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Voorwoord

In het schooljaar 2021 – 2022 is een vraagstuk
opgezet voor de organisatie Hans van Gastel
Coaching & Training te Oosterhout. Dit
vraagstuk is opgezet en uitgevoerd door een
groep vierdejaars studenten van de opleiding
Human Resource Management.  

Om antwoord te kunnen geven op het
desbetreffende vraagstuk hebben de groep
vierdejaars HRM studenten onderzoek verricht.
Dit onderzoek bestond uit kwalitatief- en
kwantitatief onderzoek. Al de resultaten,
conclusies en adviezen zijn opgenomen in een
onderzoeksrapport, de grondlegger van deze
white paper. 

In deze white paper is antwoord gegeven op
hoe inclusief en divers de huidige ICT-branche
is in regio West-Brabant én wat er voor nodig is
om deze branche toegankelijker te maken voor
mensen waarvan de arbeidsmarkt afstand heeft
genomen. 

De projectgroep wil alle partijen die hebben
geholpen tijdens het empirisch onderzoek
bedanken voor hun tijd en samenwerking.
Daarnaast willen wij ook Hans van Gastel en
Richard Vos bedanken voor hun kennis en
coaching tijdens deze leerzame opdracht. 

Wij wensen u veel leesplezier toe!



Managementsamenvatting

Er is veel vraag op de arbeidsmarkt maar weinig aanbod, hierdoor blijft de
arbeidsmarkt krap. Dit komt doordat het aantal werkzoekende afneemt,
waardoor de banen onvervuld blijven. De toenemende stijging in ICT-beroepen
vraagt vaak om bepaalde expertises en de gehanteerde standaardprofielen
sluiten veel arbeidspotentieel buiten. Diverse experts vonden dat iedereen die
wil werken, de kans hoort te krijgen passend werk te vinden. Om deze opinie te
realiseren, is het van belang om te kijken naar het verband van inclusiviteit en
diversiteit met de toegankelijkheid van de huidige arbeidsmarkt. Hierop
volgend, kwam de volgende centrale vraag:

Hoe inclusief en divers is de huidige ICT-branche in de regio West-Brabant en
wat is er nodig om deze branche toegankelijker te maken voor mensen
waarvan de arbeidsmarkt afstand heeft genomen?

Om dit helder in kaart te krijgen, werd de centrale vraag onderverdeeld in
diverse deelvragen die zouden bijdragen aan het beantwoorden van de
hoofdvraag. Deze deelvragen bevatten theoretische, en empirische deelvragen,
omdat het onderzoek zowel primaire- als secundaire bronnen nodig had ter
ondersteuning.

Allereerst werd gekeken naar de theorieën over diversiteit en inclusiviteit om
ervoor te zorgen dat de begrippen bekend waren. Vervolgens werd gekeken in
de literatuur naar innoverende manieren die kunnen bijdragen aan het
toegankelijker maken van de arbeidsmarkt en is gemeten hoe groot de groep
mensen is waar de arbeidsmarkt een afstand van heeft genomen. Het was
belangrijk om dit te monitoren, zodat de relevantie van het onderzoek bekend
zou worden en het arbeidspotentieel in kaart zou kunnen worden gebracht.

De periode van het onderzoek was acht weken. Om zo veel mogelijk informatie
van diverse stakeholders te krijgen, is gekozen organisaties telefonisch te
benaderen voor een semigestructureerd interview. Dit omdat niet alle ICT-
organisaties hetzelfde zouden verstaan onder de begrippen inclusiviteit en
diversiteit, waardoor ingespeeld moest kunnen worden op mogelijke
verdiepingsvragen. Standaardvragen waren nodig om metingen te doen voor
een diversiteitsindex die werd bijgehouden om te meten hoe divers ICT-
organisaties in West-Brabant zijn. 
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Verder is een poll uitgezet op LinkedIn met mogelijkheden
gebaseerd op innoverende technieken uit de literatuur op het
gebied van recruitment. Deze werden gekoppeld aan
bijvoorbeeld bias-free solliciteren, waarbij vooroordelen en
stereotyperingen werden ingedekt en tot het kijken naar
iemands vaardigheden in plaats van iemands werkverleden.
Deze methode werd gekozen om in een zo kort mogelijke
tijd, zo veel mogelijk antwoorden te krijgen. Dit omdat op
multidisciplinair niveau zo veel mogelijk onderzoek gedaan
moest worden binnen een kort tijdsbestek. Het laatste
onderzoek was een focusgroep. De literatuur beschrijft dit
ook wel als een groepsinterview. Tijdens de focusgroep
kwamen diverse mensen met een HR-functie, binnen een
ICT-organisatie, en belanghebbenden voor ons onderzoek bij
elkaar. De focusgroep werd gegeven met behulp van
stellingen, vragen en brainstormsessies om zo iedereen in de
groep met elkaar in gesprek te laten gaan en van elkaar te
leren.

