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Een globale leider in non-invasieve orthopaedie

Wereldwijde medische instrumenten

• #2 in zowel protheses en bracing producten

• Operaties in meer dan 35 landen

• Ongeveer 4000 medewerkers wereldwijd

Innovatie

• ~5% van de inkomsten geinvesteerd in R&D met meer dan 

1,300 patenten

• Elk jaar nieuwe producten op de markt

• Merk herkenning gebaseerd op kwaliteit en betrouwbaarheid

Aandeelhouders

• Genoteerd aan de Nasdaq in Kopenhagen (Ticker: OSSR)

• Grootste aandeelhouder William Demant Invest A/S

Winstgevende groei

• Organische groei en diverse acquisities en overnames

• 21% inkomsten groei (CAGR) sinds 1999

• 19% EBITDA marge gemiddeld gedurende de laatste vijf jaar
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Össur Core Values

HONESTY

FRUGALITY

COURAGE
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± 4000 employees

Global Presence
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Iceland
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Össur Company

Bericht van de CEO Jon Sigurdsson:

“We embrace diversity in all forms and should be courageous in 

advocating for diversity and equality whenever and wherever 

possible. 

I strongly believe everyone deserves equal respect and we 

should be intentional and proactive about showing respect for 

others. I am very proud of all of us for building a strong 

company culture that demonstrates our values and mutual 

respect.

For all of us at Össur, Life Without Limitations is not just a 

slogan. We believe in equality for all regardless of race, gender 

expression, or religious beliefs.”
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Better Together

At Össur we have a passion for helping people pursue a life 
without limitations. We celebrate different ideas, perspectives 
and backgrounds. We are committed to creating a culture of 
acceptance and belonging, while proudly serving a diverse, 
global community. To make a difference in this world, we 
embrace the differences within the world.



Definities

Wat is Diversiteit en wat is Inclusie?  

➢ Diversiteit gaat over verscheidenheid en de 

mix van verschillen tussen mensen.  

Inclusie gaat over hoe we met die mix van 

verschillen omgaan.

➢ Diversiteit gaat over quota, aantallen en 

percentages. Inclusie gaat over gedrag, 

waarden en spelregels.

➢ Inclusie zegt iets over hoe we met diversiteit 

omgaan. 



Waarom Diversiteit en Inclusie? 

➢ Betere en langdurige oplossingen

➢ Meer innovatie en creativiteit

➢ Een goede afspiegeling van de maatschappij

en beter begrip voor klanten

➢ Blije en gelukkige werknemers

➢ Positieve impact op de bedrijfscultuur

➢ Een grotere talent pool

➢ Inclusieve cultuur draagt bij aan een gedragen

en effectieve besluitvorming

➢ Betere bedrijfsresultaten

➢ Meer bezieling! 
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6 October 2021: Opinie - Een vrouwenquotum is een goed begin, maar lang niet de oplossing voor alles

Nu het vrouwenquotum is aangenomen, is het misschien eens tijd ook iets te veranderen voor de 99,9 % van 
de vrouwen die niet in raden van commissarissen zitten.

Eind september werd de wet Evenwichtiger verhouding tussen mannen en vrouwen in bestuur en RvC 
aangenomen door de Eerste Kamer. Die wet kwam er niet zomaar. Een verplicht vrouwenquotum zou 
‘ontzettend gevaarlijk’ zijn, vond Gerard van Vliet, directeur van de Nederlandse Vereniging van Directeuren. 
Rabobank-econoom Barbara Baarsma was fel tegen. Zakenvrouw Elske Doets vond het een ‘nachtmerrie’ en 
een ‘rampzalige rem op vrouwelijke ambitie’.

Maar ook steeds meer mensen waren voor: voormalig eurocommissaris Neelie Kroes vertelde in 2017 hoe ze 
radicaal van mening was veranderd over het quotum toen ze zag hoe langzaam de vooruitgang ging. 
Bestuurders die zeggen dat ze geen vrouwen konden vinden, Mark Rutte incluis, moeten volgens Kroes eens 
nodig naar de oog- of oorarts.



Eerst Inclusie

Als je als bedrijf een inclusieve organisatie 

propageert, waarin mensen:

➢ elkaar vertrouwen en naar elkaar luisteren

➢ elkaar ruimte geven en respect voor elkaar 

hebben

➢ zich durven te uiten en hun potentieel kunnen

benutten

➢ voelen dat ze gelijke kansen hebben om zich

te ontwikkelen en om carriere te maken, 

dan komt de diversiteit vanzelf.
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Diversity of Thought

Diversiteit is niet alleen het aantal vrouwen, mannen, 

LHBTIQ+, gehandicapten, etc. in een organisatie. Het is juist

ook diversity of thought: Zorg dat je in je team of bedrijf

verschillende types hebt met een andere stijl, denkpatroon, 

achtergrond, persoonlijkheidsprofiel, etc. Dat maakt je sterker.



Diversiteit en Inclusie – Covid tijd en hybride werken

➢ Inclusiviteit betekent ook het bevorderen van flexibiliteit en 

remote werken, een goede work-life balance, en  

aantrekkelijk zijn voor veel kandidaten. 

➢ Hybride werk-oplossingen kunnen inclusiviteit ondermijnen

door onbewuste vooroordelen van managers. 

➢ Werknemers die graag vaker thuiswerken, minder naar kantoor

komen worden ook minder ‘gezien’ en anders beoordeeld. 

➢ Een goed thuiswerkbeleid met toegang tot systemen e.d., kan de 

ongelijkheid tussen thuis- en kantoorwerkenden verkleinen. 



Diversiteit, Gelijkheid, Inclusie en Thuiskomen

Diversity, Equity, Inclusion and Belonging   



Bevorderen en uitdagingen - Diversiteit en Inclusie

Wat zijn praktische dingen die je kan doen op het 

gebied van diversiteit en inclusie? 

Welke uitdagingen zijn er bij het implementeren

van diversiteit en inclusie?
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- Hoe en waarom tot stand gekomen?

- De oprichting van het comité.

- De toekenning.

- Inclusief door exclusief!
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Discussie in kleine groepen

1. Bespreek met elkaar praktische dingen die je kunt

doen / of hebt gedaan op het gebied van 

diversiteit en inclusie. Wat werkt wel en niet? 

2. Wat zijn de grootste uitdagingen bij het 

implementeren van meer diversiteit en inclusie? 

Hoe kan je daar het beste mee omgaan?   

Tijd: 30 minuten
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Wat doet Össur aan diversiteit en inclusie? 

➢ Diversity Statement 

➢ Employee Resource Groups 

➢ Business sponsoring for D&I 
➢ Ensure diverse group of candidates 

before hiring

➢ Active recruitment of underrepresented 

groups

➢ Masking candidate name, picture and 

background from CV

➢ Identify & develop diverse Top Talent

➢ Work towards diversity of thought 

➢ Women’s Leadership Program

➢ Include “inclusiveness score” in employee survey

➢ Conduct annual pay equity analysis

➢ 1 paid day/yr for volunteer efforts (for social 

activism or philanthropy)

➢ Celebrate all holidays 

➢ Unconscious bias training

➢ Inclusion training

➢ D&I metrics on balanced scorecard
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