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tegelijkertijd hebben we in het afgelopen halfjaar beseft  dat het niet 
zo simpel ligt. We hebben onderzoek en artikelen gelezen, bijeen-
komsten bezocht en vooral heel veel mensen geïnterviewd. Om te 
voorkomen dat de stappen die wij hebben gemaakt verloren gaan 
wanneer wij LinC Utrecht afsluiten, delen we graag onze bevindin-
gen. In deze special vind je:

Uitleg over onze werkwijze en totstandkoming van deze 
special

Belemmeringen, Tips en Aandachtspunten

Een eerste stap naar buiten: eye-openers uit het bedrijfsleven

Een praktisch stappenplan voor LinC Utrecht

Een overzicht van mensen met wie wij in de afgelopen 
maanden hebben gesproken

Begin februari 2018 gaf de ge-
meente Utrecht ons de opdracht 
om het leiderschapsprogramma 
Leiderschap in Cultuur (LinC) 
Utrecht diverser te maken. De 
opdracht was onderdeel van 
het programma LinC Utrecht, 
een leiderschapstraject van de 
Universiteit Utrecht en Het Huis 
Utrecht voor professionals uit de 
culturele sector waar wij op dat 
moment zelf aan deelnamen. Op 
het moment dat wij de opdracht 
kregen, hadden we vier maan-
den voordat de aanmelding 
voor de tweede editie van LinC 
Utrecht sloot.

Wat op het eerste gezicht een 
praktische,      behapbare      pres-
sure cooker leek, groeide al snel 
uit tot een groter onderzoek. 
Diversiteit vergroten - maar wat 
verstaan we eigenlijk onder di-
versiteit? Hoe is het gesteld met 
de diversiteit in de culturele sec-
tor in Utrecht - de vijver waaruit 
LinC Utrecht zijn deelnemers 
vist? En hoe divers zijn wij zelf 
nou eigenlijk - hebben we wel 
recht van spreken?

De tweede editie van LinC 
Utrecht gaat op het moment van 
schrijven bijna van start. Van de 
programmaleiding kregen wij 
terug dat zij drie deelnemers 
hebben geselecteerd met een 
‘cultureel diversere’ achter-
grond. Dat lijkt progressie, maar 

DANKWOORD
Deze special had niet tot stand kunnen komen zonder de openhar-
tigheid van alle geïnterviewden. Wij willen hen hier nogmaals dan-
ken voor hun tijd en inspiratie. We hebben gepoogd hun meningen 
zo integer mogelijk samen te vatten. Ook veel dank voor onze bege-
leider Iselien Nabben, het kritisch meelezen door Wijbrand Schaap 
en de vormgeving van Rutger van Aken.

WERKWIJZEINTRODUCTIE

Om ons beeld over het onderwerp ‘diversiteit in de culturele sector’ 
te vormen, hebben we bijeenkomsten bezocht, literatuur gelezen en 
een aantal oriënterende interviews gevoerd. Via via kwamen we bij 
steeds meer interessante personen terecht. In Utrecht én daarbui-
ten, binnen én buiten de culturele sector. Mensen die al decennia-
lang met het onderwerp bezig zijn, of jonge makers die net komen 
kijken en hun weg proberen te vinden. Samen boden zij een oceaan 
aan kennis, en wij hadden het geluk om daaruit te kunnen putten.

Door met een aantal standaardvragen te werken, hebben we de 
antwoorden met elkaar kunnen vergelijken. Daarnaast was er vrije 
ruimte voor specifi eke inbreng per geïnterviewde. Bij het analyse-
ren van de interviews bleek dat veel van onze gesprekspartners een 
soortgelijke aanpak of visie hebben op het gebied van diversiteit. De 
belangrijkste punten die steeds weer naar voren kwamen hebben 
we daarom samengevat en ondergebracht in drie categorieën: Be-
lemmeringen, Tips, en Aandachtspunten.1

Naast het opdoen van kennis, hebben wij ook gepoogd praktische 
interventies te plegen op het wervingsproces van LinC Utrecht. 
De programmaleiding heeft  advies gekregen over hoe zij de onli-
ne communicatie kunnen verbeteren om een bredere doelgroep 
aan te spreken. Ook hebben we suggesties gedaan om de aanmel-
dingsvoorwaarden toegankelijker te maken. Daarnaast hebben wij 
een bijeenkomst georganiseerd met de programmaleiding van LinC 
Utrecht en een aantal mensen met verschillende opleidingsniveaus, 
werkervaring, en culturele achtergronden. Ons doel was om het ge-
sprek over culturele diversiteit met mensen te voeren, in plaats van 
over mensen. De bijeenkomst was moeizaam; wij hadden, halverwe-

ge ons onderzoek, moeite 
om de juiste houding aan 
te nemen en de juiste vra-
gen te stellen. We zijn de 

deelnemers aan dit gesprek dankbaar voor de tijd die ze aan ons 
hebben besteed, en de eye-openers die ons dat heeft  opgeleverd. 
Als laatste interventie hebben wij iedereen die we spraken gevraagd 
of zij nog potentiële kandidaten kenden voor LinC Utrecht-2. Deze 
mensen hebben we zoveel mogelijk geïnterviewd en geïnformeerd 
over het LinC-programma. Van hen zijn er uiteindelijk twee toegela-
ten tot het programma.

