
Onbewuste vooroordelen
Deze handleiding geeft uitleg over de manier waarop de Inclusiedialoog  
‘Onbewuste vooroordelen’ in een team kan worden ingezet om het thema  
Diversiteit en Inclusie met elkaar te bespreken. Aan de hand van deze uitleg 
kan degene die het gespreksonderwerp leidt, het voorbereiden en de  
werkvorm begeleiden. 

Context
We hebben allemaal onbewuste vooroordelen. Deze vooroordelen ontstaan 
onder meer door je leefomgeving, je opvoeding, de normen en waarden die 
je hebt meegekregen, je vrienden, et cetera. Welk effect hebben onbewuste 
vooroordelen op hoe jij naar je collega’s kijkt? In de praktijk vullen we wat we 
niet weten zelf onbewust voor een ander in. Klopt het beeld wat jij van jouw 
collega hebt eigenlijk wel? En hoe goed ken jij je directe collega? 

In de inclusiedialoog Onbewuste vooroordelen leren jullie elkaar als collega’s 
beter kennen. Met behulp van de vragencarrousel krijgt elke deelnemer een 
vraag. Deze vragen gaan over persoonlijke ervaringen, jouw kijk op de wereld, 
drijfveren en over diversiteit & inclusie. 

Weet je dat je door meer te leren en weten van anderen én door nieuwsgierig 
te zijn je eigen onbewuste vooroordelen kan verminderen? Ga samen aan de 
slag met de inclusiedialoog Onbewuste vooroordelen en kom meer te weten 
over elkaar.

Doel
Het beter leren kennen van elkaar waardoor onbewuste vooroordelen vermin-
deren en wederzijds begrip vergroot wordt.
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Beschrijving werkvorm
Via een online vragencarroussel via de website van Onbeperkte Denkers krijgt 
elk teamlid om de beurt een vraag om te beantwoorden. Collega’s luisteren 
naar het antwoord en kunnen eventueel een verdiepende vraag stellen.   

Tijdsduur
De tijdsduur is afhankelijk van het aantal deelnemers. Bij 10 deelnemers zal dit 
ongeveer 30 minuten zijn. De werkvorm kan makkelijk worden uitgebreid in 
de tijd, bijvoorbeeld door meer ruimte te geven voor vervolgvragen of twee 
vragenrondes te doen.

Voorbereiding
Zet de online vragencarroussel klaar op een beamer (of eventueel laptop) 
voor tijdens het overleg.

Verloop

1.  Geef een korte inleiding en uitleg, over D&I binnen jullie organisatie en het
onderwerp vooroordelen. Je kan hierbij de context gebruiken zoals hierbo-
ven omschreven is. (5 minuten)

2. Licht het doel en de werkvorm van de Inclusiedialoog toe.
3.  Start de vragencarroussel en vraag wie deze eerste vraag wil beantwoor-

den. Iedereen luistert naar het antwoord. Indien gewenst kunnen er ver-
diepende vragen worden gesteld door collega’s. Zorg ervoor dat dit niet te
lang duurt, zodat iedereen aan de beurt komt.

4.  Degene die een vraag heeft beantwoord, geeft de beurt door aan een col-
lega, die de volgende vraag van de vragencarroussel beantwoord. Zo ga je
door, totdat iedereen aan de beurt is geweest.

5.  Sluit de Inclusiedialoog af door kort met elkaar te reflecteren wat dit ge-
sprek heeft opgeleverd.

Spelregels en tips
• Laat elkaar uitspreken
• Wees nieuwsgierig
• Stel open vervolgvragen zonder oordeel
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1. Wat betekent het voor jou om Nederlander te zijn?
2. Welke rol speelt werk in jouw leven?
3. Wanneer ben jij bewust geworden van etnische verschillen?
4. Waar komt jouw voornaam vandaan?
5.  Hoe verschillend zijn (of waren) jouw inzichten of gedachten

dan die van jouw ouders.
6. Welk talent breng jij mee in het team?
7. Hoe divers ben jij?
8. Van wie wil jij meer leren uit het team? (aanwezigen)
9.  Wat betekent inclusie voor jou? Op welke manier kun jij

zelf zorgen voor meer inclusie in het team?
10. In welke situatie merk je dat je niet volledig jezelf durft te zijn?
11. Wat verwacht niemand van jou?
12. Welk vooroordeel kunnen anderen van jou hebben?
13.  Iedereen heeft vooroordelen. Kun je een voorbeeld delen van

een situatie waarin jouw vooroordelen over een ander niet
bleken te kloppen?

14. Hoe zorg jij ervoor dat niemand zich buiten- of uitgesloten voelt?
15.  Heeft jouw culturele achtergrond invloed op de verwachtingen

van je team en leidinggevende?
16.  Met welke godsdienst heb je in je dagelijks leven het

meest te maken?
17. Welke beroepen zijn er in jouw familie?
18. Is er sprake van leeftijdsverschillen in jouw vriendenkring?
19. Wat maakt jou anders dan jouw directe collega’s?
20.  Hoe divers is jouw sociale omgeving (denk bijv. aan gender,

leeftijd, geloof, etniciteit, etc.)

Hieronder volgt een beeld van de vragen in de vragencarroussel. Door de on-
line vragencarroussel te gebruiken, komen de vragen in willekeurige volgorde 
voorbij.
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