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OVER DE QUICKSCAN 

DOEL VAN DE QUICKSCAN 
De QuickScan is ontwikkeld met als doel het niveau van inclusie binnen een organisatie in kaart te 
brengen. De tool is ontwikkeld met het doel om je beter inzicht te geven in de aspecten binnen jouw 
organisatie die ervoor zorgen dat medewerkers een gevoel van belonging krijgen. De QuickScan helpt 
niet alleen bij het in kaart brengen daarvan, het geeft je ook een beter beeld van hoe een inclusieve 
organisatie er uitziet. De QuickScan kan gebruikt worden om: 

• Een nulmeting te doen 

• De vooruitgang op het gebied van inclusie te monitoren 

• Te bepalen welke vervolgstappen gezet kunnen worden om de organisatie inclusiever te maken 

VOOR WIE 
De QuickScan is voor middelgrote organisaties die willen werken aan een inclusievere organisatie. Het is 
voor de organisaties die in de spiegel durven te kijken en gecommitteerd aan inclusie willen werken, maar 
nog zoekend zijn naar hoe ze dat moeten doen.  

De QuickScan kan gebruikt worden door eenieder in de organisatie die zich bezighoudt met het 
onderwerp. Bijvoorbeeld door directieleden, leidinggevenden, D&I officers, D&I commitees, HR-
medewerkers, toezichthouders, bestuurders, informele leiders, etc. 

DE TERMEN DIVERSITEIT & INCLUSIE 
Er zijn uiteraard eindeloos veel verschillen tussen mensen. Diversiteit is dan ook een breed begrip. In de 
kijken we op een smalle manier naar diversiteit: de dimensies in de tool zijn gericht op verschillen die 
verbonden zijn aan structurele ongelijkheid. Dat betekent overigens niet dat de verbeteringen die 
doorgevoerd worden op basis van de QuickScan alleen effect hebben op structurele ongelijkheid. 
Bouwen aan een inclusievere organisatie pakt uiteindelijk voor iedereen beter uit. 

In het vakgebied van Diversiteit & Inclusie worden soms ook andere afkortingen gebruikt dan D&I. 
Bijvoorbeeld DI&G (Diversiteit, Inclusie & Gelijkwaardigheid), DI&E (Diversiteit, Inclusie & Equity) of DI&B 
(Diversiteit, Inclusie en Belonging). 
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INHOUDELIJKE TOELICHTING 
De QuickScan is opgesteld aan de hand van de Global Diversity and Inclusion Benchmarks1 en de 
Measuring Inclusion Tool2. 

FASES VAN INCLUSIE 
In de QuickScan maken we onderscheid tussen verschillende fases van inclusie. De aandachtspunten 
waar jouw organisatie zich op zou moeten of kunnen richten zijn afhankelijk van de fase waarin de 
organisatie zich bevindt.  

In de QuickScan onderscheiden we de volgende fases: 

1) Onzichtbaar 

2) Bewustzijn 

3) Intentionele inclusie 

4) Strategische inclusie 

5) Cultuur van inclusie 

1 ONZICHTBAAR 
Diversiteit en inclusie zijn geen thema in de organisatie. Er wordt niet erkend dat er een gebrek aan 
diversiteit is of dat diversiteit een meerwaarde zou zijn voor de organisatie. Er zijn gevallen van openlijke of 
verborgen discriminatie, maar dat wordt niet herkend of erkend. Wanneer discriminatie3 zich voordoet 
wordt er niet of nauwelijks actie op ondernomen. Personen die uitgesloten worden, moeten vooral zelf 
een manier vinden om met die uitsluiting om te gaan. Er is een diepgeworteld idee van wie wordt gezien 
als ‘normaal’ en wie wordt gezien als ‘anders’, maar dat wordt niet per se uitgesproken. 

2 BEWUSTZIJN 
De organisatie wil iedereen welkom heten en gelooft dat alle mensen gelijk zijn. De organisatie is zich 
bewust van de schadelijke gevolgen van uitsluiting en wil graag inclusief zijn. Diversiteit wordt gezien als 
een onderwerp dat moet worden aangepakt, maar de organisatie is nog zoekende in hoe het moet 
worden aangepakt. Er is een gebrek aan voldoende middelen om discriminatie aan te pakken en de 
oplossingen die worden bedacht zijn vaak ad hoc oplossingen. Interventies en faciliteiten zijn voornamelijk 
gericht op individuele medewerkers uit gemarginaliseerde groepen en worden pas ingezet als er actief om 
wordt gevraagd door de medewerker.  

