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INCLUSIEF LEIDERSCHAP 
WERKEN AAN EEN INCLUSIEVE SAMENLEVING 
EN UBUNTU FILOSOFIE 

Diversiteit en inclusiviteit. Relevante en belangrijke thema’s die niet meer weg te 
denken zijn. Er is echter nog een lange weg te gaan. Hoe zit het bijvoorbeeld in onze 
organisaties en hoe bereik je inclusief leiderschap? Mpanzu Bamenga, politicus, 
jurist en activist, heeft een duidelijke droom: een samenleving waarin iedereen 
vrij is en gelijk behandeld wordt. Op deze derde masteravond van dit jaar spreekt 
Bamenga bevlogen over zijn persoonlijke ervaringen en de vier stappen die we 
allemaal kunnen zetten om tot een inclusievere samenleving te komen. Bamenga 
weet het publiek te raken en ze veel stof tot nadenken mee te geven.

Mpanzu Bamenga trapt de avond af met zijn levensverhaal, waar het publiek ademloos 
naar luistert. Als kleine jongen vlucht hij met zijn moeder, broer en zus vanuit Congo 
via Frankrijk en België naar Nederland. Zijn zus blijft achter in Frankrijk. In Nederland 
zitten ze eerst in verschillende asielzoekerscentra, waar Mpanzu in aanraking komt 
met verschillende culturen; via de Nederlandse vrijwilligers en andere vluchtelingen. 
De jonge Mpanzu krijgt pas echt door in welke situatie ze zitten als hun asielaanvraag 
wordt afgewezen en hij zijn tot dan toe sterke moeder steeds wanhopiger ziet worden. 
Vanaf dat moment begint hij zich af te vragen waarom hun leven zo anders is dan die van 
bijvoorbeeld zijn vriendjes op de basisschool. “Het voelde onrechtvaardig”, legt Mpanzu 
uit. Normale zaken als vakantie of werk zoeken zat er voor de familie Bamenga niet in. Ze 
konden nooit volwaardig meedoen in de samenleving. 

DROOM
Bamenga heeft een duidelijke droom: inclusiviteit en rechtvaardigheid. Iedereen 
zou vrij moeten zijn en gelijk worden behandeld, ongeacht hoe je eruit ziet, wat je 
geloofsovertuiging is of wie je liefhebt. Voor hem is dit zo helder, maar voor vele 
anderen geldt dat een stuk minder. “Als ik wil dat er iets verandert, moet ik zelf de 
verantwoordelijkheid nemen”, vertelt Mpanzu. Hij had snel door dat je via beleid of als 
jurist verschil kan maken in de samenleving. Vanaf dat moment maakte hij het zijn missie 
om zelf jurist en beleidsmaker te worden.
Uiteraard was dat geen eenvoudige weg. Lang had hij geen papieren (en dus geen BSN-
nummer). Daarnaast bemoeilijkten discriminatie, vooroordelen en wettelijke regels zijn 
missie, maar Mpanzu vertelt dat hij altijd bleef en blijft vasthouden aan zijn droom. Hij 
bleef steeds verder werken, opklimmen en pakte alles aan om zich verder te ontwikkelen. 
Elke kans die hij kreeg, greep hij met beide handen aan.

“DE BASIS VOOR INCLUSIEF 
LEIDERSCHAP IS: TALENT 

ZIEN, KANSEN BIEDEN, 
OBSTAKELS WEGNEMEN 

EN EEN PLATFORM BIEDEN 
OM TE SHINEN EN TE 

ONTWIKKELEN” 

Mpanzu Bamenga
 



KANSEN
Mpanzu vertelt dat hij nooit zover 
gekomen zou zijn zonder een aantal 
mensen die in hem geloofden en hem 
kansen hebben gegeven. Dankzij hen 
kwam hij steeds een stap dichter bij zijn 
doel. Bamenga deelt vier belangrijke 
basiselementen die deze sleutelfiguren 
gemeen hadden en waarmee ze ervoor 
zorgden dat hij dichter bij zijn droom kon 
komen:
1) Ze zagen zijn talenten.
2) Ze gaven hem kansen.
3) Ze namen obstakels weg.
4) Ze gaven hem een platform om te 
 shinen en zich te ontplooien.