De bevindingen van al het theoretisch en het empirisch
onderzoek zijn opgenomen in dit verslag. In de bijlagen zijn
codeerschema’s van de interviews en de focusgroep
opgenomen en is het transcript terug te vinden van het
gesprek van de focusgroep.

Vijftien organisaties hebben deelgenomen aan het
schriftelijke gedeelte van de interview, elf van de
organisaties hebben volledig deelgenomen. Het viel op dat
het vooral de grotere organisaties zijn, die zich bewust zijn
van de waarden van een inclusieve- en diverse organisatie.
Dit zijn meestal de organisaties met een diversere ICT-
afdeling. Veel mensen geven nog steeds aan te denken dat
het imago rondom de ICT-branche een bepaalde uitstraling
heeft, waardoor de huidige vijver waarin organisaties vissen,
simpelweg niet divers genoeg is. Misschien liggen hier dan
de kansen?
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Aanleiding

Diverse experts vinden dat iedereen
recht heeft op passend werk en
daarnaast ook de kans moeten krijgen
om te participeren binnen de ICT-
branche. Om dit ideaalbeeld te
realiseren is het van belang dat er
gekeken wordt naar het verband tussen
diversiteit en inclusiviteit en het
toegankelijker maken van de
arbeidsmarkt. Het komt namelijk nog
veel te vaak voor dat mensen onnodig
thuis zitten met onbenutte talenten
en/of vaardigheden. 

Doelstelling:

Probleemstelling

Binnen de ICT-branche erkent een
groot gedeelte van het
arbeidspotentieel hun eigen
kwalificaties niet. Daarbij houden
organisaties te vaak vast aan een
standaardprofiel, terwijl het aanbod op
de arbeidsmarkt juist gering is.
Momenteel kijken organisaties vooral
naar het curriculum vitae, waar je
opleiding en werkverleden centraal
staan. Hierdoor hebben instanties
weinig inzicht in hoe de match gemaakt
kan worden tussen de mensen en de
ICT-organisaties. Dit zorgt ervoor dat
er geen tot weinig reacties zijn op de
vacatures. Het gevolg hiervan is dat 
 organisaties vaak binnen andere ICT-
organisaties ICT-personeelsleden
werven die passen binnen de harde
eisen. Hierdoor raakt de arbeidsmarkt
in de regio West-Brabant steeds meer
oververhit.

Het doel is om organisaties bewust te
maken van de waarden van een
inclusief en divers team en de ICT-
branche toegankelijker te maken voor
mensen waarvan de arbeidsmarkt
afstand heeft genomen. 
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Centrale vraag

Om de doelstelling te behalen, is de volgende
centrale vraag opgesteld:

Hoe inclusief en divers is de huidige ICT-
branche in de regio West-Brabant en wat is er
nodig om deze branche toegankelijker te
maken voor mensen waarvan de arbeidsmarkt
afstand heeft genomen?

Het meten van de inclusiviteit en diversiteit van
organisaties draagt bij aan het monitoren van
de ICT-branche. Zo is het mogelijk objectief te
kijken naar hoe inclusief en divers ICT-
organisaties van regio West-Brabant
momenteel werken en hoe zij inclusiever en
meer divers kunnen worden. 

Door het algehele onderzoek zijn
mogelijkheden naar voren gekomen die de ICT-
branche toegankelijker maken voor mensen
waarvan de arbeidsmarkt afstand heeft
genomen. Op basis van deze gegevens zijn
meerdere adviezen ontstaan, welke
organisaties kunnen begeleiden over het beter
benutten van het arbeidspotentieel.
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Onderzoek

Als eerst werd onderzocht wat de literatuur zegt over
diversiteit en inclusivteit en wat de waarden hier van zijn.
Door dit te onderzoeken werden de begrippen en de
waarden helder. 

Vervolgens was het van belang om te monitoren hoe
divers en inclusief de huidige ICT-branche in de regio
West-Brabant is. Hiernaast heeft de projectgroep
gekeken naar hetgeen wat het arbeidspotentieel nodig
heeft om makkelijker toe te treden tot de ICT-branche én
wat de ICT-branche nodig heeft om inclusiever en
diverser te worden. 

Om te beginnen zijn de ICT-organisaties in de regio
West-Brabant in kaart gebracht. Hierbij is gekeken naar
14 gemeenten van Aalburg tot en met Woensdrecht.
Hierbij hadden 365 organisaties in de regio West-
Brabant een ICT-afdeling of zijn zij zelf een ICT-
organisatie.