3 INTENTIONELE INCLUSIE 
De organisatie heeft een visie op diversiteit en inclusie waarin beschreven staat wat er onder wordt 
verstaan en waar naar wordt gestreefd. Er wordt actief gewerkt aan betekenisgeving rondom diversiteit en 
inclusie. Interventies worden structureel gepland en opgenomen in processen en beleid. Ideeën over wie 
wordt gezien als ‘normaal’ en ‘anders’ beginnen te verbreden. Wanneer zich gevallen van discriminatie 
voordoen (zowel structureel als incidenteel), is er een duidelijke route die de medewerker kan afleggen om 
het aan te kaarten. 

 
1 O’Mara, J., Richter, A. (2014). Global Diversity and Inclusion Benchmarks: Standards for Organizations Around the World. 
2 Alberta Ubran Municipalities Association (2017). Measuring Inclusion Tool.  
3 Waar discriminatie staat kan ook racisme worden gelezen. Hoewel discriminatie en racisme niet hetzelfde zijn, wordt er in de 
QuickScan voor gekozen om racisme net als andere vormen van uitsluiting onder het woord discriminatie onder te brengen. Dat 
neemt niet weg dat het belangrijk is om in de organisatie scherp te zijn op (institutioneel) racisme. 
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4 STRATEGISCHE INCLUSIE 
De organisatie heeft strategische maatregelen genomen om de visie op diversiteit en inclusie in de praktijk 
te brengen. De maatregelen zijn erop gericht om drempels voor verschillende gemarginaliseerde groepen 
te verkleinen. Ook zijn er strategieën om processen en beleid waarin systemische discriminatie in stand 
wordt gehouden te transformeren naar inclusief beleid. De organisatie meet structureel de mate van 
inclusie en is gefocust op accountability. Als er sprake is van discriminatie, dan is er een helder en 
transparant proces om het aan te pakken waarbij verschillende mensen uit de organisatie zijn betrokken. 
De organisatie begint het idee van wie ‘normaal’ is los te laten en begint verschillen juist normaal te 
vinden.  

5 CULTUUR VAN INCLUSIE 
De organisatie houdt rekening met (vrijwel) alle lagen van identiteit en erkent en ondersteunt 
uiteenlopende verschillen. Processen voor het stimuleren van inclusie zijn volledig verweven in alle 
onderdelen van de organisatie. Alle medewerkers zien het belang van diversiteit en inclusie en zetten zich 
daar actief voor in, waardoor er maar weinig incidenten van discriminatie voorkomen. Het monitoren en 
evalueren van inclusie gebeurt continue en alle medewerkers worden ondersteund om hun volledige 
potentieel te bereiken. 

DE FOCUSGEBIEDEN 
Inclusie is verbonden aan alle onderdelen van je organisatie. Tegelijkertijd is een organisatie een 
verzameling van verschillende mensen, groepen en afdeling met elk hun eigen ideeën en subculturen. Zo 
kan het zijn dat de ene afdeling als een stuk verder is dan de andere afdeling. Om die reden is de 
QuickScan opgedeeld in verschillende focusgebieden. Zo kun je per focusgebied bekijken waar de 
verbetermogelijkheden zijn. In de QuickScan worden de volgende focusgebieden gebruikt: 

• Visie, strategie & beleid 

• Leiderschap 

• Personeelszaken 

• Inzet van middelen & financiën 

• Toegankelijkheid 

• Overtuigingen en ontwikkeling van medewerkers 

• Processen rondom discriminatie & racisme 

• Diensten & producten 

• Werken met klanten & stakeholders 

• Marketing & sales 

• Inkoop & leveranciers 

• De bredere community 

In dit document is alleen het focusgebied ‘Visie, strategie & beleid’ opgenomen. 
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DE SCAN GEBRUIKEN & DE RESULTATEN 
De QuickScan is een snelle scan om een globale inschatting te maken van de fase waarin een organisatie 
zich bevindt op een bepaald focusgebied. Het werkt het beste wanneer de QuickScan wordt ingevuld met 
meerdere mensen, het liefst uit verschillende lagen of afdelingen van de organisatie. Zo wordt voorkomen 
dat er een scheef beeld ontstaat vanwege de perspectieven of de positie van degene die de scan invult. 

Het helpt om bij de verschillende indicatoren ook na te denken over de concrete voorbeelden die je kunt 
aanwijzen. 