Bamenga illustreert deze stappen 
via een typerende anekdote. Op zijn 
18e moest hij van het MBO af. Als 
ongedocumenteerde zou hij geen stage 
kunnen regelen, omdat “geen enkele 
organisatie het risico zou willen lopen 
om iemand in dienst te nemen zonder 
papieren”, aldus zijn mentor. Als het hem 
lukte een organisatie te vinden die dit 
risico wel wilde nemen, mocht hij zijn 
studie afmaken. Met zijn doel helder voor 
ogen, liep Mpanzu een organisatie binnen 
en sprak de eerste de beste werknemer 
die hij tegenkwam aan en legde zijn 
situatie uit. Deze dame, Vera, hoorde hem 
aan en besloot het risico te nemen. “Zij 
zag mijn talent, gaf me de kans daar stage 
te lopen, nam het obstakel van het niet 
hebben van documenten weg en gaf me 
zo een platform om te shinen en me te 
ontplooien”, vertelt Bamenga.

POSITIEVE BIJDRAGE AAN VERANDERING
Jaren later zou zijn zus vanuit Amerika (waar ze woonde) naar Nederland reizen om 
hem te verrassen tijdens het afstuderen. Zichtbaar aangeslagen vertelt Mpanzu dat ze 
onderweg op het vliegveld aan- en vastgehouden werd voor controle. Dit resulteerde in 
een onnodig en zeer treurig voorval; doordat ze haar medicatie niet kreeg, overleed ze 
in detentie. Het is meteen muisstil in de zaal. Haar onnodige overlijden zorgt ervoor dat 
Bamenga opnieuw moet reflecteren en moet kijken naar zijn eigen gevoel en intenties. 
Hij voelt veel woede door het onrecht dat zijn zus en zijn familie is aangedaan, maar wat 
moet hij met deze gevoelens? Wraak nemen? Vergelding? Het laatste bericht dat zijn 
zus hem stuurde, geeft hem opnieuw richting: het besef dat hij zijn energie juist moet 
gebruiken voor zijn droom. “I want you to know that I believe in your dream and you should 
pursue it and make it a reality”. Zolang er nog ergens op de wereld iemand onrechtvaardig 
behandeld wordt, is er reden om te vechten. Bamenga geeft het publiek wederom stof 
tot nadenken mee: “We moeten voor elkaar opkomen. Het is ieders verantwoordelijkheid 
om een positieve bijdrage te leveren aan verandering in de wereld.” 

INCLUSIVITEIT
Wat je ook bereikt hebt, het is geen garantie dat je gelijkwaardig behandeld wordt. Ook 
Mpanzu heeft continu te maken met de problemen rond etnisch profileren, discriminatie 
en racisme. Het feit dat hij door de Koninklijke Marechaussee staande wordt gehouden, 
is eerder regel dan uitzondering. Puur op huidskleur en uiterlijke kenmerken worden 
aannames gemaakt en dit werkt door in praktisch alles in de samenleving: de 
woningmarkt, de arbeidsmarkt, op festivals en in het onderwijs om maar wat te noemen. 
Bamenga legt uit dat er veel talent verloren gaat door discriminatie, waarbij deze mensen 
nooit de kans krijgen zich te laten zien. “We mogen deze mensen niet laten vallen.”

IMPLICIT BIAS
Om inclusiviteit te bereiken moeten iedereen zich bewust worden van zijn eigen ‘implicit 
biases’ (onbewuste vooroordelen/voorkeuren). Herken ze en doe er dan iets mee. Luister 
naar anderen en ga het gesprek aan. Binnen organisaties kan je een workshop, heidag of 
training organiseren om het onderwerp bespreekbaar te maken. Iedereen heeft implicit 
biases, het is belangrijk om in te zien wat de gevolgen ervan zijn. Bijvoorbeeld dat 
mensen daardoor niet gelijk of oneerlijk behandeld worden of zich niet gezien voelen. 
Zijn dit de doelstellingen die je persoonlijk nastreeft of gaat jouw onbewuste handelen 
tegen je eigen idealen, normen en waarden of overtuiging in? Beschouw je het als een 
probleem? Leidt het in de praktijk tot vervelende situaties op het werk of in relaties? Wil 
je anders handelen dan begint het met bewustwording. Door in gesprek te gaan, kom je 
erachter welke vooroordelen je hebt en waar ze vandaan komen. Wees daar ook open 
over en ben niet bang om feedback te vragen en te luisteren naar wat de ervaringen van 
anderen zijn (met jou). Ben nieuwsgierig naar een ander die een andere achtergrond 

