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1. DOEL EN WERKWIJZE VAN HET KENNISPLATFORM
De centrale werkgevers- en werknemersorganisaties verenigd in de Stichting van de Arbeid en
de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid (ROP) willen met het project Diversiteit in bedrijf
een stimulans bieden aan diversiteit op de werkvloer en een inclusief bedrijfsklimaat. Een doeltreffend diversiteitsbeleid heeft de businesscase als insteek en legt de focus op de individuele
identiteiten, kwaliteiten, competenties en behoeften van de werknemer. Het gaat immers om
een open organisatiecultuur waar verschillen gewaardeerd en benut worden.
Binnen ondernemingen en organisaties bestaat een groeiende behoefte aan kennis over effectieve methoden en instrumenten voor het realiseren van een inclusieve werksfeer op alle niveaus. Diversiteit in bedrijf bundelt en etaleert deze kennis door middel van het kennisplatform
en biedt dit bedrijven en organisaties aan via individuele adviezen, de website en de netwerkbijeenkomsten van het Charter Diversiteit. Het Charter Diversiteit is inmiddels ondertekend
door 52 private en publieke organisaties.
Het kennisplatform van Diversiteit in bedrijf bestaat uit vijf kenniskringen, georganiseerd
rondom één dimensie van diversiteit: arbeidsbeperking en/of chronische ziekte, gender, leeftijd,
LHBTI1, en etnische, culturele en religieuze achtergrond. De kenniskringen bestaan uit
maatschappelijke organisaties en kennisinstituten die zich begeven op het raakvlak van arbeid
en een van de dimensies. Hierdoor is kennisdeling mogelijk en wordt het kennisplatform
gevoed.
Jaarlijks komt iedere kenniskring een à twee keer bijeen. Tijdens de bijeenkomsten delen de
deelnemers kennis en ervaringen en bespreken zij hoe meer diversiteit en inclusie op de
werkvloer te bevorderen. Het doel is om actuele kennis en good practices te verzamelen, te
delen en te verspreiden, en kennis en contacten te verzamelen voor bedrijven en organisaties
die willen investeren in diversiteit en inclusie. Ook buiten de bijeenkomsten kan Diversiteit in
bedrijf een beroep doen op de kennis en deskundigheid van de leden van de kenniskringen.
Kennisdeling vindt plaats:

met een kennisdocument per dimensie dat mede op basis van de inbreng van de
deelnemers aan de betreffende kenniskring wordt geschreven. Dit document wordt
voortdurend geactualiseerd. De meest actuele versie staat op
www.diversiteitinbedrijf.nl

tijdens de netwerkbijeenkomsten voor (potentiële) ondertekenaars van het Charter
Diversiteit.

als een ondertekenaar van het Charter Diversiteit voor zijn activiteiten door Diversiteit in
bedrijf in contact gebracht wordt met de leden van de kenniskring (uiteraard alleen als de
ondertekenaar daar prijs op stelt en behoefte aan heeft).

via de website www.diversiteitinbedrijf.nl, de nieuwsbrief en sociale media als Twitter
en LinkedIn.

1

Mensen die lesbisch, homoseksueel, biseksueel of transgender zijn en mensen met een intersekseconditie.
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1.1.

Kenniskring LHBTI

Het Charter Diversiteit is inmiddels ondertekend door 52 private en publieke organisaties. De
meeste ondertekenaars richten zich op meerdere dimensies van diversiteit en inclusie en combineren hun inzet voor bijvoorbeeld allochtone Nederlanders of vrouwen met die voor werknemers die lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender zijn of een intersekseconditie hebben. Diversiteit in bedrijf ondersteunt het streven van bedrijven en organisaties gericht op een
inclusieve cultuur op het werk voor LHBTI’ers. De Kenniskring LHBTI richt zich op het verwerven,
verzamelen en uitbreiden van kennis over de dimensie LHBTI.
Gezien de inzet van overheid en sociale partners en op basis van een analyse van de knelpunten
genoemd door de ondertekenaars van het Charter Diversiteit en verschillende maatschappelijke
organisaties was het centrale thema van de eerste Kenniskring LHBTI (10 maart 2016 ): het bevorderen van een open en inclusieve cultuur op de werkvloer voor LHBTI-werknemers”.
Tijdens deze bijeenkomst kwamen de uitdagingen en mogelijkheden rond dit thema aan de orde
en werden praktische tips verzameld die bedrijven en organisaties kunnen helpen bij het voeren
van een effectief diversiteitsbeleid. Deze informatie is verwerkt in dit kennisdocument.
Aan de kenniskring op 10 maart 2016 werd deelgenomen door vertegenwoordigers van:

Wij danken hen hartelijk voor hun waardevolle en inspirerende inbreng.
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Op 11 februari 2016 organiseerde Diversiteit
in bedrijf in samenwerking met IBM Nederland B.V. in Amsterdam een netwerkbijeenkomst voor de ondertekenaars van het
Charter Diversiteit. Deze bijeenkomst stond
in het teken van een inclusief bedrijfsklimaat voor LHBTI-werknemers. Een impressie van de bijeenkomst is te vinden op de
website van Diversiteit in bedrijf.2
Deelnemers tijdens de netwerkbijeenkomst bij IBM

2

Zie: http://diversiteitinbedrijf.nl/een-inclusief-werkklimaat-voor-lhbtiers/
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2. BEGRIPSBEPALING EN AFBAKENING
In dit document wordt verwezen naar diverse onderzoeken waarin soms verschillende terminologie wordt gehanteerd ter aanduiding van een groep mensen met een niet-heteroseksuele geaardheid of met een andere genderidentiteit of genderexpressie dan de heersende norm. Deze
groep is divers en bestaat uit voornamelijk lesbiennes (L), homoseksuele mannen (H), biseksuelen(B), transgenders (T) en mensen met een intersekseconditie (I) ofwel LHBTI.3
Ten behoeve van de coherentie en duidelijkheid spreken wij in dit document bij verwijzingen
naar deze groep kortweg van LHBTI’ers of een LHBTI-werknemer. Daarnaast wordt regelmatig
verwezen naar een inclusieve bedrijfscultuur. Diversiteit in bedrijf richt zich op het stimuleren
van inclusie en diversiteit in brede zin binnen bedrijven en organisaties. Een inclusieve bedrijfscultuur vereist dat iedereen zich ongeacht zijn of haar persoonlijke kenmerken welkom en op
zijn plaats voelt in zijn bedrijf of instelling .
Een verdere toelichting op de terminologie evenals een volledig overzicht van de relevante begripsbepalingen in dit document vindt u terug in Bijlage 1: Begripsbepaling.

