Training, advies, materialen en video's

Bekijk de webversie

Ontwikkelingen die doorwerken in 2022
Hier onze top 5 ontwikkelingen voor diversiteit & inclusie die
doorwerken naar 2022. De meest recente staat op 1 omdat die nieuw
is hoewel nog onzeker, en tijdige aandacht vraagt van Nederlandse
organisaties.
Bij al deze ontwikkelingen geldt: diversiteit & inclusie begint met
zelfzorg. Als je zorgvuldig bewaakt waar je op inzet en energie van
krijgt, hou je het langer vol en dat is goed voor het werk en voor het
vakgebied: ook in 2022!

1.

De risico’s van 2G beleid

Bij een bezoek aan Duitse klanten maakten we
kennis met 2G beleid. Deze nieuwsbrief gaat niet
om wat Seba of wie dan ook van 2G vindt, maar
hoe 2G uitwerkt in relatie tot diversiteit & inclusie.
Daarover is in Nederland nog amper gesproken,
dus we kunnen leren van hoe het in Duitse
organisaties gaat.
Wij zagen dat collega’s die zijn ingeënt, zonder
mondkapje of andere voorzorgsmaatregelen vrij
met elkaar kunnen spreken, vergaderen, werken,
en met bijvoorbeeld 3 personen in een auto naar
een klant of uit te voeren opdracht kunnen gaan. Is een collega niet ingeënt, dan dient bij alle
contacten een mondkapje te worden gedragen en bij vergaderingen is een plastic afscherming
nodig. In de auto mag maar met 2 personen, zodat er eventueel een extra auto moet rijden. Het
gevolg is dat men minder graag samenwerkt met collega’s die niet zijn ingeënt. U kunt zich
voorstellen wat dit betekent, zeker als het langer gaat duren. Om snel te kunnen herkennen wie
ingeënt is en wie niet, wordt dit aangegeven op de bedrijfspas die zichtbaar gedragen wordt (!). D&I
managers worden niet betrokken bij het maken van 2G beleid en signaleren wel een forse kloof die
ontstaat tussen ingeënte en niet-ingeënte medewerkers. ‘Ich mach’ mich soviele Sorgen wie wir
das alles nachher noch zusammen kriegen’.
We weten (nog) niet of 2G beleid in Nederland gaat spelen. Ons advies is uit te zoeken via welke
afdeling dat geïmplementeerd zou worden in jouw organisatie en de D&I manager te betrekken.
Denk tijdig na over mogelijke maatregelen en welke korte en lange termijn effecten die kunnen
hebben. Misschien doe je het voor niets, maar dat is beter dan verrast te worden met alle
bijbehorende schade van dien. De invoering van 2G beleid raakt ook aan wie je wilt zijn als
organisatie. Zonder deskundigheid op het gebied van diversiteit & inclusie komen wij met dezelfde
vraag te zitten als Duitse D&I managers: ‘hoe krijgen we dat achteraf allemaal nog samengebreid’.

2. Inclusief leiderschap belonen
Initiatief nemen gaat gepaard met risico’s en dat geldt ook
bij diversiteit & inclusie. In 2021 was het nog steeds zo dat
leiders die niets doen beter af zijn in organisaties dan
leiders die iets doen. Zo gaan we er niet komen. De
voorhoede die zich actief toont, dient hiervan positieve
effecten te ervaren waar anderen zich toe aangetrokken
voelen. Een punt om aan te werken in 2022!

3. Slachtoffers en daders
2021 leek hier en daar wel een ‘race to the
bottom’ van wie het meest ‘lijdt’ in relatie tot
diversiteit & inclusie. Elke ‘soort’ leek om
aandacht te schreeuwen voor de eigen situatie –
in sommige gesprekken overtroefde men elkaar
in slachtofferschap: wie is het zieligst?
We hebben dringend meer daders nodig, die
vorm geven aan inclusie in de praktijk, met
erkenning van leed dat er daadwerkelijk is en met
inbegrip van alle collega’s. Iedereen is nodig en
iedereen doet ertoe.

4. Waarderen voorbeeldgedrag
De kracht van inclusief voorbeeldgedrag werd in 2021
nog onderschat. Het accent op de werkvloer viel vaak
op ‘bewustwording’, werving & selectie of allerlei
acties. Belangrijk, maar het effect van goed
voorbeeldgedrag is onovertroffen. Het tegendeel geldt
helaas ook: het ontbreken van voorbeeldgedrag maakt
dat bewustwording of acties slechts beperkt landen op
de werkvloer. Mensen kopiëren niet het gedrag dat je
predikt, maar het gedrag dat je laat zien! Hang die in
2022 boven je bed/bureau...

5. Geen woorden maar daden
In 2021 heerste nog steeds de mythe dat het gaat om
een mening waarover je debatteert, en dat er dan iets
gebeurt in het dagelijks werk... met als enige effect dat
je het met elkaar eens of oneens bent...
Laten we in 2022 diversiteit & inclusie vertalen in
termen van concreet gedrag. Welk gedrag getuigt van
inclusieve collegialiteit, en wat is ons vakmanschap
naar de diverse klant, burger of patiënt toe. En wat je
dan verder allemaal nog vindt van diversiteit, daarvoor
zijn er in 2022 hopelijk veel coronavrije
verjaardagsborrels om verder te discussiëren.

Contact? graag!
Mail voor al je vragen naar info@seba.nl ; indien gewenst maken we een belafspraak.
Bezoek onze website www.seba.nl
Voor materialen ga je naar onze Diversity Shop
Voor video's naar Seba's Diversity Video platform

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u info@seba.nl toe aan uw adresboek.