Er is telefonisch contact gelegd om te peilen of de
organisaties tijd konden vrij maken voor een interview. In
totaal zijn ongeveer 140 organisaties van de 365 ICT-
organisaties in West-Brabant benadert. Uit de eerste
honderd telefoontjes werd opgemerkt dat organisaties
met minder dan vijf man aan personeel eigenlijk niks aan
diversiteit en inclusiviteit deden. Zij hadden hier geen
mening over of hadden geen tijd om hier over in gesprek
te gaan. Nadat slechts zes organisaties medewerking
wilden verrichten, is besloten dat de focus kwam te
liggen op ICT-organisaties met meer dan 20
medewerkers. Dit waren destijds 40 organisaties,
waarvan zeven medewerking hebben verleend. Met twee
organisaties uit persoonlijke kring, hebben 15
organisaties medewerking verricht. Uiteindelijk stonden
13 van de 15 organisaties open voor een digitaal
interview. Deze interviews waren voornamelijk bedoeld
om informatie op te halen over de mate van diversiteit en
inclusiviteit bij de desbetreffende ICT-organisaties.
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Om informatie en kennis op te doen over de eerder
benoemde vragen rondom het optimaliseren van de
toegankelijkheid is gekozen om de gesproken ICT-
organisaties uit te nodigen voor een fysieke
focusgroep. Daarnaast zijn ook vertegenwoordigers
gekomen vanuit andere organisaties, die graag wilde
bijdragen aan het onderzoek. 

Een focusgroep is volgens Grit en Julsing (2021) een
onderzoekvorm waarbij verschillende respondenten in
discussie gaan over een bepaald onderwerp. Een
groepsdiscussie kan het bedenken van nieuwe ideeën
stimuleren. Dit werd gedaan d.m.v. vooraf bedachte
stellingen en vragen waar de organisaties vervolgens
over in gesprek gingen. 

Om een valide beeld te krijgen over hetgeen wat het
huidige arbeidspotentieel nodig heeft om de
arbeidsmarkt makkelijker te betreden is een poll
uitgezet op LinkedIn. Dit omdat er via LinkedIn een
brede doelgroep benadert kon worden. In de poll zijn
vertalingen van tools opgenomen die volgens de
literatuur kunnen zorgen voor een toegankelijkere
arbeidsmarkt. Veel mensen voelden zich bijvoorbeeld
in het verleden gediscrimineerd tijdens het zoeken
van werk, dit is vervolgens vertaald naar de
mogelijkheid om anoniem te solliciteren. 

Veel organisaties hadden nog niet duidelijk in beeld
waarom het voor hen van waarde is om divers en
inclusief te zijn. Tijdens het verloop van het
onderzoek kwam naar voren dat de projectgroep
moeite had met het overbrengen van deze waarden.
Om dit voor beide partijen helder in beeld te krijgen is
contact opgenomen met Eugene van de Hemel.
Eugene is een goeroe, gastspreker en professional op
het gebied van diversiteit en inclusiviteit.  
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Gender diversiteit: diversiteit gebaseerd op het
geslacht of de sekse van (toekomstig)
personeel.
Etnische diversiteit: diversiteit gebaseerd op
etniciteit, dit wil zeggen dat een individu tot een
bepaalde groep mensen of cultuur behoort. Je
etnische achtergrond of afkomst beschrijft ook
het land waarmee je je verbonden voelt en
maakt hierdoor deel uit van je individuele
identiteit.
Culturele diversiteit: diversiteit op basis van
culturele achtergrond. Cultuur betekent, volgens
het Latijnse woord cultura waarvan het is
afgeleid, verzorging – normatief gedrag en de
gedeelde waarden. 

Neurodiversiteit: Diversiteit gebaseerd op
andersdenkenden. Voorbeelden hiervan zijn
autisten en ADHD (Impuls&Woortblind, 2020). 
Leeftijdsdiversiteit: Diversiteit gebaseerd op
leeftijd. In HRM wordt dit vertaald naar een
organisatie met een mix van leeftijden die daar
werkzaam zijn (Randstad, 2021). 

Diversiteit gaat over de aanwezigheid van diverse
mensen in een organisatie (Nederlandse
inclusiviteits Monitor, 2017). Hierbij wordt gekeken
naar de ´buitenkant´ van de aanwezige mensen.
Over de verschillende vormen van diversiteit in
deze 'buitenkant' geven Wöstheinrich en Stomph
(2015) het volgende aan, je kan spreken over: 

Andere soorten diversiteit zijn:

Mensen met een fysieke beperking, zoals
blindheid, doofheid en een beperking in
ledematen. 
Mensen met een cognitieve beperking, zoals
mensen met een angststoornis en ADHD. 
Statushouders en /of mensen die lager
geschoold zijn. 

Wanneer men spreekt over diversiteit rondom
arbeidsbeperkingen kan er gekeken worden naar: 

Wat houdt diversiteit in?



In een inclusieve organisatie wordt gekeken naar de behoefte van
de medewerkers, zodat deze medewerkers het beste tot hun
recht komen. Hier sluit op aan dat een inclusieve organisatie aan
werknemers met uiteenlopende mogelijkheden (dus ook mensen
waarbij de arbeidsmarkt afstand heeft genomen) een passende
gelegenheid biedt om bij te dragen aan de productie of
dienstverlening van het bedrijf;
Een inclusieve arbeidsorganisatie is flexibel en in staat om de
arbeidsverdeling aan te passen aan de diversiteit aan talent en
vermogen van de werknemers om zo tot een optimale productieve
mix te komen. Onder arbeidsverdeling wordt verstaan dat alle
werkzaamheden worden verdeeld in deelhandelingen met als
doel: de arbeidsproductiviteit verhogen.

