
Kant en klare route voor de verdiepers
Welkom bij de route voor de verdiepers! Speciaal uitgestippeld voor de teams die het thema diversiteit 
en inclusie al verkend hebben en er (enigszins) bekend mee zijn. Tijdens deze route gaan jullie inspiratie 

opdoen maar vooral ook zelf ervaren en doen. 

Hieronder vinden jullie meer informatie over alle tools die jullie onderweg tegenkomen. Klik op de link 
om naar de startpagina van een van de tools te komen en van start te gaan. En vergeet niet: het gaat 
niet om de eindbestemming maar om de reis daar naartoe. Heel veel plezier op de Onbeperkte reis!

Inclusie-routeplanner voor teams

Dialoog Onbewuste Vooroordelen1

2

Fase: 1 Verkennen
Tijdsinvestering: 3 minuten  per deelnemer teamsessie. 

Diversity of Thought
Fase: 2 Verdiepen 
Tijdsinvestering: 45 minuten ochtendsessie en nabespreking 30 minuten.  

In de inclusiedialoog Onbewuste Vooroordelen leren jullie 
elkaar 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. Via de online vragencarrousel krijgt elk teamlid om 
de beurt een vraag om te beantwoorden. Collega’s luisteren 
naar het antwoord en kunnen eventueel een verdiepende vraag 
stellen. Wees nieuwsgierig en ontdek! 

We hebben allemaal onbewuste vooroordelen. Deze vooroor-
delen 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? 
Weten jullie 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 On-
bewuste vooroordelen en kom meer te weten over elkaar.

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, jullie zullen versteld 
staan wat een dirigent jullie kan leren over inclusie en diversiteit! 
Er komen tien tips naar voren waarmee jullie tijdens de werkdag 
aan de slag kunnen. 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 jullie af?

Gedurende jouw werkdag gaan jullie bewust de inclusie- en 
diversiteitbril opzetten. Dat betekent de dingen vanuit andere 
perspectieven bekijken. Uiteindelijk zal dit leiden tot nieuwe 
creatieve ideeën en betere samenwerkingen. Jullie zijn nu echt 
next level, goed bezig!

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.
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https://www.onbeperktedenkers.nl/toolbox/live/diversity-of-thought
https://www.onbeperktedenkers.nl/toolbox/live/inclusiedialoog/onbewuste-vooroordelen/


Dialoog Samen Werken aan Inclusie
Fase: 2 Verdiepen 
Tijdsinvestering: Teamsessie van 10 minuten intro + 7,5 minuut per teamlid

gaat om inclusie. Voordat jullie als team samenkomen, bedenkt 
elk teamlid eerst wat zijn/haar persoonlijke inclusiemanifest is. 
Tijdens de inclusiedialoog nemen jullie kennis van het persoonlijke 
inclusiemanifest van alle collega’s. Wat valt jullie op? Wat is de rode 
draad die terugkomt in de verschillende manifesten? En hoe kunnen 
jullie van de persoonlijke manifesten een teammanifest maken?
Ter voorbereiding op de teamsessie formuleert elk teamlid een 
persoonlijk manifest over inclusie. Tijdens de teamsessie deelt 
iedereen zijn eigen manifest. Op basis van de rode draad van 
de persoonlijke manifesten wordt er naar een teammanifest 
toegewerkt.

Hoe inclusief is jullie team? Wat gaat er goed en waar liggen kansen 
voor verbeteringen op het gebied van diversiteit & inclusie? Vanuit 
de organisatie zijn er doelstellingen om de diversiteit & inclusie op 
de werkvloer te vergroten. Hoe kunnen jullie als team inclusie op de 
werkvloer versnellen? Wat zouden jullie doen om als team samen 
te werken aan inclusie? Welke acties zouden jullie oppakken om 
inclusie te versterken binnen het team? 
In de inclusiedialoog ‘samen werken aan inclusie’ gaan jullie als 
team aan de slag met een manifest: een soort statement over wat 
inclusie voor jullie betekent en hoe je als team inclusie wilt vergro-
ten. Waar staan wij voor en waar maken wij ons hard voor als het 
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Teamaanpak
Fase: 3 Veranderen
Tijdsinvestering: minimaal 60 minuten voor teamsessie

De online vragencarroussel helpt jullie om op interactieve en 
prikkelende wijze te komen tot een plan van aanpak langs de 3 
A’s: wat is onze Ambitie op gebied van inclusie, welke Aanpak 
kiezen we hiervoor en welke Acties zijn nodig? Houd het con-
creet en haalbaar; veel kleine stappen maken samen één grote 
stap!

Jullie zijn bijna op de eindbestemming aangekomen! Er is ver-
kend, er zijn verdiepende slagen gemaakt. Maar dat betekent 
nog niet dat er concrete acties zijn én dat er ook Actie onderno-
men wordt, met de hoofdletter A. Tijdens de Teamaanpak krijgen 
jullie antwoord op de vraag hoe jullie team het inclusie-vraagstuk 
concreet vorm gaat geven. En inclusie is een kwestie van doen! 
Als in elk team écht actie wordt ondernomen om een inclusieve 
werkomgeving te creëren, dan maken we samen het verschil! 
Dus: aan de slag!
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Optioneel: Team Challenges5
Fase: 3 Veranderen
Tijdsinvestering: flexibel

De Challenges dagen jullie uit om letterlijk ruimte te maken  
voor meer inclusiviteit en diversiteit in het team. Jullie stappen 
uit de veilige bubbel en in de ruimte (voor meer diversiteit en 
inclusiviteit)!

Nu ga je echt aan de slag als team! Dit lijkt het eindstation,  
maar nu begint het werk pas echt. Kom uit jullie comfortzone, ga 
de uitdaging aan en kom écht in actie. Zet nu die eerste stap en 
voordat jullie het weten, zijn jullie echte inclusiviteit- en diversi-
teitmasters.
 
Er staan vijf Team Challenges voor jullie klaar. Kies er eentje uit 
en start gewoon!
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https://www.onbeperktedenkers.nl/toolbox/live/inclusiedialoog/samenwerken-aan-inclusie/
https://www.onbeperktedenkers.nl/toolbox/live/teamaanpak/
https://www.onbeperktedenkers.nl/toolbox/live/team-challenges/

