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Objectief bestaat niet
Prof. Dr. Naomi Ellemers

Vrouwelijk leiderschap

20,000+ bedrijven in 91 landen:
bij meer vrouwelijk leiderschap
betere financiele prestaties
Creativiteit, innovatie, prestaties

DE MEERWAARDE VAN DIVERSITEIT

Functionele diversiteit
meta‐analyse 146 studies, 612 toetsen:
bij meer diversiteit meer innovatie,
vooral bij complexe taken
bedrijven met meer functionele
diversiteit in top management:
Meer nieuwe producten
Meer nieuwe technologie
Betere financiele resultaten (Tobin’s q)

15 jaar panel data Standard
and Poor 1,500 firms:
bij meer vrouwen in top
management, meer innovatie

Etnische diversiteit
Onderzoeksteams met meer
verschillende ethniciteiten:
Publicaties in hogere impact journals
Meer geciteerd
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Valkuilen en belemmeringen

TOCH LUKT HET VAAK NIET

Meer werkloosheid na elke studie
3,5

Inleiding casus
Kies de beste kandidaat voor een
functie als Strategy Manager bij een
fictieve multinational.

3,0
2,5
2,0

Uitkomst van de casus levert input
voor volgende onderdelen van de
bijeenkomst én voor ons
wetenschappelijk onderzoek.

1,5
1,0
0,5
0,0
MBO‐BBL

MBO‐BOL

HBO

Westerse allochtoon vs. autochtoon
Niet‐Westerse allochtoon vs. autochtoon
Noot. De tabel geeft de odds ratio’s gecontroleerd voor onder andere opleidingsniveau (MBO), opleidingssector, afstudeercijfer,
geslacht, leeftijd, meetjaar, het opleidingsniveau van de vader en van de moeder (alleen voor MBO beschikbaar), de vraag of men
kinderen heeft (alleen voor MBO beschikbaar), eventuele problemen bij het vinden van stage‐ of beroepspraktijkvormingsplek
alsmede een set van opgedane ervaringen in het HBO / gegevens verstrekt door Dr. Christoph Meng (Research Centre for Education
and the Labour Market.
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En hoe stel je dat vast?

WAT ZIJN BEST PRACTICES?
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Uit de kast?

Veelzeggende signalen

MAG JE ZIJN WIE JE BENT?

Monocultuur?

Werk en gezin?

NRC 16 oktober 2014

Kunnen we kwaliteit herkennen?

“Een aantal leek in gedrag en capaciteiten erg op de
mannen die er al zaten, inclusief hun tekortkomingen.”

Wat zijn de randvoorwaarden?

Rink, Kane, Ellemers, & Van der Vegt, AOM Annals, 2013
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Zichtbaar en onzichtbaar

OMGAAN MET VERSCHILLEN

Aanpassen of wegwezen
“Goed besturen kan dus ook op een andere manier”

Socialisatie
druk

Aanpassen aan
meerderheid
Geen meerwaarde
van diversiteit

Bewustzijn van
verschillen

Organisatie
verlaten

Hoe diversiteit werkt
Diversiteit op het
werk

Gezamenlijke
prestatie

Demografische diversiteit:
Sekse, leeftijd, etniciteit

Functionele verschillen:
aanpak, expertise, prioriteiten
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Van diversiteit naar inclusie

WAT KUN JE DOEN?

Gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek

230 artikelen bekeken

61 artikelen verwerkt in het rapport

https://nederlandseinclusiviteitsmonitor.nl/

https://nederlandseinclusiviteitsmonitor.nl/
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