
Gevraagd naar hoe Saloua Ouassak 
diversiteit ziet, antwoordt de commer- 
cieel directeur van BVO: “Zoals trainer 
Ola Joseph zegt: ‘Diversiteit gaat niet 
over hoe we verschillen. Diversiteit  
gaat over het omarmen van ieder uniek 
individu.’ Dat is voor mij echt de kern.  
Ik zie een divers team vooral als een mix 
van verschillende persoonlijkheden die  
elkaars talent waarderen en graag van 
elkaar leren. Zo versterken ze zichzelf 
én de organisatie.”

Divers en inclusief leiderschap
“BVO biedt diverse trainingen op het ge-
bied van diversiteit en inclusie”, vervolgt 
Ouassak. “Denk hierbij aan het leren her-

kennen van onbewuste vooroordelen en 
hoe daar effectief mee om te gaan. Dit geldt 
voor werving en selectie, maar ook voor 
samenwerking binnen de organisatie. Als 
collega’s elkaar beter begrijpen, verbeteren 
de sfeer en prestaties op de werkvloer. 
Daarnaast geldt: hoe beter een organisatie 
een afspiegeling van de samenleving is, des 
te makkelijker mensen zich ermee identi-
ficeren. Dit geldt voor het eigen personeel, 
maar ook voor klanten.”

Volgens Ouassak is het voor leidingge-
venden niet altijd even makkelijk om een 
divers team samen te stellen. “Sommige 
professionals treden niet graag op de 
voorgrond. Je moet er echt oog voor 

‘ We hebben  
als motto dat alles 
altijd beter kan’

hebben om hun unieke talent te ontslui-
ten. We kunnen leidinggevenden trainen 
om sensitiever te worden, zodat ze op 
verschillende manieren met verschillende 
mensen leren omgaan. Dat is echt een 
voorwaarde als je de kracht van diversiteit 
wilt benutten.”

Maximaal leerresultaat
“Sinds 1975 trainen we mensen en orga-
nisaties door actuele wetenschappelijke 
inzichten te vertalen naar praktische 
trainingstechnieken”, zegt Ouassak. “Wij 
realiseren altijd een maximaal leerresultaat. 
Niet voor niets helpen we de top 50 van 
bedrijven en overheidsorganisaties om 
nog succesvoller te worden. BVO heeft als 
motto dat alles altijd beter kan. Dat geldt 
ook voor de eigen werkvloer. We inves- 
teren zelf ook in het versterken van onze 
diversiteit. BVO is een toegankelijke plek 
waar iedereen dezelfde kansen krijgt. 
Zo halen we op alle vlakken het beste uit 
onze organisatie.”  

HET MAXIMAAL BENUTTEN VAN VERSCHILLEN TUSSEN MENSEN LEIDT TOT EEN BETERE BESLUIT- 

VORMING EN TOT MEER INNOVATIE, ZO BLIJKT UIT MENIG ONDERZOEK. TRAININGSBUREAU BOERTIEN 

VERGOUWEN OVERDUIN (BVO) HELPT BEDRIJVEN DE KRACHT VAN DIVERSITEIT OPTIMAAL TE 

ONTSLUITEN EN BENUTTEN.

De kracht van diversiteit
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