“DIVERSITY IS BEING 
INVITED TO THE 

PARTY; INCLUSION 
IS BEING ASKED TO 

DANCE” 

Verna Myers

“HANDEL VANUIT 
MEDEMENSELIJKHEID 

EN BLIJF WAARDIG” 

Mpanzu Bamenga



heeft. Probeer niet af te gaan op je aannames, maar stel vragen, laat onzekerheid toe en 
leer van anderen. Mpanzu is opgegroeid in een diverse omgeving, waarin hij met veel 
culturen in aanraking kwam en zich met veel groepen verbonden voelde. Toch heeft ook 
hij zijn ‘biases’, waar hij nog regelmatig op reflecteert. 

WAT BETEKENT INCLUSIVITEIT IN ORGANISATIES EN VOOR LEIDERSCHAP
Bamenga legt het verschil uit tussen diversiteit en inclusiviteit. “Diversiteit is een feit, 
het is er sowieso wel, maar inclusiviteit houdt in dat we moeten zorgen dat iedereen 
betrokken is, meedenkt én meebeslist”. Vaak komt er veel diversiteit binnen in 
bedrijven, maar door een gebrek aan inclusiviteit, verdwijnt het ook weer snel. Als je 
werkt aan inclusie, door te zorgen dat iedereen zich thuisvoelt en gezien voelt, krijg 
je vanzelf diversiteit in je organisatie. Implicit biases spelen in elk organisatieproces 
een rol; het begint al met een profielschets, vacaturetekst, selectiecommissie en 
arbeidsvoorwaarden.
Het bereiken van inclusiviteit binnen organisaties is een lange adem. De leiding dient 
zich volledig te committeren, het zelf uit te dragen en als voorbeeld te dienen. Het 
moet vanaf het begin duidelijk zijn dat inclusiviteit een kernwaarde van een bedrijf is. 

 
Mpanzu Bamenga heeft een droom: een rechtvaardige en inclusieve samenleving, 
waarin iedereen vrij is en gelijk wordt behandeld. Met de principes van Ubuntu als 
basis, jaagt hij vanaf jongs af aan zijn droom na. “We moeten voor elkaar opkomen, het 
is de verantwoordelijkheid van ons allemaal om een positieve bijdrage te leveren aan 
verandering in het leven.” 

Inclusiviteit, in organisaties en in de samenleving, begint bij bewustwording. Wanneer 
we onze eigen (onbewuste) vooroordelen erkennen en herkennen, kunnen we er wat 
mee doen. Door met elkaar in gesprek te gaan, te luisteren en nieuwsgierigheid te tonen 
komen we erachter wat de gevolgen zijn van onze onbewuste vooroordelen.

Door te handelen vanuit vier eenvoudige en krachtige stappen kunnen we samen iets 
moois creëren en werken aan diversiteit en inclusiviteit:

1. Zie talent.
2. Biedt kansen.
3. Neem obstakels weg.
4. Biedt een platform waarin men kan shinen en zich kan ontplooien.

BELANGRIJKSTE TAKEAWAYS 
● Inclusief leiderschap gaat over: talent zien, kansen bieden, obstakels wegnemen en 
 een platform voor ontplooiing bieden. 
● Ben je bewust van je eigen (onbewuste) vooroordelen (implicit biases). Wanneer je ze 
 erkent en herkent, kan je er iets mee doen.
● Voor het bereiken van inclusiviteit moeten we diversiteit omarmen én zorgen dat 
 iedereen betrokken is, meedenkt en meebeslist.
● Ubuntu filosofie gaat over handelen vanuit medemenselijkheid en waardig blijven. Je 
 hebt altijd een keuze. Je kiest er bijvoorbeeld voor om geen haat of woede te voelen. 
 Je bepaalt zelf je reactie en hoe waardig je je gedraagt.

