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INCLUSIEF TEAMWERK 
Sleutels voor structuur & cultuur van inclusieve bedrijven binnen de eventsector 
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1. INLEIDING 

Organisaties die actief inzetten op divers-sensitieve praktijken en een inclusief klimaat, zowel 
op het vlak van instroom als op vlak van retentie, zijn schaars. Dit geldt ook voor de 
eventsector die in ons land maar liefst 80.000 mensen tewerkstelt. Wetenschappelijk 
onderzoek toont nochtans aan dat er vele sociale en economische voordelen verbonden zijn 
aan een inclusief beleid.  
  
Dit project, dat wordt gerealiseerd met steun van het Europees Sociaal Fonds, 
ambieert om samen met de eventsector te schrijven aan een inclusief beleid, zowel op vlak van 
structuur als cultuur.  
 
Meer bepaald wil dit project bedrijven binnen de brede eventsector de weg tonen naar 1) een 
meer divers-sensitieve rekrutering en selectie door middel van de ontwikkeling van een 
toolbox met verschillende instrumenten voor HR-verantwoordelijken en (2) een meer 
inclusief klimaat door middel van de ontwikkeling van werkzame management principes en -
praktijken voor teamleiders van logistieke en technische ploegen in de eventsector. 

2. ACHTERGROND 

Focus op inclusie van werknemers met een migratieachtergrond in de brede 
eventsector 
 
Dit project focust in eerste instantie op de inclusie van werknemers met een 
migratieachtergrond. Deze afbakening laat toe om in te spelen op een specifieke 
problematiek en om sleutels te ontwikkelen die voldoende op maat zijn van de 
maatschappelijke uitdaging, namelijk de instroom van en de samenwerking met 
werknemers met een migratieachtergrond verbeteren. Dit neemt niet weg dat bepaalde 
praktijken en sleutels ook breder inzetbaar kunnen zijn en een grote meerwaarde kunnen 
betekenen voor de inclusie van bijvoorbeeld genderdiversiteit of religieuze diversiteit.  
 
Daarnaast focust dit project zich specifiek op de inclusie van werknemers met een 
migratieachtergrond in de ‘event- en cultuursector’. Deze sector, waarnaar wordt verwezen 
als de brede eventsector, omvat alle spelers die professioneel actief bezig zijn met 
events in zowel de (non-)profit als publieke sector. Hieronder vallen organisatoren van 
events (vb. tentoonstellingen, optredens, beurzen, festivals, bedrijfsfeesten, ...) maar ook 
toeleveranciers (vb. catering, licht, geluid en cultuurhuizen) en venues (vb. concertzalen, 
beurshallen). De belangrijkste missie van de sector is om mensen ter ontspanning (B2C) of 
professioneel (B2B) samen te brengen en hen te laten connecteren.  
 
Waarom noodzaak aan een inclusief beleid binnen de brede eventsector? 
 
Hoewel etnisch-culturele diversiteit binnen de Vlaamse beroepsbevolking een feit is, zijn de 
huidige rekruteringsmechanismen nog onvoldoende divers-sensitief en ontbreekt het 
aan focus op het creëren van een inclusief klimaat. Dit is ook het geval binnen de brede 
eventsector. Niet alleen is inclusief rekruteren een pijnpunt binnen deze sector (omwille van 
een voorkeur voor de ‘vertrouwde’ werknemer), ook het gebrek aan kennis en vaardigheden bij 
teamleiders en direct leidinggevenden om diversiteit te managen, zorgt vaak voor problemen 
inzake teamwerk en -communicatie binnen de event sector. 
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Wetenschappelijk onderzoek toont echter aan dat er tal van economische en sociale 
voordelen verbonden zijn aan een inclusieve werkvloer, zoals het verbreden van de 
perspectieven van werknemers, het bevorderen van connectiviteit binnen en tussen teams, etc. 
Daarnaast zal het waarmaken van interne inclusie de sector versterken om nog beter haar 
externe missie naar het brede (lees: diverse) publiek toe te kunnen volbrengen. 

 
Hoe bijdragen aan een inclusief beleid binnen de brede eventsector? 
 
Dit project wil bijdragen aan een inclusief beleid binnen de brede eventsector en dit door, ten 
eerste, te werken aan een meer divers-sensitieve rekrutering. Meer bepaald richt dit project 
zich specifiek op HR-verantwoordelijken binnen de eventsector, aangezien zij instaan voor de 
instroom van nieuwe werknemers en medeverantwoordelijk zijn voor een inclusief beleid. 
 
Ten tweede zal dit project zich focussen op het stimuleren van inclusief leiderschap in de 
brede eventsector. Bijgevolg zal dit project zich ook op teamleiders binnen de eventsector 
focussen, omdat zij verantwoordelijk zijn voor het installeren van een veilig en inclusief klimaat 
op de werkvloer.  
 