3

De internationaal gehanteerde term voor deze groep mensen is LGBTI (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender and
Intersexed). Tegenwoordig wordt ook steeds vaker gesproken van LGBTQIA waaronder ook de termen queer of
questioning vallen als overkoepelende begrippen. De A staat voor asexual dat duidt op de groep mensen die geen
seksuele behoeften voelen, aseksuelen, of ally om te verwijzen naar een bondgenoot van de gehele groep. Soms
wordt elke groep onder een aparte letter geschaard, LGBTQQIAA. De Q en A worden (voorlopig) buiten beschouwing van dit document gehouden.
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3. FEITEN EN CIJFERS
Volgens diverse studies hebben lesbiennes, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders en mensen met een intersekseconditie (LHBTI) vaak te maken met een kwetsbare arbeidsmarktpositie.4 Zij lopen het gevaar op het werk negatief bejegend te worden door sommige collega’s die met grappen, beledigingen, pesten, uitsluiting of (seksuele) intimidatie het werkklimaat voor de LHBTI-werknemer op zijn zachtst gezegd onprettig maken. Slachtoffers van pestgedrag geven aan dat zij hierdoor minder goed functioneren op het werk, vaker bang of gespannen zijn, zich sneller ziek melden of willen stoppen met werken. Een gezond en veilig werkklimaat voorkomt uitval van werknemers en bespaart het bedrijf daarom kosten.
De SER heeft in het advies Discriminatie werkt niet! onder
andere aandacht besteed aan de arbeidsmarktpositie van
LHBTI’ers en aanbevelingen gedaan ter verbetering van de
cultuur op de werkvloer voor deze groep werknemers (Zie
Bijlage 2: Aanbevelingen van de Stichting van de Arbeid
met betrekking tot diversiteitsbeleid).
Discriminatie op het werk kan vergaande gevolgen hebben
voor een organisatie als geheel. Het SCP-onderzoek Seksuele oriëntatie en werk toont aan dat een diversiteitsbeleid in
bedrijven bijdraagt aan het algemene welbevinden van alle
werknemers.5
Om meer inzicht te verkrijgen in de positie van LHBTI’ers
op de werkvloer worden hieronder een aantal feiten en cij6
fers in kaart gebracht. Daarbij moet rekening worden gehouden met het feit dat niet alle LHBTI’ers open zijn over hun seksuele geaardheid. Ook moet worden opgemerkt dat LHB’ers die via
“roze” kanalen worden geworven om deel te nemen aan onderzoeken opener zijn en meer negatieve ervaringen gerelateerd aan hun seksuele geaardheid vermelden dan via een algemeen
panel.7 De onderstaande cijfers zijn dan ook niet volledig en slechts indicaties.

3.1.

Werkgelegenheid van LHB’ers

Ongeveer 5 tot 10 procent van de Nederlandse bevolking behoort tot de LHBTI-groep.8 Kijken
we naar de beroepsbevolking dan is volgens het SCP 5,3 procent van de mannelijke en 6,1 procent van de vrouwelijke werknemers homoseksueel, lesbisch of biseksueel.9
4

5
6

7

8
9

SER advies (2014), Discriminatie werkt niet.
SCP (2013) Seksuele oriëntatie en werk: Ervaringen van lesbische, homoseksuele, biseksuele en heteroseksuele
werknemers.
Wegens de onzichtbaarheid van LHBTI’ers is het moeilijk volledig uitsluitsel te geven over de aantallen en dienen
deze slechts gezien te worden als indicaties.
SCP (2013) Seksuele oriëntatie en werk: Ervaringen van lesbische, homoseksuele, biseksuele en heteroseksuele
werknemers.
Meer informatie zie www.uitdekastwerktbeter.nl
SCP (2013) Seksuele oriëntatie en werk:
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Volgens het SCP-onderzoek zijn LHB’ers minder vaak werkzaam in de industrie en productie en
vaker in sectoren als het onderwijs, zorg en welzijn. Biseksuele werknemers hebben vaker meer
dan één baan, minder contracturen en vaker een korter dienstverband. Ook blijkt dat, wanneer
er een achterstand is waar te nemen bij de LHBTI-groep op de werkvloer, dit vaak terug is te
voeren op de positie van biseksuele werknemers. Nog geen 30 procent van de biseksuelen op
het werk komt openlijk uit voor zijn seksuele geaardheid. Ook de ervaren acceptatie op het
werk is voor hen lager. Vrouwen komen overigens vaker uit voor hun biseksualiteit dan mannen.10
Hetzelfde SCP-onderzoek geeft aan dat 40 procent van de LHB-werknemers open is tegen (bijna)
alle collega’s over zijn seksuele geaardheid, 20 procent open is tegen sommige collega’s en 40
procent zijn seksuele geaardheid verborgen houdt op de werkvloer.11 Hoewel de mate waarin
iemand voor zijn seksuele geaardheid uitkomt moeilijk te meten is, wordt uit ander onderzoek
duidelijk dat 85 procent van de lesbiennes en 78 procent van de homoseksuele mannen op de
werkvloer uit de kast is tegenover 13 procent van de biseksuele mannen.12
Vanwege gebrek aan inclusie en soms ook door homofobie op de werkvloer bestaat er zogeheten “ondernemingsvlucht” onder lesbiennes, homoseksuelen en biseksuelen. Zij worden vaker
zzp’er.13

3.2.

Transgenders

Transgender Netwerk Nederland (TNN) stelt dat er circa 390.000 transgenders zijn in Nederland.14 Dat is ongeveer 2,3 procent van de totale bevolking.
Volgens recent onderzoek van TNN heeft 43 procent van de transgenders jaarlijks te maken met
geweld en wordt 38 procent maandelijks beledigd. Als gevolg van de negatieve bejegening waar
zij mee te maken hebben, past 80 procent van de transgenders zijn gedrag aan door bijvoorbeeld bepaalde (openbare) ruimtes te mijden en zich af te sluiten van de samenleving. Zodoende leiden transgenders vaak een geïsoleerd bestaan en zijn zij vaker werkloos.
Op de arbeidsmarkt nemen transgenders een marginale positie in. Hoewel het SCP stelt dat 61
procent van de transgenders betaald werk heeft,, is het aantal transgenders met een uitkering
veel hoger dan onder de gemiddelde beroepsbevolking. Ook durven transgenders op hun werk
vaak niet uit de kast te komen.15
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11
12
13

14

15

SCP (2013) Seksuele oriëntatie en werk: Ervaringen van lesbische, homoseksuele, biseksuele en heteroseksuele
werknemers.
Idem.
SER (2014), Discriminatie werkt niet.
Nathalie Van Laecke, Holebi’s maken geruisloos carrière, http://www.vacature.com/carriere/werk-leven/Holebi-smaken-geruisloos-carriere.
Dit aantal is slechts een indicatie van het aantal transgenders in Nederland. Er valt niet exact vast te stellen hoeveel transgenderpersonen er in Nederland leven. Voor meer informatie en cijfers zie de website van Transgender
Netwerk Nederland http://transgendernetwerk.nl.
CBS (2011), Transseksuelen in Nederland: Is er sprake van ongelijkheid?
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3.3. Mensen met een intersekseconditie/dsd
Volgens cijfers van het Nederlands Netwerk Intersekse/DSD (NNID) zijn er minimaal 108.000
personen in Nederland met een intersekseconditie.16 Dat komt overeen met 0,6 procent van de
Nederlandse bevolking. Over hun positie op de arbeidsmarkt is relatief weinig bekend. Uit het
verkennend SCP-onderzoek ‘Leven met intersekse’17 (2014) komt naar voren dat naar anderen in
de sociale omgeving toe sprake kan zijn van schaamte en angst voor ongewenste reacties. Deze
reacties lijken vooral voort te komen uit onwetendheid, ongemak en niet begripvol kunnen zijn.
De geïnterviewde personen met intersekse/dsd lijken tot op zekere hoogte begrip te kunnen
opbrengen voor dergelijke reacties en associëren ze meestal niet direct met non-acceptatie of
discriminatie, maar ze kunnen wel leiden tot gevoelens van anders-zijn, eenzaamheid en zich
onbegrepen voelen. Het onderzoek laat zien dat fysieke belemmeringen en verminderd psychosociaal welbevinden de participatie in opleiding, werk en vrije tijd ongunstig kunnen beïnvloeden. Het onderzoek concludeert dat er aanvullend onderzoek nodig is om zicht te krijgen op de
mate waarin dat het geval is.

3.4.