Stel bijvoorbeeld heldere doelen: 50% 
vrouwen aan de top, 25% mensen met 
een culturele achtergrond aan de top, etc. 
Zichtbaarheid is belangrijk. Uiteindelijk 
moeten we streven naar “equity” (letterlijk 
vertaald ‘billijkheid’); kijken naar wat de 
ander nodig heeft om optimaal te presteren 
en daar zoveel mogelijk op inspelen. 
Dit zal leiden tot betere verhoudingen. 
Volgens Bamenga is de basis voor inclusief 
leiderschap wederom: iemand die talent 
ziet, kansen biedt, obstakels wegneemt en 
een platform biedt voor ontplooiing. “Het 
is iemand die mensen kan raken, inspireren 
en in beweging kan brengen. Het is iemand 
die zich laat leiden door de waarden van 
medemenselijkheid, een van de principes 
van Ubuntu.” 

UNBUNTU FILOSOFIE
Met zijn levensverhaal als basis, via 
inclusiviteit in organisaties, komen we 
aan het eind van de avond uit bij de 
Ubuntu filosofie. Bamenga’s doen en 
laten vloeit voort uit de principes van deze 
humanistische filosofie uit Afrika. “Ik ben 
omdat wij zijn”. Mpanzu legt uit dat Ubuntu 
draait om medemenselijkheid. Het gaat 
over verbondenheid en op een menselijke 
manier omgaan met elkaar, de natuur en 
het leven. Je bent daarbij zelf wat je wilt 
overbrengen. Dit laatste brengt hij ook 
vaak in de praktijk. Door niet uit je primaire 
gevoel te reageren, maar even een pas op 
de plaats te maken. “In je strijd moet je 
altijd een voorbeeld zijn en je bijvoorbeeld 
niet laten meenemen door je woede. Je 
kiest je reactie”, legt hij uit. 

Mpanzu Bamenga laat het publiek achter 
met veel stof tot nadenken. “Als we 
handelen vanuit de vier stappen, kunnen 
we samen iets moois creëren.”

SAMENVATTING



Over Mpanzu Bamenga
Mpanzu Bamenga is geboren in 1985 in 
Kinshasa, Congo. In 1994 is hij gevlucht 
naar Nederland. Na een administratief 
juridische opleiding op het MBO, heeft 
hij op het HBO rechten gestudeerd en 
daarna European Law on Immigration 
and Asylum aan de Université Libre de 
Bruxelles (ULB).
De afgelopen jaren is Bamenga actief 
als jurist, activist en politicus. In deze 
rollen onderneemt hij verschillende 
initiatieven om diversiteit en inclusiviteit 
te promoten. Zo heeft hij onder andere de 
beweging The Inclusion Leaders Network: 
INCLEADERS opgericht, waarbij leiders 
over de hele wereld en uit verschillende 
sectoren bij elkaar worden gebracht.
Naast diverse bestuursfuncties, is Mpanzu 
Bamenga werkzaam als coördinator bij 
de Regiegroep Ongedocumenteerden 
Amsterdam. 

Meer weten? 
Wil jij aan de slag met inclusief 
leiderschap en/of de ontwikkeling van 
je organisatie? 
ELLLA, breng(t) je hele organisatie in 
beweging!

Lees meer over ons, het aanbod en de 
programma’s op ellla.nl. 

Neem contact met ons op via 
contact@ellla.nl of bel 085 200 75 78

Tekst: Ellen Cuijpers
www.planellen.com

Foto’s: Peter Timmer fotografie
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“IK BEN OMDAT 
WIJ ZIJN” 
UBUNTU DRAAIT OM 

MEDEMENSELIJKHEID. HET GAAT 
OVER VERBONDENHEID EN OP EEN 

MENSELIJKE MANIER OMGAAN 
MET ELKAAR, DE NATUUR EN HET 

LEVEN. JE BENT DAARBIJ ZELF 
WAT JE WILT OVERBRENGEN. 


