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DIVERSITEIT

 Werken is ook samenwerken

 Privé is één zaak (vrijheid van 
meningsuiting) – op het werk is het 
anders (verbod op intimidaties, pesterijen
en discriminaties). 



Discriminaties

 Racisme (achtergrond, kleur, origine)

 Body-isme (personen met een beperking)

 Seksisme (geslacht of geaardheid)

 Age-isme (leeftijd)

 Klassisme (kansarm, laaggeschoold)



De Cultuurdriehoek

PersoonPersoon

Cultuur

Natuur

Aangeleerd  & aangeboren
(Intelligentie, karakter, 
competenties, talenten, attitude, 
temperament,…)

Aangeleerd
(Waarden en normen van 
een groep mensen)

Aangeboren
(Natuurlijke behoeften, 
universeel)



RANGSCHIK DEZE WAARDEN NAAR BELANGRIJKHEID VOOR 
JEZELF VAN 1 TOT 10

 GASTVRIJHEID

 EEN GOEDE SCHOOLOPLEIDING     

 ZELFVERTROUWEN                 

 TROUW AAN DE FAMILIE        

 RESPECT VOOR JE OUDERS                    

 GELOOF                                   

 VOOR JOUW MENING OPKOMEN

 GEHOORZAAMHEID

 ZELFSTANDIGHEID                                

 GOEDE MANIEREN HEBBEN 



PERSOONSGERICHTE GROEPSGERICHTE
INDIVIDUALISTISCHE CULTUREN COLLECTIVISTISCHE CULTUREN

1. zelfstandigheid 1.   religie

2.  zelfvertrouwen 2.   respect voor ouders

3.  een goede schoolopleiding 3.   trouw aan de familie

4.  voor je mening opkomen 4.   gehoorzaamheid

5.  respect voor ouders 5.   gastvrijheid

6.  goede manieren 6.   goede manieren

7. gehoorzaamheid 7.   een goede opleiding

8. trouw aan de familie 8.   voor je mening opkomen

9. gastvrijheid 9.   zelfstandigheid

10. religie 10. zelfvertrouwen 

Bron: G. Hofstede



Diversiteit

 DIVERSITEIT = Grenzen verleggen ….

… maar ook grenzen stellen.



Grenzen verleggen

 “ Het eigen belang”

 Respect voor het verschil (eigenheid, persoonlijkheid, 
identiteit, cultuur, religie, privé- en familiale situatie, …)

 Tevreden medewerkers en cliënten

 Positieve teamspirit

 Positieve resultaten

 Win-Win



Grenzen stellen

 “ Het gemeenschappelijk belang”

 Wederzijds respect  (regelgeving betreffende het 
verbod op pesterijen, intimidaties en discriminaties 
op de werkvloer).

 Veiligheids- en hygiënische voorschriften
 Het intern reglement
 Klantvriendelijkheid
 Visie, missie en waarden van het bedrijf/de 

organisatie
 Continuïteit van de werkzaamheden 
 De neutraliteit van de organisatie/het bedrijf


