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Kaarttitel

Over deze kaart
Deze kaart maakt samen met kaarten van de toekomstbeelden ‘De wendbare organisatie’, 

‘De lerende organisatie’ en ‘De verbonden organisatie’ en een kaart met gedeelde 
kenmerken van de vier toekomstbeelden deel uit van het boekje ‘Werkgeverschap in vier 

toekomstbeelden’. Het boekje is gemaakt voor het jaarcongres 2017 van AWVN.

Wat zijn 
kenmerken van 
de inclusieve 
organisatie?

Besturing

Cultuur

Omgeving

Hoe worden beslissingen genomen?

Beslissingen worden genomen binnen een structuur die houvast biedt aan de werkenden.
Leiders nemen beslissingen op basis van kernwaarden, niet alleen op basis van het verdienmodel.
Beslissers sturen op total return: financieel én maatschappelijk rendement.

Hoe ziet leiderschap eruit?

Leiders handelen situationeel: ze passen hun leiderschapsstijl aan de situatie en werkende aan.
Diversiteit in de organisatie vertaalt zich ook in diversiteit op het niveau van leidinggevenden.

Welke kwaliteiten worden van werkenden gevraagd?

Werkenden staan open voor nieuwe ervaringen, hebben humor en zijn relativerend.
Werkenden zijn empathisch, ze oordelen niet te snel.

Hoe wordt de toegevoegde waarde van werkenden vergroot?

De organisatie richt zich op mogelijkheden van werkenden en vergroot deze.
Werkenden stellen feedback op prijs en worden daar beter van.

Wat zijn gedeelde waarden in de organisatie?

De organisatie gaat uit van de mogelijkheden van de werkenden, niet van beperkingen.
De organisatie is mensgericht en is een zichtbare afspiegeling van de maatschappij.
De organisatie is gastvrij en zorgt dat iedereen zich welkom voelt.

Hoe houdt de organisatie verbinding met de omgeving?

De organisatie werkt samen met leveranciers en partners om samen inclusiever te worden.
De organisatie communiceert met de omgeving over de sociale en maatschappelijke resultaten.

Wat is het imago dat de organisatie nastreeft?

Voor een inclusieve organisatie is identiteit (wie ben je) belangrijker dan imago (wat vinden ze van je).
De organisatie wil goed doen: "het gaat goed met ons en we doen wat terug voor de maatschappij."

Wat is het verdienmodel van de organisatie?

Diversiteit in teams leidt tot betere resultaten: op financieel gebied en qua beleving, betrokkenheid en zingeving.
De organisatie maakt gebruik van onbenut potentieel op de arbeidsmarkt, onder meer met subsidies.
De organisatie trekt klanten aan die de missie van de organisatie onderschrijven (license to operate).

Werkenden

Financiën

Werkgevers willen een inclusieve organisatie 
omdat inclusiviteit en diversiteit leiden tot 
betere resultaten en vanwege haar krachtige 
maatschappelijke imago. De inclusieve  
organisatie neemt afstand van het klassieke 
‘talentendenken’: de werkgever selecteert niet 
de beste kandidaat voor een vaststaande functie 
maar maakt gebruik van het potentieel van  
de werkende en past het werk hierop aan. De 
inclusieve organisatie schept een werkklimaat 
waarin iedereen zich thuis voelt en gerespec-
teerd wordt. Het is een gastvrije organisatie.

Werkenden bloeien op in een inclusieve 
organi satie omdat de werkgever ze aanspreekt 
op hun kwaliteiten en niet op hun beper-
kingen.  Het combineren van mogelijkheden 
van werkenden, van verschillende culturen en 
achtergronden leidt tot innovatieve producten 
en diensten. De structuur in een inclusieve 
organi satie staat niet vast, de werkgever past 
deze aan aan de eisen van het primaire proces 
en aan de behoeften van werkenden. 

Werkgevers combineren het ondernemen 
vanuit maatschappelijke waarden met de zorg 
voor de financiële continuïteit, zij kennen hun 
business-case. Maatschappelijk rendement 
is immers net zo belangrijk als financiële 
resultaten. De eigenaren of aandeelhouders 
sturen hier ook op. Deze missie en identiteit van 
de organisatie leveren specifieke klanten en 
opdrachtgevers op die de missie onderschrijven. 
De inclusieve organisatie is een zichtbare 
afspiegeling van de maatschappij.
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