De QuickScan schetst géén sluitend en compleet beeld. Er zal altijd sprake zijn van een stukje 
interpretatie. De resultaten kunnen gebruikt worden om vervolgstappen te bepalen, maar om die goed uit 
te voeren is gespecialiseerde kennis op het gebied van D&I essentieel. Wil je serieus aan de slag met D&I 
voor je organisatie? Schakel dan een expert in die je kan helpen bij het proces.  
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DE SCAN 
 

En nu het belangrijke werk: aan de slag!  

Op de volgende pagina’s zie je per fase van inclusie vijf indicatoren. Is de indicator van toepassing op 
jouw organisatie? Kruis deze dan aan. Tel vervolgens per fase op hoeveel indicatoren je hebt aangekruist. 
Aan de hand daarvan maak je een inschatting voor de fase waarin je organisatie zich bevindt op het 
gebied van visie, strategie en beleid. 

Tot slot zie je een aantal tips die je helpen om de stap te maken naar de volgende fase. 

Succes! 
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VISIE, STRATEGIE & BELEID 
Dit focusgebied gaat over de overall aanpak van diversiteit en inclusie in de organisatie. Hieronder valt hoe 
de organisatie naar D&I kijkt, hoe toegewijd de organisatie is aan de visie op D&I, en hoe D&I is ingebed in 
de organisatie. 

 

Onzichtbaar 
 

basis van algemene processen of beleid   

  Er is geen zicht op hoe vaak gevallen van discriminatie en/of racisme zich voordoen 

 

Bewustzijn 
 

in het belang van diversiteit en inclusie, maar er wordt niet concreet gemaakt wat dat 
precies betekent 

groepen 

Human Resources / Personeelszaken 

 

Intentionele inclusie 
 

doelen van de organisatie 
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Strategische inclusie 
 

sociale-, economische- of kwaliteitsvoordelen zijn van secundair belang 

vrijblijvend in de organisatie 

 

Cultuur van inclusie 
 

voor het organisatiesucces 

organisaties volgen dit voorbeeld  

terugkerend proces 

voor de buitenwereld controversieel is 
 

 

 

VISIE, STRATEGIE & BELEID SCORE 
 

Onzichtbaar 

Bewustzijn 

Intentionele inclusie 

Strategische inclusie 

Cultuur van inclusie  

Hoeveel indicatoren heb je per 
fase kunnen aankruisen? 

Maak zelf een inschatting op basis van het 
aantal indicatoren, welke fase het meest 
overeenkomt met jouw organisatie op het 
gebied van visie, strategie en beleid: 
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TIPS VOOR VERBETERING 
 

Van onzichtbaar naar bewustzijn 
 

• Ontwikkel een visie voor D&I waarin duidelijk de korte en lange termijn voordelen staan 
beschreven 

• Breng in alle lagen van de organisatie in kaart wie de change agents zijn in de organisatie die D&I 
al vanuit zichzelf belangrijk vinden en die kunnen helpen bij het identificeren van de 
organisatiebehoeften en -uitdagingen 

• Zorg dat D&I beschreven wordt in de taken en verwantwoordelijkheden van het management 

• Start met het ontwikkelen van een veilige klachtenprocedure bij discriminatie en racisme 

 

Van bewustzijn naar intentionele inclusie 
 

• Zorg ervoor dat de collega’s in leidinggevende posities gaan begrijpen wat de sociale en 
economische voordelen van een inclusieve organisatie zijn, zodat ze het breder kunnen 
communiceren  

• Identificeer welke belanghebbenden en potentiële partners binnen en buiten de organisatie 
kunnen ondersteunen bij inclusie-initiatieven 

• Creër momenten waarop formele en informele leiders kunnen communiceren over de 
vooruitgang die geboekt wordt op het gebied van D&I 

• Voeg een sectie toe aan alle besluitvormingsdocumenten waarin de impact van mogelijke 
beslissingen geevalueerd worden door een diversiteitslens 

 

Van intentionele inclusie naar strategische inclusie 
 

• Ga samenwerken met externe partners in diversiteitsnetwerken 

• Creëer een jaarlijkse D&I rapportage die gedeeld kan worden met collega’s en stakeholders van 
de organisatie, zodat er een mechanisme ontstaat van verantwoordingsplicht en het delen van 
succesverhalen 

 

Van strategische inclusie naar een cultuur van inclusie 
 

• Ondersteun andere organisaties door innovatieve aanpakken, best practices en expertise te delen 
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