1   Fourth Generation Evaluation, Guba and Lincoln, 1989

We hebben ook ons licht buiten 
de eigen sector opgestoken. 
In het bedrijfsleven wordt met 
een resultaatgerichte instelling 
naar diversiteit gekeken. Onze 
stap binnen het bedrijfsleven is 
een eerste verkenning, waar een 
aantal nuttige punten uit voort 
zijn gekomen. Geïnteresseerden 
kunnen zich hierdoor verder la-
ten inspireren. 

Wij hopen van harte dat LinC 
Utrecht hier volgend jaar mee 
aan de slag gaat, zodat we in de 
derde jaargang écht een verschil 
kunnen waarnemen!

    “Ons doel was om het gesprek
      over culturele diversiteit met 
      mensen te voeren...”

1.
2.
3.
4.

5.
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2   Op het moment van schrijven, komen de Rijksfondsen en Unesco naar buiten met een nieuw plan om diversiteit binnen de kunsten af   
   te dwingen. Er zijn dus positieve ontwikkelingen. 
   Zie: www.nrc.nl/nieuws/2018/08/22/diversiteit-kunst-dwingen-wij-vanaf-nu-af-met-subsidie-a1613888

Unconscious bias is altijd 
aanwezig. We omgeven 

ons het liefst met mensen die op 
ons lijken. We hebben een ma-
nier van werken en daar houden 
we aan vast. We houden niet van 
het onbekende, we willen juist 
herkenning.

We zijn allemaal geneigd 
tot wij-zij denken. Het is 

nodig dat we verschillen zien, 
benoemen en vervolgens accep-
teren om samen verder te gaan.

Taal kan een belemmering 
zijn. Heel letterlijk, omdat 

iemand de Nederlandse taal nog 
niet beheerst, of in bredere zin: 
omdat jouw organisatie enorm 
leunt op taligheid, terwijl lang 
niet iedereen daar evenveel 
ervaring mee heeft . Dit begint 
al bij de eerste kennismaking: 
een algemene aanname is dat 
een brief met spellingsfouten 
gelijkstaat aan een ongeschikte 
sollicitant.

De term ‘diversiteit’ ver-
watert. Door vaag te blij-

ven kun je lang om de kern heen 
blijven draaien, zonder écht iets 
te bereiken.

Gedragsnormen sluiten 
buiten. Mensen met met 

gedrag dat anders is dan de 
gedragsnorm binnen jouw or-
ganisatie vinden hun plek niet 
binnen jouw organisatie, en ver-
trekken snel weer.

Vermijd beleid gebaseerd 
op externe motivatie, zo-

als voorwaarden van subsidiën-
ten. Dit soort beleid blijft  opper-
vlakkig en beklijft  minder goed. 
Ga altijd op zoek naar intrinsieke 
motivatie en draag dit in iedere 
laag van de organisatie uit, om 
echt kans van slagen te hebben.

Netwerken zijn gesloten 
bubbels. Dat mensen jou 

niet weten te bereiken, heeft  
niet per se iets te maken met ta-
lent, motivatie of discipline. 

In de culturele sector 
heerst een groot schaar-

stedenken: er is nooit genoeg 
geld, en er moet altijd gevochten 
worden voor het bestaansrecht. 
Hierdoor ontstaat de angst dat 
‘de ander’ geld komt afpakken: 
dat kan een andere sector zijn, 
een andere organisatie, of een 
individu met een andere ach-

tergrond. Het schaarstedenken 
veroorzaakt eilandjes, die diver-
siteitsdenken belemmeren.

Doorgroeimogelijkheden 
zijn beperkt. Hierdoor 

verlaten bepaalde groepen de 
culturele sector na een paar jaar 
weer. De hoogste functies blij-
ven veelal bekleed door witte, 
hoogopgeleide mannen.

Fondsen en subsi-
die-instellingen zijn 

te beperkt georiënteerd. De 
defi nitie die zij hanteren van 
goede kunst komt voort uit een 
decennialange westerse traditie. 
De vraag is of dat kader nog van 
deze tijd is. Veel mensen vallen 
hierdoor buiten de boot. Zij voe-
len zich niet thuis bij off iciële in-
stellingen of weten ze überhaupt 
niet te vinden.2

Bepaal wat je verstaat on-
der ‘diversiteit’. Diversiteit 

is een breed begrip. De discus-
sie in de culturele sector gaat 
nu vaak alleen over etnische of 
culturele diversiteit, maar het 
begrip omvat veel meer dan dat. 
Denk bijvoorbeeld aan leeft ijd, 
geslacht, seksuele oriëntatie, 
fysieke of verstandelijke beper-
king, opleidingsniveau. Al deze 
eigenschappen brengen eigen 
gedragsvormen met zich mee, 
en vragen om een eigen bena-
dering.

