeidsmarkt. Zo biedt Amsterdam een traineeship speciaal gericht op en 

ontwikkelt voor statushouders, het zogeheten ‘The Young Professional Programma voor 

Statushouders (YPPS)’. Het is een leer- en ontwikkeltraject voor hoogopgeleide statushouders, waarbij 

taal, werken en leren met elkaar gecombineerd worden.35 In april 2019 startten 15 trainees aan de 

tweede pool van het YPPS traineeship.  

 

Gemeente Amsterdam hecht klaarblijkelijk veel waarde aan het naar binnen halen van de Amsterdamse 

diversiteit en verwijst hierin vaak naar de 180 nationaliteiten die in Amsterdam wonen.36 Daarnaast 

wordt veel waarde gehecht aan de diversiteit aan achtergrond die Amsterdammers met zich meebrengen. 

Ook is een evenredige verdeling tussen mannen en vrouwen over functies binnen de organisatie een 

belangrijk speerpunt. Op dit moment is het aandeel vrouwen 44 procent en het streven ligt op 50 procent 

vrouwen in de organisatie, aldus voormalig directeur Personeel & Organisatieontwikkeling Yardena 

Shitrit.37 

 

Al met al zijn tenminste twee van de drie besproken aanjagers van diversiteit ook terug te zien in het 

beleid van de gemeente Amsterdam. Echter is er een significant verschil tussen beleidsvoornemens en 

beleidsuitkomsten. Bovenstaande schets beschrijft slechts het streven van de Amsterdamse organisatie 

en de aanpak hiervoor, maar hoe het daadwerkelijk uitpakt in de eerstelijns realiteit is object van het 

empirisch onderzoek van deze thesis.  

 

                                                 
33 Sociaal Jaarverslag 2018. Gemeente Amsterdam. Via: https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/werkenbij/sociaaljaarverslag/  
34 Volg het beleid: diversiteit. Via: https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/diversiteit/    
35 Traineeship Amsterdam - Young Professionals Programma voor Statushouders (YPPS). Via https://www.amsterdam.nl/bestuur-
organisatie/werkenbij/traineeships/traineeship/  
36 Volg het beleid: diversiteit. Via: https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/diversiteit/    
37 Sociaal Jaarverslag 2018. Gemeente Amsterdam. Via: https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/werkenbij/sociaaljaarverslag/  
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In literatuur wordt tevens beargumenteerd dat de geïdentificeerde aanjagers niet los van elkaar gezien 

kunnen worden en nauw samenhangen. De historische ontwikkelingen rond de opkomst van nieuwe 

groepen in de Nederlandse samenleving en op de arbeidsmarkt en de opkomst van nieuwe denkbeelden 

in de samenleving gaan samen met de wereldwijde beweging van globalisering en digitalisering. Deze 

samensmelting heeft in de loop van tijd een nieuw palet toegereikt waarin diversiteit een waarde op zich 

is geworden in de Nederlandse samenleving. In deze thesis zal de focus vooral liggen op de 

eerstgenoemde aanjager van diversiteit, namelijk de opkomst van nieuwe groepen op de Nederlandse 

arbeidsmarkt.   
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3. Theoretisch kader 
Zoals eerder benoemd treft het thema van deze thesis de dynamiek van diversiteitsbeleid in een 

gemeentelijke organisatie. In deze context gaat mijn belangstelling naar het vraagstuk hoe medewerkers 

zich verhouden tot ambities van de politiek- ambtelijke top. In dit hoofdstuk komt het theoretisch 

raamwerk waarin het onderzoek gedaan wordt aan bod.  

In paragraaf 3.1 zal, samen met verscheidende definities van het begrip diversiteit, twee 

hoofdparadigma’s rond het thema diversiteit in organisaties beschreven worden. In de literatuur zijn er 

aantal kernbegrippen ontwikkeld die aansluiten op de wijze waarop men hun werkelijkheid 

categoriseren en ordenen (Weick, 1995).  Eén van de meest bekende en gebruikt is begrip sensemaking 

en gaat over hoe categorisering en ordening kan leiden tot betekeniscreatie (Weick, 1995, 2005) .  

Paragraaf 3.2 introduceert het begrip sensemaking door een generieke definitie van het begrip 

te bespreken. Daarnaast onthult deze paragraaf twee accentverschillen die te onderscheiden zijn in 

literatuur over sensemaking (Blumer, 1986; Maitlis & Christianson, 2014; Bingham & Kahl, 2013). 

Gezien mijn specifieke belangstelling voor de kwestie hoe organisatieleden omgaan met 

diversiteitsprogramma’s is het begrip sensemaking te breed.  

Om deze reden zal ik in paragraaf 3.3 dieper ingaan op dit proces door het uitwerken van een 

specifieker begrip, hetzij coping. Coping wordt in deze thesis gezien als een specifieke variant van 

sensemaking en gaat in deze context over hoe organisatieleden omgaan met complexiteit in de 

werkomgeving.  

Op deze manier vormen sensemaking en coping de twee centrale theoretische begrippen van 

deze thesis. Tot slotte beschrijft paragraaf 3.4 de operationalisering van de twee centrale begrippen van 

deze thesis. 

 

3.1. Diversiteit en diversiteitsmanagement in organisaties 

Zoals reeds geschetst in hoofdstuk 1 is er de laatste jaren een omslag te zien in het denken over 

diversiteit en de aanpak van diversiteitsbeleid binnen het organisatieveld van Nederland. De 

beroepsbevolking van Nederland wordt namelijk steeds meer divers van aard en dat vraagt om een 

personeelsbeleid dat hier rekening mee houdt, ofwel: een diversiteitsbeleid is van belang (Benschop, 

Berg & Winden: 1999). 

 

Het karakter van een diversiteitsbeleid hangt nauw samen met wat men (in de organisatie) verstaat 

onder het begrip diversiteit. Onder diversiteit wordt gewoonlijk alle aspecten waarop mensen van 

elkaar kunnen verschillen verstaan (Henderikse et al., 2007). Kopiebegrippen van diversiteit zijn 

verscheidenheid en variatie.38 

 

                                                 
38 Betekenis ‘diversiteit’. Via https://www.vandale.nl/gratis-woordenboek/nederlands/betekenis/diversiteit#.XNrWky2iFAY  
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3.1.1. Dimensies van diversiteit in organisaties 

In de literatuur wordt door verschillende auteurs verondersteld dat diversiteit in organisaties een 

gelaagd concept is. Benschop et al. (1999) onderscheiden allereerst primaire dimensies van diversiteit, 

hetzij: persoonskenmerken die van invloed zijn op de wijze waarop individuen zichzelf en hun 

omgeving zien. Bij deze dimensie valt te denken aan: sekse, leeftijd, etniciteit, seksuele geaardheid, 

ras en fysieke gesteldheid.  

 Vervolgens onderscheiden Benschop et al. (1999) secundaire dimensies, waarvan 

verondersteld wordt dat deze aspecten minder van invloed zijn op het zelfbeeld van eenieder. Tot de 

secundaire dimensies horen elementen zoals opleiding, religie, geografische afkomst, inkomen, 

burgerlijke staat en beroep. 

 Een punt van discussie in deze verdeling is de problematiek van categorisering. De individuele 

perceptie van primaire en secundaire dimensies kan namelijk verschillen. In het zelfbeeld van een 

persoon kunnen elementen secundair van aard zo van grotere betekenis zijn dat elementen uit primaire 

dimensies. 

 

Een ander perspectief op diversiteit binnen organisaties is de verscheidenheid aan relatief 

veranderlijke persoonskenmerken. Hier staat enerzijds de relatief onveranderlijke dimensies van 

diversiteit, hetzij persoonskenmerken zoals ras, etniciteit, sekse en seksuele geaardheid. Anderzijds 

staan de veranderlijke dimensies van diversiteit en behelzen elementen zoals leeftijd, opleiding, 

burgerlijke staat, fysieke gesteldheid en beroep.   

  

Een derde indeling van diversiteit die veelvuldig terugkomt in de literatuur onderscheidt 

waarneembare persoonskenmerken van minder zichtbare kenmerken. Bij waarneembare kenmerken 

valt te denken aan kenmerken zoals ras, etniciteit, sekse of leeftijd. Minder waarneembare kenmerken 

zijn onderliggende of culturele typen van diversiteit zoals gender, opleiding, sociaaleconomische 

klasse, normen en waarden (Benschop et al., 1999; Cox, 1994; Miliken & Martin, 1996). 

 

Wat deze indelingen een gelaagd karakter geeft, is het gegeven dat de onderscheiden categorieën 

elkaar niet uitsluiten. De categorieën zijn juist nauw met elkaar verwant en een universele indelingen 

van elementen in afzonderlijke categorieën is dan ook niet volledig mogelijk (Benschop et al.,1999).  

 

Uit afkeer voor gelaagdheid wordt in literatuur ook weleens gekozen voor een simplistisch 

onderscheid tussen een enge en brede definitie van diversiteit (Nkomo & Cox, 2003; Benschop et al., 

1999). De enge definitie van diversiteit beperkt zich tot sekse, ras, etniciteit en leeftijd. De brede 

definitie gaat verder en betrekt elementen zoals sociaaleconomische achtergrond, religie, opleiding en 

functie. 
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Elk persoon - en daarmee elk organisatielid- heeft een unieke samenstelling van de bovengenoemde 

diversiteitsaspecten. Samenvattend kan dit vanuit de volgende oogpunten bekeken worden (Hellemans 

& Merckx, 2004): 

• Fysiek oogpunt: sekse (man/vrouw), leeftijd, ras, fysieke gesteldheid 

• Cultureel oogpunt: religie, etnische achtergrond, seksuele geaardheid, leefstijl, 

taalvaardigheid, migratiestatus 

• Functioneel oogpunt: cognitieve vaardigheden, opleidingsniveau, communicatie 

• Historisch oogpunt: familiegeschiedenis, toekomstperspectieven, werkervaring/loopbaan.  

 

Het binnenhalen van diversiteit en pluriformiteit in de organisatie heeft een invloed op de 

organisatiecultuur. In haar boek ‘Organizational Culture: Mapping the Terrain’ spreekt Martin (2002) 

van drie verschillende perspectieven op pluraliteit binnen organisatieculturen. Deze perspectieven zijn 

van belang voor het vaststellen van de verschillende wijzen waarop van eenheid of verdeeldheid binnen 

een organisatie gesproken kan worden. Onderstaand tabel geeft een overzicht van deze drie 

perspectieven. 

 
Tabel 3.1: Overzicht van perspectieven op pluraliteit binnen organisatieculturen 

Perspectief  Toelichting 

Integratieperspectief 

Kernwoorden: harmonie en homogeniteit 

 

Bij dit perspectief is het duidelijk waar de organisatie naar 

toe wil. De focus ligt op manifestaties van een cultuur die 

een consistente interpretatie kennen. Er is hier geen ruimte 

voor onderlinge meningsverschillen of andere visies: elke 

medewerker draagt hier zijn of haar bijdrage aan bij.  

Differentiatieperspectief 

Kernwoorden: separatie en conflict 

Bij dit perspectief is de opvatting dat de medewerkers 

binnen een organisatie hun individuele doelen nastreven. Er 

is op geen enkele gestructureerde wijze sprake van 

overeenstemming in meningen. De focus ligt hier op 

culturele maniestaties, welke inconsistente interpretaties 

kent. 

Fragmentatieperspectief  

Kernwoorden: verscheidenheid en fluïde 

In dit perspectief  wordt de relatie tussen culturele 

manifestaties aangeduid als noch consistent noch 

inconsistent. Dit hangt hier af van o.a. individuen, tijd, plaats 

en issue. Het fragmentatieperspectief gaat uit van 

consistentie op bepaalde punten, tussen een aantal mensen 

op een bepaald moment. Echter als het gaat het om een ander 

punt of als er andere medewerkers bij zijn betrokken, komt 

er een diversiteit aan meningen naar boven, waarbij ook 

inconsistentie aanwezig 

 (Naar: Martin, 2002) 
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3.1.2. Diversiteitsbeleid: twee paradigma’s 

Waar voorheen veel waarde gehecht werd aan één corporate culture, met alle neuzen dezelfde kant op, 

wordt nu de meerwaarde van diverse perspectieven binnen organisaties erkend (Celik, 2015). 

Aansluitend wordt in het diversiteitsdenken geacht dat elk individu een specifieke bijdrage kan leveren 

op grond van diverse kwaliteiten. Hier ligt de uitdaging voor de organisatietop om hier een benadering 

voor te ontwerpen. In de literatuur worden verschillende benaderingen onderscheiden hoe om te gaan 

met diversiteit binnen een organisatie. Een tweetal paradigma’s is hierin te onderscheiden.  

 

Enerzijds staat de klassieke benadering van diversiteitsbeleid, waar de focus vooral gericht is op het 

binnenhalen van diverse individuen om zo een divers personeelsbestand te bewerkstelligen. Deze 

klassieke benadering wordt in literatuur ook wel ‘the equal opportunities approaches’ genoemd 

(Wilson & Iles, 1999). In de equal opportunities approach is het streven de beperkte toegang tot 

(management)posities voor vrouwen, etnische minderheden en arbeidsbeperkten te verbeteren. Op een 

kwantitatieve wijze krijgt het personeelsbestand een divers karakter. Echter is binnen de 

organisatiecultuur geen ruimte voor differentiatie. De focus ligt hier op de groep en is er geen 

aandacht voor individuele perspectieven. Zo wordt van de (diverse groep) nieuwkomers geacht zich te 

assimileren aan de heersende organisatiecultuur 

 

Anderzijds wordt in recente literatuur is een meer kwalitatieve benadering van diversiteitsbeleid 

beschouwd (Wilson & Iles: 1999, McDougall: 1996). In deze kwalitatieve benadering ligt de focus op 

de belevenis van medewerkers van een het diverse personeelsbestand. De gedachte hier is dat sterke 

aandacht voor (de ontwikkeling van) het individu organisatieontwikkeling bevordert. Met andere 

woorden worden verschillen tussen organisatieleden als een verrijking gezien en dient dit onderdeel te 

zijn van de organisatiecultuur.  Zowel het staf als het personeel dienen deze cultuur uit te dragen. Deze 

paradigma wordt in literatuur aangeduid als ‘managing diversity approaches’ en bekijkt het 

diversiteitsvraagstuk vanuit een strategisch oogpunt (Wilson & Iles, 1999). In deze thesis wordt deze 

benadering van diversiteitsbeleid gehanteerd. In deze benadering berusten diversiteitsdoelstellingen op 

positieve organisatie uitkomsten, zoals het behalen van een betere concurrentiepositie (via het 

omarmen en benutten van verschillen binnen de organisatie).  

 Onderstaand schema zet de basisprincipes van de twee paradigma’s op een overzichtelijke 

manier tegenover elkaar. 

 

 

 

 

 

 



Pascaline Uwamahoro 

Masterthesis Beleid, Communicatie en Organisatie 35 

 

Tabel 3.1.2: Equal opportunities en managing diversity approaches vergeleken 

Equal opportunities approaches Managing diversity approaches 

Klassieke benadering van diversiteit in organisaties Relatief nieuwe benadering van diversiteit in organisaties 

Berust op externe motieven zoals morele argumenten en 

wettelijke verplichtingen 

Berust op interne motieven gekoppeld aan een business 

case 

Ziet diversiteitsbeleid als een kost Ziet diversiteitsbeleid als een investering 

Operationeel Strategisch 

Differentiatie als problematisch Differentiatie binnen de organisatie als verrijking 

Collectivistisch ingericht Ruimte voor individualisme 

Smal positivistisch kennisbasis Brede pluraristische kennisbasis 

(Naar: Wilson & Iles, 1999)  

 

Omdat deze thesis zich richt op diversiteitsbeleving binnen organisaties, is ervoor gekozen om vanaf 

dit punt dieper in te gaan op de eerstelijns ervaring van de managing diversity approaches. Het 

centrale theoretisch begrip dat hier bijpast en wordt uitgewerkt is sensemaking, met als 

verbijzondering coping, en wordt in de volgende paragrafen uiteengezet.  

 

3.2. Sensemaking  

In deze paragraaf wordt het begrip sensemaking geïntroduceerd door het uiteenzetten van één generieke 

definitie van het concept. Deze definitie luidt als volgt:  

‘’A process, prompted by violated expectations, that involves attending to and bracketing cues 

in the environment, creating intersubjective meaning through cycles of interpretation and 

action, and thereby enacting a more ordered environment from which further cues can be 

drawn’’ (Maitlis & Christianson, 2014: 67).  

Deze definitie is opgebouwd uit een viertal opvattingen, namelijk (Maitlis & Christianson, 2014): 

• De opvatting dat sensemaking dynamisch is en eerder een vergankelijk karakter kent dan een 

constant karakter. Op deze manier wordt betekenis gecreëerd in het doorlopend heden, waar 

ervaringen uit het verleden worden toegepast op mogelijke toekomsten. 

• De opvatting dat signalen, of cues, van een verstoorde verwachting centraal zijn bij 

sensemaking. De onderliggende veronderstelling hier is dat sensemaking wordt geactiveerd in 

situaties waarin individuen geconfronteerd worden met gebeurtenissen, problemen of acties die 

als verrassend of verwarrend ervaren worden.  

• De opvatting dat sensemaking over het algemeen als een sociaal kwestie beschouwd wordt. De 

achterliggende redenering hier is de veronderstelling dat zelfs individuen die op een zelfstandige 

en individuele wijze betekenis creëren, zich bevinden in een sociaal-materialistische context 

waarin gedachten, gevoelens en gedrag beïnvloed worden door de werkelijke, ingebeelde of 

impliciete aanwezigheid van andere individuen of groepen. 
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• De opvatting dat men actie onderneemt om betekenis te creëren over een situatie. Op zijn beurt 

beïnvloedt deze actie ook de omgeving van de situatie die getracht begrepen te worden. 

 

Al met al begint het proces van sensemaking bij de verwachting van een discontinue situatie, waarin de 

lopende georganiseerde en collectieve actie ongeorganiseerd raakt. Hierop wordt getracht om een 

plausibele betekenis te construeren over de nieuwe situatie. Dit gevoel van plausibiliteit normaliseert de 

breuk in continuïteit, herstelt de verwachting en maakt mogelijk dat de organisatie standhoudt (Weick, 

Kathleen, Sutcliffe & Obstfeld, 2005).  

 
Figuur 3.2.: Relatie tussen ‘enactment, organizing and sensemaking’ 

 
 

 (Bron: Weick, et al., 2005: 414) 

 

Bovenstaand model (figuur 3.2.) illustreert het proces van sensemaking. In meer detail vertelt dit model 

dat wanneer iets verandert in de omgeving (‘ecological change’), men hier op reageert (‘enactment’). 

Men zoekt naar herkenbare signalen, ofwel cues, in de verstoorde omgeving en selecteert hieruit ruwe 

data. Vervolgens koppelt men dit aan het reeds bestaande referentiekamer om zo dubbelzinnigheid te 

elimineren. Zo gaat een verandering in de omgeving gepaard met een individueel gecreëerde subjectieve 

realiteit. Een verandering wordt immers gekoppeld aan eerdere ervaringen. Daarbij interpreteert men de 

gesignaleerde cues en wordt onderzocht wat dit betekent voor de persoonlijke of collectieve identiteit 

(‘selection’). Tot slot wordt een betekenis gecreëerd voor de nieuwe situatie en wordt deze betekenis 

opgeslagen in het referentiekader (‘retention’). De opgeslagen betekenis is nu deel van het mentale kader 

en wordt alsdan ingezet bij nieuwe fasen van enactment en selection (Weick, et al., 2005).  

 

Een ander gerelateerd wetenschappelijk concept is sensegiving. Sensegiving is het proces waarin 

topmanagement tracht naar het beïnvloeden van het proces van sensemaking door medewerkers. 

Leidinggevenden trachten de betekenisgeving van anderen te beïnvloeden met als doel tot een 

gezamenlijke en wenselijke visie te komen. Leidinggevenden ontwikkelingen hierop strategieën met het 
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oog op het verkopen van zijn visie op de toekomst en de medewerker hierin mee te krijgen (Weick, 

1995; Ericson, 2001).  

