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The leading social enterprise in Europe working with organisations
for more diversity, gender balance and inclusion 

to achieve an equal and sustainable society.

WWW.JUMP.EU.COM

JUMP is a leading social entreprise and its founder Isabella Lenarduzzi is certified Ashoka fellow. 
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UNIQUE SELLING PROPOSITION

Consulting

D&I Network

Corporate Surveys

Societal Studies

Events
Community

Opinion leader

Knowledge plateform

Content

Training
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JUMP IN A NUTSHELL

WWW.JUMP.EU.COM
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RECOGNISED 

EXPERT ISE
LEAD ING SOC IAL  

ENTREPR ISE

WIDE  RANGE OF  

FREE TOOLS

15 years of expertise

Gender equality 

Diversity & Inclusion 

Unconscious bias 

Changing 

mindsets & organisations 

to change the world 

Ashoka Fellow 

since 2013 Poster Campaign on sexism

How to build an inclusive 

workplace - Handbook

Free your company from 

sexism - Handbook

Studies Toolboxes & 

Good Practices 

European dimension –

multilingual

Based in Brussels and in 

Paris but active all over 

Europe for local 

organisations to big 

corporates and public 

institutions
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Trainings and consulting to boost gender equality 

Training 
A unique offer of tailor-made and off the 
shelf workshops to boost gender equality

in your organisation 

Conferences
A unique offer of keynotes by top speakers 
to inspire your teams and raise awareness

on gender equality

Events and communication
Expert support to organise your events
and effectively communicate your work

on diversity and inclusion

Consulting 
Expert support to accompany your
organisation on its journey towards

gender equality

Our Solutions
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JUMP PROVIDES STUDIES, HANDBOOKS, BEST PRACTICES AND UNIQUE 
CONTENT
EXAMPLE: OUR SOLUTIONS TO BUILD AN INCLUSIVE WORK CULTURE

Publications
JUMP’s handbook 

« How to build an inclusive 
workplace »

Workshops & Conferences

• Raise awareness in your organisation with a 
conference by Isabella Lenarduzzi
"The power of inclusive organisations“

• Train your top leadership team on "Inclusive 
leadership“ with our international inclusion 
experts

• Run a working session to establish your plan to 
build a culture of trust, respect and inclusion.

• Workshops for all on 
“How to build an inclusive workplace”

Diagnostic and consulting

Overview from JUMP’s survey on 
D&I policies in Europe

• Survey of the level of inclusiveness of your corporate culture as perceived by your 
employees and of the perceived differences in career opportunities between women and 
men

• Consulting and working sessions to build your expertise and an action plan tailored to your 
needs



60%

85%

van de bevolking

van de gediplomeerden

51%

Een maatschappelijke problematiek

Steeds meer vrouwen aan
het werk in alle sectoren

Vrouwen in de Europese Unie

van de beslissers
bij aankopen

58%

80%

51%





THE PURSUIT OF INCLUSION



Openheid.

Maar toch zijn er 
moeilijkheden.

• ONBENUT TALENT - LOST EINSTEINS

• MINDER VAAK WERK NA AFRONDING STUDIES

• VAKER WERKLOOS

• DISCRIMINATIE O.B.V. IMPLICIETE VOORDELEN

• MINDER KANS OP PROMOTIE

• 7 OP 10 WERFT LIEVER GEEN PERSOON AAN MET MIGRATIEACHTERGROND

• INCLUSIEVE BEDRIJFSCULTUUR IS VAAK ZOEK



Deze statistieken vergroten 
de kloof tussen bedrijven en 

de opkomende generatie



Wie is die generatie?

Wij noemen ze NextGenity
The Next Generation in Inclusion & Diversity

Stedelijke jongeren van 12 tot en met 35 jaar die een juiste 
weerspiegeling van de maatschappelijke diversiteit zijn op basis 
van seksuele geaardheid, gender, etniciteit, leeftijd, religie en 
sociale status.

18-35J LEEFTIJD
+166 NATIONALITEITEN
70% BICULTUREEL



Nextgenity

als werknemer

74% WIL WERKEN IN BEDRIJF WAAR MENSEN MET 
VERSCHILLENDE CULTUREN EN 
NATIONALITEITEN SAMENWERKEN

75% VINDT DE PURPOSE VAN HET BEDRIJF 
BELANGRIJK

75% VINDT DAT JONGE WERKNEMERS EVENVEEL 
KANSEN EN VERANTWOORDELIJKHEID 
MOETEN KUNNEN KRIJGEN ALS DE OUDERE 
GENERATIES

85% VINDT HET BELANGRIJK DAT EEN BEDRIJF 
ZORGT VOOR GELIJKHEID TUSSEN MANNEN EN 

VROUWEN OP DE WERKVLOER 



Nextgenity

als klant

84% HECHT BELANG AAN FOR US BY US IN 
CONTENT

75% VINDT DE PURPOSE VAN HET BEDRIJF 
BELANGRIJK

SOME FACTS:

• WILLEN GEHOOR GEVEN AAN AUTHENTIEKE 
BOODSCHAPPPEN

• MEERDERE PERSPECTIEVEN ZIEN EN HOREN IN DE 
MEDIA

• WILLEN DIVERSITEIT VOOR EN ACHTER DE 
SCHERMEN

• VOELEN ZICH VAAK NIET GEREPRESENTEERD.