Stel vast waarom je ‘di-
versiteit’ wil. Diversiteit 

op zich kan geen einddoel zijn. 
Ga op zoek naar de inhoudelijke 
toegevoegde waarde van diver-
siteit. Dit verschilt voor iedere 
organisatie. Heb je bijvoorbeeld 
een commercieel belang, en 
helpt een divers personeelsbe-
stand met het ontsluiten van 
nieuwe doelgroepen? Of voel je 
een maatschappelijke verant-
woordelijkheid als gesubsidi-
eerde instelling? Stel dit vast en 
veranker het in het beleid.

Maak tijd en geld vrij. Het 
veranderen van een orga-

nisatie kost tijd en geld. Benoem 
meetbare doelen, beschrijf je 

werkwijze en maak daar dan 
ook ruimte voor in je planning 
en begroting.

Leer van anderen. Er zijn 
veel organisaties en indi-

viduen met expertise, die graag 
adviseren en ondersteunen bij 
de praktische aanpak. Probeer 
het wiel niet opnieuw zelf uit 
te vinden. Kijk naar wat er al is. 
Blader eens door de lijst met 
mensen die wij hebben geïn-
terviewd; zij kunnen je de weg 
wijzen.

Wees niet bang. Ga een 
gelijkwaardige relatie aan 

met bruggenbouwers. Netwer-
ken zijn soms gesloten, maar ga 
op zoek naar de sleutelfi guren 
waarnaar binnen het netwerk 
geluisterd wordt. Zij zijn essen-
tieel om contact te leggen met 
groepen waarmee je normaal 
niet snel in aanraking komt, en 
genieten binnen de voor jouw 
nieuwe netwerken een geloof-
waardigheid die jij nog niet ver-
worven hebt.

Geef mensen kansen en 
vertrouwen. Ga op zoek 

naar manieren om talent tot 
bloei te laten komen, en laat je 

daarbij niet afschrikken door 
een andere manier van werken 
dan jij gewend bent. Leer daar 
samen mee omgaan. Sta open 
voor het talent en de kunde die 
aanwezig is.

Het omarmen van diver-
siteit in je organisatie 

vergt aanpassingsvermogen en  
oprechte interesse in de ander. 
Verwacht niet alleen dat iemand 
met een andere manier van wer-
ken zich volledig aan jouw ma-
nier zal aanpassen, maar wees 
zelf ook bereid om te verande-
ren.vergroot je het kapitaal.

Wat staat diversiteit in de weg? Veelgemaakte fouten en frustraties werken belemmerend. Hieron-
der noemen we een aantal belemmeringen die zich in de praktijk vaak voordoen. Doe je voordeel 
met deze voorkennis! 

TIPS
Tips waarover de geïnterviewden het eens waren: deze punten zijn zeer belangrijk.

BELEMMERINGEN
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2   Op het moment van schrijven, komen de Rijksfondsen en Unesco naar buiten met een nieuw plan om diversiteit binnen de kunsten af   
   te dwingen. Er zijn dus positieve ontwikkelingen. 
   Zie: www.nrc.nl/nieuws/2018/08/22/diversiteit-kunst-dwingen-wij-vanaf-nu-af-met-subsidie-a1613888
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AANDACHTSPUNTEN
Een aantal zaken willen we je niet onthouden; het zijn geen hoofdzaken, maar je moet ze zeker 
ook niet vergeten.

EEN EERSTE STAP 
NAAR  BUITEN:

Wees expliciet over je 
doelgroep. Niet iedereen 

hoeft  altijd alles leuk te vinden. 
Je hoeft  de marketing van jouw 
heavy metal concert niet te 
richten op klassieke muzieklief-
hebbers, ook al zijn zij natuur-
lijk welkom. Doe wat past bij je 
identiteit. Maar als je claimt ‘van 
Nederland’ of ‘voor de hele stad’ 
te zijn, dan moet je dit ook waar-
maken.

Eén is geen. Als enige per-
soon met een niet-wes-

terse achtergrond kan je je 
geïsoleerd voelen in een witte 
westerse groep. Ook bestaat 
het gevaar dat het onderwerp 
‘diversiteit’ een stokpaardje van 
deze ene individu wordt. Geef 
diversiteit écht een kans door te 
streven naar een op meerdere 
vlakken gemêleerde groep.

Wees een voorbeeld, 
wacht niet af. We claimen 

als culturele sector vaak voorop 
te lopen, maatschappijkritisch 
te zijn en veranderingen teweeg 
te brengen. We willlen graag 
vooruitstrevend zijn, maar lopen 
op dit gebied juist achter.

Nieuwe, jonge kunstvor-
men hebben tijd en ruimte 

nodig om zichzelf te organiseren 
en een plek te veroveren. Kijk 
hoe je de jonge makers hierin 
kunt begeleiden en zet de deu-
ren open.

Cynisme helpt het doel 
niet! Wees niet bang voor 

het onderwerp, maar verdiep je 
en hou het speels.

1.

5.

2.

3.

