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Introductie – Mijn Kijk op Diversiteit 
1968-1980 Werkplaats Kindergemeenschap Bilthoven 

 Samen worden wie we zijn; gender neutraal onderwijs 

1980-1985 Nyenrode BBA & MBA 

 Scriptie “Vrouwen in Management” 

1984-1992 Shell Human Resources – Rotterdam, Rijswijk, Kaapstad, Pernis 

 Werken aan een nieuw Shell in een nieuw Zuid-Afrika 

1992-1995 Nyenrode Executive Education 

 Lerende organisatie – plek der moeite/ontmoeting 

1995-2007 PhD Case Western Reserve University in Cleveland 

 ACES program – Academic Careers in Engineering & Science 

2007-now Nyenrode Executive Education & Faculty 

 Blended learning – leercultuur & internationale studenten 
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Waarom Veranderen Richting Diversiteit? 

• Goed werkgeverschap 

• Verantwoordelijkheid van universiteiten in een veranderende 
samenleving (AACSB, AOM) 

• Adaptief vermogen van de universiteit als organisatie 

• “Grand challenges” vragen om creativiteit en innovatie in onderzoek 

• Behoefte aan nieuwe kennis en nieuwe vormen van kennisontwikkeling 
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Vergroten en Benutten van Diversiteit? 

• Recruitment & promotie – quota? 

• Training & coaching – gedrag? 

• Condities – beursen, kpi’s? 

• Cultuur – mindset, onderliggende verhalen? 

 

Hoe we kijken doet er toe: 

 Beeld succesvolle scholar? 

 Beeld begaafde student? 

 

Wie praat mee over diversiteit? 
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Appreciative Inquiry (Cooperrider & Srivastva, 1987) 

 

 Lens en attitude 

 Veranderaanpak 

 Methode van onderzoek 

 

 

 

Wat geeft leven? Waar ligt kracht, trots en bezieling? 
Wat werkt en willen we versterken? Wie zijn wij op ons best – nu en in de 
toekomst? 
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Waarderende Lens 

Onderzoeken van “vitale kern” 

• Wat geeft leven aan medewerkers, team, organisatie? 

• Wat vinden onze meest tevreden klanten? 

Werken met bestaande sterktes 

Denken in mogelijkheden 

• “Sense of urgency” 

Benutten van positieve deviantie (Pascale & Sternin, 2005) en energie 

 

Hoe maken we verschillen constructief? Hoe kunnen we elkaar als mens 
ontmoeten? 
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•Wat geeft leven? 

Vertellen 

 

Discovery 

  
•Wat is ideale toekomst? 

Verbeelden 

 

Dream  

  
•Wat is nodig en gewenst? 

Vernieuwen 

 

Design  

  
•Hoe gaan we het doen?  

 Verwezenlijken 

 

Destiny 

 
 

Affirmative 

Topic 
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Groot Dromen – Klein Veranderen 

Wat is mijn toekomstbeeld van een universiteit waarin diversiteit floreert? 

 

Just imagine…. 

 

Mijn toekomstige universiteit.. 

 

Wat zie ik? Wie werken er? 

Hoe samen? Waar zijn we trots op? 

Wat zeggen anderen over 

ons?  
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Van Droom naar Design – Vanuit het Primaire Proces 
(Hans Vermaak, 2012) 
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Leren als Sociale Activiteit (Garrison, 2017) 
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Diversiteit als mogelijkheid voor innovatie vraagt om: 

• Speelruimte voor individu, onderzoeksgroep, etc.  

• Ontmoetingsplekken – kruisbestuiving 

• Kwaliteit van onderzoekende dialoog – werken met verschillen 

In een context die:  

• Afrekent op (individuele) onderzoeksproductiviteit  citizenship? 

• Jong talent inzet op onderwijs omzet 

• Werkt vanuit een beperkt beeld van “academic excellence”  

 
Hoe omgaan met deze institutionele complexiteit? Waar liggen 
mogelijkheden voor bevragen en vernieuwen in het dagelijkse werk? 

Complexiteit van Organiseren voor Diversiteit 
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HR Adviseur en Diversity Officer als Veranderaar 

• Ruimte zien/benutten in dagelijkse werk – meetings etc. 

• Spelen met taal – doorbreken van het gebruikelijke 

• Niet documenteren maar experimenteren – werkt het? 

• Werken met betrokkenen – studenten bijvoorbeeld 

• Vieren en communiceren van kleine successen (small wins) 

• Als “tempered radical” (Meyerson, 2003) opereren en verbinden 

• Wellicht elkaar ondersteunen in een “lerend netwerk”? 

 

Wat is de kleinste verandering met de grootste impact? 

 