• ZE ZIJN NIET ENKEL CONTENT CONSUMERS 
MAAR OOK CONTENT CREATORS



ONZE MISSIE
“Wij willen businesses en organisaties inspireren, informeren en met 

hen meedenken hoe we de nieuwe generatie effectief kunnen 
bereiken en behouden. Dat is inclusief én relevant”.



How
we do it? 01

02

03

research

Marktonderzoek gebeurt er genoeg, maar is nog onvoldoende 
representatief en omvat de gelaagde identiteit van NextGenity niet. Met als 
gevolg dat merken en bedrijven verkeerd gaan handelen. Wij willen deze 
vicieuze cirkel doorbreken met de juiste tools om de groeiende kloof te 
dichten.

consultancy

Diversiteit is enkel mogelijk in een organisatie die de talenten van haar 
medewerkers erkent en waardeert, die hen het gevoel geeft dat zij 
onderdeel zijn van de organisatie.

Door jarenlang onze vinger aan de pols te houden bij NextGenity weten we 
wat de huidige generatie jongeren écht motiveert. 

Inclusieve marketing

Als merk of bedrijf moet je je boodschap overbrengen op een manier die 
resoneert bij mensen van àlle achtergronden, ongeacht ras, etniciteit, 
genderidentiteit, leeftijd, religie, sociale klasse,…

Dit is de essentie van inclusieve marketing: het creëren van content die de 
reële diverse maatschappij weerspiegelt, de maatschappij die elk bedrijf 
bedient.



THE POWER OF DIVERSITY AND INCLUSION 

Attract and retain 
the best talent

Ensure social 
responsibility by 

reflecting 
the diversity of society

Increase
innovation and 

team effectiveness

www.jump.eu.com 18



GENDERGELIJKHEID – EEN ONBENUT POTENTIEEL

+36%
Rendement op 

vermogen

+60%
Nieuwe ideeën

80%
Kiezn voor inclusieve

ondernemingen

85% Van de 
aankopen

Hogere vruchtbaarheidsgraad

+€ 2-3 triljoen
Groei van het BBP

Markt

Macrogroei

Microresultaten

Innovatie

Talenten

Demografische uitdaging

19



Most multicultural cities in the world: % of population born abroad 
in different cities in 2014
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Why should you commit to gender & diversity progress?

Clients diversity

Collective intelligence

Innovation capacity

Risk management

Attraction & retention of best talents

More inclusive culture to all



Diverse teams nemen betere beslissingen in 87% van de gevallen

Cloverpop “Hacking Diversity with Inclusive decision-making”www.jump.eu.com 23





• Geheel van houdingen, opmerkingen, gedragingen gebaseerd op 

genderstereotypen die, hoewel schijnbaar onschuldig of van geringe 

intensiteit, bewust of onbewust ertoe strekken of ten gevolge hebben 

de geloofwaardigheid van personen op het werk te ondermijnen, hen 

ondergeschikt te maken, … en te zorgen voor een aantasting van hun 

lichamelijke of geestelijke gezondheid.

Alledaags seksisme op het werk

25



• Geheel van houdingen, opmerkingen, gedragingen gebaseerd op 

origine, huidskleur en religie stereotypen die, hoewel schijnbaar 

onschuldig of van geringe intensiteit, bewust of onbewust ertoe 

strekken of ten gevolge hebben de geloofwaardigheid van personen 

op het werk te ondermijnen, hen ondergeschikt te maken, … en te 

zorgen voor een aantasting van hun lichamelijke of geestelijke 

gezondheid.

Alledaags racisme op het werk

26



THE SECOND SEX

Simone de Beauvoir 
Le Deuxième sexe, 1949 

« Being a woman is not simply about being of a certain sex, 

it’s about being classified in society in a certain way. »

www.jump.eu.com 27



Intersectionality
Is de complexe en cumulatieve manier waarop discriminatie en onbewustzijn invloed hebben
mensen vanwege hun geslacht, afkomst, seksuele geaardheid, generatie ...
way #discrimination and

https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=discrimination&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6678925879617368064


66%
Seksisme

70%
Antisemitisme

& islamofobie74%
Homofobie

77%
Racisme

Klassement van fenomenen in functie van ernst

Perceptie: hoe ernstig zijn deze vormen van discriminatie?