4. Na een heel aantal gesprekken binnen de culturele sector in Utrecht, 
werden wij nieuwsgierig naar kennis en expertise buiten de sector. 
Veel grotere, commerciële bedrijven hebben een ‘medewerker di-
versiteit’ of een ‘diversity off icer’. Bovendien zijn fi nanciële midde-
len minder een beperkende factor dan in de culturele sector, waar 
schaarste vaak aangedragen wordt als argument om niet te kunnen 
(of hoeven) handelen. Hoe gaan bedrijven in de commerciële sector 
om met diversiteit, en kan de culturele sector daarvan leren?

Ons onderzoek naar diversiteit in het bedrijfsleven is slechts een 
eerste verkenning. Wij hebben een zeer inspirerend gesprek gevoerd 
met PostNL; daarnaast zijn er tal van publicaties en websites met 

informatie te vinden. De 
eye-openers die deze 
verkenning ons heeft  
opgeleverd, zijn anekdo-

tisch of uit tweede hand, maar daarom niet minder waardevol. We 
delen ze hier; zie het als een tipje van de sluier en laat je verleiden 
om zelf contact te leggen met experts buiten de culturele sector.

Als grootste verschil tussen de commerciële en culturele sector, zien 
wij het tempo van ontwikkeling. Commerciële bedrijven wachten 
niet op nieuwe subsidievoorwaarden tot zij hun beleid aanpassen. 
De maatschappij is nu divers: wil je dus een brede afzetmarkt, dan 
ontkom je er niet aan om je beleid hierop aan te passen. De NS, 
ABN AMRO, PostNL, ING, Ernst&Young, PWC: allen hebben ze duide-
lijk diversiteitsbeleid gedefi nieerd en een of meerdere personen bin-
nen de organisatie aangesteld om dit beleid te waarborgen.

Draagvlak binnen de top van het bedrijf is van het grootste belang. 
Een ‘diversity off icer’ slaagt niet als die er alleen voor staat. Mede 
omdat het belang van het onderwerp door de hele top wordt onder-
streept, kan verregaand beleid met scherpe targets worden opge-
steld.

We zien hier een zekere compromisloosheid: targets moeten ge-
haald worden, en er is duidelijk wie hier verantwoordelijk is. Als 
een eerlijke 50-50 man-vrouwverdeling in de Raad van Bestuur niet 
is gelukt, wordt dat niet geweten aan een beperkte poel geschikte 
kandidaten, maar aan de eigen selectieprocedures.

De term ‘diversiteit’ wordt niet 
als parapluterm gehanteerd, 
maar duidelijk gedefi nieerd, 
bijvoorbeeld als geslacht, leef-
tijd, culturele achtergrond, 
seksuele voorkeur. Vervolgens 
wordt aan al deze onderwerpen 
apart aandacht besteed: ze heb-
ben ook ieder een eigen aanpak 
nodig.

De inhoudelijke waarde van di-
versiteit voor het bedrijf wordt 
heel expliciet benoemd en waar 
nodig steeds weer onderstreept. 
Niet alleen in beleid, maar ook 
in de communicatie richting me-
dewerkers. Zij worden bijvoor-
beeld gewezen op de kansen op 
de afzetmarkt die blijven liggen, 
als een specifi eke groep niet 
wordt gehoord of gezien.

Ook is continu onderzoek onder 
het eigen personeel van groot 
belang: alleen met relevante 
data kunnen resultaten geme-
ten worden. Wordt elke groep 
binnen het bedrijf wel even goed 
vertegenwoordigd? En als ze wel 
aanwezig zijn, voelen zij zich dan 
ook thuis binnen de organisatie?

10 11

VERKENNING VAN 
HET BEDRIJFSLEVEN

    “Laat je verleiden om zelf 
       contact te leggen met experts           
       buiten de culturele sector”
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EEN VOORBEELD: 

We hebben verschillende gesprekken gevoerd met Cobie de Vos van Het Huis Utrecht en Marjolein Ver-
hallen en Paul Adriaanse van de Universiteit Utrecht, die samen de programmaleiding van LinC Utrecht 
vormen. Uit deze contactmomenten kunnen wij concluderen dat er een aantal vervolgstappen gemaakt 
moeten worden, voordat LinC Utrecht zich écht divers kan noemen. In 7 stappen naar een diverser LinC.

Stel concrete doelen en maak een plan
Binnen de provincie Utrecht heeft  22% van 

de bevolking een migratie-achtergrond.2 LinC 
Utrecht zou een voorbeeld kunnen stellen voor de 
culturele sector, en expliciet kunnen streven naar 
een eerlijke afspiegeling van de samenleving van 
de provincie Utrecht. Ook een gelijke verhouding 
man-vrouw kan een doel zijn. Het stellen van zulke 
concrete doelen geeft  direct richting voor de ver-
volgstappen. Met de huidige staat van de culturele 
sector in Utrecht zal het lastig zijn om ieder jaar 
genoeg mensen met een migratie-achtergrond te 
vinden, die hbo- of wo-opgeleid zijn en minstens 
vier jaar werkervaring hebben binnen de culture-
le sector in Utrecht. Ook werken er in de culturele 
sector nu eenmaal overwegend vrouwen. Wil je 
je doelen toch halen, dan moet je je deuren dus 
openstellen voor een bredere groep mensen. Bij-
voorbeeld mensen die in Utrecht gestudeerd heb-
ben en daar ook wonen, maar die nu in de cultu-
rele sector buiten Utrecht werken. Of mensen die 
niet in de culturele sector werken, maar dat wel 
graag willen. Pas hier je selectiecriteria op aan.