Volgens Nederlands inclusiviteit Monitor (2017) gaat inclusiviteit over
verschillende persoonlijkheidskenmerken, waarbij iedereen de kans
hoort te krijgen om te kunnen participeren op de arbeidsmarkt. Denk
hierbij aan verschillen in denk- en werkwijze, waarbij dus gekeken
kan worden naar het optimaal gebruik maken van een diversiteit aan
talenten en vermogens wat betreft het arbeidspotentieel dat
momenteel beschikbaar is op de arbeidsmarkt (Beukema & Vries de,
2019).

Zoals hierboven benoemd dienen organisaties ervoor te zorgen dat
iedereen een kans krijgt om te participeren op de arbeidsmarkt, zo
ook de mensen waarvan de arbeidsmarkt afstand heeft genomen.
Deze mensen hebben mogelijk wel de kennis, kunde en drijfveren om
werkzaam te zijn binnen de ICT-branche, maar worden momenteel
nog niet gevonden. Hoe kan dit?  
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Wat houdt inclusiviteit in?  



Hebben vaak een hogere omzet; 
Hebben betere overlevingskansen; 
Zijn vernieuwender, creatiever en lossen problemen beter
op. Dit komt omdat medewerkers verschillende
gezichtspunten hebben; 
Maken beter gebruik van de arbeidsmarkt omdat ze meer
talent werven; 
Hebben meer tevreden en loyale medewerkers; 
Doen het beter op de markt, omdat zij beter weten wat er
speelt onder diverse klantengroepen. Hierdoor kunnen zij
sneller inspelen op ontwikkelingen in de markt; 

Volgens HR-praktijk (2019) heeft een gericht diversiteitsbeleid
ook als voordeel dat je als organisatie de juiste talenten weet te
vinden. Daarnaast profiteer je ook van concurrentievoordeel,
omdat een divers en inclusief personeelsbestand het imago van
je organisatie verbeterd. Hierdoor wordt je organisatie eerder
een ‘employer of choice’. Dus een organisatie waar mensen
graag voor willen en blijven werken. 

Volgens de  Rijksoverheid (z.d.) presteren bedrijven en
organisaties beter als hun personeel een gemengde culturele en
etnische achtergrond heeft. Hierbij is het wel van belang dat de
leidinggevenden goed kan omgaan met de mix van
achtergronden. Bedrijven met culturele verschillen op de
werkvloer: 

Ook volgens Randstad (z.d.) getuigt een divers
personeelsbestand van maatschappelijke betrokkenheid, zorgt
voor tevreden en loyale medewerkers en maakt de organisatie
op lange termijn productiever en innovatiever. 

Daarnaast bevestigende andere bronnen de hierboven
benoemde voordelen. Maar om toch zeker te zijn, werd er nog in
gesprek gegaan met Eugene van de Hemel. 
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Waarom is diversiteit en inclusiviteit
van belang voor organisaties?



Eugene van de Hemel heeft als inclusivteits-goeroe een heldere
mening over het onderwerp. hij geeft aan dat;

"Het werk is leuker in een divers team, innovatiever en
creatiever. Daarnaast is de organisatie wendbaarder, de
oplossingsgerichtheid is groter en het is beter voor het imago
van de organisatie naar de klanten toe."

Leuker is in dit opzichte natuurlijk een mening, maar de rest van
de waarden die Eugene benoemd, komen overeen met wat er in
de theorie is gevonden. 
 
Op de vraag van waarom organisaties niet inclusief en divers
zijn wanneer deze waarden er tegenover hangen, zegt E. van
den Hemel, 2021 wat de boer niet kent, eet hij niet, duidend op
de onwetendheid van de meeste organisaties over het
onderwerp. 

Over het algemeen waren de waarden van een inclusieve- en
diverse organisatie positief voor de organisatie. Echter blijkt het
zo te zijn dat een diverse organisatie alleen deze positieve
waarden ervaart, wanneer een organisatie ook inclusief is. 

“Wanneer iemand in een winkelcentrum loopt en een
hartaanval krijgt maakt het toch ook niet uit wat de

achtergrond van iemand is, als diegene jou maar kan
reanimeren! (E. van den Hemel, 2021)” 
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Wat houdt inclusiviteit
en diversiteit volgens
ICT-organisaties in?

Zoals eerder benoemd betekent inclusiviteit dat
organisaties volledig accepterend zijn. In de mate waarin je
eigenlijk geen verschil ziet tussen mensen, maar alleen
kijkt naar hun vaardigheden en wat ze voor je organisatie
kunnen betekenen. Op deze manier kan je als organisatie
gebruik maken van al het potentiële talent dat de markt te
bieden heeft. 