Juridisch kader

3.4.1. Nederlandse wet- en regelgeving
In 1971 werd homoseksualiteit in Nederland uit het Wetboek van Strafrecht geschrapt als strafbaar feit.
Artikel 1 Grondwet (Gw) en de Algemene wet gelijke behandeling (AWGB) verbieden discriminatie en bieden ter bevordering van de maatschappelijke participatie van eenieder bescherming
tegen discriminatie op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid of burgerlijke staat.18 De wet verbiedt
daarom behoudens uitzonderingen onderscheid te maken tussen onder andere mensen met
een hetero- en een homoseksuele gerichtheid. Zowel het maken van direct als indirect onderscheid of het opdracht geven tot het maken van onderscheid is bij wet verboden (art. 1 AWGB).
Art. 1a lid 2 AWGB voegt daaraan toe een verbod op (seksuele) intimidatie en stelt dat er sprake
is van intimidatie wanneer zich gedrag voordoet dat “verband houdt en dat tot doel of gevolg
heeft dat de waardigheid van de persoon wordt aangetast en dat een bedreigende, vijandige,
beledigende, vernederende of kwetsende omgeving wordt gecreëerd”.
Ook de Arbowet stelt werkgevers verplicht om te zorgen voor een discriminatievrije werkomgeving. Deze wet verbiedt het maken van onderscheid en erkent discriminatie als een mogelijke
oorzaak van stress en dus ook als onderdeel van psychosociale arbeidsbelasting.
Met oog op de rechten van transgenders is sinds 1 juli 2014 de Transgenderwet in werking getreden. Deze wet stelt dat transgenders die een “duurzame overtuiging” hebben tot een ander
geslacht te behoren dan het geslacht dat bij hun geboorte geregistreerd is, vanaf de leeftijd van
16
17

18

NNID-rapport Standpunten en Beleid 2013/2014.
Zie: http://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2014/Leven_met_intersekse_DSD
Transgender Netwerk Nederland (TNN) pleit voor het expliciet benoemen van genderidentiteit en genderexpressie als discriminatiegrond. Volgens TNN bevordert dit de erkenning van het bestaan van discriminatie van transgenders en vergroot het de meldingsbereidheid en dus de aanpak van discriminatie van deze groep.
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zestien jaar, op eigen kosten en met een deskundigenverklaring, het geslacht mogen laten aanpassen in de geboorteakte.19
3.4.2. Europese wet- en regelgeving
Het algemene verbod van discriminatie is vastgelegd in art. 14 van het Europees Verdrag voor
de Rechten van de Mens en in art. 21 van het Handvest van de Grondrechten van de EU. Hoewel
LHBTI’ers niet expliciet worden genoemd in EU-richtlijnen heeft het Europese Hof van Justitie
verklaard dat het discriminatieverbod op grond van geslacht ook
moet worden toegepast op transseksuelen. Volgens de Europese
Commissie geldt dit ook voor genderidentiteit als nondiscriminatiegrond. Dit is in navolging van de aanbeveling van
het EU-Agentschap voor Fundamentele Rechten (FRA) om de Europese anti-discriminatierichtlijnen uit te breiden met genderidentiteit als non-discriminatiegrond.20
Met het opstellen van een lijst van acties ter bevordering van de
gelijkheid van LHBTI’ers heeft de Europese Commissie de eerste
stappen gezet om te komen tot een transnationaal Europees
project ter bevordering van de positie van LHBTI’ers op de werkvloer.21 Diversiteit in bedrijf gaat hier aan deelnemen.

3.4.3. Internationale wet- en regelgeving
Hoewel er geen internationale verdragen zijn die zich specifiek richten op LHBTI’ers bevat een
aantal VN-verdragen wel non-discriminatiebepalingen die tevens van toepassing zijn op seksuele oriëntatie en genderidentiteit. Voorbeelden zijn het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (IVBPR) en het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale
en culturele rechten (IVESCR). Daarnaast is er ook de Universele verklaring van de Rechten van
de Mens.
Daarnaast zijn de rechten van LHBT’ers vastgelegd in de Verklaring van Montreal (2006)22. Hierbij gaat het onder andere om het recht om niet gediscrimineerd te worden en om het recht op
werk, onderwijs en privacy. Daarnaast roepen de Yogyakarta principles (2006) staten op om alle
nodige maatregelen te nemen om discriminatie op grond van seksuele oriëntatie en genderidentiteit op de arbeidsmarkt tegen te gaan en te verbieden en LHBTI’ers gelijke rechten op werk
toe te kennen.23

19

20
21
22

23

TNN streeft ernaar de deskundigenverklaring af te schaffen als eis voor het wijzigen van het geslacht evenals de
minimumleeftijd van zestien jaar.
Zie voor meer informatie de website van Transgender Europe http://tgeu.org/.
Zie: http://www.lgbt-ep.eu/press-releases/european-commission-publishes-list-of-actions-to-advance-lgbti-equality/
Zie voor de Verklaring van Montreal:
http://www.declarationofmontreal.org/ en http://www.jokeswiebel.nl/pdf/36.pdf
Zie voor de Yogyakarta principles: http://www.yogyakartaprinciples.org/index.html
en http://ypinaction.org/files/01/35/Yogyakarta_Principles_NL_versie.pdf
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4. BELEID VAN DE SOCIALE PARTNERS EN DE RIJSKOVERHEID
4.1.

Sociale partners

De Stichting van de Arbeid heeft een aantal aanbevelingen en adviezen geschreven met betrekking tot diversiteitsbeleid maar niet specifiek voor LHBTI’ers. Deze documenten zijn allemaal te downloaden via de
website van de Stichting.24 De Stichting gaat voort op
de ingeslagen weg om duurzame participatie, een gezonde werkomgeving en de vitaliteit van werknemers
te bevorderen. Sinds februari 2015 is de Stichting van de Arbeid gestart met het project Diversiteit in bedrijf om diversiteitsbeleid in bedrijven en organisaties actief te bevorderen. Hiermee
wordt ook aandacht besteed aan de positie van LHBTI’ers op de arbeidsmarkt.
De Sociaal-Economische Raad (SER) besteedt in het advies Discriminatie werkt niet25 (april 2014)
ook expliciet aandacht aan LHBT’ers. De Raad maakt zich vooral zorgen over de positie van biseksuelen en transgenders. De raad pleit voor meer onderzoek naar oorzaken en achtergronden
hiervan en ondersteunt de initiatieven die het kabinet neemt om de positie van LHBT’ers te verbeteren. Bejegening op de werkvloer is een aandachtspunt dat voor deze groep in het bijzonder
een rol speelt. Verder geeft de Raad aan dat de generieke aanpak van discriminatie in belangrijke mate kan bijdragen aan een minder negatieve bejegening. Oplossingsrichtingen ziet de Raad
daarnaast vooral in de sfeer van het stimuleren van netwerkvorming, aandacht voor de positie
van lhbt’ers in cao’s en het voeren van een goed diversiteitsbeleid.
FNV (Federatie Nederlandse Vakbeweging) beschikt over een medewerkersnetwerk genaamd
Netwerk Roze FNV. Dit is een sectoroverstijgend samenwerkingsverband dat streeft naar een
veilig en prettig werkklimaat voor LHBTI’ers. Het netwerk zet zich in voor preventie en bestrijding van discriminatie en bevordering van emancipatie door onder andere kennisdeling en samenwerking met diverse partners die het ondersteunt bij het opzetten van een LHBTI-netwerk
en het voeren van LHBTI-beleid.26 Er is ook een Regenboogchecklist voor CAO’s 27ontwikkeld. Dit
biedt een overzicht van mogelijkheden om (collectieve en andere) arbeidsovereenkomsten zo in
te richten dat daarmee verschillende leefstijlen, relatievormen, genderexpressies en andere uitingen van seksuele en genderdiversiteit gelijkberechtigd worden, en discriminatie van LHBTI’ers
wordt voorkomen en bestreden.
Onder werkgevers iser een aantal bedrijven die koplopers zijn op het gebied van inclusief beleid
voor LHBTI’ers. Dat zijn onder andere ABN AMRO Bank N.V., IBM Nederland B.V., ING en de NS.
Zij zijn ook aangesloten bij Workplace Pride28, een groep bedrijven en organisaties die zich inzet
voor de verbetering van de positie van LHBT-werknemers.
24
25
26
27

28

Meer informatie hierover is te lezen op www.stvda.nl.
Zie: https://www.ser.nl/nl/publicaties/adviezen/2010-2019/2014/discriminatie-werkt-niet.aspx
Voor meer informatie over Netwerk Roze FNV zie http://www.netwerkrozefnv.nl/.
Regenbookchecklist voor cao’s 2015,
zie: http://www.netwerkrozefnv.nl/wp-content/uploads/2015/07/CAOregenboogchecklist.pdf
Zie: http://workplacepride.org/
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4.2.