Investeer tijd, geld en personeel
Met het advies dat wij gaven aan LinC 

Utrecht met betrekking tot de online communica-
tie is weinig gedaan. Onze indruk is dat dit niet aan 
onwil ligt, maar aan gebrek aan beschikbaar per-
soneel, geld en tijd. Het is slechts een voorbeeld, 
maar essentieel is: om écht iets te veranderen, is 
een investering nodig. Creëer hiervoor ruimte in 
de begroting, zodat de ondersteunende staf maar 

ook de programmaleiding zelf tijd heeft  om hier-
aan te werken. Een conclusie kan ook zijn dat de 
huidige medewerkers niet goed genoeg weten hoe 
zij nieuwe netwerken kunnen ontsluiten. Stel dan 
iemand aan die hier wel ervaring mee heeft . Is hier 
geen geld voor? Met duidelijke doelstellingen en 
een goed plan kunnen fi nancierders makkelijker 
overgehaald worden om extra geld vrij te maken: 
probeer hen te overtuigen met een sterke subsi-
dieaanvraag. De gemeente Utrecht heeft  als mede-
fi nancierder van LinC Utrecht dit onderwerp hoog 
in het vaandel staan, en zal zo’n aanvraag dan ook 
van harte toejuichen.

Zoek mensen actief op en bouw aan een 
langdurige relatie 

Te vaak wordt gerefereerd aan de Ift armaaltijd die 
de programmaleiding van LinC Utrecht twee jaar 
geleden heeft  bijgewoond in haar zoektocht naar 
nieuwe deelnemers. Wij zien dit als voorzichti-
ge eerste stap, niet als voorbeeld van dat er hard 
gewerkt wordt om netwerken te ontsluiten. De 
mensen waarmee toen is kennis gemaakt, moe-
ten dichtbij gehouden worden door intensief en 
aanhoudend contact. De meeste mensen die wij 
spraken, kenden het programma LinC Utrecht 
nauwelijks of wisten niet wat het concreet behelst. 
Er mag dus gesteld worden dat LinC Utrecht meer 
naar buiten mag treden. De lijst van geïnterview-
den is een mooi handvat: leg contact en investeer 
tijd in deze relaties!

Durf je aan te passen
Bij stap 2 geven we al aan dat de selectiecri-

teria aangepast zouden moeten worden. Maar op 
het moment dat nieuw talent volgens deze brede-
re criteria toegelaten is, moet ook kritisch gekeken 
worden naar de inhoud van het programma. Af-

hankelijk van de samenstelling van de groep moet 
bekeken worden: welke voorkennis hebben de 
deelnemers, in welke onderwerpen zijn zij vooral 
geïnteresseerd, en welke manier van werken en 
leren past het beste bij hen? Matcht je program-
ma bij hun behoeft e? Uit veel van onze interviews 
kwam naar voren dat praktijkervaring en uitwis-
seling daarvan meer aanspreekt dan theoretische 
kennis. Denk na over manieren waarop dit meer 
naar de voorgrond kan treden.

Stel jezelf verantwoordelijk
Als het niet lukt om een diverse groep samen 

te stellen, ligt dat niet aan de poel waaruit gevist 
wordt, maar aan de manier waarop gevist wordt. 
Ga er niet vanuit dat LinC Utrecht bij iedereen even 
goed bekend is, of dat ‘de goeden’ jou wel weten 
te vinden. Wees eerlijk tegen jezelf over de resulta-
ten die je hebt behaald, ook als die niet voldoende 
zijn. Durf radicaal te zijn: misschien moet een an-
dere structuur voor het traject gevonden worden. 
Bijvoorbeeld een buddy-systeem, waarin iedere 
deelnemer gekoppeld wordt aan een jong talent 
met misschien minder werkervaring, maar wel een 
frisse, nieuwe blik op de sector. Ga creatief om met 
de middelen die je hebt!

Defi nieer de term ‘divers’ expliciet  
Ook bij de selectie voor de eerste editie van 

LinC Utrecht werd gestreefd naar een diverse sa-
menstelling. Toch is de gemeente Utrecht als één 
van de fi nancierders niet tevreden met de diver-
siteit van de deelnemers. Dus waar hebben we 
het nu eigenlijk over? De programmaleiding praat 
over diversiteit in leeft ijd, ervaring, type functies, 
type organisaties en spreiding over de provincie 
Utrecht. De gemeente Utrecht mist hierin duide-
lijk nog de diversiteit in culturele achtergrond. 
Maar de programmaleiding van LinC Utrecht zou 
voor zichzelf scherp moeten defi niëren wat LinC 
Utrecht is en hoe diversiteit daar op verschillende 
vlakken bij past.

