
Lunchsessie 2:
Diversiteit & 
Inclusie (& 

gelijkwaardigheid)
In de watersector



● Introductie
● Spreker 1: Onur Şahin
● Spreker 2: Maureen Schoonheyt
● Reflectie & vervolg

Agenda



Dagvoorzitter

Omgevingsmanager Bron, 
Dunea, NWT

Margot Kwee

Momentum



Waarom ben jij hier?

Duimpje = gebruik / start in eigen organisatie
Hartje = om geïnspireerd te raken
Applaus = om bij te dragen 
Blij = om te leren
Verbaasd = uit nieuwsgierigheid
Handje = meerdere en/of andere redenen



Spreker 1

Onur Şahin
Promovendus 
Inclusiviteit, 

Utrecht Universiteit



Spreker 2
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System engineer consultant

Voorzitter Pink Part
Teamlid affinity group

LGBTQIA+, Arcadis
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Functie
System Engineer Consultant, Arcadis

Voorzitter
The Pink Part, Arcadis

Teamlid
Global Affinity Group LGBTQIA+, Arcadis
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H&S moment
Impact van Corona



COVID19 Impact op de LGBTQIA+ gemeenschap
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• Sociaal isolement en verhoogde angst- Het onvermogen om fysiek contact te maken met gekozen familieleden en 
vrienden of andere ondersteunende netwerken heeft de angst vergroot onder de lgbtqi+ gemeenschap en vergroot
gevoelen van stress en eenzaamheid, wat een negatieve invloed heeft op de geestelijke gezondheid.



7 December 2021© Arcadis 2021 12

3 aspecten

• Baan verlies Verlies van baan vanwege de sector, veel mensen vanuit de community werken in de informele sector als 
horeca. 

• Huiselijk geweld Voor lgbt+ mensen is er een verhoogd risico op huiselijk geweld, door Corona word je gewongen thuis
te blijven bij niet-ondersteunende families.

• Misbruik van staatsmacht, waarbij sommige staten de noodtoestand gebruiken om specifiek LGBTQI+ mensen aan te
pakken. 

*Study conducted with participation of 38 countries from all regions of the world

COVID19 Impact op de LGBTQIA+ gemeenschap



Bewustzijn
Linkshandig
Periodiek systeem



Linkshandig
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Ongeveer 10 tot 15% van de bevolking is 
linkshandig. Dit schijnt echter al zo'n 
500.000 jaar zo te zijn – University of 
Kansas



Periodiek systeem
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Wat als het periodiek systeem alleen elementen vermeldt die meer dan
0,1%(ppm) van de aardkorst uitmaken?
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The Pink Part
Hoe het begon



• Oprichting in 2010, 11 jaar geleden

• Support van het Directie Team

• Bij The Pink Part is iedereen is welkom

• Tech events organiseren met Workplace 
Pride, non-profit organisatie

• The Pink Part heeft geen organisatiestructuur, 
we zijn geen organisatie en hebben geen
statuten.

Belangrijke speerpunten:

• Zichtbaarheid

• Bewustwording

• Integratie met andere netwerken
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Kantel Punt in 2019

In 2019 op de canal pride boot met
TwynstraGudde, ASML en Frisse Blikken met als 
thema: Designing the future together.

Arcadis heeft toen collega‘s van over de hele
wereld uitgenodigd om hierbij te zijn. Uit Azie, 
Zuid-Ameika, Noord-Amerika, Australie, Europa, 
Midden Oosten. De CEO verplichtte iedere regio
één collega van de c-suite en zo mogelijk één
lgbtqi+ collega mee te nemen. 

Hierna popten er meer Arcadis lgbtqi+ netwerken
op.



Global Affinity Group
Opgepikt door global

De groepen

Het doel



De groepen

Opgepikt door global

• Vanuit de LGBTQIA+ netwerken van Arcadis werden vaker global 
events georganiseerd

• Er was vanuit Arcadis Global nog geen D&I Director

• Start Global Affinity Groups in 2021 met Global People Director

• Ook start van groepen voor minderheden die nog geen netwerk
hadden, belangrijkste uitgangspunten welzijn en intersectionaliteit.
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Uitdagen van 

de status quo

Anderen in 

staat stellen

om helemaal

zichzelf te zijn

Verander perceptie

en creëer

bondgenootschap

Door een global DEIB strategie

te ontwikkelen, ondersteund

door global rapporteren over 

onze DEIB-doelstellingen en -

ambities

Door gebruik te maken van de 

kracht, passie en ideeën van 

Arcadianen en hun ervaringen, 

om een gevoel van 

verbondenheid en optimale

werkervaring te bevorderen.

Door een duurzame cultuur en 

gedragsverandering te

ontwikkelen

Ons doel



Einde
Vragen?



Reflectie & 
vervolg

Wie wil D&I samen verder 
brengen in de watersector?