Rijksoverheid

Sinds 2007 maakt - naast vrouwenemancipatie - de emancipatie van lesbiennes, homoseksuele mannen, biseksuelen
en transgenders (LHBT) deel uit van het emancipatiebeleid
van de rijksoverheid. Het meest recente beleid is vastgelegd in de Hoofdlijnenbrief Emancipatiebeleid 2013-2016 29.
In de LHBTI-emancipatie staan de volgende onderwerpen
op de agenda van de opeenvolgende kabinetten: gelijke
rechten van hetero- en homoseksuelen, sociale acceptatie en bestrijding van geweld. Dit beleid
is belegd bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) dat de afgelopen jaren
verschillende beleidsbrieven over emancipatie heeft gepubliceerd. Sinds jaren staan binnen de
vrouwen- en LHBT-emancipatie de waarden 'gelijkheid', 'zelfstandigheid', ‘keuzevrijheid’, ‘veiligheid’ en ‘verantwoordelijkheid’ centraal. Mensen met een intersekseconditie worden vooral
door het ministerie van Buitenlandse Zaken ondersteund in hun emancipatie.
Het kabinet ondersteunt verschillende initiatieven die zich inzetten voor de bevordering van
homo-emancipatie.30 Zo biedt de overheid tot en met 2016 financiële ondersteuning aan vier
Gay-Straight Allianties. Deze allianties zijn landelijke samenwerkingsverbanden van homoorganisaties en algemene maatschappelijke organisaties die gezamenlijk de veiligheid en de sociale acceptatie van LHBTI’s op hun eigen terrein trachten te bevorderen en reguliere organisaties bewust maken van het belang van een veilig en prettig klimaat voor deze groep. De GayStraight Allianties bestaan op verschillende leefdomeinen zoals werk en onderwijs.
Daarnaast vraagt het ministerie van OCW jaarlijks op en rond 17 mei aandacht voor de International Day against Homophobia, Transphobia and Biphobia (IDAHO).
Om haar waardering te tonen voor mensen en organisaties die zich inzetten voor de bevordering van de sociale acceptatie van LHBT-personen heeft het kabinet ook twee prijzen in het leven geroepen: de Jos Brink Prijs en de LHBT-innovatieprijs.

29

30

Zie: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2013/05/10/hoofdlijnenbrief-emancipatiebeleid-20132016
Zie voor een overzicht :
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/lhbt-emancipatie/inhoud/accepteren-van-lhbts-in-de-maatschappij
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5. DE ROL VAN MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES
Verschillende maatschappelijke organisaties zetten zich in voor de verbetering van de positie
van LHBTI’ers op de werkvloer. Zo heeft de stichting Workplace Pride31 in 2011 de Verklaring
van Amsterdam geïnitieerd. Door ondertekening van deze verklaring geven ondertekenaars aan
zich in te zetten voor een meer LHBT-vriendelijke werkomgeving. De Verklaring bevat een concreet actieplan van tien punten.32
In 2012 presenteerde Transgender Netwerk Nederland de Verklaring van Dordrecht 33 om aandacht te vragen voor de rechten van transgenders en mensen met een intersekseconditie op
werkvloer. In de verklaring staan tien punten die bijdragen aan goed werkgeverschap voor
transgender werknemers en aan een inclusieve en transgendervriendelijke bedrijfscultuur.
Een groot deel van deze maatschappelijke organisaties heeft deelgenomen aan de kenniskring
LHBTI van Diversiteit in bedrijf op 10 maart. Tijdens deze bijeenkomst verzorgden drie van hen
een presentatie over hun activiteiten. Een korte toelichting op deze organisaties en een terugblik op hun bijdrage volgt hieronder.

Trainbow
Trainbow 34 is het medewerkersnetwerk binnen de
spoorbranche dat streeft naar een werkomgeving
waarin mensen zich betrokken, gerespecteerd en verbonden voelen. Het netwerk gelooft in de
versterkende kracht van diversiteit en maakt het diversiteitsbeleid van de Nederlandse Spoorwegen onder andere zichtbaar door aan te sluiten bij congressen over diversiteit en door (internationale) kennisdeling met andere netwerken en organisaties.

Nederlands Netwerk Intersekse/DSD
NNID 35 behartigt de belangen van mensen met een intersekseconditie en wijst op de invloeden van de medische nadruk op geheimhouding. Zo ervaren mensen
met een intersekseconditie veel schaamte en durven
zij, ook op het werk, niet openlijk te spreken over de medische behandelingen die ze nodig hebben. NNID pleit daarom onder andere voor meer begrip en voorlichting zodat niet alleen collega’s en leidinggevenden maar ook bedrijfsartsen gerichter hulp kunnen bieden aan werknemers
met een intersekseconditie.

31
32

33

34
35

Zie: http://workplacepride.org/
Zie voor meer informatie over de Verklaring van Amsterdam: http://workplacepride.org/what-we-do/thedeclaration-of-amsterdam/.
Voor de tekst van de Verklaring: http://www.workplacepride.org/site/docs/Declaration%20Dutch.pdf
Zie voor meer informatie over de Verklaring van Dordrecht:
https://www.transgendernetwerk.nl/publicaties/verklaring-van-dordrecht/
Zie: http://trainbow.nl/
Zie: http://nnid.nl/
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Netwerk Roze FNV
Als LHBTI-medewerkersnetwerk binnen de
FNV zet Netwerk Roze FNV 36 zich in voor de
bevordering van de positie van LHBTI’ers op
de werkvloer. Zo wijst het op het verouderde
gezinsconceptdenken dat nog steeds veelal de basis is voor het opstellen van cao’s en werkregelingen. Daarom heeft Netwerk Roze FNV een Regenboogchecklist voor cao’s ontwikkeld waarin
aandacht wordt besteed aan de rechten en behoeften van LHBTI-werknemers.

36

Zie: http://www.netwerkrozefnv.nl/

15

6. KNELPUNTEN OP DE WERKVLOER
LHBTI’ers lopen grote kans negatief te worden bejegend, buitengesloten, geconfronteerd met
kwetsende grappen of opmerkingen en voelen zich er als gevolg hiervan vaak niet bij horen.37
Verschillende onderzoeken geven dan ook aan dat de knelpunten van LHBTI-werknemers op de
arbeidsmarkt vooral zijn gerelateerd aan de cultuur op de werkvloer. Om tot mogelijke oplossingen te komen die kunnen bijdragen aan een inclusieve bedrijfscultuur voor LHBTI’ers zal
hieronder eerst stil worden gestaan bij een aantal problemen waar LHBTI-werknemers op het
werk tegenaan lopen.
Het gaat dan met name om de volgende knelpunten:
1. Onzichtbaarheid van LHBTI’ers
2. Negatieve attitudes op de werkvloer
3. Negatieve beeldvorming

6.1.