Voor de meeste ICT-organisaties was inclusiviteit een lastig
begrip. Organisaties die er zelf mee bezig zijn, wisten goed
antwoord te geven op wat inclusiviteit inhoudt. Zij
beschreven diversiteit als de opties die beschikbaar zijn.
Inclusiviteit betekent volgens hen dat alle beschikbare
opties mee mogen doen binnen je organisatie. 
 Organisaties die niet bekent waren met deze onderwerpen  
vonden het lastig om het verschil tussen diversiteit en
inclusiviteit te benoemen. 

Organisaties kunnen profiteren van meerdere positieve
gevolgen wanneer zij inclusief en divers te werk gaan.
Echter zijn niet alle organisaties zijn op de hoogte van de
waarden van een inclusief en divers team. Mede daarom is
dit vaak nog geen beleidsonderwerp. Een organisatie moet
intrinsieke motivatie hebben om inclusief te zijn voordat ze
daadwerkelijk een inclusieve arbeidsorganisatie kunnen
worden. Een verkeerd startpunt is wanneer organisaties dit
doen voor het behalen van bepaalde subsidies of
voorkomen van een quota. De realiteit laat zien dat
organisaties dan vaak tijdelijk inclusiever proberen te
worden, maar dit weer loslaten wanneer de directe
voordelen minder interessant worden of verdwijnen. 
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De waarden van een
diverse en inclusieve
organisatie volgens ICT-
organisaties zelf

Uit het marktonderzoek kwam naar voren dat
ruim de helft van de ICT-organisaties niet
bewust was van de waarden van een divers en
inclusief team. Veel organisaties erkenden
weinig met deze onderwerpen te doen,
hierdoor heerste het gevoel dat deze
organisaties niet scherp in het vizier hebben
wat het kan opleveren.  

De organisaties die geloofden de waarden wel
in beeld te hebben, waren vaak relatief grotere
organisaties. Deze organisaties hadden het
over een betere productiviteit, meer creativiteit,
betere overlevingskansen, werktevredenheid &
werkgeluk onder de werknemers en meer
oplossingsgerichtheid. De organisaties die
beter op de hoogte waren van de waarden van
een inclusieve en diverse organisatie, die
scoorden uiteindelijk ook beter op de
diversiteitsindex. 

Enkele ICT-organisaties gaven aan de
toegevoegde waarden nog niet in te (kunnen)
zien, omdat ze er simpelweg niet mee bezig
waren. Ongeveer een derde van de ICT-
organisaties gaf zelfs aan dat er momenteel
nog geen verbeterpunten in beeld waren om
inclusiever of diverser te worden. 

“Nee ik zie de waarde er niet van in omdat we daar we
daar niet heel bewust mee bezig zijn (respondent 2,

2021)" 
 

"Er zijn kosten maar uiteindelijk zal het veel gaan
opleveren bijvoorbeeld: medewerkerstevredenheid,

werkgeluk etc. (respondent 6, 2021)" 
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Hoe inclusief is de huidige
ICT-branche in de regio
West-Brabant?

Om een inclusieve organisatie te worden is gekeken naar de
flexibiliteit van organisaties om zich aan te passen aan het
arbeidspotentieel. Uit het onderzoek is naar voren gekomen
dat grotere organisaties vaker bezig zijn met inclusiviteit. Dit is
te koppelen aan het feit dat grotere organisaties vaker een
HR-team hebben of de ruimte hebben om zich te verdiepen in
de waarden van een inclusieve organisatie. Grotere ICT-
organisaties hebben de middelen om traineeships en
opleidingen aan te bieden, inclusiever benaderen van
potentieel arbeidspotentieel en meer. 

Middelgrote organisaties die inclusief waren en zich hier echt
mee bezig hielden vaak weinig merkten van de krapte op de
arbeidsmarkt.

Organisaties die inclusiever waren, deden dit door aandacht te
besteden aan de behoefte van de medewerkers. Dit waren
organisaties die iedereen die het echt wilde, een kans te
geven. Ook wanneer zij niet voldeden aan de eisen van het
standaardprofiel of een arbeidsbeperking hadden.

De meeste organisaties in West-Brabant zijn vooralsnog niet-
of beperkt inclusief. De meeste kleinere organisaties wisten te
weinig van het onderwerp en zagen hierdoor de er waarden
niet van in. 

"iedereen is zeker welkom binnen onze organisatie, ongeacht alle
'beperkingen' welke besproken zijn (respondent 4, 2021)"
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Hoe divers is de huidige ICT-branche
in de regio West-Brabant? 

Voor het onderzoek zijn drie soorten diversiteiten onderzocht, namelijk
genderdiversiteit, etnische diversiteit en leeftijdsdiversiteit,. Ook is er
gekeken naar eventuele arbeidsbeperkingen en neurodiversiteit. Voor alle
vormen diversiteit is bewustwording creëren erg belangrijk binnen een
ICT-organisatie of -afdeling.  