 

3.2.1. Accentverschillen omtrent sensemaking in de literatuur 

De generieke definitie van sensemaking van Maitlis & Christianson (2014) is gebaseerd op het groot 

aantal definities die het begrip sensemaking kent in de literatuur. Ondanks dat in de literatuur 

sensemaking een verscheidenheid aan definities kent, wordt het vaak benaderd als een algemene notie 

zonder specifieke definitie. In de gevallen waar het concept wel is gedefinieerd, zijn definitieverschillen 

te vinden. Deze definitieverschillen onthullen belangrijke onderliggende ontologische39 verschillen, 

welke vervolgens consequenties hebben voor theorieontwikkeling (Maitlis & Christianson, 2014).  

 

Een ontologisch punt van discussie gaat over vraag op welke manier sensemaking plaatsvindt. Enerzijds 

beschouwt een benadering sensemaking als een primair cognitief proces en veronderstelt dat het proces 

van sensemaking elementair op individuele basis plaatsvindt (Maitlis & Christianson, 2014). Deze 

benadering vindt zijn oorsprong in de sociaal cognitieve literatuur en ontvouwt verschillende kaders 

waarin individuen trachten betekenis te creëren. Hier ligt de focus op individuele cognitie en de manier 

waarop individuen gelegenheden die om betekeniscreatie vragen interpreteren en hoe zij op deze 

situaties reageren (Maitlis & Christianson, 2014; Bingham & Kahl, 2013). 

 

Anderzijds staat het sociaal constructivisme: een interpretivistische benadering die zijn oorsprong vindt 

in de symbolisch-interactionistische literatuur (Blumer, 1986). Daarmee proponeert deze benadering dat 

sensemaking een sociale constructie is, mogelijk gemaakt door interactie tussen verschillende 

individuen (Maitlis & Christianson, 2014). Het sociaal constructivisme is een sociaalpsychologische 

stroming die ervan uitgaat dat er niet één objectieve werkelijkheid bestaat. Binnen deze stroming wordt 

geacht dat men betekenissen creëert, deze betekenissen uitwisselt in hun alledaagse interactie en dat op 

deze manier een werkelijkheid geconstrueerd wordt (Boeijje, 2008). 

 

In deze thesis wordt vanaf dit punt nog maar alleen de laatst beschreven benadering uitgewerkt. Voor 

deze sociaal constructivistische benadering is gekozen omdat geacht wordt dat ondanks sensemaking 

een cognitieve- en daarmee een individuele- aangelegenheid is, dit gevormd wordt in een sociale en 

discursieve context (Weick, 1995). Door te interacteren kan men een shared sense of meaning creëren 

en onderhouden (Gephart, et al., 2010). Hier wordt bij een shared sense of meaning niet verwezen naar 

een volledige consensus, maar meer naar een situatie waarin een zodanige mate van overeenstemming 

leidt tot een gecoördineerde actie (Donellon, Gray & Bougon, 1986).  

 

                                                 
39 Ontologie is een formele specificatie van conceptualisering en kan gezien worden als een manier om kennis te structuren (Scholten, 
2003:7).    
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3.2.2.  Sensemaking en het sociaal constructivisme 

Volgens het sociaal constructivisme ervaart niet iedereen één dezelfde werkelijkheid. Realiteit is met 

andere woorden een sociaal construct (Grieves, 2010). Ten grondslag ligt hier het proces van 

sensemaking. Weick (1995: 4) ontleedt het concept sensemaking als ‘’the making of sense’’, ofwel het 

creëren van zin dan wel betekenis.  

 

Ook in organisaties is geen sprake van één objectieve realiteit. Een basisaanname, die studies naar 

sensemaking onderbouwt, is de veronderstelling dat de organisatorische realiteit - naast complex en 

onzeker ook- meerduidig van aard is. Zo kunnen verschillende organisatorische actoren de realiteit op 

een zeer uiteenlopende wijze ervaren. De verschillen hierin zijn dan ook niet makkelijk te overbruggen 

via rationele of berekenende wijze (Merkus, Willems, Schipper, Marrewijk, Koppenjan, Veenswijk & 

Bakker, 2017). Al met al kan sensemaking gezien worden als het omgaan met, of zelfs het overbruggen 

of verminderen van, ambiguïteit. Het is de interactie tussen individuen waarbij betekenis wordt gegeven 

aan processen die de werkelijkheid van een organisatie creëert (Weick, 1979). Zo bestaat een organisatie 

door, met en voor betekenisgeving en kan dit proces niet losgezien worden van de organisatie (Weick, 

2001). 

 

Alhoewel sensemaking veelvuldig vertaald wordt als betekenisgeving, is sensemaking meer dan 

betekenisgeving an sich. Weick (1995: 6) stelt:  

‘’Sensemaking is about such things as placement of items into frameworks, comprehending, 

redressing surprise, constructing meaning, interacting in pursuit of mutual understanding and 

patterning’’.  

Thomas, Shawn, Clark & Gioia (1993: 240) benaderen het concept sensemaking als volgt:  

‘’The reciprocal interaction of information seeking, meaning ascription and action’’.  

Seligman (2006: 109) verleent de volgende definitie aan sensemaking:  

‘’Sensemaking is defined as the cyclical process of taking action, extracting information from 

stimuli resulting from that action, and incorporating information and stimuli from that action 

into the mental frameworks that guide further information.’’  

Ook wordt naar sensemaking gerefereerd als het structureren van het onbekende (Seligman, 2006).  

 

Gemeenschappelijk hebben deze benaderingen het idee dat sensemaking gaat over het plaatsen van 

stimuli in een bestaand mentaal kader dat wordt gebruikt om interpretatie te sturen. Het is een 

voortdurend proces van vormen van anticipaties en veronderstellingen en de navolgende interpretatie 

van ervaringen die afwijken van deze gevormde aannames en verwachtingen (Seligman, 2006). 

Onderstaand model (figuur 3.4) illustreert een generaal cyclus van het concept sensemaking. 
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Figuur 3.2.2 Cyclus van het concept sensemaking  

 
 (Bron: Seligman, 2006: 109) 

 

Hiernaast worden zeven basisprincipes onderscheiden die zijn ingebed in het proces van sensemaking. 

Zo stelt Weick(1995: 17): ‘‘Sensemaking is understood as a process that is: grounded in identity 

construction, retrospective, enactive of sensible environments, social, ongoing, focuses on and by 

extracted cues and driven by plausibility rather than accuracy’’. Onderstaand schema (Tabel 3.5) geeft 

een overzicht met een beschrijving van deze basisprincipes. 
Tabel 3.2.2: Zeven basisprincipes van sensemaking 

Basisprincipe Beschrijving 

Sensemaking gefundeerd in constructie 

van identiteit  

De identiteit van een individu is niet onbewogen, maar komt tot stand in 

relatie tot anderen. Hierin constructeert men niet alleen wie zij zijn, maar 

ook wie zij willen zijn.  

Sensemaking als een retrospectief proces De veronderstelling dat sensemaking achteraf plaats vindt. Men blijft tot 

het moment een significante verandering plaatst vindt, hangen in de laatste 

sensemaking fase. Na een nieuwe ingrijpende ontwikkeling vindt opnieuw 

een actief en bewust sensemaking proces plaats. Alledaagse retrospectieve 

sensemaking kent een korte tijdsspanne tussen de gebeurtenis en het 

reflectiemoment.  

Sensemaking als het vaststellen van 

zinnige of betekenisvolle omgevingen 

Men creëert, naast de interpretatie van de bestaande omgeving, een eigen 

zinvolle omgeving. Men is zo mede-eigenaar van de omgeving waarin zij 

zich in bevinden.  

Sensemaking als sociale activiteit Het creëren van betekenis is een individueel, gezamenlijk en sociaal proces 

en vindt plaats op individueel-, groeps- en organisatieniveau.  Na het 

individuele proces, wordt de gecreëerde betekenis gedeeld door en met 

andere individuen waardoor de betekenisgeving een intersubjectief 

karakter krijgt. Betekenisgeving speelt daarnaast niet in een vacuüm 

plaats. Men probeert elkaar (on)bewust te beïnvloeden met als gevolg dat 

er gezamenlijk betekenis wordt gegeven. 

Sensemaking als oneindige stroom van 

aan elkaar gerelateerde gebeurtenissen  

Betekenisgeving is een proces zonder één begin- en eindpunt. ‘’People are 

always in the middle of things, which become things, only when 
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 (Naar: Weick, 1995) 

 

3.3. Een verbijzondering van sensemaking naar coping 

Hoe professionals reageren op een verandering in hun werkomgeving kan vanuit verschillende 

invalshoeken bekeken worden. Om hier meer de diepte in te gaan, wordt naast sensemaking een ander 

concept aangehaald, namelijk coping. Coping wordt in deze context gezien als een specifieke variant 

van sensemaking. Zoals in de inleiding al is geïntroduceerd, is het concept coping een Engelstalig begrip 

dat is afgeleid van het werkwoord ‘to cope with’, wat ‘omgaan met’ betekent. In de literatuur bestaat 

een verscheidenheid aan definities van en theorieën omtrent het concept coping. Lazarus en Folkman 

(1984: 141) verlenen de volgende definitie aan het begrip coping:  

“Constantly changing cognitive and behavioral efforts to manage specific external and/or 

internal demands that are appraised as taxing or exceeding the resources of the person.’’ 

Centraal in deze psychologische definitie staat dat coping een continu proces is waarin een individu 

cognitieve- en gedragsmatige inspanning inzet om een (stressvolle) situatie of emoties die hierbij 

gepaard gaan te beheersen. Het gaat hier dus zowel om de gedachtes en gevoelens als gedragingen van 

een individu in bepaalde situaties.  

Een meer bestuurskundige benadering stelt het volgende: ‘‘Coping is the current term for understanding 

frontline workers responses to stress.’’ (Tummers, 2013: 2). In deze benadering staat centraal dat de 

manier waarop eerstelijns medewerkers omgaan met (tegenstrijdige) veranderingen in hun omgeving en 

de druk die hierbij komt een aanzienlijk invloed heeft op beleidsuitkomsten en werkprestaties.  

Individuen kunnen copingstijlen vertonen als reactie op een verandering, conflicterende waarden en 

dubbelzinnigheid en toenemende werkdruk (Tummers et al., 2013; Hupe & van der Krogt, 2013). Hoe 

those same people focus on the past from some point beyond it. Flows are 

the constants of sensemaking’’ (Weick, 1995: 43). 

Sensemaking bepaalt door verschillende 

cues en bestaande frames 

Een cue is een gebeurtenis, aanwijzing, handeling, signaal, prikkel of 

specifieke eigenschap die als opvallend wordt ervaren door de waarnemer. 

Vervolgens worden deze cues gekoppeld aan bestaande frames. Een frame, 

ofwel het referentiekader, wordt gevormd door theorieën of denkwijzen 

die ontstaan zijn door ervaringen die in het verleden hebben 

plaatsgevonden. Na de koppeling van de cues met de frames vindt het 

proces van betekenisgeving (on)bewust plaats.  

Sensemaking ingevolge van plausibiliteit In het proces van betekenisgeving is men minder sterk gericht op 

diepgaande analyses van hetgeen zij ondervinden, maar sterker op 

pragmatische verklaringen. Hetgeen dat redelijk klinkt, wordt sneller 

aangenomen als een beeld voor de waarheid. Betekenisgeving heeft zo niet 

altijd een accuraat karakter en rust meer op het principe van interpretatieve 

aannemelijkheid.  
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iemand reageert of omgaat met een stressveroorzakende situaties hangt ten eerste af van het 

inschattingsproces. Tijdens dit proces vindt een afweging plaats waarin bepaald wordt in hoeverre een 

situatie bedreigend is voor het eigen welzijn. Dit proces begint direct na de confrontatie met de situatie 

of gebeurtenis. Antwoord wordt gezocht op vragen zoals: ‘’moet ik me druk maken om wat er 

plaatsvindt, of moet ik het negeren?’’, ‘’in welke mate ben ik betrokken bij de gebeurtenissen?’’ en 

‘’wat kunnen de negatieve gevolgen zijn?’’. Daarnaast vindt er een afweging plaats tussen enerzijds de 

bedreiging en anderzijds de vaardigheden en mogelijkheden die een individu meent te bezitten om te 

reageren op de bedreiging. Antwoord wordt gezocht op vragen zoals: ‘’wat kan ik aan de situatie 

doen?’’, ‘’hoe moet ik me opstellen?’’ en ‘’hoe kan ik me verweren?’’(van der Ploeg, 2013). 

Antwoorden op zulke vragen leiden uiteindelijk tot een of meerdere copingstijlen van een individu.  

Ten tweede hangt een toegepaste copingstijl af van de context waarin het individu zich in bevindt. 

Copingstijlen zijn namelijk situatie-specifieke middelen voor aanpassing aan stressveroorzakende 

situaties (Evans & Chun, 2007). Dit betekent dat een individu niet in alle situaties voor dezelfde 

copingstijl kiest. 

In de literatuur identificeren auteurs verschillende copingstijlen. Welke copingstijl geïdentificeerd 

wordt en welke term gebruikt wordt om deze stijl te benoemen, hangt samen met de focus waar de 

auteur voor kiest. Zo werkt Hirschman (1970) met de volgende termen: 

• Exit: coping in de vorm van vrijwillige opzegging van de werkzaamheden van de eerstelijns 

werknemer.  

• Voice: coping als pogingen tot het veranderen van een verwerpelijke gang van zaken. Centraal 

staat het streven naar het actief verbeteren van de situatie 

• Loyalty: coping als een trouw afwachtend proces waarin de eerstelijns medewerker, alvorens 

de waarneembare reactie op de verandering, trouw blijft aan de organisatie. 

 

Auteurs als Carver, Schreier & Wintroub (1989), Kyngass (2000) en Evans & Chun (2007) kiezen 

voor de volgende benadering: 

• Probleemgerichte coping: cognitieve en gedragsmatige inspanningen gericht op het 

verminderen, voorkomen en/of veranderen (ofwel het managen) van stressvolle situaties; 

• Emotiegerichte coping: controleren van emoties die gepaard gaan met stressvolle situaties om 

niet direct frustratie of woede te uiten; 

• Beoordeling-gerichte coping: een proces waarin een situatie continue beoordeeld wordt en op 

basis van deze beoordeling een copingstijl gekozen wordt gekozen. Een verandering in 

beoordeling van dezelfde situatie resulteert mogelijk ook in een verandering in copingstijl.  
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Een andere indeling waar veelvoudig naar verwezen wordt in literatuur, is de indeling van Folkman & 

Lazarus (1980): 

• Coping als een defensief proces: coping als een defensief mechanisme met het doel spanning 

te verminderen en evenwicht te herstellen na een stress veroorzakende situatie; 

• Coping als karaktereigenschap: coping strategie wordt gezien als een persoonskenmerk van 

een individu;  

• Situatie georiënteerde coping: copingmechanisme dat optreedt in unieke stress veroorzakende 

situaties (e.g. ziekte).  

 

In deze thesis wordt de volgende indeling aangehouden (Major & Eccleston, 2005; Lazarus, 1999): 

• Polariserende coping: coping als een confronterende, scherpe, vijandige en agressieve 

strategie. Met deze stijl wordt een grote afstand gecreëerd tussen het individu en de beoogde 

oorzaak van een stress veroorzakende situatie; 

• Vermijdende coping: coping waarbij de confrontatie niet wordt aangegaan. Men trekt zich 

liever psychologisch, sociaal en/of fysiek terug in deze situatie; 

• Conformerende coping: coping als een aanpassingsmechanisme. Men probeert zich aan te 

passen aan de omstandigheden van de stress veroorzakende situatie om zo de kans op sociale 

insluiting te verhogen; 

• Verbindende coping: coping als een actieve poging om de relatie met de ander in stand te 

houden of te verbeteren. Op een constructieve manier wordt geprobeerd vooroordelen te 

ontkrachten. 

Voor deze indeling is gekozen omdat: 

a) Deze indeling een stevige overlap kent met copingstijlen geïdentificeerd door verscheidene 

auteurs; 

b) Deze indeling een consistent en scherp onderscheid maakt tussen de verschillende 

copingstijlen en  

c) Deze indeling heldere handvaten biedt voor een operationalisering.  

 

3.4. Operationalisering sensemaking en coping in de context van stadsdeel Zuid, gemeente 

Amsterdam  

 

Weick (1995: 60) is van mening dat verhalen nodig zijn bij het proces van sensemaking en 

beargumenteert dit op de volgende manier: 

“What is necessary? The answer is, something that preservers plausibility and coherence, 

something that is reasonable and memorable, something that embodies past experience and 

expectations, something which resonates with other people, something that can be constructed 
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retrospectively but also can be used prospectively, something that captures both feeling and 

thought, something that allows for embellishment to fit current oddities something that is fun to 

contrast. In short, what is necessary is a good story.’’ 

 

Ook Bruner (2004) erkent het belang van verhalen in het proces van betekenisgeving. Bruner (2014) 

stelt zelfs dat men nature verhalen vertellen om een werkelijkheid te creëren om betekenis te geven aan 

veranderende waarnemingen en om vervolgens deze veranderingen te kunnen verwerken. Door verhalen 

van medewerkers van de gemeente Amsterdam te bestuderen kan duidelijk gemaakt worden hoe zij 

verbindingen leggen tussen situaties uit het verleden, het heden en toekomstige situaties.  

 

Verhalen zijn alle gesproken of geschreven presentaties van mensen (Polkinhorne, 1988) en kent 

volgens Czarniawska (1998) drie elementen, namelijk: een chronologische ordening/volgorde van 

gebeurtenissen, een actie en een centraal overkoepelend thema. In dit onderzoek komen deze elementen 

respectievelijk op de volgende manier terug:  

• Start chronologische ordening: Start loopbaan bij de gemeente Amsterdam en/of eerste moment 

in tijdlijn wanneer de medewerker kennis maakte met het diversiteitsbeleid van de gemeente 

Amsterdam; 

• Copingstijlen van medewerkers aangaande het diversiteitsbeleid van de gemeente Amsterdam; 

• Diversiteitsbeleid van en de mate van het gevoel van inclusiviteit binnen de gemeente 

Amsterdam. 

Dit mondt uit in de operationalisering van het concept coping, zoals in onderstaand tabel weergeven. 
Tabel 3.4: Operationalisering van het concept ‘coping’  

Chronologische  
Ordening 

 
 
Actie 

Start loopbaan bij de 
gemeente Amsterdam 

(Eerste) kennismaking met 
diversiteitsbeleid van de 
gemeente Amsterdam 

(Eerste) moment van 
schuring met status-quo op 
de werkvloer 

(Eerste) ervaring met 
uitsluiting 

Polariserende coping 
Roddelen 
Conflict zoeken 
Imputatie 

    

Vermijdende coping 
Afhaken 
Negeren 
Thuiswerken  
Overplaatsing van team, 
afdeling 

    

Conformerende coping 
Taalgebruik aanpassen 
Kledingstijl aanpassen 
Haardracht aanpassen 

    

Verbindende coping 
Openheid 
Gesprek aangaan 
Verklarende vragen 
stellen  
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4. Onderzoeksmethoden- en technieken  
Naast een literatuurstudie zal de verhouding tussen sensemaking en een diversiteit en inclusie op de 

werkvloer ook aan de hand van een casus onderzocht worden. Welbeschouwd zullen resultaten uit het 

empirisch onderzoek samen met inzichten uit het theoretisch kader leiden tot de beantwoording van de 

centrale vraagstelling en deelvragen. In dit hoofdstuk zal de methoden en technieken van het 

onderzoek toegelicht worden. In paragraaf 4.1. wordt de benadering van dit empirisch onderzoek en 

het research design onthuld en wordt tevens beargumenteerd waarom voor dit design gekozen is. 

Vervolgens wordt in paragraaf 4.2. de databronnen uitgelicht. Tevens wordt in deze paragraaf een 

overzicht gegeven van de respondenten. Tot slotte beschouwt paragraaf 4.3. de analysemethoden van 

dit onderzoek. 

 
4.1. Onderzoeksbenadering en research design 

In dit onderzoek staat de beleveniswereld van de medewerker centraal. Belangstelling gaat uit naar 

hoe medewerkers zich verhouden tot ambities van de politiek- ambtelijke top rond het thema 

diversiteit en inclusie. Specifiek wordt gekeken naar welke betekenis medewerkers toekennen aan 

deze ambities. Daarnaast wordt ingezoomd op welke manier van denken en doen medewerkers 

passend achten in deze context.  