Stel de inhoudelijk toegevoegde waarde van 
diversiteit voor LinC Utrecht vast  

Zonder dat de inhoudelijke toegevoegde waarde 
wordt vastgesteld, zal de motivatie niet genoeg zijn 
om echt actie te ondernemen. Dus: wat levert het 
op? Het uitwisselen van kennis en ervaring met an-
dere deelnemers is een belangrijk onderdeel van 
het programma - aldus de website. Daarom vindt 
de programmaleiding diversiteit in leeft ijd, erva-
ring, type functies, type organisaties en spreiding 
over de provincie Utrecht belangrijk voor de kwa-
liteit van het traject. Een traject waarin alle deel-
nemers marketeer zijn, zal een eenzijdig gesprek 
opleveren. Trek dit eens door: op dit moment mist 
de stem van een aanzienlijk deel van de Utrechtse 
samenleving, die overigens wel een belangrijk on-
derdeel is van het Utrechtse culturele landschap.

1.

5.

6.

7.

2.

3.

4.

2   Cijfers uit 2016, zie www.staatvanutrecht.nl

LINC UTRECHT
De informatie in deze special kan door veel verschillende organisaties gebruikt worden. 
Maar onze opdracht was: maak LinC Utrecht diverser. 
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EEN VOORBEELD: 

We hebben verschillende gesprekken gevoerd met Cobie de Vos van Het Huis Utrecht en Marjolein Ver-
hallen en Paul Adriaanse van de Universiteit Utrecht, die samen de programmaleiding van LinC Utrecht 
vormen. Uit deze contactmomenten kunnen wij concluderen dat er een aantal vervolgstappen gemaakt 
moeten worden, voordat LinC Utrecht zich écht divers kan noemen. In 7 stappen naar een diverser LinC.

Stel concrete doelen en maak een plan
Binnen de provincie Utrecht heeft  22% van 

de bevolking een migratie-achtergrond.2 LinC 
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vier jaar werkervaring hebben binnen de culture-
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sector nu eenmaal overwegend vrouwen. Wil je 
je doelen toch halen, dan moet je je deuren dus 
openstellen voor een bredere groep mensen. Bij-
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Utrecht met betrekking tot de online communica-
tie is weinig gedaan. Onze indruk is dat dit niet aan 
onwil ligt, maar aan gebrek aan beschikbaar per-
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ook de programmaleiding zelf tijd heeft  om hier-
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I Lijst geïnterviewden
Een overzicht van mensen met wie wij in de afgelopen maanden hebben gesproken.

BIJLAGEN

14 15

Adjo Tjon werkt als freelancer. Ze deed de 
modeacademie en studeerde kunstgeschie-
denis in Utrecht en vindt deze kruisbestuiving 
heel interessant. Ze is Nederlands opgevoed, 
maar haar ouders hebben een internationaal 
zeer gemixte achtergrond.

Ahmad Khales studeerde architectuur toen 
hij twee jaar geleden uit Syrië vluchtte. Hij is 
acteur en muzikant en speelde in een voor-
stelling die op 80 plekken in Nederland te 
zien was. Hij is verbonden aan STUT Theater 
en heeft  auditie gedaan bij de Rockacademie 
in Tilburg.

Arno Spies is projectcoördinator bij No Li-
mits, dat zicht met laagdrempelige evene-
menten richt op hoger opgeleide jongeren 
met een migratieachtergrond uit de provin-
cie Utrecht. Hij is geboren op Curaçao, heeft  
een Surinaamse moeder en zijn vader komt 
uit Utrecht.

Assunta Verschuren is programmaleider Cre-
ative Box, het impresariaat voor de studenten 
van de opleiding Artiest van het Creative Col-
lege.

Clara Visser heeft  als bedrijfsleider jaren in De 
Melkweg gewerkt. Zij heeft  vanuit de praktijk 
meegemaakt hoe een omslag in de bedrijfs-
cultuur plaatsvond.

Cobie de Vos werkt als directeur van Het Huis 
Utrecht en is als programmaleider betrokken 
bij Leiderschap in Cultuur Utrecht.

Donna Risa is artistiek leider van STUT The-
ater.

Fiona Kelatow is een Amsterdamse theater-
maker en theaterdocent. Ze behoort tot de 
derde generatie Molukkers in Nederland.

Hanna Jansen is hoofd outreach en educa-
tie bij DOX en Theater Utrecht, en onderdeel 
van de artistieke leiding bij DOX en Theater 
Utrecht. Ze studeerde af aan de acteursop-
leiding in Utrecht als theatermaker en acteur.

Hansjan Fokkens is toneelmeester bij Stads-
schouwburg Amsterdam. Hij heeft  voor 
meerdere organisaties gewerkt waar diversi-
teit een rol speelde vanwege de aard van het 
werk. Bij Ideëel Organiseren werkte hij voor 
Onbegrensde Ontmoeting, een groot festival 
voor vluchtelingen. Daarna werkte hij onder 
andere bij ISH, Don’t Hit Mama en het MC the-
ater.

Joost Splinter werkt als freelancer. Hij is in de 
culturele sector begonnen bij Ideëel Organi-
seren. Later werkte hij onder andere bij Free 
a Girl, het Nederlands Film Festival, Spring / 
Springdance, met Adelheid Roosen, en als 
hoofd productie bij DOX in Utrecht.