Onzichtbaarheid LHBTI

Uit onderzoek blijkt dat 30 procent van de LHBTI-werknemers op het werk niet openlijk uitkomt
voor zijn seksuele geaardheid.38 De “onzichtbaarheid” van LHBTI-werknemers heeft verschillende gevolgen. Onderzoek van onder andere SCP39 en IBM40 toont aan dat werknemers die niet
openlijk uitkomen voor hun seksuele geaardheid zich minder goed voelen en als gevolg daarvan
minder productief zijn en zich vaker ziek melden. Dit gaat uiteindelijk ten koste van de resultaten van de organisatie waar zij werken. De “onzichtbaarheid” van LHBTI-werknemers maakt het
moeilijk om de knelpunten die zij ervaren aan te pakken. Het leidt tot een gebrek aan erkenning
op de werkvloer. Werkgevers zijn zich door deze onzichtbaarheid vaak niet eens bewust van het
bestaan van deze doelgroep en zien daarom geen aanleiding voor diversiteitsbeleid specifiek gericht op LHBTI-werknemers en welke rol daarbinnen is weggelegd voor LHBTI-werknemers.
Uit onderzoek van het SCP blijkt dat werknemers die wél open zijn over hun geaardheid meer
sociale steun ervaren dan degenen die dat niet zijn. Dit geldt overigens niet voor biseksuelen die
tegen meer problemen aanlopen dan homoseksuelen of lesbiennes.
De onzichtbaarheid van LHBTI-werknemers is niet slechts een probleem van de LHBTI’ers zelf
maar ook van de werkgever. Het bedrijf heeft immers een probleem als LHBTI’ers niet uit de
kast durven te komen omdat het hert bedrijf schaadt in zowel hun imago, positie als kansen.

37

38
39

40

Verwey-Jonker Instituut (april 2009), Discriminatie is het woord niet. Lesbische vrouwen en homoseksuele mannen op de werkvloer: bejegening en beleid. Zie: https://www.mensenrechten.nl/publicaties/detail/9989
Idem.
SCP (augustus 2011), Gewoon aan de slag. De sociale veiligheid van de werkplek voor homoseksuele mannen en
vrouwen. Zie: http://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2011/Gewoon_aan_de_slag
IBM, The cost of thinking twice. Zie: http://www.slideshare.net/IBMDK/the-cost-of-thinking-twice-bu-claudiabrindwoody-082313
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6.2.

Attitude op de werkvloer

Hoewel homoseksualiteit in Nederland bij wet geaccepteerd is, laat de sociale acceptatie nog
veel te wensen over. LHBTI-werknemers geven aan dat ze veelal getolereerd worden maar zich
niet altijd daadwerkelijk geaccepteerd voelen op de werkvloer. Het aantal meldingen van homodiscriminatie en geweld tegen LHBTI’ers is de afgelopen jaren toegenomen en de negatieve
bejegening waar zij mee te maken krijgen leidt vaak tot een verminderd gevoel van veiligheid en
extra stress.41
Literatuuronderzoek maakt duidelijk dat de dagelijkse omgang met lesbische en homoseksuele mensen op de werkvloer al decennia lang problematisch verloopt. Uit cijfers van
Netwerk Roze FNV blijkt dat dit ook nu nog speelt: 30 procent
van de lesbiennes en 21 procent van de homoseksuele mannen hebben op het werk te maken met negatieve bejegening
nadat zij ‘uit de kast’ zijn gekomen.42 Dit kan zich uiten in
pestgedrag waarbij de LHBTI-werknemer wordt geconfronteerd met kwetsende opmerkingen of grappen over zijn seksuele geaardheid of in het buitensluiten van de betreffende
werknemer. Angst voor dit soort negatieve reacties van collega’s kan een van de redenen zijn voor LHBTI’ers om niet open
te zijn over hun seksuele geaardheid.
Hoewel bewuste discriminatie en opzettelijk pestgedrag zich voordoet op de werkvloer, zijn collega’s zich vaak ook simpelweg niet bewust van de mate waarin een LHBTI-collega hun gedrag
als kwetsend kan ervaren. Wat voor hen een onschuldig grapje lijkt, kan door deze collega ervaren als aanstootgevend. Er zijn overigens op de werkvloer grote verschillen in openheid binnen
de LHBTI-groep.

6.3.

Beeldvorming

LHBTI’ers worden vaak gestereotypeerd. Zo zouden homoseksuele mannen veel vrouwelijke trekken vertonen
terwijl lesbiennes weer mannelijk zouden overkomen. De gehele groep
wordt bovendien vaak alleen geassocieerd met hun seksuele oriëntatie
waarbij wordt voorbijgegaan aan alle
andere componenten van hun identiHeteronormatieve denkbeelden over gender
teit. Het gevolg hiervan is dat LHBTI’ers
minder snel serieus worden genomen wanneer zij zich bijvoorbeeld (trachten te) organiseren in
41
42

SCP (2011), Gewoon aan de slag.
Voor meer informatie zie: www.uitdekastwerktbeter.nl.
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een netwerk.43 Een dergelijk initiatief wordt dan bijvoorbeeld slechts als een ‘gezelligheidsclubje’ bestempeld.
Uit onderzoek van het ILO (International Labour Organization) naar discriminatie van LHBTI’ers
op het werk bleek dat de discriminatie van LHBTI’ers bovendien in stand wordt gehouden door
de heersende opvattingen over gender en de heteronormatieve denkbeelden over de manier
waarop mannen en vrouwen zich dienen te gedragen. 44

43
44

Netwerk Roze FNV en Company Pride Platform, Uit de kast werkt beter.
Meer informatie over het ILO onderzoek is te lezen op:
http://www.ilo.org/declaration/follow-up/tcprojects/WCMS_351654/lang--en/index.htm.
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7. MOGELIJKE OPLOSSINGEN
In het vorige hoofdstuk zijn een aantal knelpunten genoemd, gericht op onzichtbaarheid, attitude en beeldvorming, waardoor het voor LHBTI’ers moeilijk is optimaal te functioneren op de
werkvloer. Dit hoofdstuk zal met oog op de gesignaleerde problematiek een aantal mogelijke
oplossingen aandragen die werkgevers en werknemers kunnen ondersteunen in het creëren en
bevorderen van een inclusief bedrijfsklimaat voor LHBTI-werknemers.

7.1.

LHBTI-netwerk

Het bestaan of het opzetten van een medewerkersnetwerk met LHBTI-werknemers kan van
toegevoegde waarde zijn binnen grotere bedrijven of organisaties. Een netwerk waarin werknemers uit verschillende afdelingen en functies binnen een organisatie elkaar vinden, biedt als
het ware een “een positief referentiekader […] als tegenhanger van de soms negatieve maatschappelijke opvattingen en vooroordelen”.45 Tevens kan een netwerk de zichtbaarheid van de
groep vergroten en de sociale acceptatie doen toenemen. Een beeldend voorbeeld hiervan zijn
de Roze Salons van Humanitas. Weliswaar geen medewerkersnetwerk, maar desalniettemin een
toongevend initiatief van de wijze waarop een netwerk individuele problemen naar een collectief (bedrijfs)niveau kan tillen. In de Roze Salons wordt aan oudere LHBTI’ers de ruimte geboden
om hun ervaringen met elkaar te delen. Humanitas heeft hun hiertoe de ruimte en mogelijkheid
geboden en is in gesprek gegaan met eenieder die
bezwaar toonde. Op deze wijze hebben de Roze SaConsultant Simone Zwaga in NRC Next
lons ertoe geleid dat de weerbaarheid van LHBTI’ers
over haar eigen ervaring: “Een netwerk
is toegenomen, de sociale acceptatie is vergroot.
maak het makkelijker op het werk uit de
Essentieel is dat de organisatie hen hierbij openlijk
kast te komen. Of überhaupt uit de kast te
heeft ondersteund.
Door informatie te verschaffen aan zowel LHBTIwerknemers als hun collega’s kan een netwerk ook
bijdragen aan meer begrip en sociale acceptatie op
de werkvloer voor eenieder die afwijkt van de heersende (hetero)norm. Zodoende draagt een LHBTInetwerk bij aan een inclusieve bedrijfscultuur en
een effectief diversiteitsbeleid.

komen. […] Het bestaan [van het Gay &
Lesbian Network van PwC] gaf vertrouwen. Ik wist: homoseksualiteit wordt geaccepteerd.”
Van der Heijden, T. (2013, 10 12). Ook op
het werk uit de kast. NRC Next.