3. PARTNERS 
 
Voor dit project is het expertisecentrum Publieke Impact van Karel de Grote Hogeschool (KdG) 
samenwerkingen aangegaan met vier Vlaamse organisaties, De Aanstokerij, Het Sociaal Fonds 
voor de Podiumkunsten, Bowling Brands en Event Confederation en twee Europese 
organisaties, Society in Motion & 3CLab: Cross Cultural Competence Learning & Education. 
 
Daarnaast hebben ook verschillende andere organisaties zich geëngageerd om deel uit te 
maken van het lerend netwerk dat binnen dit project zal worden opgezet. Zo nemen Refu 
Interim, VIVO, VDAB, BESA, Artevelde Hogeschool, Herita en KdG Career Center de rol van 
klankbordpartners op. 
 

4. METHOD 
 
De uitvoering van de projectactiviteiten verloopt via een design thinking proces dat het 
mogelijk maakt om op een creatieve en innovatieve manier te werken aan oplossingen voor 
een complex probleem. Volgende vijf fasen, die centraal staan binnen het design thinking 
proces, zullen doorlopen worden. 
 
FASE 1: Empathise 
 
Doel? Het bepalen van de eigenschappen van de doelgroep waarvoor het product wordt 
ontwikkeld. Het doel is vooral om vanuit het perspectief van de uiteindelijke gebruiker van het 
product te leren kijken en denken. 
 
Tijdens de voorbereidende fase (september-december 2020) van dit project werd reeds heel 
wat informatie verzameld door middel van desk & field research.  
 
FASE 2: Define 
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Doel? De noden van de doelgroep specificeren en de omvang van het probleem bepalen. Dit 
wordt samengevat in een designopdracht die concreet aangeeft voor welk probleem de 
doelgroep concreet een oplossing zoekt. 
 
Er worden twee workshops – één per thema – met de Vlaamse en transnationale partners 
georganiseerd.  
 
FASE 3: Ideate 
 
Doel? Het creëren van zoveel mogelijk creatieve ideeën die aan de basis zullen liggen van het 
prototype van de oplossing. In deze fase is het mogelijk dat misverstanden en tekortkomingen 
in de designopdracht worden blootgelegd en opnieuw dienen te worden besproken met de 
doelgroep. 
 
Er worden opnieuw twee workshops – één per thema – georganiseerd waarbij de 
projectpartners verschillende creatieve oplossingen bedenken voor de uitdagingen. 

 
FASE 4: Prototype 
 
Doel? Het ontwikkelen van één of meerdere prototypes die kunnen worden getest bij en 
worden aangepast aan de eisen van de doelgroep. 
 
Voor een laatste keer worden twee workshops – één per thema – georganiseerd om samen 
met de projectpartners de output prototypes vorm te geven. 
 
FASE 5: Test 

 
Doel? Het prototype aanbieden aan de doelgroep als oplossing voor het probleem om feedback 
te bekomen over het functioneren van de gegenereerde oplossing. Hierbij is het belangrijk dat 
de oplossing wordt getest in de situatie waarin het uiteindelijk zal worden gebruikt.  
 
Zowel HR-verantwoordelijken als teamleiders wordt gevraagd om beide prototypes te 
bekijken en te gebruiken gedurende één maand. 
 
Nadien wordt er feedback gevraagd op de prototypes aan de hand van een vragenlijst. Op 
basis van de feedback worden de prototypes aangepast alvorens ingezet te worden in een 
volgende testcyclus.  
 

5. OUTPUT 
 
Dit project heeft tot doel bedrijven binnen de brede eventsector de weg te tonen naar een 
meer divers-sensitieve rekrutering en selectie én een meer inclusief klimaat. Hoe? 
Door het ontwikkelen van een toolbox en een trainingsprogramma. 
 
HR-verantwoordelijken in de brede eventsector kunnen deze toolbox gebruiken bij het 
rekruterings- en selectieproces. De tools die binnen het beoogde eindproduct een plaats krijgen 
zullen inspelen op o.a. de divers-sensitieve opmaak van vacatureberichten (bv. taal, 
vormgeving), de keuze van verspreidingskanalen, de selectie van testen, het bewustzijn van 
biases, divers-sensitieve interviewtechnieken en transparante evaluatieprocedures.  
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Teamleiders van technische en logistieke profielen in de brede eventsector zullen via een 
opleidingsprogramma in de vorm van een serious game of een online spel nieuw ontwikkelde 
competenties inzake het creëren van een inclusief teamklimaat krijgen aangereikt. 