Kyra Kasel werkt als Hoofd Publiciteit & Ac-
quisitie bij STUT Theater en is deelnemer van 
LinC Utrecht 1.

Leendert van Veldhuizen is 23 jaar artistiek 
leider   van   jeugdtheater   Stout   geweest.   Bij 
ZIMIHC is hij als wijkcultuurcoach/locatieco-
ordinator geen maker maar mogelijkmaker. 
Hij helpt bewoners uit Zuilen met het reali-
seren van een idee op het gebied van kunst/
cultuur.

Lisa Walcott is projectleider van de Haagse 
Cultuuracademie, een nieuw initiatief vanuit 
de Gemeente Den Haag om een diverse groep 
professionals uit de culturele sector met el-
kaar in contact te brengen en te inspireren 
met voorbeelden uit de praktijk. Daarnaast 
is ze danser/docent bij Poetic Motion Dance 
Company.

Mariangela de Lorenzo is als freelancer onder 
meer werkzaam als facilitator voor PACT.
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Marjolein Verhallen werkt voor het departe-
ment Bestuurs- en Organisatiewetenschap 
(USBO) van de Universiteit Utrecht. Ze is pro-
grammaleider voor de executive program-
ma’s Leiderschap in Cultuur (LinC) en LinC 
Utrecht.

Melody Deldjou Fard heeft  Social Design ge-
studeerd, zit in de Utrechtse gemeenteraad 
en is als autonoom kunstenaar oud-deelne-
mer van het landelijke LinC-programma. Ze 
komt uit Iran en vluchtte als kind met haar 
ouders naar Nederland.

Mieke Janssen is directeur van Art.1 MN, hét 
bureau voor gelijke behandeling in de provin-
cie Utrecht en dat zich inzet voor preventie en 
bestrijding van discriminatie.

Minem Sezgin was betrokken bij de oprich-
ting van Restaurant Syr en Arabic Type Fest. 
Ze werkt nu bij De Voorkamer. Ze komt uit 
Turkije en kwam vier jaar geleden naar Ne-
derland voor de master Political Communica-
tion aan de UvA.

Nelly van der Geest was 17 jaar directeur Cen-
trum voor Interculturele studies en is nu Pro-
grammaleider Kunst in de samenleving, bei-
den bij HKU. Ze richt zich op de vernieuwing 
die ontstaat wanneer kunst en maatschappe-
lijke ontwikkelingen op elkaar inwerken.

Nina van der Zouwen is artistiek leider en 
choreograaf bij NEVA. Dit creatief platform 
met dans als basis richtte zij op tijdens haar 
opleiding Urban Dance aan het Creative Col-
lege.

Paul Adriaanse is manager en senior-advi-
seur van USBO Advies, een onderzoeks- en 
adviesbureau van Bestuurs- en Organisatie-
wetenschap van de Universiteit Utrecht. Hij is 
programmaleider van Leiderschap in Cultuur 
Utrecht.

Raymond Ramdihal is student aan het Crea-
tive College en als uitvoerend danser actief in 
de Urban Dance scene.

Raymond den Uijl is matchmaker cultuur 
Utrecht en oprichter van Juvat Dance Acade-
my. Hij is een van de weinige 30-plussers nog 
professioneel aan het streetdancen, en vecht 
hard om jonge streetdancers een plek in de 
sector te geven.

Robert Takken heeft  verschillende functies 
gehad bij PostNL, maar is nu al een aantal 
jaar werkzaam als manager diversiteit & in-
clusiviteit.

Sinan Evsen, ex-beleidsmedewerker bij Salu-
ti, het adviesorgaan dat culturele diversiteit 
in de stad Utrecht op de kaart zet. Daarnaast 
werkt hij als trainer Islamofobie en discrimi-
natie, radicalisering en polarisatie.

Timothy Akinbile heeft  een IT-achtergrond, 
was een jaar werkzaam en besloot toen naar 
het  Creative  College  te  gaan.  Nu  is  hij  free-
lance dansdocent, theatermaker en zakelijk 
leider van NEVA. Hij heeft  een Nigeriaanse va-
der en een Nederlandse moeder.

Tsui-Saen Leung is zzp-er in de cultuursector 
en werkt als projectcoördinator Matchma-
kers in Cultuur voor Fonds Cultuurparticipa-
tie, Fonds Podiumkunsten en het VSBfonds. 
Ook is zij werkzaam als projectcoördinator 
Instroom- en talentontwikkelingsprojecten 
bij Artez Academie voor Theater en Dans. 
Daarnaast adviseert zij de Gemeente Utrecht 
bij de regeling Cultuur, eenmalige subsidie 
aanvragen. 