Een medewerkersnetwerk heeft leden die verschillende functies uitoefenen binnen de organisatie. Een bijkomend voordeel van het LHBTI-netwerk is dat de betrokkenheid van diverse werknemers uit allerlei posities van de organisatie leidt tot nieuwe, ook verticale, communicatielij45

SCP (2014) Jongeren en seksuele oriëntatie. Het SCP concludeert in dit onderzoek al dat LHBTI’ers al op vroege
leeftijd baat hebben bij een LHBTI netwerk en dat het ontbreken daarvan gerelateerd is aan een verminderd welzijn. Dit heeft vermoedelijk te maken met de bescherming die een dergelijk netwerk kan bieden tegen eventuele
problemen doordat het individuele lid binnen het netwerk steun ontvangt van gelijkgestemden. Een medewerkersnetwerk kan hetzelfde effect hebben op werknemers binnen een organisatie opdat het hen een sociaal netwerk aanreikt met contacten die soortgelijke belevenissen hebben en bij wie zij terecht kunnen om te praten en
hun ervaringen uit te wisselen.
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nen binnen de organisatie.46 Met oog op het voeren van diversiteitsbeleid binnen een bedrijf of
organisatie kan het netwerk bovendien advies geven aan de HR en or. Het medewerkersnetwerk van de gemeente Utrecht, U-Pride, heeft bijvoorbeeld een kwaliteitszetel in de centrale or.
Daardoor kan het netwerk aanschuiven bij diverse agendapunten op het gebied van HRM.
Er bestaan in Nederland talloze roze netwerken.47 Een voorbeeld hiervan is het Netwerk Roze
FNV dat zich inzet voor de voorkoming en bestrijding van discriminatie en bevordering van
emancipatie. Een ander bekend netwerk is Trainbow, het netwerk voor LHBTI-werknemers die
werkzaam zijn binnen de spoorbranche in Nederland.48 Het doel van Trainbow is de zichtbaarheid van LHBTI’ers te vergroten, invloed uit te oefenen, advies te geven en sociale activiteiten te organiseren voor op
het werk voor LHBTI’ers. Een bekende uiting van de acceptatie van LHBTI-werknemers is de ondersteuning van de NS tijdens Roze Maandag. Op deze dag rijdt de Roze Maandag Express, een speciale feestelijke trein met live entertainment
vanuit Amsterdam naar de Roze Maandag Kermis in Tilburg.
Ook het roze netwerk van ING is erg actief. Tijdens de Gay
Pride hing er op alle hoofdkantoren in Amsterdam een regenboogvlag en werden de ING-bankautomaten voor de gelegenheid speciaal versierd.

7.2.

Draagvlak creëren

Steun van (direct) leidinggevenden is cruciaal in
het creëren van draagvlak en het vergroten van de
acceptatie van LHBTI-werknemers op de werkvloer. Een effectieve manier om dit vorm te geven
is een directielid dat zich openlijk opstelt als
straight ally. Dat wil zeggen dat hij of zij zich uitspreekt als bondgenoot van LHBTI-werknemers en
hun rechten en doelen op de werkvloer ondersteunt door zich bijvoorbeeld als ‘sponsor’ aan te
sluiten bij een LHBTI-netwerk.49 Het opzetten van
Frank, G. Q. ( 2014, September 25). Trotse
een dergelijk netwerk is niet voldoende. De werkHelden. Winq .
gever dient het netwerk ook te faciliteren en bij te
dragen aan het functioneren van het netwerk. Dat
kan bijvoorbeeld door bestuursleden, net zoals bij
or-leden gebeurt, voor een bepaald aantal uren vrij te stellen van hun dagelijkse werkzaamheden om tijd kunnen besteden aan het LHBTI-netwerk.
Raoul Galarraga, Beleidsadviseur Burgerschap & Diversiteit (portefeuille LHBT),
Gemeente Amsterdam: “De Amsterdam
Gay Pride zie ik als een belangrijk middel
voor LHBT-acceptatie. Het levert een bijdrage aan zichtbaarheid van de brede en
diverse LHBT-gemeenschap, zoals dit jaar
voor het eerst de Joodse en Marokkaanse
boten en de TransPride.”

46
47
48
49

Netwerk Roze FNV en Company Pride Platform, Uit de kast werkt beter.
Diversiteit in bedrijf werkt aan een overzicht van deze medewerkersnetwerken.
Voor meer informatie over Trainbow zie: http://trainbow.nl/.
Netwerk Roze FNV en Company Pride Platform, Uit de kast werkt beter.
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Ook rolmodellen spelen een essentiële rol. Door de inzet van verschillende rolmodellen op verschillende niveaus in een organisatie kan een zogenaamd ‘roze plafond’ worden vermeden. Deze rolmodellen kunnen meer bekendheid en daarmee zichtbaarheid geven aan LHBTIwerknemers door bijvoorbeeld interviews met hen te plaatsen in een bedrijfsblad of op de bedrijfswebsite.
Een andere manier om openlijk steun uit te
spreken is door op Coming Out Day (11 oktober) een regenboogvlag te hijsen of deel te
nemen aan de Amsterdam Gay Pride Parade.
Op deze wijze kunnen leidinggevenden en
andere werknemers van bedrijven en organisaties aan de buitenwereld laten zien dat zij
LHBTI-werknemers binnen hun organisatie
accepteren.
Daarnaast kunnen werkgevers er ook voor kiezen verklaringen te ondertekenen waarmee zij
aangeven zich te zullen inzetten voor de rechten van LHBTI’ers. Voorbeelden van dergelijke verklaringen zijn de Verklaring van Amsterdam en de Verklaring van Dordrecht. Door ondertekening van dit type verklaringen geven werkgevers bovendien aan zich actief in te zetten voor een
inclusieve en veilige werkomgeving voor LHBTI-werknemers.50

7.3.

Aandacht voor LHBTI’ers in beleid en cao’s

Meer aandacht voor LHBTI-werknemers in niet alleen gedragscodes en klachtenregelingen,
maar ook in het (collectieve) arbeidsvoorwaardenbeleid, draagt bij aan een inclusieve werkcultuur. Wanneer LHBTI’ers niet uit de kast durven te komen omdat zij vrezen voor negatieve reacties op de werkvloer dan is er sprake van een bedrijfsprobleem. Een bedrijf dient daarom ook
duidelijk de norm te stellen dat acceptatie van LHBTI’ers het uitgangspunt is en iedere werknemer zich daaraan heeft te houden.
Koploper op dit gebied is IBM. Deze multinational is ervan
overtuigd dat een werkomgeving waar LHBTI-werknemers
niet zichzelf kunnen zijn niet alleen schadelijk is voor de betreffende werknemers, maar ook voor het bedrijf. Daarom
heeft IBM een strikt diversiteitsbeleid dat erop gericht is een inclusief bedrijfsklimaat te creëren
en in stand te houden. Daartoe draagt het bedrijf haar normen en waarden openlijk wereldwijd
uit. Door aan LHBTI-werknemers gelijke rechten toe te kennen als heteroseksuele werknemers
ontvangen, worden zij in woord en daad opgenomen in een organisatie. Hierbij kan bijvoorbeeld
gedacht worden aan een transitieverlof voor transgenders. Een instrument dat kan worden toegepast om ervoor te zorgen dat er voldoende rekening wordt gehouden met LHBTI-werknemers
in arbeidsvoorwaardenregelingen is het opstellen van een checklist. Een voorbeeld van een be-

50

Zie voor meer informatie over de Verklaring van Amsterdam: http://workplacepride.org/what-we-do/thedeclaration-of-amsterdam/.
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staande checklist is de Regenboogchecklist voor cao’s van het Netwerk Roze FNV.51
Organisaties die medezeggenschap mogelijk maken voor hun werknemers en hun betrokkenheid bij de organisatie goed regelen, hebben minder last van ziekteverzuim en hebben minder
vaak te maken met uitstroom.52
Inclusie is weliswaar lastig te meten maar desalniettemin kan de werkgever de ervaringen en
het gevoel van medewerkers binnen de organisatie peilen door in medewerkerstevredenheidsonderzoeken en exit-gesprekken gerichte vragen te stellen. Zo kan een beeld ontstaan van de
mate waarin binnen de organisatie sprake is van een inclusieve cultuur. Voorbeelden van dergelijke vragen zijn:
- Word je gepest?
- Waarom word je gepest? (bijvoorbeeld vanwege je seksuele geaardheid?)
- Voel je je geaccepteerd als LHBTI?
- Word je als LHBTI negatief bejegend en zo ja op welke wijze?
- Kan je voor je gevoel jezelf zijn op de werkvloer?