 

Het doel van dit onderzoek is dan ook dit proces in kaart te brengen op een diepgaande interpretatieve 

manier. In interpretatief onderzoek is het dan ook belangrijk dat de onderzoeker in staat is om zich in 

te kunnen leven in de respondenten, hun taal en context te begrijpen. Bevindingen zullen vervolgens in 

lijn met het theoretisch raamwerk – dat vooraf het onderzoek samengesteld is- geanalyseerd worden in 

hoofdstuk 6. Hiermee kent dit onderzoek een deductieve benadering. Brymans omschrijving van 

deductive theory luidt als volgt (Bryman, 2012: 24): 

‘’The researcher, on the basis of what is known about in a particular domain and of 

theoretical considerations in relation to that domain, deduces a hypothesis (or hypotheses) 

that must then be subjected to empirical scrutiny. Embedded within the hypothesis will be 

concepts that will need to be translated into researchable entities. The social scientist must 

both skillfully deduce a hypothesis and then translate it into operational terms. This means 

that the social scientist needs to specify how data van be collected in relation to the concepts 

that make up the hypothesis.’’. 

 

Echter wordt in kwalitatief liever gesproken van assumpties. De assumpties die uit de literatuurstudie 

voortvloeiden (en de zienswijze van de onderzoeker kleurde), worden in paragraaf  6.3.1. uiteengezet.  

Voor een kwalitatieve benadering is gekozen omdat de meest adequate weg, waarlangs diepgaande 

empirische resultaten te bereiken zijn, een zo veelzijdig mogelijke beschrijving van de belevenis van de 
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respondent is. Kwalitatief onderzoek biedt zo ruimte om slecht gedefinieerde, complexe, diepgewortelde 

en gevoelige onderwerpen aan te snijden (Ritchie, Lewis, Nicholls & Ormston, 2014). Vier overige 

uitgangspunten (van kwalitatief onderzoek) die passen bij dit onderzoek zijn (Boer, Bouwman, Frissen 

& Houben: 1994): 

• De nadruk ligt op de betekenis die die mensen zelf aan hun omgeving toekennen; 

• Om het gedrag van mensen te begrijpen, moet de onderzoeker de objecten zien zoals de actoren 

deze objecten zien. Dit impliceert dat de onderzoeker zich moet kunnen verplaatsten in de 

onderzochten; 

• De onderzoeker probeert zoveel mogelijk begrippen en theorieën uit de werkelijk af te leiden. 

• Behalve een zo accuraat. Mogelijke beschrijving van de werkelijkheid van de objecten te 

schetsen, probeert de onderzoeker ook om die werkelijkheid zo goed mogelijk te begrijpen. 

 

4.1.1. Research design 
Ondanks dat er verschillende opvattingen over kwalitatief onderzoek bestaan, is de meest gangbare 

opvatting dat de onderzoeker in een kwalitatief onderzoek zich openstelt voor wat hij/zij in het 

onderzoeksveld tegen komt (Baarda, 2014). Dit onderzoek vindt plaats in één van de zeven 

Amsterdamse gemeentelijke stadsdelen, namelijk stadsdeel Zuid. Zo spreekt men van een gevalstudie, 

ofwel een case-studie. De casusbeschrijving van dit object volgt in paragraaf 5.1.  

 

Een gevalstudie kent een onderzoeksopzet ‘’that entails the detailed and intensive analysis of a single 

case’’ (Bryman, 2012: 709). Met andere woorden is een gevalstudie een gedetailleerde studie die 

middels een diepgaande analyse ingaat op één onderzoeksobject. Zo een onderzoeksobject kan in de 

context van de hoofdvraag uiteenlopen van één gemeentelijk(e) cluster, afdeling, directie tot één 

gemeente in zijn geheel. In dit onderzoek zal het stadsdeelkantoor Zuid het onderzoeksobject vormen.  

Yin (1994: 13) omschrijft dit research design als volgt:   

‘‘(…) an empirical inquiry that investigates a contemporary phenomenon within its real-life 

context, especially when the boundaries between phenomenon and context are not clearly 

evident. (…) The case study inquiry copes with the technically distinctive situation in which 

there will be many more variables of interest than data points, and as one result relies on 

multiple sources of evidence, with data needing to converge in a triangulation fashion, and as 

another result benefits from the prior development of theoretical propositions to guide data 

collection and analysis.’’ 

 

Tevens biedt een casestudie het voordeel van rijkere details van echte gevallen in hun context (Graaf & 

Huberts, 2006). Daarnaast kent dit onderzoek een cross-sectioneel research design: slechts op één 

tijdsmoment wordt data verzameld. De respondenten zullen niet voor een tweede keer geïnterviewd 

worden binnen de korte onderzoeksperiode. Tevens is de onderzoeksperiode zodanig kort dat 
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respondenten binnen deze periode niet vanzelfsprekend van visie zullen veranderen. Er wordt in 

onderzoek namelijk getracht een dieper inzicht te verkrijgen in diepliggende situaties (uit het verleden) 

die niet gemakkelijk te onthullen zijn, maar wel van invloed zijn op de manier waarop medewerkers 

hedendaags hun realiteit ordenen.  

 

4.2. Databronnen 

Omdat dit onderzoek kwalitatief van aard is, is gekozen voor databronnen die hier het best bijpassen. 

Baarda (2014: 22) beschrijft kwalitatief onderzoek als ‘’onderzoek waarbij problemen in en van 

situaties, gebeurtenissen en personen beschreven en geïnterpreteerd worden met behulp van gegevens 

van kwalitatieve aard, zoals belevingen, ervaringen, betekenisverleningen die verzameld zijn via open 

interviews en/of participerende observatie en/of bestaande documenten’’. In dit onderzoek zijn de 

volgende databronnen gebruikt om antwoord te geven op de empirische deelvragen: interviews, 

documentenanalyse en observaties. 

 

4.2.1. Interviews 
In dit onderzoek vormen interviews de voornaamste databron. Middels (semigestructureerde) interviews 

is getracht om diepgaande inzicht te verkrijgen in de beleveniswereld van de medewerker en hoe deze 

medewerker hier betekenis aangeeft. Semigestructureerd interviewen is een kwalitatief 

onderzoeksmethode waar het interview geleid wordt door de interviewer, met vooraf bedachte vragen 

of topics, om antwoord te kunnen krijgen op een wederom vooraf bedachte hoofdvraag (Bryman, 2012). 

Het is belangrijk dat de interviewer de respondent voldoende tijd en ruimte biedt om zelf een ingeving 

te maken. Daarnaast is het, als interviewer, van belang om suggestieve vragen te vermijden. Door via 

diepgaande interviews het gesprek aan te gaan met de respondenten, verkrijgt ik als onderzoeker inzicht 

over datgeen dat aan het oppervlak niet vanzelfsprekend te zien is. 

 

In totaal zijn er zestien interviews afgelegd. De duur van deze interviews varieert van 50 minuten tot 

105 minuten. Een deel van respondenten zijn benaderd via een algemene oproep op de intranetpagina 

van het stadsdeel. Het volledige intranetbericht is terug te lezen in bijlage 1. In deze oproep is op een 

uitnodigende manier een oproep geplaatst om deel te nemen aan dit onderzoek. Medewerkers van 

stadsdeel Zuid konden met een mailtje hun interesse blijken. Dit is zeven keer gebeurd. Een van de 

zeven medewerkers heeft drie andere respondenten aangedragen voor dit onderzoek. Daarnaast zijn zes 

medewerkers van het stadsdeel benaderd door de onderzoeker zelf, omdat zij deel uitmaken van de 

geformeerde projectgroep. Onderstaand tabel weergeeft de samenstelling van de groep van 16 

respondenten weer. 
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Tabel 4.2.1a: Overzicht respondenten 

Respondent40 Functie naar hiërarchiek Sekse 

I.  Teammanager Man 

II.  Teammanager Vrouw 

III.  Coördinator Man 

IV.  Coördinator Vrouw 

V.  Projectleider Man 

VI.  Ondersteuner Vrouw 

VII.  Ondersteuner Vrouw 

VIII.  Ondersteuner Man 

IX.  Stadsdeelmedewerker Man 

X.  Stadsdeelmedewerker Man 

XI.  Stadsdeelmedewerker Man 

XII.  Stadsdeelmedewerker Vrouw 

XIII.  Stadsdeelmedewerker Vrouw  

XIV.  Stadsdeelmedewerker Vrouw  

XV.  Stadsdeelmedewerker Vrouw 

XVI.  Stadsloketmedewerker Vrouw 

 

Om vergelijkbaarheid van bevindingen uit verschillende interviews te waarborgen, is een 

interviewstructuur aangehouden. Deze structuur loopt in lijn met het operationaliseringsmodel, dat in 

paragraaf 3.4 reeds is geïntroduceerd.  
Tabel 4.2.1b: Toepassing van het operationaliseringsmodel 

Chronologische  

Ordening 

 

 

Actie 

Start loopbaan bij de 

gemeente 

Amsterdam 

(Eerste) kennismaking 

met diversiteitsbeleid van 

de gemeente Amsterdam 

(Eerste) moment van 

schuring met status-quo 

op de werkvloer 

(Eerste) ervaring 

met uitsluiting 

Polariserende coping     

Vermijdende coping     

Conformerende 

coping 

    

Verbindende coping      

 

 

 

                                                 
40 N.B.: in het resultatenhoofdstuk wordt in willekeurige volgorde verwezen naar de respondent. Dit komt op geen enkele manier overeen 
met deze volgorde. Dit is gedaan om anonimiteit van de respondenten en vertrouwelijkheid van het onderzoek te waarborgen. 
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Voor elke fase is gekeken welke copingstijl domineert. Per copingstijl worden een aantal indicatoren 

aangehouden, hetzij voor: 

• Polariserende coping: roddelen, conflict zoeken, imputatie, wij-zij denken, instandhouding van 

het conflict, zelf verklaringen bedenken ten nadele van ‘de tegenpartij’;  

• Vermijdende coping: afhaken, negeren van het conflict, thuiswerken, ander onderwerp 

aansnijden;  

• Conformerende coping: (onwillig) taalgebruik aanpassen, kledingstijl aanpassen, haardracht 

aanpassen;  

• Verbindende coping: openheid, gesprek aangaan, verklarende vragen stellen, streven naar 

conflictoplossing.  

 

Ook is er in elk interview de volgende thema’s bevraagd: 

• Verwachtingen van de implementatie van het diversiteitsbeleid; 

• Begripsdefinitie inclusie; 

• Leiderschap; 

• Werkcultuur;  

• Sociale veiligheid.  

 

Om een volledig inzicht te krijgen in de structuur van het interview, verwijs ik u graag door naar het 

overzicht met interviewtopics (in bijlage 2 te vinden) 

 

4.2.2. Documentenanalyse en observaties 
Documentenanalyse en observaties fungeren in dit onderzoek als aanvullende, databronnen. Het inzetten 

van deze aanvullende databronnen heeft bijgedragen aan het ontwikkelen van een beter begrip van de 

context waarin het onderzoek zich bevindt. Middels een documentenanalyse zal het programma en 

beleidsstuk Amsterdam Inclusieve Organisatie (2015-2019) geanalyseerd worden. Zo krijgt de 

onderzoeker inzicht in welke beleidsuitkomsten nagestreefd worden en wat de context is van het 

fenomeen dat onderzocht wordt. Daarnaast zijn ook bestuurlijke opdrachten die van invloed zijn geweest 

op de totstandkoming van dit beleidsstuk geanalyseerd en is een blik geworpen op de rapportage van 

het medewerkerswaarderingsonderzoek. Onderstaand tabel weergeeft een overzicht van de documenten 

die zijn geanalyseerd. 
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Tabel 4.2.2: Overzicht van de geanalyseerde documenten 

 Document Uitgifte  

1.  Definitieve aanpak Amsterdam Inclusieve Organisatie 2015 – 2019 Gemeente Amsterdam, d.d. 9 oktober 

2015 

2.  Amsterdam inclusieve arbeidsmarkt: bestuursopdracht Gemeente Amsterdam, d.d. 16 

december 2014 

3.  Medewerkerswaarderingsonderzoek (2017|. Groepsrapportage. 

Gemeente Amsterdam. Stadsdeelorganisaties. Stadsdeel Zuid 

InternetSpiegel in samenwerking met 

Effectory, d.d. mei 2017 

4.  Medewerkerswaarderingsonderzoek (2018). Groepsrapportage. 

Gemeente Amsterdam. Stadsdeelorganisaties. Stadsdeel Zuid 

InternetSpiegel in samenwerking met 

Effectory, d.d. mei 2018 

 

Observaties dienen ter inspiratie en aanvulling tijdens de interviews. Als stagiaire bij de gemeente 

Amsterdam neem ik als het ware deel aan de beleveniswereld van de respondenten. Het doel van de 

observaties is om zo dicht mogelijk bij de natuurlijke (werk)omgeving van de respondenten te blijven.  

Dit biedt de mogelijkheid dat de onderzoeksdata ook zal bestaan uit informele gesprekken met 

de medewerkers van stadsdeel Zuid, bijvoorbeeld tijdens de lunch. Zo zal ik in mijn onderzoekerrol 

tijdens de observaties luisteren naar wat er gezegd werd, vragen stellen en daar notities van maken. Zo 

is dit empirisch onderzoek ook een etnografie. Bryman (2012: 711) beschrijft etnography als: ‘’a 

research method in which the researcher immerses him- or herself in a social setting for an extended 

period of time observing behaviour, listening to what is said in conversations both between others and 

with the fieldworker, and asking questions’’.  

 

4.3. Data-analyse, betrouwbaarheid en validiteit 

Na afloop van observatiedagen zal aan de hand van gemaakte aantekeningen en het memorie een 

observatieverslag worden geschreven. Tijdens de interviews zijn geluidsopnames gemaakt (mits de 

respondent toestemming geeft). Deze opnames zullen achteraf uitgeschreven worden, ofwel 

getranscribeerd worden. In de gevallen dat de respondent niet instemt met geluidsopname van het 

interview, is door het opschrijven steekwoorden belangrijke bevindingen bijgehouden. Na afloop van 

deze interviews is getracht een zo compleet mogelijk verhaal te maken van de steekwoorden.  

 

Uiteindelijk bestaat de te analyseren data uit een verzameling van gespreksfragmenten, 

observatieverslagen en documentverslagen. Vervolgens moet de data via twee stappen worden 

geordend.  

• Met de eerste stap streeft de onderzoeker naar datareductie door open te coderen: data wordt 

gereduceerd door fragmenten in labels te samenvatten. In dit labelingsproces is het van belang 

om zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke tekst te blijven en interpretaties van de onderzoeker 

te vermijden (Baarda, 2014). Bryman (2012: 709) noemt dit proces ook wel coding. In een 
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kwalitatief onderzoek wordt coding benaderd als ‘’the process of whereby data are broken down 

into component parts, which are goven names.’’  

• De tweede stap is selectief coderen. Bij selectief coderen wordt opnieuw stil gestaan bij de 

onderzoeksvraag en het onderzoeksdoel (Baarda, 2014). Bryman (2012: 569) vertaalt selective 

coding als ‘’the procedure of selecting the core category, systematically relating it to other 

categories, validating those relationships and filling in categories that need further refinement 

and development’’. 

Ondanks dat ik mij als onderzoeker volledig zal openstellen voor wat ik tegenkom in het onderzoeksveld 

en hiervan probeer te leren, zal ik toch te maken krijgen met biases of vooroordelen. Deze vooroordelen 

zullen bewust of onbewust meespelen in het proces van data analyse. Het doel van kwalitatieve data 

analyse is vooral leren het ontdekken en leren van de data (Baarda, 2014). Toch zal de data-analyse 

beïnvloedt wordt met mijn interpretatie van de beleveniswereld van de respondenten. Met andere 

woorden: de manier waarop ik kijk naar hun werkelijkheid beïnvloedt de resultaten van het onderzoek 

en ondermijnt de waardenvrijheid van het onderzoek. Deze manier van onderzoek doen past bij de 

interpretatieve epistemologische stroming van sociaal onderzoek doen. 

Om waardevrijheid en objectiviteit te stimuleren in een onderzoek is het volgens Lincoln & Guba (1986) 

van belang om verantwoording af te leggen. Hiermee kan de lezer overtuigd worden van dat het 

onderzoek trustworthy is.  

De interne validiteit, externe validiteit, betrouwbaarheid en objectiviteit van het onderzoek vallen 

hieronder. Interne validiteit gaat over geloofwaardigheid van een onderzoek. Om de geloofwaardigheid 

van het onderzoek te waarborgen is gekozen voor een etnografisch onderzoek: een onderzoek waar 

respondenten niet uit in een gemaakte setting worden bestudeerd, maar in hun eigen natuurlijke setting 

(Bryman, 2012: Baarda, 2014).  

De externe validiteit gaat over de overdraagbaarheid van het onderzoek. De mate waarin resultaten van 

het onderzoek toepasbaar zijn in andere contexten. Externe validiteit is echter moeilijk te waarborgen in 

een case-studie (Bryman, 2012). 

Betrouwbaarheid en authencity gaat over de vraag in hoeverre een meting onafhankelijk is van toeval 

(Bryman, 2012). Toeval hangt af van onder ander het gebruikte metingsinstrument, de onderzochte 

persoon, de omstandigheden en de onderzoeker. Onduidelijke interviewvragen, het gebruik van jargon 

en miscommunicatie tussen de onderzoeker en de onderzochte persoon kunnen leiden tot antwoorden 

en resultaten die toeval gebonden zijn. Om dit risico te overbruggen kan een onderzoeker bijvoorbeeld 

eenzelfde vraag op verschillende manieren stellen. Daarnaast is om de geldigheid van de resultaten van 

het onderzoek te vergroten gebruik gemaakt van het principe van de triangulatie. Triangulatie is het 
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gebruik van meer dan één onderzoeksmethode om onderzoeksresultaten dubbel na te gaan (Bryman, 

2012: Baarda, 2014: Boer et al., 1994).  Hiermee wordt de case vanuit meerdere invalshoeken bekeken 

en worden ook meerdere databronnen gebruikt. Zo wordt er in dit onderzoek interviews afgelegd, 

observaties uitgevoerd en vindt een documentenanalyse plaats. Echter is binnen één databron ook een 

vorm van triangulatie mogelijk (Baarda, 2014). De onderzoeker kan bijvoorbeeld interviews houden 

met het management, de medewerkers en het ondersteunend personeel. Ook hier is sprake van in dit 

onderzoek (zie tabel 4.3).  
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5. Onderzoeksresultaten 
Dit hoofdstuk van deze thesis beschouwt de onderzoeksresultaten van deze casestudie. Allereerst 

introduceert paragraaf 5.1 een casusbeschrijving. Vervolgens beschrijft paragraaf 5.2 een selectie van 

de bevindingen met betrekking tot ervaringen en gevoelens op verschillende tijdsmomenten. Paragraaf 

5.3 gaat verder en beschrijft bevindingen die concrete acties van respondenten aankaarten. Paragraaf 

5.4 omschrijft bevindingen die de organisatiecultuur van het stadsdeel/de gemeente karakteriseert. 

Slotparagraaf 5.5 sluit het hoofdstuk af met een opsomming van de hoofdbevindingen.  

 

5.1. Casusbeschrijving: stadsdeel Zuid, gemeente Amsterdam 

Zoals in het voorafgaand hoofdstuk is vermeld, vond het empirisch onderzoek plaats op stadsdeel 

Zuid. Stadsdeel Zuid is één van de zeven stadsdelen van de gemeente Amsterdam in de provincie 

Noord-Holland. De zeven stadsdelen hebben elk een eigen dagelijks bestuur en stadsdeelcommissie en 

vormen de schakel tussen de stad en het stadhuis. Ook fungeren deze als de ‘ogen en oren' van het 

gemeentebestuur in een stadsdeel.41 Stadsdelen richten zich voornamelijk op de uitvoering van 

stedelijk beleid. Een groot aandeel van de ambtenaren werkzaam op een stadsdeel zijn dan ook veelal 

op de Amsterdamse straten te zien. Denk hierbij aan de veegdienst, het groenonderhoud, handhaving 

en de afvaldienst. Ook bij zwembaden, begraafplaatsen en sporthallen zijn stadsdeelambtenaren 

werkzaam.  

 

De ambtenaren die in de stadsdeelkantoren werken, richten zich op taken op het gebied van 

vergunningen, toezicht en het uitvoeren van stedelijk beleid in de wijken. Door goed op de hoogte te 

blijven van wat er speelt in het stadsdeel, kunnen stadsdelen maatwerk toepassen om het stedelijk 

beleid uit te voeren. Zo werken stadsdelen, maar ook andere organisatieonderdelen van de gemeente 

Amsterdam, gebiedsgericht. Ook heeft elk stadsdeel een stadsloket waar Amsterdamse burgers terecht 

kunnen voor burgerzaken zoals het verlengen van een paspoort of de aangifte van een geboorte. 