Veel organisaties gaven aan wel op zoek te zijn naar vrouwen in de ICT,
maar deze simpelweg niet te vinden. Zelf geven ze aan te verwachten dat
het komt omdat door het mannelijk imago dat er om heen hangt. De
gemiddelde genderdiversiteit bij organisaties (klein en groot) was 20%
vrouw en 80% man. Dit was inclusief staf en receptie, die soms alle
vrouwen bevatten. Bij ICT-organisaties in West-Brabant is er nog veel te
winnen op het gebied van gender-diversiteit, dit kan gerealiseerd worden
wanneer het aanbod op de arbeidsmarkt ook diverser wordt. 

Op het gebied van etniciteitsdiversiteit, is gekeken naar het aantal
medewerkers dat een ICT-organisatie heeft met niet-Westerse
migratieachtergrond. Hier is naar gekeken, omdat het vaak voorkomt dat
deze mensen moeite hebben met het betreden van de arbeidsmarkt, door
een taalbarriére. Gemiddeld had één op de tien ICT-ers een niet-Westerse
migratieachtergrond. Deze resultaten staan in verhouding met de
demografische afspiegeling van de bevolking in de regio West-Brabant.
Hierdoor kan geconcludeerd worden dat de organisaties in regio West-
Brabant net zo divers zijn als de bevolking van deze regio. In andere
regio's in Nederland is de bevolking meer divers op het gebied van
etniciteit. Zo zie je dat in Noord-holland 20,28% een niet-westerse migratie
achtergrond heeft. 

Organisaties presteren beter als hun personeelsbestand een gemengde
culturele- en etnische achtergrond hebben. Hierbij is het wel van belang
dat leidinggevenden goed om kunnen gaan met de diversiteit van
achtergronden. 
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De ICT-branche in West-Brabant is leeftijdsdivers. Dit is dan ook goed om
terug te zien, want volgens de theorie is het zorgen voor leeftijdsdiversiteit
van groot belang. Hierdoor profiteert een organisatie namelijk van diverse
voordelen die bepaalde generaties met zich meebrengen. Zoals de
diverse inzichten en ervaringen van jong en oud. Tijdens de interviews is
onderscheid gemaakt in de leeftijdsklasse jonger dan 30 jaar, tussen de
30 – 50 jaar en boven de 50 jaar. Gemiddeld komt de leeftijd 30 – 50 jaar
het meest voor, namelijk 49.19%. 

De ICT-branche kan veel winnen op het gebied van neurodiversiteit. 
 Mensen met autisme kunnen door hun denkwijze van waarde zijn voor de
ICT-branche. Diverse initiatieven in Nederland bieden ook scholing op
maat voor andersdenkenden. De ICT-branche ziet de arbeidspotentie van
deze mensen (nog) niet genoeg en kunnen zich hier verder in ontwikkelen.  
Door samenwerkingsbanden aan te gaan met initiatieven zoals ITVitea en
Spectrum Multimedia & IT die opleiden en mensen plaatsen bij
organisaties kan dit arbeidspotentieel optimaal benut worden en dat kan
de ICT-branche in regio West-Brabant meer divers maken.

Twee op de drie ICT-organisaties uit het onderzoek doet eigenlijk niets
met mensen waarvan de arbeidsmarkt een afstand heeft genomen. Deze
groep bestaat uit 3 miljoen mensen, waarvan 71% werkloos is. 

Op dit moment werven ICT-organisaties nog veel binnen hun eigen cirkel,
waardoor arbeidspotentieel buiten deze cirkel valt niet in overweging
wordt genomen en onbenut blijft. Om dit arbeidspotentieel te benutten zal
er naar andere manieren van werven gekeken dienen te worden. 



Het is ook belangrijk om te weten wat mensen nodig
hebben om de arbeidsmarkt makkelijker te betreden. Om
dit te meten, zijn verschillende vertalingen van tools
opgenomen in een poll en uitgezet op LinkedIn. 

De centrale vraag was: "Wat zou de arbeidsmarkt
toegankelijker maken voor jou?"  Men kon hier slechts 1 
 keus maken. Bijna de helft van alle stemmen gingen
naar de tweede mogelijkheid: dat er gekeken wordt naar
mijn skills, in plaats van opleiding en ervaringen. Een CV
is erg beperkt en zegt tegenwoordig alleen iets over
afgeronde opleidingen en werkverleden, maar leren
gebeurt tegenwoordig op meer dimensies dan dat. Een
voorbeeld is dat veel organisaties vaak vragen naar ICT-
diploma's, maar tegenwoordig veel mensen thuis ook
hebben leren programmeren. Als de intrinsieke motivatie
er is, is omscholing vrij eenvoudig. Deze skills komen
nergens terug en hierdoor weten de organisaties en deze
talenten elkaar niet te vinden.