Yuba Zalen zit in het bestuur van Saluti en 
is de trekker van het thema en de commis-
sie Kunst & Cultuur omdat hij een kloof be-
merkte tussen migrantenorganisaties die 
zich bezighouden met kunst en cultuur en de 
culturele instellingen in de binnenstad. In het 
dagelijks leven volgt hij de lerarenopleiding 
maatschappijleer.
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II Praktische organisaties diversiteit
Wil je na het lezen van dit document als organisatie graag verder aan de gang met diversiteit? 
Dan hoef je het wiel niet zelf uit te vinden. Hier een overzicht van een aantal instanties dat exper-
tise heeft op dit gebied:

18

III Geraadpleegde bronnen
De volgende publicaties hebben ons veel geholpen:

19

Code Culturele Diversiteit
Heeft  vier duidelijke handvatten die je kunt aanpakken: partners, programma, publiek en personeel. 
Op de website is bovendien een handige lijst met experts te vinden.
www.codeculturelediversiteit.nl

Colourful people
Landelijk bureau voor werving en selectie met als focus diversiteit en inclusiviteit, maar geeft  ook 
trainingen en advies. 
www.colourfulpeople.nl

Diversiteit in Bedrijf / Stichting van de Arbeid
Initiatief van de Stichting van de Arbeid, een overlegorgaan van werkgevers- en werknemersorgani-
saties. Biedt een kennisplatform met veel publicaties en heeft  de ‘charter diversiteit’ gelanceerd: een 
intentieverklaring voor publieke en private sector.
www.diversiteitinbedrijf.nl

No Limits
Organisatie die fungeert als intermediair tussen hogeropgeleide jongeren en de arbeidsmarkt, met als 
doel de diversiteit en inclusiviteit te vergroten.
www.nolimits-utrecht.nl

PACT
Een netwerk van Utrechtse cultuurmakers dat zoekt met elkaar en binnen de eigen organisaties naar 
manieren om diverser en inclusiever te worden. Hun doel is het uitwisselen van kennis, kunde en mate-
riële ondersteuning. 
www.pactutrecht.nl

Stichting Art.1 Midden Nederland
Zet zich actief in voor preventie en bestrijding van discriminatie en de maatschappelijke processen die 
daaraan ten grondslag liggen. Voor trainingen, voorlichting en advies.
www.art1middennederland.nl

Saluti
Saluti is een onafhankelijk adviesorgaan dat als doel heeft  de diversiteit onder de Utrechtse bevolking 
terug te laten komen in beleidsontwikkeling en -uitvoering.
www.salutiutrecht.nl

Beek, Annemieke van, en Wilma Henderikse. 
Goede voorbeelden culturele diversiteit: En ‘good principles’ toegepast in de praktijk. 
VanDoorneHuiskes en partners: 2015.
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2015/09/01/goede-voorbeelden-culturele-
diversiteit-en-good-principles-toegepast-in-de-praktijk

Gasse, Klaas van. 
Voordelen van een actief diversiteitsbeleid in ondernemingen. 
Universiteit Gent: 2008. 
https://lib.ugent.be/nl/catalog/rug01:001325764

Hunt, Vivian, et al. 
Delivering through Diversity.
McKinsey: 2018.
https://www.mckinsey.com/business-functions/organization/our-insights/delivering-through-diversity

Wolk, Joyce van, et al. 
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II Praktische organisaties diversiteit
Wil je na het lezen van dit document als organisatie graag verder aan de gang met diversiteit? 
Dan hoef je het wiel niet zelf uit te vinden. Hier een overzicht van een aantal instanties dat exper-
tise heeft op dit gebied:
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III Geraadpleegde bronnen
De volgende publicaties hebben ons veel geholpen:
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Code Culturele Diversiteit
Heeft  vier duidelijke handvatten die je kunt aanpakken: partners, programma, publiek en personeel. 
Op de website is bovendien een handige lijst met experts te vinden.
www.codeculturelediversiteit.nl

Colourful people
Landelijk bureau voor werving en selectie met als focus diversiteit en inclusiviteit, maar geeft  ook 
trainingen en advies. 
www.colourfulpeople.nl

Diversiteit in Bedrijf / Stichting van de Arbeid
Initiatief van de Stichting van de Arbeid, een overlegorgaan van werkgevers- en werknemersorgani-
saties. Biedt een kennisplatform met veel publicaties en heeft  de ‘charter diversiteit’ gelanceerd: een 
intentieverklaring voor publieke en private sector.
www.diversiteitinbedrijf.nl

No Limits
Organisatie die fungeert als intermediair tussen hogeropgeleide jongeren en de arbeidsmarkt, met als 
doel de diversiteit en inclusiviteit te vergroten.
www.nolimits-utrecht.nl

PACT
Een netwerk van Utrechtse cultuurmakers dat zoekt met elkaar en binnen de eigen organisaties naar 
manieren om diverser en inclusiever te worden. Hun doel is het uitwisselen van kennis, kunde en mate-
riële ondersteuning. 
www.pactutrecht.nl

Stichting Art.1 Midden Nederland
Zet zich actief in voor preventie en bestrijding van discriminatie en de maatschappelijke processen die 
daaraan ten grondslag liggen. Voor trainingen, voorlichting en advies.
www.art1middennederland.nl

Saluti
Saluti is een onafhankelijk adviesorgaan dat als doel heeft  de diversiteit onder de Utrechtse bevolking 
terug te laten komen in beleidsontwikkeling en -uitvoering.
www.salutiutrecht.nl
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