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DUTCH STARTUP ASSOCIATION MAAKT
ZICH HARD VOOR DIVERSITEIT EN
INCLUSIVITEIT BIJ STARTUPS
Amsterdam, 3 juli 2020 - Dutch Startup Association (dSa) zal op donderdag 9 juli

het Charter van Diversiteit in Bedrijf gaan  tekenen. De grootste onafhankelijke

belangenvereniging voor startups en scaleups in Nederland erkent de problemen

in de huidige maatschappelijke situatie en heeft de waarden diversiteit en

inclusiviteit hoog in het vaandel staan. Met het ondertekenen verbindt dSa zich

aan doelen op het gebied van etniciteit, ras, geslacht, leeftijd, sociaal-economische

status, taal, religie, seksuele geaardheid, geografisch gebied en werkvaardigheid.

Een divers personeelsbestand kan bijdragen aan meer winst, productiviteit en een positief

imago. Het biedt toegang tot (top)talenten, klantgroepen en nieuwe markten. Voorwaarde om

deze kansen te benutten is een inclusieve bedrijfscultuur waarin iedere medewerker zich erkend

en thuis voelt. Iedereen heeft recht op gelijke kansen en behandeling. Het streven naar een

inclusieve arbeidsmarkt is een kwestie van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Met het

Charter Diversiteit geeft DSA daar concreet invulling aan voor startups.

“Door startups nu bewust te maken van de huidige status rondom de
voordelen van een diverse en inclusieve cultuur kunnen we op lange termijn
een enorme impact maken” zegt Thomas Vles, directeur DSA: “in tegenstelling
tot grote bedrijven kunnen startups sneller veranderen en daarmee veel
meters maken in korte tijd”. 

⏲

https://dsa.pr.co/


De ondertekening is het begin van een langdurige samenwerking met de afdeling Diversiteit in

Bedrijf van de Sociaal Economische Raad (SER). Op korte termijn zal dSa zich inzetten voor het

in kaart brengen van diversiteit en inclusiviteit binnen ons ecosysteem (nulmeting) en het

openen van van gesprekken aangaande etniciteit, ras, geslacht, leeftijd, sociaal-economische

status, taal, religie, seksuele geaardheid, geografisch gebied en werkvaardigheid. Dit zal voor

zichtbaarheid zorgen binnen de startup wereld en uiteindelijk een verbetering. dSa zal ook per

kwartaal drie grotere startups laten intekenen voor actief beleid. 

“Door de bedrijven van de toekomst sectorbreed te verbeteren hebben we over 5 jaar grote

stappen gemaakt in de gehele dwarsdoorsnede van bedrijven”, zegt Thomas Vles: “dit heeft een

grotere impact dan de inspanning die nu bij grote bedrijven plaatsvinden.”

De ondertekening vindt plaats op donderdag bij B. Amsterdam  om 9 juli om 17.00 uur. Naast

het officiële moment van ondertekening faciliteert DSA een open discussie met sprekers als

Stephan Alspeer, Alice Odé (SER) en Ruben Brave (DSA). B. Amsterdam, grootste startup-

ecosysteem van Europa vind diversiteit en inclusiviteit belangrijk en host daarom de

ondertekening van het charter namens het ecosysteem. 

----EINDE PERSBERICHT----

Noot voor de redactie, niet voor directe publicatie

Wij nodigen u van harte uit om aanwezig te zijn bij het ondertekeningsmoment. Ook zal er ter

plekke gelegenheid zijn om interviews af te nemen. Leden van de pers kunnen zich aanmelden

via deze link: https://forms.gle/34qieWV3Rtn1XX1BA. 

Over Dutch Startup Association

Dutch Startup Association is de grootste onafhankelijke belangenbehartiger voor startups en

scale-ups in Nederland. Opgericht in 2017 telt de dSa inmiddels een paar honderd leden. DSA

zet zich in om de positie van startups en scaleups binnen de Nederlandse economie te

versterken. 

B. Amsterdam

Een ecosysteem voor startups, scale-ups en corporates met een creatieve ondernemende

energie in alle B.Amsterdam  panden, samen vormen we met alle locaties het grootste

ecosysteem van Europa. Binnen onze drie verzamel kantoren in Amsterdam faciliteren we

bedrijven verder te groeien en te ontwikkelen.

Diversiteit in Bedrijf

https://forms.gle/34qieWV3Rtn1XX1BA


OVER DUTCH STARTUP ASSOCIATION

Why was the DSA founded?

Simple: we want to turn the Netherlands into the startup nation of Europe. Politicians have to admit: startups are
an important driving force of innovation and economic growth. Still they are more inclined to talk about us than
with us.

That is why the DSA was founded in 2017. To take on your public affairs issues. To engage in lobby activities in
Dutch and European politics. To act as the voice of startups and scale-ups when it concerns legislation,
economic policies, educational regulations and funding issues.

Our ambition

To make the Netherlands the startup state of Europe. Where startups are not only in abundance, but are also
successful, grow faster and operate on a more international basis than anywhere in Europe. We believe it is
possible, and fast!

The DSA focusses on people, resources and rules. This is where we move the needle for startups.

Diversiteit in Bedrijf stimuleert diversiteit en inclusie op de werkvloer. Ondertekenaars van het

Charter Diversiteit zetten zich serieus in voor meer diversiteit en inclusie op hun werkvloer.

Medio 2019 hebben al 190 grote bedrijven het Charter Diversiteit ondertekend. 

Media contact & interviewverzoeken

sabine@dutchstartupassociation.nl 

06-24856754
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