Na het solliciteren op skills, waren de eerste en de derde
optie bijna even populair. Een op de vijf respondenten
geeft aan dat de arbeidsmarkt toegankelijker zou worden
gemaakt voor hen wanneer er anoniem kan worden
gesolliciteerd en een op de zes heeft liever dat er wordt
gekeken naar hun ambities om iets te leren dan dat er
wordt gekeken naar wat ze hebben geleerd in het
verleden.
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“Als ik straks klaar ben met studeren en ik op zoek ga naar een baan, kan ik werkgevers nog geen
ervaring bieden, maar er is wel een hele hoop dat ik geleerd heb en toe kan voegen aan een

organisatie. Het zou daarom zo fijn zijn als ik getoetst zou worden op wat ik kan, in plaats van hoeveel
ervaring ik ergens mee heb (Student HRM, 2021)''

 

Wat hebben mensen nodig om
makkelijker toe te treden op de
arbeidsmarkt? 



Uit de conclusies van het onderzoek is gebleken dat een advies voor enkel de
ICT-organisaties niet voldoende is. Meerdere stakeholders zijn betrokken bij de
oplossing van dit maatschappelijk probleem. 

Zoekgebied uitbreiden 
Organisaties moeten tijdens het werven van nieuw personeel verder kijken dan
alleen hun eigen netwerk/cirkel. Door het aannemen van personeel in hetzelfde
netwerk van de organisaties, ontstaat het probleem dat er vaak in dezelfde
vijver wordt gevist. Hierdoor wordt arbeidspotentieel vanuit andere vijvers over
het hoofd gezien. Een uitdaging én advies voor deze organisaties is de vijver
waar zij momenteel in vissen, uit te breiden. Om deze vijver breder te maken
moeten organisaties meer bewustwording krijgen over inclusiviteit, diversiteit en
het werven van arbeidspotentieel. 

Allereerst kunnen organisaties met neurodiversiteit aan de slag. Organisaties
moeten samenwerkingen aan gaan met instanties die divers arbeidspotentieel
aanbieden, zoals ITVitae, 2TestIT, Spectrum Multimedia & IT, Stichting BEE-
Ideas, Stichting Betacompany en (re-)integratie coaches. Hierdoor kan de
passende match worden gecreëerd tussen vraag en aanbod en kunnen
mensen waarvan de arbeidsmarkt afstand heeft genomen de ICT-branche
makkelijker betreden. 
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De organisaties

Wat hebben organisaties nodig om
de ICT-branche toegankelijker te
maken? 

Daarnaast is uit het onderzoek gebleken dat de taalbarrière de ICT-branche
ook minder toegankelijk maakt voor mensen die de Nederlandse taal niet en/of
niet goed beheersen. Een samenwerking tussen de ICT-organisaties, het
UWV, jobcoaches en de gemeentes zorgt ervoor dat dit arbeidspotentieel met
mogelijke kennis, kunde en drijfveren optimaal benut zal worden.
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Wervingsmethoden inclusiever maken
Ook is gebleken dat men de voorkeur geeft aan het werven op soft skills, in
plaats van ervaringen en behaalde opleidingen. Om vanuit organisatie-
oogpunt het arbeidspotentieel beter te benutten, is het waardevol om hier iets
mee te doen. Het advies aan organisaties is om tijdens de selectieprocedure
gebruik te maken van het Passport for Work van Ronald Lievens.

Op dit moment wordt er door diverse instanties gewerkt aan het realiseren
van een landelijke skill taal, zodat de benodigde vaardigheden gekoppeld
worden aan een functieprofiel. Dit om op basis hiervan een geschikte match
te vinden. Elk persoon kan een Passport for Work aanmaken en deze wordt
getoetst met neurogames en rollenspellen. De vaardigheden van een persoon
worden gekoppeld aan functies die daarbij passen. 

Een organisatie krijgt de matches te zien en ziet dus alleen het Passport for
Work zonder te weten wie de persoon is. Hierdoor is er ook sprake van bias-
free solliciteren, waardoor je als organisatie inclusiever werft en uiteindelijk
een diverser personeelsbestand kunt creëren. Nadat je als organisatie een
paar matches hebt geselecteerd, krijg je de persoonsgegevens te zien en
kunnen de sollicitanten worden benaderd. Uit onderzoek blijkt dat cv-selecties
al dan niet bewust iemands vooroordelen en aannames over een sollicitant
een rol laten spelen. Met het Passport for Work wordt dit grotendeels
ingeperkt. Het selecteren op vaardigheden en bias-free solliciteren waren de
meest populaire keuzes onder de respondenten. Dit bewijst dat het Passport
for Work implementeren in je organisatie ervoor zorgt dat de vijver, waar je
als organisatie in vist, een stuk groter wordt.
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Een advies voor de ICT-organisaties is om de opleidingseisen niet te hoog te
stellen en/of zelf interne- en externe opleidingen aan te bieden. Dit zodat
potentiële kandidaten ook kunnen participeren op de ICT-arbeidsmarkt. Hierbij
is het van belang dat de opleidingsmogelijkheden worden gecommuniceerd
richting potentiële kandidaten. Hierdoor zullen de kandidaten, die eerder nog
niet voldeden aan het opleidingsniveau, inzien dat er nu meer toegankelijkheid
is voor hen om in te stromen.