7.4.

Opname in risico-inventarisatie en -evaluatie
Sinds 1994 zijn werkgevers op basis van de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) verplicht een Risico–Inventarisatie en
–Evaluatie (RI&E) op te stellen. Een goed arbobeleid heeft
baat bij een overzicht van de risico’s die een organisatie loopt
en kan voorkomen. Met behulp van de RI&E kan een organisatie op gestructureerde wijze toewerken naar een plan van
aanpak om risico’s tegen te gaan en de kans op arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten en ongevallen te minimaliseren. Deze taak ligt bij een preventiemedewerker binnen de
organisatie, maar kan ook extern worden uitbesteed. Met
een plan van aanpak kan concreet inzicht worden geboden in
de risico’s en de praktische oplossingen om die risico’s te verkleinen dan wel weg te nemen. Werknemers kunnen hieraan
een inbreng leveren vanuit hun ervaringen in de praktijk.

Een RI&E bestaat enerzijds uit een lijst met alle risico’s die een organisatie loopt op het gebied
van onder andere veiligheid, gezondheid en welzijn en anderzijds een plan van aanpak met
maatregelen om deze risico’s binnen een vastgestelde termijn tegen te gaan. In de RI&E wordt
weliswaar al aandacht besteed aan kwetsbare werknemers zoals jongeren en ouderen, maar ze
zou meer aandacht kunnen besteden aan de negatieve bejegening en het pestgedrag waarmee
veel LHBTI’ers op de werkvloer worden geconfronteerd. Dergelijk gedrag kan immers een negatieve invloed hebben op het functioneren en welbevinden van LHBTI’ers. Het opstellen van een

51

52

De checklist is te downloaden via: http://diversiteitinbedrijf.nl/wp-content/uploads/2015/05/Netwerk-Roze-FNVRegenboogchecklist-voor-caos-2015.pdf.
M. Janssen en J. Nooman, Help, ik heb goed personeel nodig!, Boom Lemma Uitgevers: Den Haag (2013).
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protocol over omgangsvormen in de organisatie zou een van de oplossingen kunnen zijn. Werkgevers en werknemers kunnen voor meer informatie over de RI&E terecht bij het Steunpunt
RI&E.53
Ter voorkoming en bestrijding van de gesignaleerde risico’s is het belangrijk om de HR en or op
de hoogte te brengen van en te betrekken bij de RI&E.
Daarnaast is het aan te bevelen dat een werkgever op jaarlijkse basis met de HR en or in gesprek
gaat over het beleid en de samenstelling van het personeel binnen de organisatie. In het volgende hoofdstuk wordt nader ingegaan op de rol van de HR en de or.

7.5.

Trainingen

Verschillende partijen bieden diverse trainingen aan die zich richten op het vergroten van inclusiviteit op de werkvloer. Hierbij kan worden gedacht aan zowel trainingen die specifiek aandacht
besteden aan de problematiek van LHBTI’ers op het werk als aan algemene trainingen gericht
op het vergroten van begrip en het verbeteren van de onderlinge communicatie. Onderzoek van
MOVISIE heeft aangetoond dat trainingen waar interactief theater onderdeel van uitmaakt erg
effectief zijn omdat toeschouwers via bijvoorbeeld een Forumtheater-voorstelling 54 worden
gedwongen deel te nemen aan de voorstelling en in gesprek te gaan met de kwetsbare groep op
het podium.

53
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Voor meer informatie over het Steunpunt RI&E zie: http://www.rie.nl/
“[Een] Forumtheater-voorstelling […] is een interactieve vorm van theater waarbij het publiek actief wordt betrokken bij de dialoog op het podium; het publiek gaat letterlijk het podium op en transformeert van toeschouwer naar ‘doeschouwer’. Een Forumtheater-voorstelling kan één of twee scènes bevatten maar het kan ook een
volledige voorstelling zijn. De deelnemers gaan in dialoog met andere kwetsbare mensen, ‘stakeholders’, familieleden, buurtbewoners en andere betrokkenen. Het sociale netwerk wordt letterlijk en figuurlijk geactiveerd en
helpt de kwetsbare mensen bij het zoeken naar alternatieven. Kwetsbare mensen hoeven er immers niet alleen
voor te staan.” (Stichting Formaat, interventiebeschrijving participatief drama:
www.movisie.nl/sites/default/files/alfresco_files/Methodebeschrijving_Participatief_Drama_1%20[MOV9082111-1.0].pdf)
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8. DE OPDRACHT VOOR HRM EN ONDERNEMINGSRAAD
Een aantal knelpunten en mogelijke oplossingen zijn besproken. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de mogelijke maatregelen die de HRM-afdeling en de or kunnen nemen om invloed uit
te oefenen op het diversiteitsbeleid van een organisatie.

8.1.

Human Resource Management

De HRM-afdeling heeft een sleutelpositie als het gaat om de sturing en het uitdragen van diversiteitsbeleid binnen organisaties. Het is daarom van belang dat HRM-afdelingen inzicht hebben
in de kwesties die spelen op de werkvloer rondom LHBTI-werknemers en bekend zijn met de
knelpunten en mogelijke oplossingen hiervoor. HRM kan er immers voor kiezen meer aandacht
te besteden aan de LHBTI-werknemer door bijvoorbeeld het diversiteitsbeleid binnen een organisatie regelmatig te meten aan de hand van een quickscan waarin ook vragen zijn opgenomen
die expliciet betrekking hebben op LHBTI-werknemers. Tevens kan de HRM-afdeling duidelijke
afspraken maken over de omgangsvormen op de werkvloer ofwel gedragscodes opstellen. Dit
geldt ook voor kleinere ondernemingen die gewoonlijk niet beschikken over een aparte HRMafdeling. Een aanbeveling is dat voor kleinere en middelgrote bedrijven de betreffende brancheorganisatie een dergelijke gedragscode opstelt.
De HRM-afdeling kan zijn eigen bewustzijn vergroten door deel te nemen aan trainingen en
stimuleren dat zijn werknemers dat ook doen.
Het vergroten van begrip en kennis over de positie van LHBTI-werknemers en hun stereotypering kan bijdragen aan de bewustwording
rondom diversiteit bij werknemers binnen de
organisatie en daarmee bijdragen aan het realiseren van een inclusieve werkomgeving. Dit kan
bijvoorbeeld door regelmatig publicaties te verspreiden over dit onderwerp. Dit draagt bij aan
het vergroten van de zichtbaarheid van LHBTIwerknemers. Hierbij moet niet alleen aandacht
worden gevraagd van leidinggevenden maar
ook van collega’s.

Tijdens de bijeenkomst “Transgender werkt” (d.d.
11 januari 2016) van het UWV medewerkersnetwerk ‘Roze Werkt’ vertelde KLM-werknemer Claire Gijsen hoe zij uit de kast kwam als transgender
en hoe zij ondersteund werd door haar leidinggevende en de HR. Na haar transitie werd echter
niet meer voldoende aandacht besteed aan haar
ervaringen op de werkvloer en de soms negatieve
bejegening door collega’s. Gijsen gaf aan dat er
ook veel behoefte is aan ‘nazorg’ op de werkvloer
om negatieve bejegening van de transwerknemer
ook ná de transitie te voorkomen of tegen te
gaan.