Ambtenaren die deze loketten bemannen zijn medewerkers van Dienstverlening en Informatie.42 

 

Elk stadsdeel staat ambtelijk onder leiding van één stadsdeelsecretaris, ofwel een algemeen 

stadsdeeldirecteur. De stadsdeeldirecteur van Zuid is sinds mei 2017 Maaike Smeels. Dit was rond de 

periode dat het gemeentelijke bestuurlijk stelsel veranderende. Met deze bestuurlijke verandering werd 

bepaald dat de uitvoering bijna volledig centraliseerde. ’’Wij doen de bestellingen, in plaats van dat 

we zelf het brood bakken. Om in de metafoor te blijven: dan moet je ervoor zorgen dat je 

boodschappenlijstje klopt.’’, aldus Maaike Smeels.43 

 

                                                 
41 Stadsdelen. Via https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/stadsdelen/  
42 Stadsdelen. Via https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/organisatie/stadsdelen/  
43 Interviewverslag ‘In gesprek met Maaike Smeels’. Via interne bron van de gemeente Amsterdam (niet verspreidbaar) 
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Als stadsdeeldirecteur ben je onder andere eindverantwoordelijk voor de aansturing van de ambtelijke 

organisatie, het adviseren en ondersteunen stadsdeelbestuur en het verandermanagement binnen het 

stadsdeel in een complexe bestuurlijke omgeving. Om daadwerkelijk te weten wat er in de organisatie 

speelt, wordt jaarlijks via een medewerkerswaarderingsonderzoek (mwo) gemeten wat medewerkers 

ervaren op het gebied van werkplezier, loyaliteit en bevlogenheid, werkzaamheden, leiderschap, 

sociale veiligheid en meer. Het uitgangspunt van het mwo is dat een organisatie(deel) pas optimaal 

kan presteren als zij de juiste medewerkers hebben en deze medewerkers zowel willen als kunnen 

presteren.  

 

Stadsdeel Zuid is een relatief nieuw stadsdee. In 2010 is dit stadsdeel ingesteld en vormt sinds toen 

een samenvoeging van de voormalige stadsdelen Oud-Zuid en Zuideramstel. Stadsdeel Zuid heeft in 

totaal 324 medewerkers. Dit zijn zowel medewerkers van de gemeente Amsterdam als medewerkers 

die op basis van uitzendcontracten bij het stadsdeel werken. De verhouding tussen man en vrouw 

binnen het stadsdeel wordt in onderstaand tabel weergeven. Daarnaast is de verdeling in 

leeftijdscohort ook te zien. 
Tabel 5.1: Details personeelsbestand stadsdeel Zuid, peildatum 1 februari 2019 

Geslacht Leeftijdcohort Totaal aantal medewerkers 

M 15-24 2 

  25-34 20 

  35-44 38 

  45-54 64 

  55-60 34 

  >=60 33 

Totaal M   191 

V 25-34 19 

  35-44 41 

  45-54 41 

  55-60 16 

  >=60 16 

Totaal V   133 

Eindtotaal   324 
(Bron: personeelsbestand stadsdeel Zuid, peildatum 1 februari 2019)44 

 

Van de 205 interne medewerkers hebben in 2018 140 medewerkers het mwo ingevuld. Dat is een 

respons van 68,3 procent, een daling van vijf procent ten op zichte van het jaar 2017. In 2017, het jaar 

                                                 
44 Dit betreft een interne bron 
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dat Maaike Smeels optrad als stadsdeeldirecteur, was een van de speerpunten dat voortvloeide uit het 

mwo sociale veiligheid op de werkvloer. Signalen waaruit blijkt medewerkers zich niet veilig voelen 

op de werkvloer luiden als volgt: 

 Medewerker I: 

‘’RESPECT, EERLIJKHEID: RESPECT BESTAAT NIET ALS 1 VAN DE PARTIJNEN 

ANGST HEEFT DIT PUNT ZAL NOOIT PLAATS VINDEN WANT WERKNEMERS MOGEN 

NIET ALLES WETEN. IK LEEF MET ANGST VANDAAR DAT IK OOK GEEN RESPECT 

GEEF EERLIJK WORDT ZWAAR AFGESTRAFT EN ABSOLUUT NIET 

GEWAARDEERD!!!!!’’  

 

Medewerker II 

‘’Betere sfeer creëren binnen het team. Is op dit moment los zand. Sommige worden te veel 

beïnvloed door paar collega's. En als ze wat zeggen worden ze later afgebrand. Denk dat we 

als afdeling meer activiteiten moeten gaan doen zodat de sfeer en het vertrouwen onderling 

beter wordt.’’ 

 

Medeweker III: 

‘’Totaal niets meer ben leeg en verlaat het stadsdeel met zwaar tegenzin. Helaas heb ik geen 

andere opties als ik totaal niet welkom ben!!!! Laat dat duidelijk zijn’’. 

 

Medewerker IV: 

‘’Is geen veilige omgeving, laatst nog een incident waardoor ik me heel onveilig voelde. 

Andere manier van met elkaar omgaan, uitgaan van vertrouwen in plaats van afrekencultuur, 

meer begrip en minder regels, regels, regels. De praktijk is weerbarstiger dan het papier 

waarop alles altijd wel klopt en volgens planning kan verlopen.’’45 

 

Met de entree van Maaike Smeels als algemeen directeur van het stadsdeel werd het streven dergelijke 

signalen in het verleden te laten. De directeur maakt zich zo hard voor ‘inclusief leiderschap’. 

Inclusief leiderschap betekent in deze context dat leidinggevenden door de hele organisatie bijdragen 

aan een inclusieve werkcultuur, verschillen als kracht benutten en een open werksfeer waarin elke 

medewerker optimaal haar of zijn talent kan inzetten bevorderen. Inclusief leiderschap is tevens één 

van de drie hoofddoelen van de aanpak ‘Amsterdam Inclusieve Organisatie ‘2015-2019)’. Daarnaast 

bepaalt deze aanpak het volgende:  

‘’De aanpak gericht op diversiteit en inclusie wordt daarom voor de komende jaren aangevuld 

met acties gericht op het creëren van inclusief leiderschap en een inclusieve werkcultuur. Het 

                                                 
45 Medewerkerwaarderingsonderzoek. (mei 2017). Groepsrapportage Gemeente Amsterdam. Stadsdelen Stadsdeel Zuid.  
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streven is een cultuur waarin iedereen het belang van inclusie vanuit intrinsieke motivatie 

voelt. De belangrijkste voorwaarden om een organisatie meer divers te maken en te houden, 

hebben immers vooral te maken met cultuur en leiderschap. Dat betekent dat aan de ene kant 

effectief en innovatief (en soms onorthodox) gehandeld moet worden om de 

arbeidsparticipatie van bepaalde groepen (jongeren, mensen met een arbeidsbeperking, 

vrouwen en mensen met een niet- westerse herkomst) te verhogen. En aan de andere kant dat 

er gewerkt moet worden aan een inclusieve en tolerante organisatiecultuur waarbij 

verschillen van allerlei aard juist worden benut ten behoeve van kwaliteit.’’46 

 

Om haar inclusief leiderschap uit te stralen naar haar medewerkers neemt Smeels een open houding 

aan en is zij in de beginperiode van haar leiderschap in gesprek gegaan met de medewerkers van Zuid. 

Deze gesprekken hadden het thema ‘’prettig werken op Zuid’’. Samen met de resultaten van het mwo 

2017 is geconcludeerd dat niet elke medewerker zich prettig voelt op de werkvloer.  

 

Sindsdien is op zachte wijze getracht aandacht te besteden aan het thema inclusie op Zuid. Echter is in 

het voorjaar van 2019 besloten voor een hardere aanpak. Om hier meer ‘handen en voeten aan te 

geven’ is een projectleider aangesteld voor de implementatie van de aanpak Amsterdam Inclusieve 

Organisatie. De implementatie van de aanpak zal een traject zijn van ten minste zes maanden met als 

startdatum maart 2019. In dit empirisch onderzoek onderzocht hoe medewerkers omgaan met deze 

ambities en welke betekenis zij hieraan geven.  

 

5.2. Chronologische ordening van gebeurtenissen 

Deze paragraaf bespreekt bevindingen op het gebied van gebeurtenissen naar chronologische 

ordening. Respectievelijke komen de volgende thema’s aanbod in deze paragraaf: start van de 

loopbaan bij de gemeente Amsterdam, kennismaking met diversiteitsbeleid van de gemeente 

Amsterdam, discontinuïteit op de werkvloer en ervaringen met uitsluitingsmechanismes op de 

werkvloer.  

 

5.2.1. (Start) loopbaan bij de gemeente Amsterdam 

In dit onderzoek zijn medewerkers van stadsdeel Zuid gesproken, waarvan het startpunt van hun 

loopbaan bij de gemeente Amsterdam variëren van vierentwintig jaar geleden tot een kwartaal 

geleden. De meeste respondenten zijn hun carrière niet bij dit stadsdeel begonnen en kennen hun 

oorsprong elders binnen de gemeente. Zo vertelt een respondent:  

                                                 
46 Definitieve aanpak Amsterdam Inclusieve Organisatie 2015-2019. 6 oktober 2015, pagina 9.  Via 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2015-93744.html 
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‘’Ik ben al zo’n 10 a 12 jaar werkzaam bij de gemeente Amsterdam en ik heb in deze 10 jaar 

op vijf verschillende plekken mogen werken. Toen ik 1,5 a 2 jaar geleden van mijn vorige 

werkplek bij Zuid terecht kwam was dit echt een cultuurshock. Maar dat zit meer in de 

werkwijze denk ik. Ik ben heel erg gewend om op hoge bestuurlijke en politieke druk te 

presteren en toen ik hier terecht kwam had ik zoiets van ‘oke zijn we hier aan het chillen 

ofzo?’’  

 

Een ander respondent meent: 

‘’Ik werk al 10 jaar voor de gemeente en ik werk ongeveer 4,5 jaar bij stadsdeel Zuid. Daarvoor 

werkte ik in commerciële wereld, maar ik was toen wel al maatschappelijk betrokken bij een 

stichting.  Ik moest 10 jaar geleden erg wennen aan de cultuur binnen de gemeente, vooral de 

hoge mate van vaagheid was moeilijk. En dat merk je nu eigenlijk nog steeds. Soms zie je nog 

steeds dat ’doen om gewoon te doen’ zonder dat je precies weet waar je het voor doet ‘’ 

 

Waar een medewerker ‘vandaan komt’ is erg relevant voor de wijze waarop de medeweker de 

bestaande situatie ervaart. Dit omdat het mede bepaalt welke betekenis men verleent aan de huidige 

gang van zaken. De meeste respondenten begonnen hun carrière bij de gemeente in de laatste jaren 

van hun tweede decennium. Hiermee wordt verwezen naar de levenswijze tussen de 26 en 30 jaar. Een 

respondent startte haar loopbaan bij de gemeente Amsterdam op haar 23ste en vertelt:  

‘’ Ik voel me niet zo zeer geremd in mijn werkzaamheden, maar het is wel zo dat hoe verder je 

van de norm af staat hoe lastiger het wordt. Bij de gemeente kwam ik binnen toen ik 23 was. 

Dus ik was altijd de jongste, dus ook de minst ervaren en daarbovenop ben ik ook nog een 

donkere vrouw. Ik merkte al heel snel dat als ik hier vooruit wou komen of iets wou bereiken 

dan moest ik heel hard werken. Ik moet misschien zelfs twee keer zo hard werken. En dat 

herken ik erg uit mijn jeugd. Ik ben een dubbelbloedje, dus het is mij aangeleerd dat (omdat ik 

er nou eenmaal anders uitzie) dat betekent dat ik mezelf soms extra moet bewijzen. Dat is niet 

de juiste manier om iemand te stimuleren, maar er zit zeker een kern van waarheid in. En 

meteen toen ik bij de gemeente kwam werken, had ik dat gevoel: ik wist meteen als ik dat niet 

doe, dan kom ik nergens.’’ 

 

Bijna alle respondenten herkennen de norm die in de laatste quote genoemd wordt. Onafhankelijk van 

de plek waar en het moment wanneer de medewerker zijn loopbaan bij de gemeente begon, wordt een 

eenstemmige norm in het personeelsbestand herkend, namelijk een hetero witte man op middelbare 

leeftijd met ruime werkervaring. Zo vertelt een respondent:  

‘’Mijn carrière begon bij stadsdeel Noord als junior beleidsadviseur. En daar kon ik mij 

bezighouden met onderwijskwesties. Wat mij in Noord opviel is dat daar veel mensen werken 

die daar al heel lang werken. En dat heeft er mee te maken dat in Noord veel medewerkers uit 
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de kop uit Noord-Holland komen en op banen zitten die je in de provincie niet snel vindt en in 

de stad wel. Omdat ze in hun eigen woonplaats niet dezelfde functie te vinden was, bleven zijn 

in Noord werken. En je kreeg daardoor wel medewerkers die in vaste patronen blijven denken. 

Daar was het ook normaal dat de mensen die daar het langst werken, ook het meest te zeggen 

hadden en dat is overal binnen de gemeente wel zo. In het begin vond ik het ook erg lastig om 

te aarden, omdat je niet altijd op één lijn zit met je collega’s. Maar op een gegeven moment 

was er een jongerenclub opgericht: the young professionals Noord. Pas vanaf dit moment kon 

ik met gelijk stemmige ambtenaren aan de slag met bepaalde kwesties en herkende ik mezelf in 

andere collega’s.’’  

 

Het niet behoren tot de dominante groep, heeft een negatief effect op het thuisgevoel van medewerkers 

binnen de organisatie. Een quote waaruit dit blijkt, luidt als volgt: 

 ‘’Ik voelde me niet direct thuis als nieuwe jonge gekleurde ambtenaar, maar ik voelde me ook 

niet ongemakkelijk. Ik voelde me niet thuis, omdat ik geen herkenning zag. Het was gewoon 

vrij wit. Als ik gekleurde mensen tegenkwam, was sporadisch her en der. En dan dacht ‘oh er 

zijn er wel een paar’. Ik keek de kat uit de boom, leerde mijn collega’s beter kennen en voelde 

me steeds meer op mijn gemak. Maar ik weet zeker dat ik helemaal los kwam toen er een 

Marokkaans meisje werd aangenomen en ze ook nog een hoofddoek droeg. Ondanks dat zij 

erbij kwam en we nu met z’n tweeën waren, deed dit niet veel met de groepsdynamiek. Want 

wat doen twee personen nou in heel wit team? Of afdeling’’ 

 

Echter gaf één respondent aan al zo gewend te zijn aan aanpassingen naar de Nederlandse normen en 

waarden, dat dit niet meer als vervelend ervaren wordt. De respondent legt dit op de volgende wijze 

uit: 

‘’Mijn ouders zijn politieke vluchtelingen en ik wist dat pas toen we in Nederland waren. In 

mijn moederland zijn we dus heel lang niet ons zelf geweest. In [land van herkomst] deden we 

dus altijd alsof we tot de meerderheidsgroep behoorden: we spraken hun taal en gingen ook 

naar hun scholen. We behoorde tot een bevolkingsgroep die in [land van herkomst] een 

minderheidsgroep was en ook als vijand gezien werd door de meerderheidsgroep. Maar dat 

realiseerde ik mij pas toen we in Nederland waren. Mijn ouders vertelden me toen dat we 

vanaf nu in Nederland wonen en onthulden toen pas onze ‘ware aard’ om het zo maar te 

noemen. Maar toch moest ik me ook in de Nederlandse samenleving aanpassen. De eerste 

jaren in Nederland werd sterk benadrukt dat ze ons wel aardig moesten vinden. Omdat we 

anders niet mochten blijven. Ik was altijd ‘on my best behaviour’, want ik dacht als we dat niet 

doen, dan moeten we misschien terug naar [land van herkomst]. Dit begon allemaal in de 

beginfase van mijn tienerjaren, maar ik ben er altijd aan vast blijven houden. Ook op de 

middelbare school, mijn bijbaantje en ook hier. Want ook hier zijn we in de minderheid en 
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heerst de Nederlandse cultuur. […] Maar ik vond het ook niet erg of zo toen ik hier net begon. 

Ik nam het niet mee naar huis. Want ik wist zodra ik de deur om 17.00 uur uitloop, kan ik alles 

wat hier gebeurt achter me laten.’’ 

 

Slechts één respondent heeft een situatie gekend waar deze norm niet voor opgaat en dit draagt ook bij 

aan het thuisgevoel van de medewerker:  

‘’Wat ik nooit zou vergeten is toen ik stageliep in stadsdeel Zuid-Oost, toen ging een wereld 

voor me open. Ik was zo verbaasd over het groot aantal donkere mensen die daar werkt. Ik 

ben zelf niet opgegroeid in Amsterdam dus dat zoiets kon was voor mij zo bijzonder. Ik was 

helemaal blij en ik voelde me echt op mijn plek bij de gemeente. De eerste dag van mijn stage 

is dan ook de drijfveer geweest om bij de gemeente Amsterdam te werken. Omdat ik mij 

herkende in de medewerkers die naar werken. Dit was rond 1996 he, ik was altijd gewend 

‘oke ik ga nu naar een bepaalde instelling en ik moet mij zelf nu op een bepaalde manier ge 

dragen en de werkelijke ik uitzetten’.  Ik kon mezelf dan weer pas aan zetten als ik thuis was. 

Deze plek was de eerste keer dat ik het gevoel had dat ik dit niet meer hoef te doen. Dat stukje 

heeft ervoor gezorgd dat ik vandaag de dag hier werkzaam ben’’  

 

Ondanks dat de norm van de hetero witte man op middelbare leeftijd nog steeds geldt, menen 

respondenten dit in de loop van hun carrière wel zien veranderen. Steeds meer is er ruimte gecreëerd 

voor de homoseksuele man. Zo vertelt een respondent:  

‘’In het begin van mijn carrière, dus laten we zeggen de eerste drie-vier jaar, heb ik alleen 

maar mannelijke heteroseksuele managers gehad. Allemaal witte mannen met grijs kleurend 

haar. En ik kende ook alleen dat type soort leidinggevenden. Maar op gegeven moment kreeg 

ik een homoseksuele manager en hij was ook erg open over zijn geaardheid. En heel gek: 

maar pas toen ik hem als leidinggevende kreeg, viel me op dat er best wel veel homoseksuelen 

werkzaam zijn bij de gemeente. Of dit via een soort beleid ging, durf ik niet te zeggen hoor. 

Maar ik heb wel het gevoel dat homo’s nu volledig geaccepteerd zijn in hun waardigheid. Veel 

meer dan vrouwen. Als je een vrouw tegenover een homoseksuele man zet, ben ik van mening 

dat het de vrouw is die zich nog steeds moet bewijzen en niet de homoseksuele man. En dat zie 

je ook gebeuren he, bijvoorbeeld in de doorstroom naar hogere functies.’’ 

 

5.2.2.  (Eerste) kennismaking met diversiteitsbeleid van de gemeente Amsterdam 

Onder de respondenten was er een klein aantal medewerkers die op de hoogte zijn van het 

gemeentelelijk diversiteitsbeleid van Amsterdam. Dit is grotendeels te wijten aan het een groot aantal 

ambtenaren in hun functie niet in aanraking komen met het gemeentelijk diversiteitsbeleid. Zo menen 

verschillende respondenten: 
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Respondent I stelt: 

‘Ik ben me niet bewust van dat we de gemeente Amsterdam een P&O diversiteitsbeleid 

uitvoert. Binnen de gemeente? Nee dat wist ik niet. Ik vind wel dat je als ambtelijke 

organisatie een afspiegeling moet vormen van je burgers en ik denk niet dat we dat op dit 

momentzijn als gemeente. Maar niet alleen als ambtelijke organisatie hoor. Ziekenhuizen, 

scholen noem maar op, want uiteindelijk werken we allemaal voor de Amsterdammer’’. 

 

Respondent II geeft aan: 

‘’Ik werk al jaren bij de gemeente en heb nog nooit van het diversiteitsbeleid gehoord. Ik zit 

niet in de P&O wereld en ik heb echt geen idee hoe dat zit. Wel weet ik dat er mechanisme 

bestaat dat je mensen aanneemt die op jou lijken. Dus als de top alleen wit en mannelijk is, 

dus homogeen, dan is het toch niet gek dat de nieuwe toppers er ook zo uit ziet’’. 

