
Inclusief leiderschap
Deze handleiding geeft uitleg over de manier waarop de Inclusiedialoog  

‘Inclusief Leiderschap’ in een directieteam / managementteam kan worden 
ingezet. Aan de hand van deze uitleg kan degene die het gespreksonderwerp 

leidt, het voorbereiden en de werkvorm begeleiden. 

Inzet
Deze Inclusiedialoog kan goed worden ingezet in een groep met leidingge-
venden die samen het onderwerp Inclusief Leiderschap willen verkennen. Het 
kan worden ingezet tijdens een overleg, zowel online als offline.

Context
Wat doen leiders die inclusie omarmen en stimuleren? Welk concreet gedrag 
vertonen deze leiders? En, hoe doe jij dit? Ter inspiratie vind je hier meerdere 
videoportretten van Onbeperkte Leiders. Hierin vertellen zij hun visie op diver-
siteit en inclusie, als onmisbaar onderdeel van hun leiderschap. Laat je inspi-
reren en ga met je collega-leidinggevenden in gesprek over dit belangrijke 
onderwerp.

Doel
Het doel van deze werkvorm is om samen met collega-leidinggevenden te 
groeien in inclusief leiderschap.

Facilitatorshandleiding

Inclusiedialoog

onbeperktedenkers.nl

https://rijksoverheid.onbeperktedenkers.nl/


Beschrijving werkvorm
In een MT, directie of andere bijeenkomst met leidinggevenden kan deze 
werkvorm ingezet worden om het gesprek over inclusief leiderschap te voe-
ren. Na het invullen van het self-assessment gaan leidinggevenden (in twee-
tallen) in gesprek m.b.v. de volgende vragen:
•  Waarvan ben ik me bewust geworden na het beantwoorden van de stellingen?
•  Wat doe ik nu al goed en hoe kan ik mijn mede leidinggevenden hiermee 

inspireren?
•  Waarin zie ik verbetermogelijkheden als het gaat over mijn inclusief leider-

schap? En hoe kan ik dit concreet aanpakken?

Tijdsduur
De introductie van het onderwerp en toelichting van de werkvorm tijdens een 
directie-overleg / MT / teamleidersoverleg kost 5 tot 10 minuten (eventueel 
uitgebreid met een of meerdere videoportretten van Onbeperkte Leiders).  
Het invullen van het self-assessment en het gesprek met een collega-leiding-
gevende kan, indien gewenst, buiten het overleg plaatsvinden en kost 30 tot 
60 minuten, afhankelijk van de gewenste diepgang. Dit kan ook uitstekend 
tijdens een lunch gepland worden.

Voorbereiding
Ter voorbereiding op het gesprek met collega-leidinggevenden doet elke 
deelnemer een self-assessment bestaande uit 10 stellingen.

Verloop
1.  Bekijk samen een of meerdere van de portretten van Onbeperkte Leiders 

op https://www.onbeperktedenkers.nl/inspiratie/onbeperkte-leiders

2. Elke deelnemer vult het self-assessment in
3. Deelnemers gaan in tweetallen in gesprek over Inclusief Leiderschap. 
a.  Waarvan ben ik me bewust geworden na het bekijken van de videoportret-

ten en het beantwoorden van de stellingen?
b.  Wat doe ik nu al goed en hoe kan ik mijn mede leidinggevenden hiermee 

inspireren?
c.  Waarin zie ik verbetermogelijkheden als het gaat over mijn inclusief  

leiderschap? En hoe kan ik dit concreet aanpakken?

onbeperktedenkers.nl

Inclusief leiderschap
Facilitatorshandleiding

https://www.onbeperktedenkers.nl/inspiratie/onbeperkte-leiders
https://rijksoverheid.onbeperktedenkers.nl/


Spelregels en tips
• Mail het self-assessment vantevoren rond
• Geef de tip om de 10 stellingen met een aantal medewerkers te bespreken.
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Stellingen Inclusief Leiderschap:
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Stelling Eens Oneens

1 In mijn team hebben we een ambitie en/of een doel gesteld  als het gaat over inclusief 
samenwerken in een divers team

2 Ik werk graag samen met mensen die van mij verschillen

3 Ik ben me bewust zijn van mijn eigen culturele waarden en (mogelijke) vooroordelen naar 
anderen toe

4 Ik bevorder en meet expliciet de mate waarin medewerkers zich thuisvoelen

5 Ik organiseer dat bij besluitvorming dat een breed scala aan perspectieven en meningen aan 
de orde zijn geweest.

6 Ik ben alert op discriminerend gedrag of een discriminerende opmerking  (micro-agressie) en 
spreek collega’s hier direct op aan

7 Ik stimuleer dat er  constructieve dialogen gevoerd worden in mijn team en dat verschil van 
mening gewaardeerd wordt

8 Ik creëer bewust extra ruimte voor minderheidsgroepen en –meningen wanneer dit nodig is

9 Ik Kan goed luisteren naar anderen, ongeacht machtsposities en afkomst en nodig teamleden 
actief uit om mee te doen

10 Ik ga regelmatig open in gesprek over mijn eigen afwegingen, oordelen en beslissingen en krijg 
daarbij ook kritische tegengeluiden
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