Voor meer tips verwijzen we naar de in hoofdstuk 7 genoemde mogelijke oplossingen.
De grote valkuil voor HRM is de aanname dat het hebben van beleid voldoende is. Het komt vaker voor dat bedrijven beschikken over een goed uitgeschreven diversiteitsbeleid maar niet monitoren of en hoe dit wordt toegepast op de werkvloer. De HRM-medewerker weet dan bijvoorbeeld niet hoe het een LHBTI-werknemer vergaat nadat hij of zij uit de kast is gekomen. Het is
daarom ook aan te raden om de stand van zaken binnen de organisatie jaarlijks te bespreken
met de or.
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8.2.

De ondernemingsraad

De or heeft conform art. 28 lid 3 Wet op de Ondernemingsraden een taak om discriminatie tegen te gaan en gelijke behandeling te bevorderen.55 Daarnaast heeft de or het recht om toe te
zien op de toepassing van de Wet Gelijke Behandeling. De or kan onderwerpen aangaande diversiteit en inclusie agenderen voor de overlegvergadering en op grond van haar informatierecht de bestuurder (jaarlijks) vragen hoe het staat met de personeelssamenstelling. 56 Het is
belangrijk dat de or zich actief bezig houdt met diversiteit. Door de onzichtbaarheid van LHBTIwerknemers en onvoldoende kennis van de or van hun specifieke behoeften en problemen op
de werkvoer slaagt de or er vaak niet in om de benodigde aanpassingen te realiseren die bijdragen aan een inclusieve werkomgeving voor deze werknemers.
De or kan de werkgever ook adviseren één of meerdere interne al dan niet externe vertrouwenspersonen aan te stellen die toegankelijk zijn voor werknemers en bekend zijn met (het beleid van) de organisatie. De vertrouwenspersoon dient in de eerste plaats ‘een luisterend oor’ te
bieden maar kan ook - als de werknemer dat wil - begeleiden in het zoeken van oplossingen in
geval van negatieve bejegening en discriminatie op de werkvloer. Daarnaast kan de vertrouwenspersoon de werkgever ondersteunen bij het voorkomen van onheuse bejegening en ongewenst gedrag op de werkvloer.57 Belangrijk is hierbij dat er duidelijkheid bestaat over het beleid en de (klachten)procedure van de organisatie.
Op basis van het instemmingsrecht ex art. 27 Wet op de Ondernemingsraden kunnen werknemers ook invloed uitoefenen op het opstellen van de RI&E en het daarbij behorende plan van
aanpak.
Bij afwezigheid van een or, zoals bij kleine ondernemingen, is er soms een personeelsvertegenwoordiging (PVT) actief die belast is met dezelfde taken als de or maar haar autoriteit niet aan
wettelijke bepalingen ontleent.

55
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57

Artikel 28 lid 3 Wet op de Ondernemingsraden: “De ondernemingsraad waakt in het algemeen tegen discriminatie in de onderneming en bevordert in het bijzonder de gelijke behandeling van mannen en vrouwen alsmede de
inschakeling van gehandicapten en minderheden in de onderneming.”.
Zie ook: OR-en en Rijk. Onderzoek naar de rol van OR-en bij het bevorderen van variëteit bij het Rijk, Stichting A+O
fonds
Rijk,
mei
2014
http://www.caop.nl/fileadmin/bestanden/documenten/onderzoeken/aor_r6030_rapport_diversiteiteninclusie.pdf
Zie voor meer informatie over de aanstelling van vertrouwenspersonen: www.arboportaal.nl.
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BIJLAGE 1: BEGRIPSBEPALING
Aseksueel
Aseksuelen hebben geen seksuele aantrekkingskracht naar anderen zoals anderen die wél ervaren.
Biseksueel
Het seksueel gericht zijn op mensen van zowel de eigen als de andere sekse.
Cisgender
Iedereen die niet transgender is en bij wie dus het geslacht dat bij de geboorte is geregistreerd,
overeenkomt met de genderidentiteit.
Disorders of Sex Development (DSD)
Artsen gebruiken sinds 2006 de term DSD ofwel Disorders of Sex Development om te verwijzen
naar een intersekseconditie. Tegenwoordig wordt het woord “Disorders” steeds vaker vervangen door “Differences”.
Genderdysforie
Zich niet (helemaal) thuis voelen in de rol die past bij de geslachtskenmerken bij de geboorte.
Genderexpressie
De uiting van de eigen genderidentiteit. Dit is zichtbaar in gedrag, kleding, spraak, haardracht en
lichaamskenmerken.
Genderidentiteit
Genderidentiteit is de overtuiging van een persoon te behoren tot een bepaald geslacht, zijnde
man of vrouw, beide of geen van beide.
Homoseksueel
Een man die seksueel is gericht op mannen. De term homoseksueel wordt ook gebruikt als een
overkoepelende term voor homoseksueel, biseksueel en lesbisch.
Hermafrodiet
Een verouderde en veelal als kwetsend ervaren begrip dat verwijst naar mensen met een intersekseconditie.
Holebi
Afkorting voor homoseksueel, lesbisch en biseksueel. Deze term wordt veelal in Vlaanderen gehanteerd.
Intersekse
Intersekse is een overkoepelend begrip voor allerlei aangeboren condities waarbij de ontwikkeling van het chromosomale, gonadale (geslachtsklieren) of anatomische geslacht afwijkt van de
norm. Mensen die een intersekseconditie hebben, identificeren zich meestal als man óf vrouw
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maar het is geen deel van hun identiteit. Iemand met een intersekseconditie heeft geen pijn,
gaat er niet aan dood en is ook niet te genezen. Vandaar het woord ‘conditie’ in plaats van
‘aandoening’ of ‘afwijking’. Naast intersekseconditie is de aanduiding intersekse-status in opkomst, waarmee nog meer afstand wordt genomen van de medische terminologie.
Lesbisch
Een vrouw die seksueel gericht is op vrouwen.
Queer
Protestaanduiding tegen categorisatie.
Straight ally
Een straight ally is een heteroseksueel persoon die de LHBTI-gemeenschap als bondgenoot
openlijk ondersteunt in haar streven sociale acceptatie en zichtbaarheid van LHBTI’ers te vergroten.
Transgender
Transgender is een overkoepelende term voor alle mensen die een genderidentiteit en/of genderexpressie hebben die afwijkt van het geslacht dat ze bij de geboorte toegeschreven hebben
gekregen. Transgenders zijn transseksuelen, travestieten en interseksuelen. Zie voor een omschrijving van deze benamingen de bijbehorende begrippen.
Transitie
De transitie is het proces dat een transgender doorloopt om te kunnen leven in het gewenste
geslacht dat overeenkomt met de genderidentiteit.
Transseksueel
Transgenders die behoefte hebben aan een medische (geslachts)aanpassing van hun lichaam
om dit zoveel mogelijk in overeenstemming te brengen met de eigen genderidentiteit worden
aangeduid als transseksueel.
Travestiet
Als de genderidentiteit van een persoon overeenkomt met het geboortegeslacht maar hij of zij
soms uitdrukking wil geven aan een andere genderidentiteit door middel van kleding, stem/taalgebruik, gedrag of houding.

27

BIJLAGE 2: AANBEVELINGEN VAN DE STICHTING VAN DE ARBEID EN DE
SER VOOR DIVERSITEITSBELEID
Stichting van de Arbeid
Aanbeveling, Advies, Nota 2010-2014
• De Europese kaderovereenkomst inzake inclusieve arbeidsmarkten, 16 mei 2012
• Kaderovereenkomst inzake inclusieve arbeidsmarkten, 25 maart 2010
Adviezen van de SER die betrekking hebben op diversiteitsbeleid en LHBTI
• Discriminatie werkt niet! Advies over het tegengaan van discriminatie bij de arbeid. Advies
nr. 2014/03, 17 april 2014
• Diversiteit in het personeelsbestand. Advies 2009/03, 19 juni 2009