 

Respondent III stelt: 

‘’Ik weet wel dat de gemeente een diversiteitsbeleid voert, maar daar krijg ik in mijn dagelijkse 

werkzaamheden heel weinig mee te maken. En daarom betwijfel ik ook de oprechtheid van zulke 

stukken. Het lijkt wel alsof ze dat doen om aan de buitenwereld te laten ze dat ze ook iets doen’’.  

 

Indien men wel inhoudelijk op de hoogte is van het diversiteitsbeleid, hangt dat samen met: 

a) Inhoudelijke werkzaamheden van de medewerker.  

Respondent IV stelt: 

‘’Diversiteitsbeleid van de gemeente kwam ik al aan het begin van mijn carrière mee in 

aanraking. Dat was 10 jaar geleden. Dat was toen in de vorm van arbeidscommunicatie van 

de gemeente. Dat team hield zich toen erg bezig met vragen zoals hoe kunnen we er nou voor 

zorgen dat andere groepen zich aangetrokken voelen om bij de gemeente Amsterdam te willen 

werken dan de usual suspects. Dus was toen al erg actueel.’’ 

 

Respondent V geeft aan: 

‘’Met het programma ‘Inclusieve arbeidsmarkt’ is de eerste keer toen ik hoorde van het 

diversiteitsbeleid van de gemeente Amsterdam. Ik weet niet meer hoe lang geleden dat was, 

maar dat is zeker een paar jaar terug. Dat was toen erg gericht op ja mindervalide personen 

een kans geven binnen de gemeente Amsterdam. Ik heb hier zelf ook een rol in gespeeld en 

bijgedragen aan het werven van een collega in een rolstoel. Wat ik toen merkte is dat de wil er 

wel was, maar dat in het proces veel administratieve belemmeringen waren.’’ 

 

b) Vacatureteksten van de gemeente Amsterdam 

Respondent VI vertelt: 
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‘’Ik heb ooit zo’n formuliertje moeten invullen bij mijn sollicitatieprocedure. Dus zo’n 4 jaar 

geleden. Toen moest ik aangeven of een van mijn ouders niet in Nederland is geboren. Ik vond 

het raar dat ik dat moest invullen, maar dat heb ik maar wel gedaan. Ik dacht destijds dat ik 

daar een voordeel aan kon hebben, omdat er bij gelijke geschiktheid dan voorkeur geven kan 

worden aan iemand met een migratieachtergrond. Ondanks dat ik het als een kans zag, had het 

voor niet perse gehoeven voor mij’’ 

 

Respondent VII stelt: 

‘’Onder elke vacaturetekst staan een paar standaardzinnen die zouden moeten uitstralen dat 

wij een inclusieve organisatie zijn en dat wij er naar streven een zo’n diverse pool met 

kandidaten te werven. En elke keer denk ik wat is dat toch voor slogan. Talent als basis, 

diversiteit als kracht. Wat bedoelen ze daar nou mee?’’ 

 

c) Raakvlakken met de individuele identiteit van de medewerker  

Respondent VIII geeft aan: 

‘’Toen ik dit voor het eerst hoorde was hetgeen dat door mij heen ging ‘veel woorden, weinig 

daden’. Er wordt veel geschreven op managersniveau. Ik lees veel over leidinggevenden. Maar wat 

betekent zo’n beleidsstuk nou op mijn niveau? Dus op het niveau van de medewerker. Ik maak me 

hier al jaren druk over. Ik heb fysieke beperking die mij in de huidige organisatie belemmert in mijn 

werkzaamheden. Ik heb dus sterk persoonlijke drijfveer en zoek altijd op wat het gemeentelijk beleid 

is voor casussen zoals ik.’’ 

 

5.2.3. (Eerste) moment van schuring met status-quo op het gebied van inclusie op de werkvloer 

Hoe medewerkers omgaan met veranderingen op de werkvloer in de context van diversiteit en inclusie 

is ook een topic geweest tijdens de interviews. In de interviews benoemden respondenten vaak 

situaties die: 

a) Gaan over veranderingen op het gebied van denken van collega’s om de medewerker heen. Zo 

deelt een respondent het volgende: 

‘’Vroeger werd altijd aan mij gevraagd wat ik nou vond van het zwarte piet debat. Dat was 

nog rond de periode dat Amsterdam wel nog zwarte pieten had. En ik hield mij altijd politiek 

correct. Ik gaf mijn professionele kijk op de kwestie, dus bijvoorbeeld op juridisch gebied, 

maar ik deelde nooit mijn persoonlijke mening. En ik gaf ook aan dat ik dat niet wilde. Omdat 

ik toen echt het gevoel had een minderheid was. Ik vond het erg ongemakkelijk om elke keer 

uit te leggen wat de kwestie betekent voor de gekleurde Nederlander. En dat ik niemand had 

die mijn opvatting deelde en mij hierin kon ondersteunen versterkte dit gevoel van exclusie 

alleen maar meer. Want iedereen vond het toen onzin om zwarte piet af te schaffen. Nu vindt 

niemand het onzin en nu voel ik mij ook veilig om mijn persoonlijke mening te delen.’’ 
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b) Gaan over veranderingen op het gebied van denken en handelen van de medewerker zelf. 

Quotes die dit goed illustreren zijn: 

‘’Mensen hebben altijd vooroordelen. Maar ik liet altijd de andere kant zien, of ik maakte 

daar grapjes over. Maar meer als doel dat ik wou laten weten dat ik weet hoe zij naar mij 

kijken. Op die manier maakte ik eigenlijk een indirect statement. Maar nu niet meer. Nu houd 

ik me niet meer bezig met de vooroordelen van de ander. Ook omdat ik steeds beter weet wie 

ik ben en waar ik voor sta. Mijn identiteit is opgebouwd uit tenminste 5 aspecten die invloed 

hebben op vooroordelen die andere mensen hebben en ook nog een negatieve lading heeft. 

Maar op gegeven moment draaide ik het om voor mezelf. Ik dacht dan ‘nee zij hebben een 

probleem. Want zij volgen de media. Zij scheren iedereen over een kam. Zij zien niet wie ik 

echt ben en dat is hun probleem, niet mijn probleem.’’ 

 

’Toen ik hiërarchisch hoger functie bekleedde, nam ik een andere houding aan. Ik vroeg 

mezelf af ‘heb ik hier wat over te zeggen?’ en het antwoord was ja. Want ik neem ook mensen 

aan. Ik ben nu ook een leidinggevende en ik neem het mee. Toen dacht ik nu kan ik wat 

betekenen, omdat ik dus in een andere hiërarchische positie zit.  Maar toch moet ik soms 

uitkijken dat ik niet te veel doe.’’ 

 

c) Gaan over zichtbare veranderingen in de houding van leidinggevenden en directeuren. Drie 

respondenten zijn van mening dat leidinggevenden en directeuren aan de slag ‘moeten’ met 

diversiteit. Vanuit politieke of ambtelijke druk worden maatregelen genomen om het 

personeelsbestand meer divers te krijgen. Maatregelen die genoemd worden door 

respondenten zijn bijvoorbeeld in een hoog tempo nieuwe medewerkers aan te nemen die tot 

de diversiteitsdoelgroepen behoren en (verplichte) workshops voor leidinggevenden met het 

thema diversiteit en inclusie. Een van de respondenten respondent verklaart deze verandering 

als volgt: 

‘’Er is een boost te zien de afgelopen tijd. Boost.. eh laten we een ‘boostje’ zeggen, want het is 

nog niet helemaal genoeg. Een verklaring voor deze boost ligt denk ik deels aan het nieuwe 

college met een nieuwe speerpunten.  Een van die speerpunten is inclusie. Dat betekent dat 

iemand een opdracht heeft gekregen en hier dus ook iets mee moet doen. In dit geval directeur 

P&O. Aan haar de taak de speerpunten te implementeren binnen de organisatie. Dus die heeft 

wat dingetjes geplant. Ik denk dan ook dat het dat meer is. En niet zo zeer omdat er dingen 

leven, dat mensen het zelf willen. […] En we zijn natuurlijk een politieke organisatie, dus het 

leeft ook buiten de organisatie dus het moet ook binnen leven. Maar het leeft minder binnen 

dan buiten. Dat voel ik.’’ 
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 Een andere respondent meent het volgende: 

‘’Ja iemand heeft een opdracht gekregen dus ze zijn er nu bewust mee bezig. Bewust is prima, 

maar het zou nog mooier zijn als het onbewust ook in hun systeem zit. Want als je iets bewust 

doet, is het ook zoiets van ‘oke ik heb er eentje gedaan en ik kan tegen Maaike zeggen dat ik er 

eentje heb gedaan’. Nee het moet gewoon in je systeem zitten, dat afvinken moet niet.’’ 

 

d) Gaan over veranderingen met betrekking tot (re)organisatievraagstukken. In de laatste 

decennia heeft stadsdeel Zuid twee grote reorganisatieprocessen meegemaakt. Een daarvan is 

de grote samenvoeging van de voormalige stadsdelen Oud-Zuid en Zuideramstel. Deze 

samenvoeging mondde in 2010 uit in het huidige stadsdeel. De tweede grote reorganisatie is 

de algemene centralisatie die in gang werd gezet 2014 en duurde tot ca 2017. Beide 

reorganisaties hebben een enige vorm van segregatie als neveneffect gehad. Quotes waaruit dit 

goed blijkt, luiden als volgt: 

‘’Toen het Zuid werd merkte je echt dat de ambtenaren van de twee voormalige stadsdelen 

niet lekker met elkaar op 1 lijn zaten. De Zuider Amstel-ambtenaren vonden de ambtenaren 

van Oud-Zuid te veel bezig zijn met hiërarchie en waren van mening dast zij te veel een 

vergadercultuur hadden. Maar goed ondanks dat die gedachtes lang aanhielden, loopt de boel 

op een gegeven moment toch in elkaar over.  De cultuur van Oud-Zuid was toen toch wel 

dominanter, want zij waren ook echt met veel meer. En ja toen werd het hele stadsdeel ook 

veel meer hiërarchisch ingesteld en werd het ook meer een vergadercultuur.’’ 

 

Een andere respondent is van mening dat de werkcultuur voor iedereen minder prettig is geworden sinds 

de reorganisatie/centralisatie en meent:  

‘’Ik vind sinds de reorganisatie de gemeente over het algemeen niet meer inclusief. Voor de reo 

werkten we allemaal voor het stadsdeel en waren we allemaal directe collega’s. Dan liep je veel 

sneller naar een collega voor hulp. Bijvoorbeeld als je snel juridisch advies nodig hebt. Je wist 

waar je moest zijn, wie je moest en hebben en zij wouden ook altijd meedenken. Nu heb je veel 

minder saamhorigheid, omdat de helft van de mensen vanuit de directies hier werken. En tja zij 

hebben te maken met heel andere regels en hele andere motieven. Er wordt niet meer samen 

gekeken naar een snelle oplossing om de Amsterdammer te helpen. Nee nu is het van ‘stuur 

maar een mailtje’ en dan belandt jouw vraag gewoon onderaan de stapel. En ja.. dat is gewoon 

anders werken’’ .  

 

5.2.4. (Eerste) ervaring met uitsluiting  

De vierde topic die aanbod kwam tijdens de interviews is uitsluitingsmechanismen op de werkvloer. 

Niet alleen is er gevraagd of er uitsluitingsmechanismen zijn, maar is er ook ingezoomd op wat dit met 

de respondent doet en welke betekenis hieraan gegeven wordt.  
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Veelvoudig geven respondenten aan op basis van uiterlijke kenmerken uitsluitingsmechanismen 

plaatsvinden. Voorbeelden die situaties die gedeeld worden hebben betrekking op de respondent zelf, 

maar ook situaties waarvan de respondent niet zelf het lijdend voorwerp is worden gedeeld. De 

volgende quotes geven uitsluitingsmechanismes op grond van uiterlijke kenmerken weer:  

‘’Ik voelde me al heel snel een minderheid binnen de gemeente. Dat was al in de startperiode 

van mijn carrière hier. Ik kan me het nog heel goed herinneren. Iemand zei tegen mij ‘’jullie 

soort houdt toch helemaal niet van biologisch eten’’. Nou dit was de eerste keer dat ik me 

anders voelde en mij ook echt buitengesloten voelde. Ik weet nog dat ik toen dacht ‘dit is nou 

eenmaal een hele witte organisatie. Die mensen weten het allemaal niet: laat maar’. Maar ik 

heb inmiddels op vijf verschillende plekken gewerkt binnen de gemeente en ik kan zeggen dat ik 

vaak de enige jonge persoon ben en sowieso de enige donkere persoon. Dus dat was misschien 

de eerste keer, maar zeker niet de laatste keer dat ik mij uitgesloten voelde van het geheel.’’ 

 

‘’Ik weet nog toen ik voor een overleg moest reizen naar een andere locatie. En ik wou mij toen 

aanmelden bij de balie. Toen begon de receptioniste al meteen met ’als u een uitkering wil aan 

vragen dan moet je dit en dat…’. Ik haakte meteen in en zei ook ‘wacht eens even ik kom hier 

voor een overleg. Ik ben beleidsadviseur bij Zuid en kom voor dit overleg’. Ik moest toen 

uitleggen dat ik een collega was en ook nog op het niveau van een beleidsadviseur. Maar goed, 

dat was in de beginjaren. En toen had je ook gewoon heel weinig beleidsadviseurs op 

stadsdelen niveau. Sterker nog binnen ons team was ik ongeveer een van de eerste 

beleidsadviseur die tot de diversiteitsgroepen behoort.’’ 

 

Ook competenties of functies van medewerkers kunnen basis vormen van uitsluitingsmechanismen op 

de werkvloer. Dat op het stadsdeel veel waarde wordt gehecht aan hiërarchie kwam in elk interview 

terug. In dit gedeelte van het interview hebben vier respondenten aangegeven zich uitgesloten hebben 

gevoeld op basis van hun functie of competenties. Competenties die hier benoemd werden zijn 

competenties zoals spreekvaardigheid en schrijfvaardigheid. Zo deelt een respondent het volgende:  

‘’Ik heb ontzettend last gehad van een teamleider die altijd mijn competenties betwijfelde. Op 

een gegeven moment was ik al een tijdje aan het werk daar, ik was zo’n twee jaar in dienst, 

had van alles geregeld: een vast contract, een waardige functie binnen het team noem maar 

op. Ik dacht ‘lekker bezig, meters gemaakt’. Toen kwam mijn teamleider met een verhaal van 

‘Ik vind wel dat je iets van Nederlandse lessen moet gaan volgen, want ik vind wel dat je echt 

nog een meisje van de straat bent’. En hij had heel vaak tijdens een overleg de neiging om mij 

te verbeteren. Als ik dan mijn verhaal deed, vulde hij mij altijd aan met ‘Ik denk dat [naam 

respondent] bedoelt te zeggen…’. En dan vertelde hij mijn verhaal opnieuw, in zijn woorden. 

En dat waren dingen die mij erg dwars zaten. En wat ook pijnlijk was is dat mijn 
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leidinggevende die teamleider op zijn woord geloofde. En daardoor ging ik ook aan mijzelf 

twijfelen. Ik deed altijd drie keer zo hard mijn best om te laten zien dat ik goed genoeg ben en 

daarnaast dacht ik ‘huh, ik heb helemaal geen accent’. Mijn ouders waren hier ook erg streng 

in: wij mochten niet in onze eigen taal terugspreken naar mijn ouders. Het moest altijd in het 

Nederlands. Dus ik sprak helemaal niet mijn eigen taal, waardoor dit ook niet per ongeluk op 

het werk kon terugkomen. Dus ik ging volledig twijfelen aan mijzelf. Thuis was ik nooit 

Nederlands genoeg en op het werk was ik plotseling ook niet Nederlands genoeg. Ik twijfelde 

zo erg aan mezelf dat ik daadwerkelijk Nederlandse lessen heb gevolgd. Elke week kwam er 

een dame naar mijn werkplek om een uurtje aan mijn taalvaardigheid te sleutelen.’’ 

 

Een ander respondent vertelt aansluitend het volgende: 

‘’Een vriendin van mij vertelde ik ooit: ‘deze mensen spreken een andere taal en daar moet je 

echt aan wennen’. Zij spreken een andere taal dan wij omdat zij een andere achtergrond hebben 

dan wij. Het zit in een kleine dingen. Het zit in leeftijd, achtergrond en in cultuur. Met eraan 

wennen bedoel ik het in je opnemen en er bewust van zijn. Ik kan me nog goed herinneren dat ik 

het altijd had over ‘bruiloft’ en zij zeiden ‘’huwelijk’’. En dan dacht ik altijd waar komt dat 

vandaan? Maar dat zijn etiketten, dat krijgen zij mee in hun opvoeding. Dat is nou eenmaal zou 

als je vader chirurg of advocaat is. En ja je voelt je dan niet altijd een van hen.’’ 

 

Uitsluitingsmechanismen voortkomend uit hiërarchische principes beperken medewerkers in een 

relatief lagere functie in hun professionele ontplooiing. Van hen wordt door medewerkers in een hoge 

hiërarchische posities verwacht dat zij enkel in hun functie optreden. Het zijn de managers dit achten. 

In sommige gevallen benoemt de manager deze wens ook. Zo vertellen respondenten het volgende:  

’Ik ben manager assistent. Het is niet echt een baan die mij past, want eigenlijk ben ik een super 

creatief persoon. Ik probeer dit dan ook op het werk te laten zien door in overleggen mijn 

mening te delen. Maar dat doe ik niet meer. Mijn manager heeft mij duidelijk gemaakt dat ik het 

overleg niet bijwoon op input te leveren, maar op input bij te houden. Dus nu houd ik mij ook 

aan mijn werkzaamheden en notuleer ik de vergaderingen, beheer ik agenda’s en hou ik 

actiepunten bij. Ik vind dit best jammer dat ik niet mee mag denken van mijn manager, maar 

goed het is nou eenmaal mij job. Als ik zelf een bijdrage wil leveren aan overleggen, moet ik zelf 

maar manager worden.’’ 

 

‘’Ik houd ook vaak maar mijn mond, omdat ik een assistent ben. In die hiërarchie. En weetje, dit 

klinkt misschien harder dan bedoeld was, maar mijn manager zegt ook: je zit in je rol en als je 

rol beneden is dan zeg je ook het minst. Ik ben vaak gewoon aan het meeschrijven en ik krijg 

wel alles mee dus denk je er automatisch ook over na. Over wat jouw ideeën zijn over deze 
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onderwerpen. Maar ik zeg dan niks, omdat ik weet dat ik hier niks in ga kunnen brengen. Het is 

heel duidelijk wat van mij verwacht wordt.’’ 

 

‘’Soms heb ik twee of drie keer op een dag een overleg van een uur. Of aan een stuk door een 

overleg van twee uur. Weet je hoe verschrikkelijk het is om meerdere urenlang je mond dicht te 

houden? Maar ik doe het wel. Want dat is nou eenmaal de rolverdeling. En eigenlijk mag ik 

daar ook niet boos over worden, want in the end of the day: dit is wel gewoon mijn functie. 

Maar ik zag het wel liever anders: ik heb gewoon gestudeerd, ik heb veel kennis, ik heb goede 

competenties en ideeën. En natuurlijk heb ik liever dat dat ook gezien wordt, maar daar is 

gewoon geen ruimte voor. Vooral in het begin had ik daar moeite mee. Nu heb ik de bepaalde 

rolverdeling gewoon geaccepteerd.’’ 

 

In sommige gevallen treden uitsluitingsmechanismes op op grond van een combinatie van uiterlijke 

kenmerken en competenties. In deze gevallen geven respondenten aan het gevoel te hebben sterke 

competenties ontwikkeld te hebben, maar toch op een mysterieuze wijze hier de waardering niet voor 

krijgen terwijl anderen dat wel krijgen. Respondenten koppelen dit vaak dan zelf aan aspecten van hun 

persoonlijke identiteit, zoals etniciteit, sekse en huidskleur. Onderstaande quotes zijn afkomstig van 

verschillende respondenten en verduidelijken deze gang van zaken:  

‘’Ik heb zelf ook een keer gevraagd naar salarisverhoging. Ik kwam met een goed verhaal met 

mooie behaalde resultaten die niet bij mijn functie behoorden, maar die ik wel had gerealiseerd. 