 

Er is tijdens het onderzoek geconcludeerd dat er op dit moment niet in de
breedste zin gekeken wordt naar mensen die potentie hebben om binnen de
ICT te gaan werken. Dit komt doordat er te harde functie-eisen worden gesteld
zoals een opleidingsniveau. Hierdoor wordt er ook niet optimaal gebruik
gemaakt van de diversiteit aan talenten en vermogens in de arbeidsmarkt en
de initiatieven die hen hierbij kunnen helpen.
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Uit het onderzoek is geconcludeerd dat de overheidsinstanties zoals het UWV
momenteel nog te hoge eisen stellen wat betreft het opleidingsniveau van sollicitanten.
Hierdoor zijn diverse functies bij de overheid voor een groot gedeelte van de mensen,
waarvan de arbeidsmarkt afstand heeft genomen, niet toegankelijk. Dit terwijl de
overheid(instanties) als voorbeeldfunctie dient te fungeren voor ICT-organisaties wat
betreft het diverser en inclusiever werven en selecteren van toekomstig personeel. 

Een advies voor overheidsorganen is om zelf flexibeler te werven als het aankomt op
opleidingsniveau. Zo geven zij het juiste voorbeeld en stimuleren zij flexibeler en
inclusiever werven bij partnerorganisaties.  

De overheid, provincies en gemeentes stellen financiën vrij voor organisaties om hun
personeel te laten studeren/doorgroeien zodat zij duurzaam kunnen blijven werken. Uit
het onderzoek is geconcludeerd dat de organisaties hier weinig van af weten en hier
weinig gebruik van maken. 

Het advies aan overheidsinstanties is om dit meer onder de aandacht te brengen bij
ICT-organisaties. Dit zodat de organisaties hierop kunnen anticiperen, om het
vervolgens goed te implementeren tijdens de sollicitatieprocedure. 
Hierbij is het voor de organisaties van belang om de groei-, omscholings- en
bijscholingsmogelijkheden goed te communiceren richting externen. Arbeidspotentieel
dat niet beschikt over de vereiste papieren kan dan toch de ICT-arbeidsmarkt
toetreden. Het bieden van verschillende mogelijkheden zal de markt toegankelijker
maken voor de mensen waar de arbeidsmarkt een afstand van heeft genomen. 

Uit het onderzoek is geconcludeerd dat het imago wat momenteel heerst over de ICT-
branche niet divers, noch inclusief is. Daarnaast is het voor veel mensen niet
inzichtelijk wat het ICT-vakgebied precies inhoudt. Dit zorgt ervoor dat een beperkte
groep mensen instromen op de arbeidsmarkt. 

Het advies is om kinderen op jonge leeftijd al kennis te laten maken met het ICT-
vakgebied. Dit kan gerealiseerd worden door ICT als basis- of keuzevak aan te bieden
op het basisschool en het voortgezet onderwijs. Wanneer men op een jonge leeftijd al
in aanraking komt met ICT zal bewustwording gecreëerd worden over de
mogelijkheden en wellicht de interesse gewekt worden in het ICT-vakgebied. 

De overheidsinstanties
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Uit het onderzoek is geconcludeerd dat veel verschillende initiatieven
opereren binnen de ICT-branche. Ook is gebleken dat de bekendheid
hierover binnen de organisaties erg laag tot niet aanwezig is. Dit zorgt
ervoor dat er geen samenwerking kan plaatsvinden tussen beide
partijen.

Het advies aan de initiatieven is om bewustwording te creëren binnen de
organisaties over de mogelijkheden en meerwaarde van de initiatieven,
zodat hierna een samenwerking kan plaatsvinden. De initiatieven
hebben veel kennis over de waarde van een divers- en inclusief team.
Deze kunnen overgedragen worden aan organisaties d.m.v. cursussen
en/of workshops. Door het geven van trainingen, cursussen en
workshops zal de naamsbekendheid van de initiatieven vergroot worden. 

Het is van belang om de meerwaarde van een divers en inclusief team te
omarmen om een samenwerking plaats te laten vinden tussen
organisaties en initiatieven. Bij een samenwerking tussen organisaties
en initiateven zal de vijver waarin gezocht wordt breder worden gemaakt.
Hiermee zal de arbeidsmarkt ook toegankelijker worden gemaakt.

Het advies aan de initiatieven om de naamsbekendheid te vergroten is
om aan te sluiten bij overheidsinstanties. Denk hierbij aan een deelname
bij een belangrijke congres of informatiebijeenkomst die georganiseerd
wordt door overheidsinstellingen. Door aanwezig te zijn bij
desbetreffende bijeenkomsten en verhaal te delen zal de
naamsbekendheid vergroot worden en de kans dat er een samenwerking
voortvloeit ook. 

De initiatieven
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