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“Beschouw werk maken van diversiteit in uw bedrijf als 
handelen uit eigenbelang dat u een competitief voordeel 

kan opleveren.”
Dr. Koen Van Laer UHasselt

Horecafocus heeft deze week een rendez-vous met de academische we-
reld. Dus stroppen we onze das en halen ons deftig Nederlands uit de kast. 
We ontmoeten -de nog jeugdige- Dr. Koen Van Laer in zijn kantoor 
aan de universiteit van Hasselt. Een moderne bunker van weten-
schap verborgen in het groen. Daar bestudeert Dr. Koen Van Laer 
de werking van diversiteit, gelijke kansen en identiteit op de ar-
beidsmarkt. In het bijzonder richt hij zijn loep op de dynamiek 
tussen organisatieprocessen en gelijke kansen. Zijn onderzoeks-
resultaten zijn relevant voor onze horeca.

Dr. Koen Van Laer steekt van wal met een milde waarschuwing: “In 2020 
zal er nog meer krapte heersen op de arbeidsmarkt. De vergrijzing slaat dan 
onherroepelijk toe, waardoor de actieve werkbevolking veroudert. Tegelijker-

tijd bestaat de instroom uit de arbeidsmarkt steeds 
meer uit jonge allochtone werknemers. Dus bedrij-
ven die weigeren na te denken over diversiteitsbeleid, 
zeker naar 50-plussers en allochtonen toe, zullen 
steeds moeilijker vacatures invullen.”

Zonder de economische doelen van een bedrijf uit 
het oog te verliezen, vraagt Dr. Koen Van Laer aan-
dacht voor diversiteit in personeelsbeleid. “Orga-
nisaties en bedrijven zijn geen liefdadigheidsinstel-
lingen en denken in de eerste plaats aan overleven. 
Maar daarom is het nu net belangrijk om de in-
stroom van personeel breed te houden. Sluit geen 

talent uit. Houd geen rekening met kenmerken zo-

als taal, geslacht, huidskleur 
of leeftijd. Maar ga op zoek 
naar doorzetting, intelligentie en 
motivatie.” Het is niet onbe-
kend dat de horeca een voor-
keur heeft voor jonge en mooie 

dames als dienster. Het 
excuus zijnde dat 

de klant er eigenlijk zelf om vraagt. “Je 
enkel richten op de blanke jonge man of vrouw die springt en 

danst op aanvraag, is niet alleen problematisch maar ook gewoon-
weg onrealistisch”, zegt Dr. Koen Van Laer.  “Kom je iemand tegen 
met potentieel, maar zonder vaardigheden geschikt voor keuken 
of zaal, pas dan de job aan om die getalenteerde kandidaat aan te 

werven. Begin met het aanleren van de nodige competenties.”

Het zal allemaal wel, maar in de realiteit loopt het vaak een andere 
vaart, horen wij u denken. Horecafocus vroeg daarom om het cursus-

materiaal concreet te maken met een voorbeeld. “Ok, geen probleem”, Dr. 
Van Laer neemt de uitdaging aan. “Een vacature voor afwasser is moeilijk in 
te vullen. Een sterke rug is een vereiste om deze, laten we eerlijk zijn, saaie 
job uit te oefenen. Als werkgever kun je zorgen voor wat variëteit in die ta-
kenbundel, en het werk op zo’n manier organiseren dat het niet alleen minder 
saai, maar ook fysiek minder belastend is. Hierdoor zal je meer kandidaten 
vinden die met plezier de handen uit de mouwen steken.”

Het is altijd zinvol om de personeelsstromen in je bedrijf te analyseren. 
“Door bewust om te gaan met de verschillen tussen mensen, zorg je ervoor 

dat iedereen zich thuis voelt in een organisatie. Dit is ten voordele van de 
productiviteit en loyauteit”, benadrukt Dr. Van Laer. “Het meest natuurlijke 

is dat mensen, en dus werknemers, kinderen krijgen of ouder worden. Bereid 
je voor. Voorzie preventief tijd en ruimte om daar mee om te gaan. Dat ver-

eenvoudigt de situatie wanneer die zich voordoet. Als je een verbouwing 

plant, dan ken je op voorhand het uitzicht en het budget. Waarom 
niet dezelfde inspanning voor uw personeel leveren?”

Het politiek geladen onderwerp van religie op het werk, krijgt een 
economische bijklank in gesprek met Dr. Van Laer. “Het onderwerp is 
delicaat, maar de realiteit van knelpuntberoepen dwingt werkgevers om 

slim na te denken over het onderwerp. Hoe ervoor zorgen dat mensen van 
een andere geloofsovertuiging zich welkom voelen in mijn organisatie? Dit 
kan door discriminatie proactief aan te pakken op de werkvloer. En durven 
de confrontatie met het cliënteel van uw zaak aan te gaan. 
De klant is koning, maar laat geen tirannen toe. . Denk goed na 
over hoe je kan tegemoetkomen aan de vragen van je perso-
neel. Goed personeel is een cruciale vorm van kapitaal dat zo 
behandeld moet worden.” 

De mooiste en meteen de zwaarste eigenschap van de horeca is haar flexi-
biliteit. “Flexibele uren en dus flexibel personeel kenmerken de Belgische 
horeca. Maar flexibiliteit eisen moet gelijk staan aan flexibiliteit garande-
ren op andere momenten”, redeneert Dr. Van Laer. “De horeca werkt als 
de rest vrij heeft en dat is een opoffering. Beschouw het vooral niet als 
vanzelfsprekend dat uw personeel flexibel is en ga zelf ook flexibel om 
met hun wensen.” 

Vanuit de overheid is er de politieke wil om diversiteit op de werkvloer te 
stimuleren. Allerlei ondersteunende subsidies getuigen hiervan. “Maar het 
initiatief ligt bij de ondernemer. Beschouw werk maken van diversiteit in 
uw bedrijf als een uiting van verlicht eigenbelang dat zowel uw organisa-
tie als de maatschappij ten goede kan komen. De meeste sectoren weten 
ondertussen dat een uitgekiend personeelsbeleid niet zomaar een kost is 
maar een belangrijk competitief voordeel kan 
opleveren!”
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