Ik had echt ander soort competenties ontwikkeld en daar was mijn leidinggevende ook 

ontzettend blij mee. Maar de waardering ervoor kreeg ik niet. En dan zie je dat je witte collega’s 

die waardering wel krijgen dan denk je dan waar ligt dat dan aan? En dan denk ik komt het 

echt door mijn kleurtje? Je wil dat niet denken, maar het gebeurt toch. Door de verhalen die je 

eerder hebt gehoord met grote gelijkenissen. Dan geloof je dat toch eerder dan dat je denkt ‘oh 

nee, ik verbeeld me dat alleen’.’’ 

 

‘’Op het stadhuis kreeg ik vaak te horen ‘het heeft natuurlijk wel in jouw voordeel gewerkt dat 

je donker bent en ook nog vrouw bent.  En daarom in jouw functie acteert, want we willen wel 

diversiteit uitstralen’. Hoezo natuurlijk? Alsof ik het niet verdiende. Dat is weleens tussen 

neus en lippen door gezegd. Tegen mij maar ook zeker over mij in mijn afwezigheid.  En 

daardoor voel je je toch anders. Want onbewust, ookal wil ik me er niks van aantrekken, heb 

ik toch het gevoel gehad van ‘zit ik hier nou om wat ik kan? Of om hoe ik eruit zie?’.’’ 

 

‘’Sommige collega’s kunnen het hebben dat ik deze functie heb. Ik krijg vaak opmerkingen 

zoals ‘oh,hoezo jij wel?’. En deze vraag impliceert al dat het mij niet gegund wordt. Of dat 

men geen vertrouwen in mij heeft. Ik heb nog nooit gezien of gehoord dat een witte man op 
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leeftijd zich moet verantwoorden voor zijn leidinggevende functie. En ik moet dat wel. Dan 

denk hou toch op man, ik krijg niks gratis! Er heerst een soort afgunst voor doorstromende 

niet-westerse professionals.’’ 

 

‘’Ik had tijdens mijn tijd op het stadhuis ook ambities om door te groeien. Ik heb daar in 

totaal drie jaar gezeten en drie keer achterelkaar werd ik ‘uitmuntend’ beoordeeld. Ik heb ook 

drie keer een […] gehad. Maar toch werd mij altijd verteld ‘nee je kan beter blijven zitten op 

de functie die je nu bekleed’. Maar hoezo dan? Ik was toch uitmuntend? Uiteindelijk ben ik 

maar elders binnen de gemeente gaan solliciteren’’ 

 

Respondenten die zelf geen ervaringen met uitsluiting hebben gehad kunnen zich moeilijk voorstellen 

dat er collega’s zijn die dat wel ervaren. Deze collega’s zijn in veronderstelling dat er een open sfeer 

hangt op stadsdeel Zuid en dat ondanks de hiërarchische opbouw van de organisatie er wel voldoende 

ruimte wordt gecreëerd door leidinggevenden om eenieders stem aan te horen. Een respondent geeft wel 

aan dat er weinig respect is voor de schoonmakers van het pand. De respondent is van mening dat de 

schoonmakers uitgesloten worden van het personeelsbestand. ‘’Alsof zij geen collega’s zijn. Ik sta hier 

totaal niet achter en zorg dan ook altijd voor dat ik de schoonmaker gedag heb gezegd’’, aldus de 

respondent.  

 

Slechts een respondent die zelf geen uitsluitingsmechanismen ervaarde kon een situatie van uitsluiting 

op de werkvloer herkennen. In dit geval gaat het om uitsluitingsmechanismen jegens een nieuwe 

medewerker ‘’ die nog niet helemaal ingeburgerd is binnen het team’’. De medewerker waar het om 

ging werd in dit geval niet uitgenodigd voor overleggen. De respondent die dit verhaal deelt, vertelt het 

volgende: 

‘’ Het is best wel makkelijk om mensen hier buiten te sluiten of om je buiten gesloten te voelen. 

Je hoeft maar niet uitgenodigd te worden voor een vergadering en je weet gewoon niet waar 

men het over heeft. [Naam nieuwe medewerker] werd de eerste paar keer niet uitgenodigd voor 

vergaderingen. En dat was ook super naar om te zien. Want je weet ook niet waar het aan ligt. 

Er zijn alleen aannames: is het onzorgvuldigheid of was de planner het er niet mee eens dat de 

medewerker aansloot bij het overleg? Daar zijn de meningen over verdeeld. Ik heb toen wel 

gewoon aangegeven dat men deze collega gewoon moet uitnodigingen voor de vergadering’’. 

 

5.3. Acties en gedachtes van medewerkers rond het thema diversiteit en inclusie  

Onderstaand tabel geeft een overzicht van een selectie van de gedachtes van respondenten rond het 

thema diversiteit en inclusie en welk gedrag zij hier corresponderend bij vertonen. 
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Tabel 5.3: Overzicht van een selectie van de gedachtes van respondenten 

Respondent Gedachte Actie 

I.  ‘’We denken dat het een verrijking is als we diverse 

mensen hebben met een ander soort referentiekader’’. 

‘’ Een ding dat ik heb geleerd is dat we geen 

kloontjes moeten aannemen en gelukkig durf ik 

dat ook te zeggen en hier naar te handelen’’. 

II.  ‘’Ik ken wel collega’s die over mij denken ‘oh kijk die 

neemt nu alleen maar hun eigen soort aan’. En dat is toch 

gek? Want als zij het doen kijkt er niemand van op, maar 

als wij het doen wel’’. 

‘’Daarom probeer ik er toch wel op te letten dat 

ik niet te veel doe. Anders is er misschien wel de 

gedachte dat we doorslaan hierin. Balans is 

echt het sleutelwoord hierin’’. 

III.  ‘’Eigenlijk verwacht ik dat we eind dit jaar eindigen met 

een nieuw stuk papier dat ergens op de stapel belandt en 

vervolgens niks mee gedaan wordt. Er wordt al jaren 

gepraat en we doen gewoon te weinig. Ik zie heel graag 

terug dat we eindelijk iets gaan doen’’ 

‘’Daarom heb ik mij ook aangesloten bij de 

kerngroep van de projectleider. Ik wil nu met 

mijn eigen ogen zien wat er nou continue mis 

gaat. Waarom dingen elke keer maar blijven 

liggen’’. 

IV.  ‘’Ik heb het idee dat de huidige directeur het wiel weer 

opnieuw wil uitvinden. Dat heb je altijd he, zodra er een 

nieuwe directeur, manager of noem maar op binnenkomt, 

wil deze persoon laten zien dat hij of zij ‘het wel even beter 

weet’. Terwijl er in het verleden al veel is gebeurd. Maar 

dat blijft liggen en geen een directeur die daar nog naar 

omkijkt.’’ 

‘’Ik word daar nogal moe van. Dus ik volg het 

hele gedoe ook niet meer. Als Maaike Smeels 

een nieuw inclusie-traject wil beginnen, moet ze 

dat vooral doen. Het is de vraag hoelang ze dit 

volhoudt.’’ 

V.  ‘’Ik denk dat er aan het einde van het jaar wat gedaan is 

op het gebied van communicatie. Een paar posters hier en 

daar. Misschien een bericht op intranet. Meer verder niet 

echt iets eh pragmatisch. En daar krijg je niet veel los mee. 

Er moet echt iets structureels veranderen. Vooral bij die 

witte man van 40-50 jaar en het MT. Als dit niet gebeurt, is 

dit weer de zoveelste poging tot verandering.’’  

Geen actie 

VI.  Ik voel me ook verantwoordelijk voor de andere groep, dus 

voor de witte collega’s om hun mening over ons te 

veranderen. Ik voel me verantwoordelijk om hen te 

onderwijzen, want hoe kom je er anders? Vroeger was ik 

niet zo, vroeger dacht ik ‘nou ik hou me wel er buiten’ 

maar dat denk nu niet meer.  

‘’Ik hou mezelf er niet meer buiten. Want door 

mijn mond te houden houd ik dit zelf allemaal 

ook in stand. Als ik wil dat iets verandert, moet 

ik beginnen bij mijzelf. Dat is ook iets wat ik 

van thuis heb mee gekregen’’. 

VII.  ‘’Ik heb altijd in mijn opvoeding meegekregen dat als 

Jantje havo doet, ik vwo moet doen om dezelfde baan te 

krijgen. En moet je nagaan hoelang geleden dat is geweest 

en dat nog steeds actueel is.’’ 

‘’Ik heb zo mijn stinkende best gedaan en zelfs 

meer gegeven dan nodig was. Ik deed niet een 

of twee schepjes er boven op. Nee ik doe drie, 

vier, vijf schepjes er boven op om te zorgen dat 

ik goed genoeg ben.’’ 

VIII.  ‘’Nou ik kom uit een cultuur waar je zegmaar eigenlijk 

bescheiden moet opstellen, en hier in deze Nederlandse 

cultuur moet je juist uitspreken, je moet opvallen. En dat 

merk je ook in overleggen. Je ziet witte collega’s heel gauw 

roepen dit ben ik aan het doen en dit en zus en zo, terwijl ik 

En dat heb ik ook geleerd in mijn carriere. Wat 

je thuis hebt geleerd van niet te hoog van de 

toren blazen, moet je op je werk loslaten en 

juist laten zien wat je doet. Hoe je die culturele 

verschillen kan loslaten opwerken is heel lastig, 
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dan bescheiden denk ‘ja maar dat is toch gewoon mijn 

werk? Daar hoef ik toch niet over te roepen?’. Dat is de 

profilering, de bescheidenheid, waar wij ook aan moeten 

werken.’’ 

maar die bewustwording is wel belangrijk. Je 

moet ze vertellen ‘hey dit is hoe het werkt als je 

verder wil komen’. 

IX.  ‘’Als ik nog niet in die leidinggevende functie zat, dan had 

ik gedacht ‘daar gaan we weer, ik weet het al. je moet 

praten met mensen die het niet weten, de witte managers 

waarvan het nog niet in het systeem zit’’ 

‘’Nu praat ik zelf met die leidinggevende en 

probeer ik het zaadje te planten.’’ 

 

X.  ‘’Ik heb in begin oprechte interesse in mij als persoon erg 

gemist. Omdat er geen persoonlijke interesse was, ging het 

gesprek dan maar over werk of dingen die ons wel bindt. 

En inhoudelijk ging het ook altijd goed, want daar ligt de 

binding met de andere collega’s. Ik miste het echt.’’ 

‘’ Dus dat probeer ik nu wel te geven aan de 

collega’s om mijn heen. Als er nu een jonge 

collega bij ons komt zitten, dan ga ik vragen 

stellen uit interesse. Om ook die persoon het 

gevoel te geven van ‘oke er is interesse in 

mij’.’’ 

XI.  ‘’ Ik dacht gewoon ‘ik moet mijzelf acceptabel’ maken. Ik 

wou mijzelf niet meer helemaal weggeven. Ik heb op 

plekken gewerkt waar men vond dat mijn voornaam al te 

moeilijk was. Dus kreeg ik een Nederlandse versie van mijn 

naam. En dat wilde ik gewoon niet meer. Ik dacht als ik als 

mijzelf ga, dan ligt de nadruk wel heel erg op bijvoorbeeld 

mijn huidskleur of haar. Dus ik besloot om te overdrijven, 

dan gaan ze er sowieso over hebben. Dus ik had een grote 

neusring in die ik normaal niet draag. En als ze daar wat 

van zouden zeggen, kon ik gewoon de kleine neusring 

dragen die ik eigenlijk altijd al draag. Dan neem ik bij 

wijze van al een stapje terug. Terwijl als ik gewoon mijn 

kleine neusring zou dragen, ze waarschijnlijk gezegd 

zouden hebben dat die er helemaal uit moest. Dus dat 

waren gewoon dingen waar ik vooraf mijn 

sollicitatiegesprek al heel bewust over na had gedacht. Ik 

wou mezelf zijn en door zo te overdrijven kon ik het 

reduceren tot het niveau dat ik eigenlijk echt ben op 

werk.’’ 

‘’In onze maatschappij leven donkere mensen, 

met een neusring en een tongpiercing en 

tattoos. En toen zei ik ook dat is toch wat jullie 

willen? Jullie willen een afspiegeling zijn van 

de samenleving en dit is wat dat is. Ik kreeg 

toen ook totaal geen weerwoord. Ik kreeg juist 

het gevoel dat ze blij waren dat ik dit zei. Ik heb 

ook maar een gesprek gehad, ik werd meteen 

aangenomen. Maar ik denk niet dat ik alleen 

gekozen ben omdat ik behoor tot de 

diversiteitsdoelgroepen. Ik denk dat ik het ben 

geworden omdat ik een goed stevig 

gesprekspartner was. En de kandidaten moesten 

twee opdrachten maken, dus die had ik ook 

gewoon heel goed gemaakt. Toen ik eenmaal 

aangenomen was en mijn eerste werkdag daar 

was, was ik gewoon weer normaal: geen 

extraverte uiterlijk, geen tongpiercing, mijn 

tattoo bedekt.’’ 

XII.  ‘’In mijn opvoeding stond altijd centraal dat ik neutraal 

moest zijn. Ik mocht van mijn ouders nooit opvallen tussen 

de Nederlanders. Dit was in de periode van de middelbare 

school. Maar ik nam deze gedachte ook mee toen ik hier 

kwam werken’’ 

‘’Ik was ontzettend op mijn hoede. Continue 

bezig met dingen zoals ‘niet te hard praten, niet 

te hard lachen, niet te vaak naar het toilet, op 

tijd aanwezig zijn’. Terwijl daar helemaal niet 

gelet werd. Maar dit was puur eigen gevoel.’’ 

XIII.  ‘’Ik ben dus gemengd en dat betekent dat ik in twee 

werelden leef. In de ene wereld ben ik wit en in de andere 

ben ik donker. Blanke mensen zien mij als een donker 

persoon. Terwijl donkere mensen mij als een blank persoon 

‘’ Ik ben al gewend om die switch tussen de 

twee werelden snel te maken. Dus dat ik nu ook 

tussen prive en werk. Het zou eigenlijk niet 

moeten, maar het is nou eenmaal de wereld 

waar we in leven. Dat maakt het makkelijker 
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zien. Ik moet altijd aanpassen aan de maatstaf van een 

ander.’’ 

 

 

voor mezelf en misschien ook voor de mensen 

om mij heen. Want wat gebeurt er als ik dat niet 

doe? Dan denken ze misscchien dat ik dat 

niveau niet heb en word ik niet serieus 

genomen’’ 

XIV.  ‘’Ik geloof niet dat iedereen altijd een gelijke kans heeft, 

omdat ik dat zie gebeuren om mij heen. Bij een promotie 

gelooft niet iedereen in jouw kwaliteiten. Ik geloof dat mijn 

collega’s geloven in mijn competenties als leidinggevende. 

Maar als het gaat om het MT dan vraag ik het me af’’. 

‘’Maar goed ik ben er toch. En omdat ik al 

sinds zo jongs af aan heb gehoord dat ik altijd 

harder zal moeten werken om mezelf te 

bewijzen doe ik het hier ook.’’ 

 

XV.  ‘’In mijn opvoeding heb ik altijd mee gekregen dat 

Nederlander met een neerbuigende blik naar mij kijken. En 

dat ik dit altijd in mijn achterhoofd moet houden. We zijn 

hetzelfde, maar niet gelijk aan elkaar. Ik vind de gouden 

oorbellen die jij draagt nu zo mooi, maar in de Surinaamse 

cultuur staat goud voor waarde. En ik zie de Nederlandse 

collega’s om me heen geen goud dragen. Dat betekent dat 

als ik dat wel zou doen, ik mij boven hen zou plaatsen. Dan 

zou de boodschap zijn dat ik meer waard ben dan hen. 

Maar dat mag niet. Want mijn ouders hebben mij geleerd 

dat ik dat nooit ben geweest en nooit zal zijn.’’ 

‘’Daarom draag ik alleen maar zilver 

sierraden. Ik zou het nooit durven om goud om 

te doen op werk.’’ 

 

XVI.  ‘’Wie weet zit ik inderdaad in deze functie vanwege mijn 

diversiteitsaspecten. Maar weet je? Het heeft me vaker 

tegengewerkt, dus als het nu in mijn voordeel werkt ga ik 

er ook niet over klagen. Snap je?’’ 

‘’Maar dat betekent aan de andere kant wel dat 

ik moet laten zien dat ik het kan. Ik moet mijn 

mannetje wel staan, want anders lopen ze over 

mij heen en dat laat ik ook niet gebeuren.’’ 

 

5.4. Organisatiecultuur van en sociale veiligheid binnen stadsdeel Zuid 

Dat sociale veiligheid en een prettige werkcultuur een van de speerpunten zijn om het gevoel van 

inclusie op Zuid te bevorderen, is in de eerste paragraaf van dit hoofdstuk al naar voren gekomen. Deze 

twee onderwerpen vormden dan ook het overkoepelend thema van de interviews met de medewerkers.  

 

Wat hier naar boven kwam is dat medewerkers van stadsdeel Zuid niet op de hoogte zijn van elkaars 

leefwereld. De medewerkers die dichtbij de norm staan, kunnen zich moeilijk voorstellen dat er 

collega’s zijn die zich omwille hun diversiteietsaspecten niet thuis voelen binnen de gemeente. Zo meent 

een witte heteroseksuele man op middelbare leeftijd het volgende:  

‘’Ik denk dat dat elke medewerker zichzelf kan zijn hier op Zuid. Naar mijn mening zijn alle 

leidinggevenden en MT leden erg toegankelijk en hoef je hier niet bang te zijn om je mening te 

vertellen.’’ 
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Medewerkers die iets verder staan van de norm kunnen zich makkelijker inleven in het beperkte gevoel 

van sociale veiligheid van sommige medewerker. Ook als zij zichzelf wel vrij voelen op de werkvloer. 

Zo vertelde een respondent:  

‘’Ik kan me voorstellen dat sommige collega’s zich niet veilig genoeg voelen om hun ware 

mening te uiten. Ik wel hoor, ik doe het gewoon. Maar kijk dat heeft ook te maken met impliciete 

associaties. Als ik wat zeg waar de andere partij het niet mee eens is dan is het ‘’ [Naam 

respondent] is assertief, [naam respondent] is spontaan’’, allemaal positieve associaties. 

Terwijl uh als Fatima wat zegt dan heeft zij een grote mond. Als ik me daar als Fatima bewust 

van ben, ja dan houd ik liever mij mond. Ik hoef me daar geen zorgen om te maken en doe het 

daarom ook sneller, snap je?’’ 

 

De cultuur van Zuid wordt doorgaans beschreven als zakelijk, mannelijk of professioneel. Een 

verklaring die hier vaker voor wordt gegeven is de samenstelling van de bestuurlijke en ambtelijke top. 

Respondenten zijn van mening dat de cultuur van de top doorsijpelt naar beneden. Zo meent een van de 

respondenten:  

‘’De ambtelijke top, zoals de stadsdeelsecretaris, het dagelijkse bestuur, maar ook de 

wethouders. Hun houding sijpelt door naar de rest van de organisatie. Je merkt dat als een 

managers een belangrijk gesprek heeft gehad met de top, dat dan wel doorsijpelt naar de vloer. 

Als een bestuurder niet tevreden is met het werk van mijn leidinggevende, dan zit mijn 

leidinggevende er ook niet lekker bij en wordt dat vaak in de lijn afgerekend.  Daarnaast is Zuid 

erg conservatief: een stadsdeel dat het op formeel wil doen, weinig innovatieve dingen wil doen. 

Omdat zulke dingen toch uiteindelijk worden doodgeslagen door angst van de 

portefeuillehouders.’’ 

 

Daarbij komt wel de gedeelde veronderstelling dat ‘’hoe verder men van het bestuur af zit, hoe minder 

last je ervan hebt’’. In een interview met een medewerker van het stadsloket kwam dit ook duidelijk 

naar boven. Deze respondent beschreef de werkcultuur van haar afdeling als informeel, spontaan en 

oprecht. Informele activiteiten zoals koken tijdens avonddiensten, uitjes na het werk en gesprekken over 

het weekend dragen hierbij aan. Volgens deze respondent kunnen de medewerkers van de stadsloketten 

volledig hunzelf zijn zonder te hoeven schakelen tussen de persoonlijke identiteit en de professionele 

identiteit.  

 

Dat is ‘boven’ wel anders. Respondenten die niet werkzaam zijn bij de stadsloketten houden zich wel 

bewust bezig met hun houding. Zo deelt een van de respondenten het volgende:  

‘’Dit is een professionele setting. Dus ik denk van tevoren al na over hoe ik zeg. Ik zeg tegen 

mijn vrienden bijvoorbeeld heel snel ‘’doe is normaal’’, terwijl ik op werk zeg ‘’volgens mij 
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kunnen we dit op een andere manier doen’’. Dat is wat professioneler en voorzichtiger, terwijl 

je in principe wel hetzelfde zegt.’’ 

