
Diversity of Thought
Het is duidelijk dat inclusie bij jullie team op de kaart staat. Maar wat is de  
volgende stap? Hoe creëer je een meer inclusief en divers team? Ho, stop! 
Voordat je weer gaat nadenken hierover, probeer eerst zelf eens om een  

dagje inclusiever te werken. 

Door zelf aan de slag te gaan kom je erachter welke rol inclusie speelt bij jou, 
tijdens jouw dagelijkse werkzaamheden. Hoe doe je het nu en wat is er anders 
als je bewust probeert te kijken vanuit andere perspectieven? Misschien gaat 

er wel een wereld voor je open!

Intentie
Heel erg leuk om te weten hoe inclusief het team is, maar wat is de volgende 
stap? Dat is natuurlijk de actie-stand. Gedurende jouw werkdag ga je bewust 
de inclusie- en diversiteit-bril opzetten. Dat betekent de dingen vanuit andere 
perspectieven bekijken. Uiteindelijk zal dit leiden tot nieuwe creatieve ideeën 
en betere samenwerkingen. Je bent nu echt next level, goed bezig!

Wat ga je doen
Het gaat een ware inclusie- en diversiteits-dag worden. In de ochtend tijdens 
de start van de dag kijkt het team gezamenlijk een prikkelende presentatie. 
In deze presentatie wordt het thema inclusie en diversiteit besproken aan de 
hand van de ervaringen van een dirigent. Hoe dan? Denk je misschien. Maar 
geloof ons, je zult versteld staan wat een dirigent jou kan leren over inclusie en 
diversiteit! 
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Er komen tien tips naar voren waarmee je tijdens jouw werkdag aan de slag 
kan. In tweetallen maak je een mini-actieplan. Let’s go! Aan het eind van de 
dag ga je, ook in tweetallen, een nabespreking doen. Hoe ging het je af?

Tijdsinvestering
De ochtendsessie bestaande uit de presentatie en het maken van het actie-
plan duurt 45 minuten. De sessie op het einde van de dag duurt 30 minuten. 

Wat heb je nodig:
• Een beamer om de presentatie met vervolgens de 10 tips te kunnen laten  

zijn tijdens de ochtendsessie.
• Een (vergader)ruimte voor de ochtendsessie en de middagsessie.
• Facilitatorshandleiding voor de gespreksleider.

Voorbereiding
Zet de presentatie klaar om met het team te bekijken (voor het verkrijgen van 
de presentatie stuur een mail naar info@onbeperktedenkers.nl)

Verloop 
1. Geef een korte inleiding en uitleg, over D&I binnen jullie organisatie. Je kan 

hierbij de context gebruiken zoals hierboven omschreven is. (5 minuten)
2. Licht het doel en de werkvorm van De Diversity of Thought toe.
3. Bekijk samen met het team de presentatie en de tien tips die uit de  

presentatie voortkomen. 

Instructies tweetallen ochtendsessie
4. Maak tweetallen
5. De tweetallen reflecteren op de presentatie en de tien tips. 
6. De tweetallen bespreken de volgende vragen met elkaar om één tip uit  

te kiezen waar ze individueel mee aan de slag gaan:
a. Welke tip spreekt jou het meeste aan?
b. Hoe kan ik deze tip concreet gaan toepassen in mijn werk vandaag?
c. Wat is het voornemen, welke afspraken kan ik met mezelf maken?

7. Tijdens de werkdag gaat ieder voor zich aan de slag met de gekozen tip.
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Instructies tweetallen middagsessie
8. Maak (nieuwe) tweetallen.
9. Aan de hand van onderstaande vragen gaan de tweetallen evalueren:
 a. Welke tip heb je gekozen?
 b. Welk voornemen had je?
 c. Hoe is het gegaan?
 d. Wat heeft het je opgeleverd?
 
Reflectie in team
10. Start het reflectie/nabespreking moment en vraag wie de eerste wil vertel-

len hoe het is gegaan. Iedereen luistert naar het antwoord. Indien gewenst 
kunnen er verdiepende vragen worden gesteld door collega’s. Zorg ervoor 
dat dit niet te lang duurt, zodat iedereen aan de beurt komt.

11. Degene die een vraag heeft beantwoord, geeft de beurt door aan een col-
lega, die zijn eigen ervaringen vertelt. Zo ga je door, totdat iedereen aan de 
beurt is geweest.

Spelregels en tips
• Wees niet te streng voor jezelf. Het is niet makkelijk om te veranderen,  

je bent al heel goed bezig door bewust de tips proberen toe te passen!
• Zie het als een leerervaring en bekijk het proces in plaats van het resultaat.

Hieronder volgen de 10 tips waarmee iedereen aan de slag kan vandaag:
1. Stel de vraag: ‘Hebben we ieders geluid/mening gehoord/gezien?’ 
2. Laat vandaag iemand anders een keer jouw rol innemen.
3. Betrek vandaag een nieuw geluid bij een besluit of vraag (iemand die  

anders denkt/doet).
4. Stel deze vraag eens: “als deze samenwerking een lied zou zijn, hoe zou  

dit klinken?’
5. Geef aandacht aan boventoon (inhoud-proces) en ondertoon (relatie- 

gevoel).
6. Geef afwijkende geluiden extra de ruimte om zich te laten horen.
7. Wat is jouw favoriete muziekstijl? Hoe kun je kenmerken van deze stijl  

meer gaan toepassen?

onbeperktedenkers.nl

Diversity of Thought
Facilitatorshandleiding

https://rijksoverheid.onbeperktedenkers.nl/


onbeperktedenkers.nl

Diversity of Thought
Facilitatorshandleiding

8. Welke stem (persoon, groep of generatie) ontbreekt? Gebruik eventueel 
een lege stoel om die daarmee op te vullen. 

9. Wie laat het luidste geluid horen en wat kun je doen om uit te nodigen  
tot een betere balans?

10. Geef extra aandacht aan een veilige omgeving waardoor alle stemmen  
gehoord worden.
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