
Aanmelden voor de activiteiten doe je op: 
www.onbeperktedenkers.nl/diversityweek

Start je Workout Onbeperkt Denken: 
Gezamenlijke start Weekly Workout Onbeperkt Denken

Onbeperkte Denkers inspiratiesessie  
voor leidinggevenden

Spetterende weekafsluiter:
Onbeperkte Denkers Online Escaperoom 

D&I Routeplanner voor teams

OD Talk LHBTI+ – Liza en Lise aan het woord 

Online lunchworkshop: 
‘Hoe sta je er voor met je oordelen?’  
Oefenen in oprecht ontmoeten

Schrijf je snel in voor deze leuke gezamenlijke aftrap!
Op deze maandagochtend starten we met een gezamenlijke  
online aftrap van 30 minuten. De eerste workout voor je brein doen 
we samen en we lichten toe hoe de rest van het programma er uit-
ziet. Vervolgens staat er iedere maandag een nieuwe Workout voor 
je klaar: van verrassende video’s en podcasts tot hersenkrakers die 
voor een eye-opener zorgen. Je krijgt in totaal 7 inspirerende  
workouts in je mailbox.

De workout is voor iedereen die open-minded wil (blijven) samen-
werken, denken en doen!

Hoe geef jij als leidinggevende ruimte aan ieders talent?  
Sta samen stil met andere leidinggevenden hoe je inclusie in je 
team kan bevorderen tijdens de Onbeperkte Denkers Diversity 
Week. Je stelt jezelf en elkaar kritische vragen over jouw inclusief 
leiderschap, nu en in de toekomst. Tijdens de bijeenkomst staat 
interactie & inspiratie centraal. 

Sluit deze week vol energie en inspiratie af. Werk Onbeperkt  
samen en ontsnap met de andere deelnemers uit deze toffe online 
Escaperoom! Per sessie is maar een beperkt aantal plekken  
beschikbaar dus wees er heel snel bij! Bij je aanmelding kan je  
opgeven voor welk tijdstip je je inschrijft. 

De route naar diversiteit en inclusie Jij wil samen met jouw team  
aan de slag met inclusie en diversiteit. Maar: hoe doe je dat? Met de 
Onbeperkte Denkers Routeplanner voor Teams  kan direct zelf aan 
de slag. Stippel je eigen route uit of kies voor de kant en klare vari-
ant. In deze bijeenkomst nemen we je mee in de mogelijkheden. 
Deze bijeenkomst is bedoeld voor leidinggevenden, HR adviseurs, 
beleidsmedewerkers en/of portefeuillehouders banenafspraak en 
D&I.

Liza Zobdeh is HR-beleidsadviseur bij het ministerie van VWS en 
dossierhouder Diversiteit en Inclusie. Ook is ze mede-oprichter van 
het regenboognetwerk ‘VWS Pride’. Dat discriminatie en uitsluiting 
voor diverse groepen mensen nog steeds aan de orde van de dag is, 
weet ze maar al te goed uit eigen ervaring. Liza: ‘Elke keer als mensen 
vragen of ik een vriend heb en ik uitleg dat ik op vrouwen val, heb ik 
een mini coming-out.’ Liza deelt haar persoonlijke verhaal en hoe zij 
met haar team en anderen binnen VWS D&I op de kaart zet.

Lise werkte tot voor kort op inhuurbasis als facilitair dienstverlener 
bij Rijkswaterstaat. Ze is een transvrouw die bij aanvang van haar 
werk bij RWS op de werkvloer ‘in de kast’ zat en als Leo in de sys-
temen stond. Lise deelt haar persoonlijke verhaal, geeft tips voor 
ondersteuning op de werkvloer en vertelt over de handreiking voor 
managers die zij samen met RWS maakte.

Vooroordelen, we weten dat we ze hebben. Hoe kun je omgaan 
met je vooroordelen en wat zijn praktische tips om wat bewuster 
stil te staan bij het onbevooroordeeld ontmoeten van collega’s?  
In deze online lunchworkshop ga je er concreet mee aan de slag!
Tijdens deze online sessie sta je stil bij je (onbewuste) vooroordelen en 
bespreken we de volgende onderwerpen: 
1. (H)erken je vooroordelen
2. Kom uit je ‘veilige’ bubbel
3. Zoek de verbinding op waarden
4. Maak ruimte voor oprecht contact  
Tijdens de bijeenkomst staat interactie & inspiratie centraal. Je zult 
dus veel met collega’s in contact zijn en elkaar ook in deze sessie 
onbevooroordeeld ontmoeten! Iedereen is welkom! 

9.00 - 9.30 uur

Dinsdag 4 oktober

12.00 – 13.30 uur

Woensdag 5 oktober

15.30 - 16.30 uur

Donderdag 6 oktober

12.30 – 14.00 & 15.00 – 16.30 uur 

Vrijdag 7 oktober

15.30 – 16.30 uur 

Maandag 10 oktober

12.00 – 13.00 uur 

Dinsdag 11 oktober

www.onbeperktedenkers.nl/diversityweek

