
MAAK DE
VACATURETEKST 

INCLUSIEF

Benoem 
de meerwaarde
van diversiteit 

Neem alleen
essentiële

functievereisten 

Voeg foto’s toe 
van medewerkers
met een migratie-

achtergrond 

Organiseer
persoonlijke

ontmoetings-
momenten BREID WERVINGS-

KANALEN UIT EN
BENUT ZE BETER

Zet diverse
zoekkanalen in

Werf breder
dan de eigen

informele sociale
netwerken

Organisaties
die zich inzetten

voor diversiteit kunnen 
aantrekkelijker zijn voor 

vrouwen en etnische 
minderheden

Als organisaties 
hechten aan een divers 
personeelsbestand, is 
het van belang dat zij 

dit communiceren

Succesvolle
rolmodellen binnen

een organisatie 
kunnen de organisatie

aantrekkelijker
maken

WEES ALS WERKGEVER
BEWUST DAT JOUW

PROFILERING INVLOED 
HEEFT OP POTENTIËLE

SOLLICITANTEN

BESPREEK, 
OBJECTIVEER EN 
EXPLICITEER JE 

SELECTIECRITERIA

Leg de
focus op ‘klassieke’

selectiecriteria, zoals 
diploma’s en
werkervaring

Selecteer aan
de hand van een 

gestandaardiseerd 
beoordelingsformat

Wees
transparant over 

beoordelingscriteria 

Let erop
dat selecteurs

zich kunnen inleven
in de situatie van 
sollicitanten met

een migratie-
achtergrond

Leer
medewerkers 

bewust te worden van 
hun stereotyperingen 

en hoe zij hiermee 
om kunnen gaan

Creëer draagvlak 
en stel een sociale 
norm (bijvoorbeeld: 
“Wij vinden etnische 

diversiteit binnen
onze organisatie

belangrijk”)

ZET IN OP
ATTITUDEVERAN-

DERING BINNEN JE
ORGANISATIE

PAS JE
SELECTIEPROCES

AAN

Experimenteer 
met meerdere 

selectiemethodes
en monitor de 

resultaten

Stel de
sollicitatiecommissie

divers samen 

Maak 
gebruik van 

‘cultuurneutrale’ 
tests

Selecteer 
onder optimale 

werkomstandigheden 

Zet culturele en 
etnische diversiteit 

op de politieke 
agenda

Besteed in de 
selectiefase (meer) 

aandacht aan
selectiecriteria

SPECIFIEKE AANBEVELINGEN VOOR GEMEENTEN

Profileer
je als gemeente

als aantrekkelijke
werkgever onder
hoogopgeleiden

met een migratie-
achtergrond

Leer van elkaars 
goede voorbeelden

Wees alert op intern 
talent en zie

stages (meer) als 
wervingskanaal

Divers werven en selecteren in de praktijk. 
Handvatten ter versterking van culturele

en etnische diversiteit in organisaties

ALGEMENE AANBEVELINGEN
VOOR HET WERVINGPROCES

Download de complete publicatie
over divers werken en selecteren

Vermijd
criteria waar 

stereotypen over 
bestaan

Benoem
doorgroei-

mogelijkheden 

Neem 
‘klassieke’

selectiecriteria
op in plaats van

persoonlijkheids-
kenmerken 

ALGEMENE AANBEVELINGEN
VOOR HET SELECTIEPROCES

https://www.kis.nl/publicatie/divers-werven-en-selecteren-de-praktijk