JUMP survey 2016



Focus

Essentialisering

Differentiatie‘Pejoratie’

Legitimering

DE MECHANIEK ROND SEKSISME & RACISISME

www.jump.eu.com 30



Continuum van seksisme/racisme 

Dagelijks

seksisme/

racisme

Discriminerend

seksisme/

racisme

Seksistisch/

racistisch

geweld

Continuum



SEKSISME : VERSCHILLENDE INTENSITEITEN
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BENEVOLENT SEXISM

VERDOKEN/SUBTIEL SEKSISME

« Maske, Sweety, …»
Vrouwelijkheids-

normen
Hoffelijkheid

Essentialistische

visie

Humor
Taak-

verdeling
Mansplaining Manterrupting Bropropriating

Matilda-

effect

Seksistische

beledigingen

Onrespectvolle

uitspraken

Discriminerende

gedragingen

VIJANDIG SEKSISME



BLANKE MANNELIJKE GEZICHTEN
WORDEN ALS COMPETENTER GEPERCIPIEERD

The main components of competence 

impressions are race, attractiveness, 

confidence, and masculinity. 

DongWon Oh, Lead Author

Revealing Hidden Gender Biases in Competence Impressions of Faces

33



MOMAR NGUER, PRESIDENT MARKETING & SERVICES, TOTAL

www.jump.eu.com 34

De mentale belasting en de druk 

zijn veel belangrijker voor zwarten 

in het bedrijf: ze moeten altijd 

letten op wat ze zeggen, op de 

manier waarop ze staan, omdat ze 

zich altijd beoordeeld voelen en 

vertegenwoordigen alleen, de 

vaardigheid van alle zwarten.

JUMP Forum Parijs 2018
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EQUALITY INCLUSION REALITY



WWW.JUMP.EU.COM

Hoe start je in je onderneming om seksisme en racisme op de 

werkvloer te voorkomen?
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▪ Beslissen dat we actoren willen worden van inclusie.

► Omdat diversiteit onze intelligentie ontwikkelt (collectief, maar ook 

individueel).

► De ervaring van diversiteit maakt onze angsten kleiner en verbreedt 

onze comfortzone.

▪ Ons netwerk verruimen.

► Hoe divers is ons netwerk?

• Taal?

• Afkomst?

• Huidskleur?

• Religie?

• Seksuele geaardheid ?

• Beperkingen?

► ‘Respectvol nieuwsgierig’ worden.

▪ Durven spreken als we getuige zijn van racisme of seksisme

► Spreek in JOUW naam (“Ik voel…”).

Wat elk van ons kan doen

37
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Luisteren

Diagnose

Boodschap
van CEO

HR & 
management

opleiden

Campagne 
naar alle 
collega’s 

Resultaten 
evalueren

Het actieplan

38
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1. Naar de medewerk-st-ers luisteren in een veilige omgeving.

2. Sterk commitment van de CEO tegen racisme en seksisme (zero 

tolerance).

3. Een sterke communicatiecampagne lanceren, ontwikkeld samen 

met betrokken collega’s. Iedereen betrekken als acteur en getuige.

4. Maak de ervaring van humor op de werkvloer bespreekbaar

5. HR als partner van het actieplan.

6. Alsook de sociale partners en de vertrouwenspersonen.

7. Gesprekken met managementteams starten, met een aantal echte 

(geanonimiseerde) gevallen.

8. Deze campagne jaarlijks hernieuwen.

8 stappen voor een sterk plan

39
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Beslissingsboom: de getuige
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Beslissingsboom: de getuige (II)

Vakbond
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The Diversity & Inclusion action plan

42



Change
today

TO AVOID VS. TO ACHIEVE



▪ Diversiteit aantrekken zonder een gepaste cultuur te hebben

▪ Intern geen aanpassingen aan het beleid maken

▪ Communicatie is niet toegankelijk voor klanten/werknemers 
van andere culturen, gewoonten en denkwijzen

▪ (On)bewuste stereotypen en assumpties gebruiken

▪ Enkel focussen op 1 type van diversiteit (vb: Gendergelijkheid)

To avoid



▪ Purpose & Culture:
Draag je diversiteit en inclusie uit?
Dringt Purpose Door tot bedrijfscultuur?

▪ TALENT BEFORE STEREOTYPES

▪ Representatieve data

▪ INCLUSIEVE COMMUNICATIE
Communicatie die bij de reële diverse maatschappij aansluit, 
dit is de maatschappij die elk bedrijf bedient.

▪ Één employer brand
Gewenste, Intern & Extern EVP moeten overeenkomen,

To achieve



FACE NEXGENITYtenslotte?



WWW.NEXTGENITY.COM



How to build an inclusive workplace
Definitions, The Business Case, The role of unconscious bias, 

The notion of dominant culture, Key steps, Test yourself and your organisation. 
A brochure of 34 pages downloadable for free on www.jump.eu.com/resources/inclusion

JUMP inclusion handbook
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YOUR NOTES AND ACTION PLAN
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Thank you for your participation!
To continue the conversation sign up for the JUMP Newsletter on

www.jump.eu.com