 

5.5. Hoofdbevindingen empirisch onderzoek 
Eén van de respondenten sloot het interview af met het volgende statement: 

‘’Voordat ik begon bij de gemeente Amsterdam zou het me erg verbazen als iemand me zou 

vertellen dat de sociale veiligheid binnen de gemeente een speerpunt is. Maar nu ik hier zelf 

werkzaam ben, is dit niet iets waar ik me over verbaas. Ik snap wel dat je je niet altijd wil of 

kan uitspreken op de werkvloer.’’ 

 

Deze respondent koppelt deze beleving, net zoals andere respondenten, aan zowel het homogeen als het 

hiërarchisch/bureaucratisch karakter van de gemeente Amsterdam. Dit sluit aan bij de hoofdbevindingen 

van dit empirisch onderzoek. Deze hoofdbevindingen luiden, op het gebied van de werkcultuur, 

namelijk als volgt: 

• Het gevoel van inclusie wordt beperkt door:  

a. De sterk heersende norm, van de witte heteroman op middelbare leeftijd, in het 

personeelsbestand;  

b. De grote waarde die wordt gehecht aan een hiërarchische rolverdeling. 

• Bi-culturele ambtenaren menen een achtergestelde positie te hebben in de samenleving en 

daarmee ook op de werkvloer. Deze achtergestelde positie proberen zij zelf te compenseren 

door extra hun best te doen en zich aan te passen naar Nederlandse maatstaven. Desniettemin 

wordt dit niet altijd gezien, te wijten aan: 

a. Het ongemak van de bi-culturele ambtenaar om op een assertieve manier resultaten 

kenbaar te maken 

b. Het gemak waarmee bi-culturele ambtenaren een deel van hun culturele identiteit ‘thuis 

kunnen laten’. Op het werk wordt bewust een andere houding aangehouden 

c. De (onverklaarbare) blinde vlek die management, in de belevenis van medewerkers, 

hebben jegens bi-culturele ambtenaren 

• Dynamiek van de bestuurlijke top heeft invloed op de houding van de ambtelijke top en daarmee 

ook de dynamiek op de werkvloer. De volgende gangbare redenering heerst: hoe verder je af 

staat van de bestuurlijke top (e.g. wethouders, dagelijks bestuur), hoe minder je merkt van de 

zakelijke dynamiek die daar heerst. Medewerkers van de stadsloketten schijnen hier inderdaad 

ook het minst last van te hebben.  

 

De hoofdbevindingen omtrent de (implementatie) van het diversiteitsbeleid van de gemeente 

Amsterdam luiden als volgt: 
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• Een groot aantal van de respondenten zijn (inhoudelijk) niet op de hoogte van het 

diversiteitsbeleid van de gemeente Amsterdam; 

• Medewerkers betwijfelen de motivatie voor het voeren van een diversiteitsbeleid en de 

implementatie hiervan op stadsdeel Zuid. Echter is de meest genoemde motivatie de koers die 

het huidige college wil varen; 

• Verwachtingen van medewerkers over de uitkomst van het huidig inclusietraject op Zuid zijn 

gekleurd door waarnemingen uit het verleden; 

• Medewerkers voelen zich pas in een hogere functie (manager, teamleider e.g.) gemandateerd 

om zichtbare acties te ondernemen om diversiteit en inclusie te bevorderen binnen het stadsdeel. 
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6. Analyse van de onderzoeksresultaten 
In dit hoofdstuk van deze thesis worden de empirische resultaten, zoals beschreven in hoofdstuk 5, 

geanalyseerd. Dit gebeurt in paragraaf 6.1 langs de lijn van het operationaliseringsmodel. In paragraaf 

6.2. wordt een terugkoppeling gemaakt naar het theoretisch kader en in paragraaf 6.3. wordt antwoord 

gegeven op de deelvragen.  

 

6.1. Analyse van de (empirische) resultaten  

In paragraaf 3.3 werd een set van vier copingstijlen geïdentificeerd die toegespitst worden op het 

onderzoek van deze thesis. De volgende tabel geeft een overzicht van deze copingstijlen.  
Tabel 6.1 Overzicht gehanteerde copingstijlen 

Copingstijl Beschrijving 

Polariserende coping 

 

Coping als een confronterende, scherpe, vijandige en 

agressieve strategie. Met deze stijl wordt een grote afstand 

gecreëerd tussen het individu en de beoogde oorzaak van 

een stress veroorzakende situatie. 

Vermijdende coping Coping waarbij de confrontatie niet wordt aangegaan. Men 

trekt zich liever psychologisch, sociaal en/of fysiek terug in 

deze situatie. 

Conformerende coping Coping als een aanpassingsmechanisme. Men probeert zich 

aan te passen aan de omstandigheden van de stress 

veroorzakende situatie om zo de kans op sociale insluiting 

te verhogen. 

Verbindende coping Coping als een actieve poging om de relatie met de ander 

in stand te houden of te verbeteren. Op een constructieve 

manier wordt geprobeerd vooroordelen te ontkrachten 

(Naar: Major & Eccleston, 2005; Lazarus, 1999 

 

Langs de lijn van deze vier copingstijlen zullen de bevindingen geanalyseerd worden. Dit mondt 

uiteindelijk uit in de invulling van het operationaliseringsmodel geïntroduceerd in paragraaf 3.4. 

 

6.1.1. Introductiefase  

In de beginfase van de loopbaan van de medewerkers vertonen zij doorgaans gedrag dat past bij 

vermijdende coping. Op een niet-confronterende manier wordt de kat uit de boom gekeken. 

Medewerkers zetten stress veroorzakende situaties, zoals opmerkingen over het uiterlijk, gemakkelijk 

van zich af en proberen zich te focussen op werk gerelateerde zaken.  

Niettemin zijn er situaties besproken waarin de medewerker op een onzichtbare manier 

polariserende coping laat zien. In deze gevallen gaat het niet om waarneembaar gedrag, maar om 

denkbeelden van de medewerkers. Respondenten spreken veelal in wij-zij termen en creëren hiermee 

een afstand tussen twee groepen. De groepen die herhaaldelijk tegenover elkaar staan zijn: 
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• MT47 tegenover medewerkers;  

• Medewerkers zonder etnische achtergrond tegenover medewerkers met een etnische 

achtergrond; 

• Jonge medewerkers, starters tegenover relatief oudere medewerkers, ervaren professionals. 

 

In de loop van het eerste jaar vindt er over het algemeen een verschuiving plaats van vermijdende en 

polariserende coping naar conformerende coping. Dit gaat om zowel waarneembare als minder 

waarneembare veranderingen in gedrag en denken. Door op een afstand de situatie te waarnemen en 

cues te plaatsen in het bestaand referentiekader ordenen medewerkers hun realiteit. Medewerkers 

wegen in deze fase vaak af ze bij de gemeente Amsterdam willen blijven werken of niet. Ook is het de 

fase waarin de gemeente als werkgever bepaalt of de nieuwe werknemer al dan niet in dienst blijft. 

Met deze twee facetten in het achterhoofd conformeren nieuwkomers zich aan de heersende manier 

van denken en doen. Bijvoorbeeld door het taalgebruik over te nemen. Dit heeft het doel om sociale 

inclusie te bevorderen. Nieuwkomers willen niet buiten het bootje vallen en gaan mee in de 

werkcultuur.  

 

In latere fases van de loopbaan vertonen medewerkers vooral verbindende coping. Medewerkers 

ervaren ondanks de pogingen tot aanpassing geen volledige inclusie. Op de werkvloer schijnen dan 

nog steeds vooroordelen te leven. In de interviews kwam naar voren dat medewerkers, in deze fase, op 

een actieve en bewuste wijze trachten hun collega’s bewust te maken van de heersende vooroordelen. 

Dit wordt gedaan door gebruik van humor, vragen te stellen en het gesprek aan te gaan.  

 

6.1.2. Kennismaking met diversiteitsbeleid van de gemeente Amsterdam 

Eén van de hoofdbevindingen van dit onderzoek treft de kwestie dat een groot aantal medewerkers 

niet op de hoogte is van het diversiteitsbeleid van de gemeente Amsterdam. Doorgaans wordt naar het 

diversiteitsbeleid gerefereerd als ‘’een P&O ding’’ of ‘’iets uit de P&O wereld’’. Het beleid wordt op 

een afstand geplaatst op een schijnbaar onverenigbare manier. Deze manier van denken past het best 

bij polariserende coping.  

 Echter waren ook gevallen waar de medewerker wel op de hoogte is van het diversiteitsbeleid. 

Dit hangt doorgaans samen met de persoonlijke identiteit van de medewerker of de inhoudelijke 

werkzaamheden van de medewerker. Bij deze gevallen werd het diversiteitsbeleid ook op een actieve 

manier aanschouwd.  Dit past het best bij verbindende coping. 

 

                                                 
47 MT staat voor Management Team en is een term die is overgenomen uit het onderzoeksveld. 
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6.1.3. Situaties van discontinuïteit  

In paragraaf 5.2.3 zijn verschillende situaties van discontinuïteit geïdentificeerd. Dit waren situaties 

die: 

• gaan over veranderingen op het gebied van denken van collega’s om de medewerker heen; 

• gaan over zichtbare veranderingen in de houding van leidinggevenden en directeuren;  

• gaan over veranderingen op het gebied van denken en handelen van de medewerker zelf;  

• gaan over veranderingen met betrekking tot (re)organisatievraagstukken.  

 

Over het algemeen is er een positieve wending te zien in de eerste twee geïdentificeerde situaties. 

Waar medewerkers, die tot de meerderheidsgroep48 behoren, voorheen geen of weinig empathie 

konden opbrengen voor anderen is dat na de wendingsperiode anders. Medewerkers uit de 

minderheidsgroepen menen dat dankzij ontwikkelingen in de maatschappij collega’s beseffen hoe 

ongepast sommige vragen en opmerkingen zijn. Daarnaast wordt doorgaans verondersteld dat, dankzij 

ontwikkelingen in de maatschappij, directeuren en leidinggevende wel iets ‘moeten’ met diversiteit in 

de organisatie.  

 

Wel heerst de veronderstelling dat ondanks ongepaste opmerkingen minder geuit worden, deze 

gedachtes nog wel leven. Daarnaast wordt de duurzaamheid van pogingen van directeuren en 

leidinggevenden -om diversiteit binnen de organisatie te bevorderen- betwijfeld. Waarneembare 

veranderingen in gedrag van zowel directe collega’s als leidinggevenden zeggen met andere woorden 

niks over een daadwerkelijke verandering in denken, maar impliceren wel dat getracht wordt om stress 

veroorzakende situaties te voorkomen of te verminderen. Dit past bij conformerende coping.  

 

De twee laatste geïdentificeerde situaties onthullen over het algemeen polariserende coping onder 

medewerkers van stadsdeel Zuid. Bij veranderingen in denken en handelen van de medewerker zelf, 

wordt een scherpe scheidingslijn geschetst tussen de medewerker zelf en de groep waar de 

medewerker zichzelf uit plaats. De kwestie wordt op een niet-constructieve wijze neergelegd bij de 

tegenpartij, door de tegenpartij negatieve eigenschappen toe te schrijven. Echter creëert het individu 

hier wel ruimte voor zichzelf om de mening van de ander minder serieus te hoeven nemen. Daarnaast 

worden in situaties waarin medewerkers diversiteit in de organisatie proberen aan te jagen een soort 

vijandigheid ervaren.   

Ook aansporen (re)organisatievraagstukken polariserende coping. Medewerkers geven aan in 

mindere mate een gevoel van verbondenheid te hebben met collega’s van het stadsdeel, als gevolg van 

                                                 
48 Met de term ‘meerderheidsgroep’ wordt verwezen naar de groep individuen die niet behoren tot de diversiteitsdoelgroepen van de 
gemeente Amsterdam (niet-westerse allochtonen, jongeren (tot 35 jaar), vrouwen en arbeidsbeperkten) 
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de reorganisatie. In principe treedt juist het tegenovergestelde op. In toenemende wijze wordt gedacht 

en gehandeld in de termen wij-zij.  

 

6.1.4. Situaties van uitsluitingsmechanismen 

In paragraaf 5.2.4 zijn de volgende situaties van uitsluiting op de werkvloer geïdentificeerd: 

• uitsluitingsmechanismen op basis van uiterlijke kenmerken; 

• uitsluitingsmechanismen op basis van competenties of functies van medewerkers; 

• uitsluitingsmechanismes op grond van een combinatie van uiterlijke kenmerken en 

competenties; 

• uitsluitingsmechanismen in een waarnemersrol.  

 

Als het gaat om verstandelijke en emotionele coping is polariserende coping in alle vier situaties 

overheersend. Tijdens het inschattingsproces, waarin ingeschat wordt wat er aan de hand is en 

tegelijkertijd een afweging plaatsvindt die bepaalt in hoeverre een situatie bedreigend is voor het eigen 

welzijn, worden doorgaans twee partijen scherp tegenover elkaar gezet. Namelijk het object van 

uitsluiting tegenover de beoogde veroorzaker van uitsluiting.  

 

Echter, als het gaat om welk gedrag voortvloeit uit dit inschattingsproces zijn -naast polariserende 

coping ook andere- verschillende copingstijlen te onderscheiden. Dit gebeurt als volgt: 

• Vermijdende coping vindt plaats indien de medewerker de confrontatie niet aangaat en zich 

ongedwongen neerlegt bij de situatie die hij of zij waarneemt. Deze manier van coping treedt 

voornamelijk op bij uitsluitingsmechanismen op basis van uiterlijke kenmerken.  

• Conformerende coping treedt in dit onderzoek vooral op bij uitsluitingsmechanismen op basis 

van competenties of functies van medewerkers. Dit zijn situaties waarin medewerkers zich 

gedwongen neerleggen bij de situatie om een vorm van sociale inclusie te bevorderen. Dit 

gebeurt in de vorm van aanpassingen aan heersende verwachtingen. 

• Verbindende coping bij uitsluitingsmechanismen treedt op in het afzonderlijk geval waarin de 

medewerkerker uitsluiting als waarnemer ervaarde. Op een constructieve wijze werd de 

tegenpartij verzocht om medewerker X voortaan uit te nodigen tijdens vergaderingen, met als 

er voor te zorgen dat medewerker X op de hoogte is van wat speelt en de werkrelatie van 

medewerker X en de rest van het team in stand blijft. 

 

6.2. Reflectie op de theorie 

In paragraaf 6.1 zijn de bevindingen geanalyseerd langs de lijn van het concept coping, een 

verbijzondering van het concept sensemaking. Deze paragraaf analyseert de overige 
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hoofdbevindingen- die niet langs deze specifieke lijn geanalyseerd kunnen worden- op een 

meer algemene wijze, namelijk langs de lijn van sensemaking.  

 

Generiek wordt sensemaking in de literatuur gezien als het omgaan met, of zelfs het overbruggen of 

verminderen van, ambiguïteit (Merkus et al., 2017). Uit de bevindingen, zoals beschreven in 

hoofdstuk 5, blijkt dat dit proces doorgaans gekleurd wordt door normen uit de jeugd. Opvoeding 

speelt hier een belangrijke rol in. Zo blijkt dat gedrag en denken van medewerkers in tijden van 

ambiguïteit doorgaans in lijn zijn met hetgeen dat door de ouders geleerd is. Met andere woorden 

worden stimuli in een bestaand mentaal kader geplaats dat wordt gebruikt om interpretatie te sturen. 

 Het mentale kader van de respondenten is niet enkel opgebouwd van invloeden van ouders. De 

genoten opleiding, eerdere ervaringen op (voormalige) werk(plekken), gebeurtenissen in de 

maatschappij, maar ook verhalen van collega’s vormen ook bouwstenen voor dit mentale kader.                                                        

 

De bevindingen laten zien dat medewerkers cues, zoals opmerkingen; gebeurtenissen en prikkels, 

plaatsen in het bestaande referentiekader en hier gedrag aan koppelen. Steeds wordt de afweging 

gemaakt of de herkende cue past bij of juist afwijkt van het heersend kader. Na afloop wordt de 

uitkomst opgeslagen in het vernieuwde referentiekader en vormt het vernieuwede referentiekader een 

nieuw raster voor toekomstige gebeurtenissen.  

 

Een beeld dat medewerkers met een etnische achtergrond hebben is bijvoorbeeld dat bi-culturele 

ambtenaren een achtergestelde situatie hebben in Nederland en op de werkvloer. In de voorbeelden die 

aankaarten dat bi-culturele minder makkelijker doorstromen (cue) wordt dit gekoppeld aan het 

referentiekader (frame) dat deze denkwijze valideert.  

 

Een ander beeld dat heerst is de veronderstelling dat MT-leden op een compulsieve wijze bezig zijn 

met diversiteit en inclusie (frame). Niet eerder hebben medewerkers van stadsdeel Zuid ervaren dat het 

MT zich op een duurzame manier bezighoudt met dit thema. Nu de huidige stadsdeeldirecteur zich 

hard heeft gemaakt voor inclusie en een projectleider op dit onderwerp is aangenomen (cue), wordt dit 

gekoppeld aan het frame. Indien (na een periode) toch blijkt dat pogingen van de nieuwe 

stadsdeeldirecteur een duurzaam karakter hebben, wordt dit opgeslagen in een verbreed 

referentiekamer.  

 

Ook laten de bevindingen zien dat medewerkers doorgaans hun realiteit langs de lijn van 

aannemelijkheid ordenen. Ordening van realiteit, aldus betekeniscreatie, berust zich liever op 

plausibiliteit dan op diepgaande analyses van hetgeen dat ondervonden wordt. Dit gebeurde 

voornamelijk in niet-transparante situaties, waarin de medewerker geen zekerheid had over de 
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denkbeelden die leven bij een vermeende tegenpartij. Met andere woorden worden pragmatische 

verklaringen sneller aangenomen als een beeld voor de werkelijkheid.  

 
6.3. Beantwoording deelvragen 

In dit deel van deze thesis wordt de ruimte genomen op antwoord te geven op de drie eerder 

geformuleerde deelvragen. In beantwoording van deze deelvragen wordt telkens een terugkoppeling 

gemaakt naar voorafgaande hoofdstukken.  

 

6.3.1. Deelvraag 1 

Zoals in hoofdstuk 1 beschreven luidt de eerste deelvraag als volgt: ‘Wat zegt de literatuur over 

diversiteit, sensemaking en coping (op de werkvloer)?’. Het theoretisch raamwerk rond deze drie 

concepten is in hoofdstuk 3 reeds beschouwd. Uit deze beschouwing is het onderstaand samenvattend 

model voortgekomen.  

 
Figuur 6.3.1: Visualisatie van de samenhang tussen aspecten van de probleemanalyse en het literatuuronderzoek 

 
(Naar: hoofdstuk 2 van deze thesis) 

 

Dit samenvattend model is een visualisatie van de samenhang tussen aspecten van de probleemanalyse 

en het literatuuronderzoek. Het literatuuronderzoek draagt de volgende assumpties aan: 

• Er wordt verwacht dat de motieven voor (de implementatie van) het diversiteitsbeleid van de 

gemeente Amsterdam helder gecommuniceerd zijn; 

Diversiteit in de samenleving
- Diverser worden van de Nederlandse samenleving 

en arbeidsmarkt populatie
- Extrinsieke motieven: regel- en wetgeving, 

legitimiteit
- Intrinsieke motieven: business case/meerwaarde 

van diversiteit 

Diversiteit binnen organisatie 
- Definitie van diversiteit
- Sturing vanuit P&O beleid: missie en 

visie/diversiteitsbeleid 

Belevenis eerstelijns medewerker
- Sensemakingproces
- Copingmechanismes 

Prestaties
- Individu: werkplezier, sociale veiligheid
- Groep: gevoel van inclusiviteit
- Organisatie: medewerkerswaarderingniveau

Equal opportunities approaches

Managing diversty approaches

Mondiaal en nationaal 
schaalniveau

Organisatieniveau

Medewerkerniveau
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• Er wordt verwacht dat differentiatie binnen de organisatie als verrijking gezien wordt en dit 

gedragen wordt door zowel medewerkers als leidinggevende; 

• Er wordt verwacht dat gebeurtenissen uit het verleden van medewerkers van invloed zijn op hoe 

men hedendaags omgaat met diversiteit en inclusie op de werkvloer en welke betekenis men 

hieraan verleent; 

• Er wordt verwacht dat zowel het sensemakingproces van de medewerkers als de toegepaste 

copingstijlen een veranderlijk karakter kent. 

 

Op deze assumpties wordt in de beantwoording van de derde deelvraag gereflecteerd. Dit gebeurt in 

deelparagraaf 6.2.3. 

 

6.3.2. Deelvraag 2 
In de beantwoording van de tweede deelvraag, te weten ‘Welke copingstijlen treden op bij medewerkers 

van stadsdeel Zuid aangaande het programma Amsterdam Inclusieve Organisatie?’ is vanuit de 

psychologische benadering gekeken naar de copingstijlen die optreden. Er is dus ingezoomd op zowel 

de gedachtes en gevoelens als gedragingen van de medewerker op het gebied van diversiteit en inclusie. 

Onderstaand tabel geeft een overzicht van copingstijlen die overheersen in de vier fasen die zijn 

onderscheiden.  
Tabel 6.3.2: Overzicht van domineerde copingstijlen per fase 

Chronologische  

Ordening 

 

 

Actie 

Start loopbaan bij de 

gemeente 

Amsterdam 

(Eerste) kennismaking 

met diversiteitsbeleid van 

de gemeente Amsterdam 

(Eerste) moment van 

schuring met status-quo 

op de werkvloer 

(Eerste) ervaring 

met uitsluiting 

Polariserende coping XXX XXXX XXX XXX 

Vermijdende coping XXXX - - XX 

Conformerende 

coping 

X - XX XXX 

Verbindende coping  - XX - X 

(Bron: Eigen analyse bevindingen naar het operationaliseringsmodel) 
 
6.3.3. Deelvraag 3 
 
De derde deelvraag luidt als volgt: ‘Hoe verhoudt betekenisgeving aan ambities van de top rond het 

programma Amsterdam Inclusie Organisatie, door medewerkers, zich tot theorieën rondom 

diversiteitsmanagement en sensemaking?’.  

 

Deze deelvraag wordt beantwoord door verder in te gaan op de assumpties die zijn aangedragen door 

de literatuur en het veldonderzoek. 
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Assumptie 1 luidt als volgt: ‘Er wordt verwacht dat de motieven voor (de implementatie van) het 

diversiteitsbeleid van de gemeente Amsterdam helder gecommuniceerd zijn’. 

Aan deze verwachting is niet voldaan in dit onderzoek. Menig medewerkers gaven aan de motieven 

van het MT te betwijfelen. Door gebrek aan heldere communicatie, vullen de medewerkers zelf in wat 

mogelijke motieven zijn. De invulling hiervan gebeurt op basis van plausibiliteit, ofwel 

aannemelijkheid. 

 

Assumptie 2 luidt: ‘Er wordt verwacht dat differentiatie binnen de organisatie als verrijking gezien 

wordt en dit gedragen wordt door zowel medewerkers als leidinggevende’. 

Aan deze verwachting is in dit onderzoek deels voldaan. Het merendeel van de respondenten deelt 

deze opvatting over diversiteit in organisaties, maar geeft aan hier een uniek geval in te zijn. Zo delen 

respondent dat pogingen tot het stimuleren van differentiatie niet gewaardeerd wordt door andere 

organisatieleden. In deze context wordt overigens gedoeld op culturele of etnische diversiteit.  

 Op het gebied van diversiteit in denkpatronen en werkwijze wordt deze verwachting 

grotendeels niet voldaan. Zowel de meerderheidsgroep als medewerkers met een hiërarchisch hoge 

functie hebben de elite positie normstellend gedrag uit te dragen, waar overige organisatieleden zich 

naar conformeren. 

 

Assumptie 3 luidt: ‘Er wordt verwacht dat gebeurtenissen uit het verleden van medewerkers van invloed 

zijn op hoe men hedendaags omgaat met diversiteit en inclusie op de werkvloer en welke betekenis men 

hieraan verleent’. 

Aan deze verwachting is in dit onderzoek voldaan. In paragraaf 6.2. is reeds dieper ingegaan op dit 

gedeelte van de bevindingen.   

 

Tot slotte luidt assumptie 4 als volgt: ‘Er wordt verwacht dat zowel het sensemakingproces van de 

medewerkers als de toegepaste copingstijlen een veranderlijk karakter kent’. 

Aan deze verwachting is in dit onderzoek voldaan. In hoofdstuk 5 – betreft ‘Onderzoeksresultaten’, is 

bekeken hoe medewerkers hun werkelijkheid categoriseren en ordenen. Dit gebeurde doorgaans niet 

op een constante manier. Individuen bevinden zich namelijk in een sociaal-materialistische context 

waarin gedachten, gevoelens en gedrag beïnvloed worden door de al dan niet waargenomen 

aanwezigheid van andere individuen of groepen. Daarnaast laten de bevindingen, zoals omschreven in 

hoofdstuk 5, zien dat een toegepaste copingstijl afhangt van de context waarin de medewerker zich 

bevindt. Eerder toegepaste copingstijlen worden niet automatisch overgenomen in toekomstige 

situaties. Copingstijlen die medewerkers laten zien, zijn situatie-specifieke middelen om om te gaan 

met stressveroorzakende situaties. Zo is de werkelijke, ingebeelde of impliciete aanwezigheid van 

collega’s van invloed geweest op hoe medewerkers omgaan met verwarrende of verrassende situaties. 

Op deze manier heeft het sensemakingproces van medewerkers van stadsdeel Zuid niet 
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plaatsgevonden in vacuüm en kent deze een veranderlijk karakter. De werkelijke, ingebeelde of 

impliciete aanwezigheid van de volgende personen is van invloed geweest: 

a) De (directe) collega’s van de medewerker; 

b) De leidinggevende van de medewerker; 

c) De samenstelling van de bestuurlijke top. 
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7. Conclusie en discussie 
In dit slothoofdstuk wordt opnieuw stilgestaan bij de aanleiding, probleemstelling, aanpak en 

resultaten van dit onderzoek (paragraaf 7.1). Ook wordt in dit hoofdstuk ruimte genomen voor een 

reflectie op het onderzoek (paragraaf 7.2). Het hoofdstuk wordt afgesloten met enkele aanbevelingen 

voor eventueel vervolgonderzoek (paragraaf 7.3). 

 

7.1. Conclusies 

De aan het begin (paragraaf 1.1) geformuleerde centrale vraagstelling luidt:  

Welke betekenis geven medewerkers van het stadsdeel Zuid aan de implementatie van het 

programma van Amsterdam Inclusieve Organisatie (2015-2019)’? 

De aanleiding voor deze probleemstelling hangt samen met het gebrek aan kennis over de 

beleveniswereld van eerstelijns medewerkers rond de dynamiek van diversiteitsbeleid in gemeentelijke 

organisaties. Zowel bij de politieke als de ambtelijke top van de gemeente Amsterdam leven grote 

ambities rond het thema diversiteit en inclusie. Deze ambities zijn vastgelegd in beleidstukken en zijn 

voornamelijk gericht op het rekruteren en behouden van ondervertegenwoordigde groepen in de 

organisatie. Op deze manier is het streven een representatieve bureaucratie. Echter is naast het 

stimuleren van een divers personeelsbestand, ook van belang dat de organisatietop zich richt op het 

creëren van een inclusieve werkcultuur (Ellemers et al., 2018).  

 

Om goed te kunnen inschatten wat nodig is om een dergelijke werkcultuur te creëren, is een eerste stap 

kennis vergaren over de beleveniswereld van medewerkers in de organisatie. Daar heeft dit onderzoek 

aan bijgedragen. Aan de hand van documentenanalyse, observaties en interviews is getracht een 

diepgaande analyse te voeren. Hierin heb ik mij als onderzoeker opengesteld voor wat ik in het 

onderzoeksveld ben tegen gekomen.  

Het proces van sensemaking werd geactiveerd in situaties waarin medewerkers geconfronteerd werden 

met gebeurtenissen, situaties of acties die als verwarrend of verrassend werden ervaren. Hierop 

ondernemen medewerkers acties om betekenis te creëren over de situatie. Onderzoeksresultaten laten 

zien dat er niet één solide betekenis wordt gegeven aan de implementatie van het programma van 

‘Amsterdam Inclusieve Organisatie (2015-2019)’. In lijn met de constateringen van Veenswijk (2006) 

blijkt uit dit onderzoek dat in tijde van een verandering een grote variëteit aan betekenissen en 

verhalen binnen de organisatie circuleert. Verleende betekenissen zijn gekleurd door waarnemingen en 

ervaringen uit het verleden en berust doorgaans op plausibiliteit, of wel de subjectieve 

aannemelijkheid van de werkelijkheid.  
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Ondanks dat de onderzoeksresultaten een grote variëteit aan betekenissen onthult, komt een betekenis 

veelduidig terug, namelijk de veronderstelling dat ondanks niet-inclusief leiderschap gedrag minder 

geuit wordt, gedachtes die bij deze ongewenste leiderschapsstijl past nog wel leven. Medewerkers 

menen dat leidinggevenden en directeuren, dankzij ontwikkelingen in de maatschappij en de politieke 

druk, iets moeten met diversiteit. Waarneembare veranderingen in gedrag van leidinggevenden, 

waaronder de implementatie van het beleid, is met andere woorden niet genoeg om medewerkers in de 

lijn te overtuigen van een daadwerkelijke verandering in denk- en zienswijze. Dit geldt voor zowel 

medewerkers die behoren tot de minderheidsgroep als de medewerkers die behoren tot de 

meerderheidsgroep van de gemeente Amsterdam.  

 

7.2. Discussie 
In deze paragraaf wordt ingegaan op zowel de waarde als de tekortkomingen van dit onderzoek. Een 

waarde van dit onderzoek is de rijkdom aan empirische data. Niet alleen is inzicht verkregen in de 

huidige gang van zaken, maar is ook een breedbeeld van vroegere situaties geschetst. Daarnaast is  

Dit biedt de organisatie waar het onderzoek heeft plaatsgevonden bijzondere openingen tot 

handelingsperspectieven.  

 

Alhoewel dit onderzoek relevantie inzichten biedt, moeten enkele tekortkomingen ook in acht worden 

genomen. Eén daarvan is het crosssectionele karakter van dit onderzoek. Ondanks dat dit onderzoek 

gericht is op het in kaart brengen van betekenisgevingprossen van de medewerkers van de gemeente 

Amsterdam, is er gekozen voor slechts één moment van dataverzameling. Deze onderzoeksmethode is 

in de context eigenlijk niet passend, omdat sensemaking een continuproces is. Om deze reden kunnen 

de huidige onderzoeksresultaten beschouwd worden als een momentopname.  

 Een ander tekortkoming die in acht moet worden genomen is het risico dat verhalen niet altijd 

begrepen worden door de onderzoeker zoals de informant deze bedoelt (Reissner, 2011). Daarnaast 

kunnen mijn interpretaties als onderzoeker beïnvloed zijn door mijn eigen etnische achtergrond.  

Ondanks dat mijn etnische achtergrond het gevoel van vertrouwen en herkenning stimuleerde en dit 

mij dichterbij de respondenten bracht – in het onderzoeksveld-, moet in acht genomen worden dat dit 

gegeven ook het onderzoek kan hebben beïnvloed. Om dit risico te beperken heb ik tijdens de 

interviews eigen meningen en gevoelens achterwege gelaten opdat de respondent zich met open 

vragen49 zo vrij mogelijk voelt in de formuleringen van zijn antwoorden50.Daarnaast is tijdens de 

interviews doorgevraagd bij onduidelijkheden. Hiermee zijn eigen invullingen van de onderzoeker zo 

veel mogelijk vermeden. 

                                                 
49 Open vragen zijn objectieve vragen. Hiermee bedoel ik dat deze geen richting geven naar een eventueel gewenst antwoord. De 
geïnterviewde krijgt de ruimte om zelf na te denken en te kiezen welke kant het antwoord op gaat.  
50 Volgens Boeije (2005) kan een onderzoeker niet waardevrij zijn, maar kan hij wel proberen om ten gunste van de validiteit van zijn 
onderzoek waarderingsvrij te zijn. De onderzoeker probeert dan geen waardeoordeel te geven en zijn eigen voorkeuren zo min mogelijk te 
laten meespelen. Dit betekent dat de onderzoeker tijdens de dataverzameling en analyse zo neutraal mogelijk is, niet stuurt en de eigen 
mening niet laat meespelen.  
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7.3. Aanbevelingen  
Deze paragraaf presenteert aanbevelingen voor vervolgonderzoek. Deze aanbevelingen vinden zijn 

grondslag in de benoemde tekortkomingen van dit onderzoek. Daarnaast presenteert deze paragraaf 

een drietal aanbevelingen voor de organisatie van Amsterdam. Deze aanbevelingen zijn gebaseerd op 

de hoofdbevindingen zoals beschreven in paragraaf 5.5 van deze thesis.  

 

7.3.1. Aanbevelingen voor vervolgonderzoek 
Voor vervolgonderzoek wordt aanbevolen een longitudinaal onderzoeksmethode aan te houden. 

Bryman (2012: 712) kent longitudinaal onderzoek de volgende definitie toe: 

‘’A research design in which data are collected on a sample (of people, documents, etc.) on at 

least two occasions.’’ 

Door een dergelijke onderzoeksdesign aan te houden kunnen ten minste drie van de zeven 

basisprincipes van sensemaking (beschreven in paragraaf 3.2.2) beter en vollediger in beeld gebracht 

worden. Deze drie basisprincipes zijn:  

• Sensemaking als een retrospectief proces; 

• Sensemaking als sociale activiteit; 

• Sensemaking als oneindige stroom van aan elkaar gerelateerde gebeurtenissen. 

 

Ook wordt aanbevolen om te overwegen een smalle indeling van copingstijlen toe te passen. De 

toegepaste indeling kent vier schalen. Echter was niet in elke situatie duidelijk te onderscheiden welke 

copingstijl toegepast wordt. Dit is te wijten aan de scherpe scheiding tussen de schalen, terwijl de 

respondenten van dit onderzoek soms een combinatie van copingstijlen lieten zien. Liever is te 

spreken van een onderscheid tussen actieve en passieve coping, een indeling van copingstijlen die 

aangehouden wordt door o.a. Tavecchio (1999). 

 

7.3.2. Aanbeveling voor de gemeente Amsterdam, stadsdeel Zuid 
De eerste aanbeveling voor de gemeente Amsterdam luidt als volgt: om te voorkomen dat de houding 

van leidinggevenden en directeuren rond het thema diversiteit en inclusie betwijfeld wordt, is het van 

belang hier goede communicatiemaatregelen over te treffen. Daarnaast zal de top ook beter moeten 

communiceren met welk doel zij diversiteit nastreven. Met andere woorden dient het volgende 

zorgvuldig gecommuniceerd worden: 

a) Waarom men bezig is met diversiteit (e.g. moreel-ethische argumenten, economische 

argumenten);  

b) Wat het beoogde gewenste resultaat is (e.g. instroom, doorstroom van individuen uit 

minderheidsgroepen, een inclusief werkklimaat, verbeterde prestaties). 
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De tweede aanbeveling luidt als volgt: om de zichtbaarheid van bi-culturele ambtenaren te bevorderen, 

is het van belang om hier aandacht voor te besteden. Dit kan bijvoorbeeld door dit onderwerp 

structureel op te nemen in de gesprekscyclus van de gemeente Amsterdam. Op deze manier besteden 

zowel de leidinggevenden als medewerkers aandacht aan dit punt. In de gesprekcyclus kunnen 

(toekomstige) interventies besproken worden die gericht zijn op:  

a) Het relativeren van het ongemak van de bi-culturele ambtenaar om op een assertieve manier 

resultaten kenbaar te maken; 

b) Het wegnemen van de blinde vlek van management. 

 

De derde en laatste aanbeveling luidt als volgt: om in een inclusief werkklimaat -waar elke stem 

evenwaardig gewaardeerd wordt- te bevorderen, is het van belang om los te komen van het huidig 

hiërarchisch karakter van de Amsterdamse werkcultuur. Uitsluitend gericht zijn op de tastbare en 

meetbare uitkomsten van het beleid (in termen van aantallen werknemers die verschillende groepen 

vertegenwoordigen), zonder oog te hebben voor processen -zoals deze- die voortkomen uit de 

werkcultuur van het stadsdeel, worden de genoemde knelpunten niet weggenomen en zal het beleid 

niet optimaal effectief zijn (Ellemers et al., 2018). 
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Appendix 
 
Bijlage 1: Intranetbericht, respondentenselectie 
 
Onderwerp: Oproep: help mij afstuderen! 
  
Beste collega’s, 
  
Mijn naam is Pascaline Uwamahoro en ik ben op zoek naar collega’s die met mij in gesprek willen 
over organisatorische cultuurverandering rond het thema diversiteit en inclusie. Sinds oktober 2018 
maak ik deel van het team Inclusie, samen met mijn collega’s zet ik mij in voor een inclusieve 
Amsterdam! Naast dat ik jullie collega ben, ben ik ook nog studente en zit ik momenteel in mijn 
afstudeerfase. Ik volg de master Beleid, Communicatie en Organisatie aan de VU Amsterdam. Deze 
masterstudie leert studenten met een multidisciplinair perspectief te kijken naar beleid, strategie, 
verandering, cultuur, samenwerking, gedrag en communicatie van en binnen organisaties. 
  
Ik sluit mijn studie af door het schrijven van een thesis, ofwel een scriptie. In dit kader doe ik een 
onderzoek dat aansluit op het (voor)traject zoals bovenbeschreven.  Het gaat om een onderzoek naar 
vraagstukken rond culturele verandering en interventievraagstukken in complexe netwerken. In mijn 
onderzoek zal de focus liggen op hoe medewerkers een mogelijk (voor)traject ondervinden. Centraal 
staat de vraag ‘hoe gaan medewerkers om met veranderingen wanneer een organisatie meer ‘divers’ 
denken omarmt, minderheidsstandpunten waardeert en inclusie als waarde heeft?’. Op deze manier 
hoop ik tot nieuwe inzichten te komen die bijdragen aan een nieuwe aanpak. Want jouw mening telt en 
deze hoor ik graag. 
  
Goed om te weten is dat vertrouwelijkheid en anonimiteit gedurende het hele onderzoek gewaarborgd 
wordt. Op basis van alle gesprekken worden de resultaten op een niet herleidbare wijze geanalyseerd. 
  
Wil jij met mij hierover in gesprek onder genot van een kopje koffie of thee? Ik neem wat lekkers mee 
☺ 
  
Stuur mij dan een mailtje (p.uwamahoro@amsterdam.nl), ik plan graag een momentje met je in. 
  
Met vriendelijke groet, 
  
Pascaline Uwamahoro 
Directie P&O: Amsterdam Inclusieve Organisatie 
  
Gemeente Amsterdam 
Amstel 1 
1011 PN Amsterdam 
M: 06 57168846 
E: p.uwamahoro@amsterdam.nl 
Werkdagen: ma | di | wo | do 
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Bijlage 2: Interviewtopics 
 

Topic Aspecten51 
Opening • Kennismaken, voorstellen 

• Doel interview 
• Duur interview 
• Toestemming om op te geluidsopnames te 

maken 

Algemene vragen 

 

• Hoelang werkzaam bij stadsdeel Zuid 
• Huidige afdeling binnen stadsdeel Zuid 
• Huidige functie op stadsdeel Zuid 
• Begripsdefinitie diversiteit en inclusie 

 (Start) loopbaan bij de gemeente • Startdatum, startjaar 
• Leeftijd 
• Eerste werkdag/maand/jaar 
• Eerste gedachte bij binnenkomst 

Beleveniswereld van de medeweker • Veiligheidsgevoel  
• Relatie met leidinggevende en directe 

collega’s 
• Minderheidsgroep, meerderheidsgroep 
• Verwachtingen implementatie van het 

diversiteitsbeleid 

Betekenisgevingproces • Frame medewerker 
• Gedachtes 
• Gevoelens 
• Acties 
• Gelijkenis met situaties uit het verleden 

Werkcultuur • Sociale veiligheid 
• Positie medewerker 
• Leiderschap 
• Verhouding 

Afsluiting • Dankwoord 
• Uitleg wat nu volgt 
• Verwachte datum waarop de thesis afgerond 

wordt 
• Voor vragen bereikbaar op (mobielnummer, 

emailadres) 

 
 

                                                 
51 N.B.: Aspecten kunnen topicoverschrijdend zijn. Dit betreft geen vaste indeling. De interviews hebben een organisch verloop gekend.  


