
1. Workshop 
‘Wat is diversiteit en inclusie?’

Deze workshop is voor medewerkers & managers die inzicht willen 
krijgen in diversiteit en inclusie, met name in relatie tot de 
organisatie.

4. Conflicthantering

Wat is een confl ict? Hoe onderhandelt men in confl ict omstandig-
heden? Waarom kan het escaleren en wat zijn de vaardigheden die 
je gebruikt om confl icten te hanteren? Deze cursus zal je helpen bij 
het identifi ceren van confl icthandeling modes en het omgaan met 
confl icten in verschillende contexten.

5. HR-workshop ‘Diversiteit en inclusie & 
omgaan met discriminatie’

Deze workshop is gericht op HR-beoefenaren. De focus ligt op be-
geleiding en ondersteuning in de context van diversiteit en inclusie 
in de HR Cycle van vacaturetekst tot talentmanagement en discri-
minatie. Deze cursus is eveneens goed voor managers die op de 
frontlines omgaan met dezelfde personeelszaken.

2. Business management lezing 
‘Waarom diversiteit en inclusie?’

Dit is een beknopte lezing gericht op leiders die verantwoordelijk 
zijn voor de integratie van diversiteit en inclusie op alle niveaus van 
het bedrijf.

3. Interpersoonlijke communicatie

In een diverse samenleving zijn sterke communicatie vaardigheden 
vereist om om te gaan met verschillende mensen. De basis van de 
communicatie wordt niet uitdrukkelijk onderwezen, terwijl het de 
kernfactor blijft in alle relaties. Elke situatie kan mogelijk 
verkeerd geïnterpreteerd worden en ons gedrag is hierbij een 
determinant. Deze training uitkomst is om de dynamiek van 
communicatie te begrijpen, om effectiever te communiceren en 
bewuster te worden van hoe je gedrag het beïnvloedt. We gaan in 
op onbewuste vooroordelen en de rol die deze spelen in je 
interactie met anderen.

Actief ervarend leren vormt de 
basis van de trainingen. Theorie 

ondersteunt de leer- en 
gedragsbewustwording.

Cursussen apart of  
gecombineerd 
2 dagen + intro

diversiteit en inclusie

Soms is het van belang een 
dialoog sessie vooraf te 

faciliteren of in combinatie met 
een workshop als basis van D/I 
integratie in de bedrijfscultuur.

Team dialoog

Er zijn talloze creatieve manieren om 
dialoog te stimuleren en interne 

campagnes te voeren over bepaalde 
onderwerpen rondom diversiteit en 

inclusie.

Brainstorming en 
bewustwordingsactiviteiten
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• Onze wereld – context diversiteit en 
inclusie 

• De rol van leiders
• Diversiteit dimensies – diversiteit in   

beeld 
• Inclusiviteit 
• Analytische introspectie exercise 

– in praktĳ k 
• Barrieres – diversiteit 
• Discussie 
• Wrap up

1. Workshop 
Wat is diversiteit en inclusie?

• Context diversiteit, inclusie en 
leiderschap

• Nederlandse context – interculturele   
relaties

• 2020 - so called soft skills en hoe 
belangrĳ k deze worden voor 
bedrĳ ven in de komende jaren

• Diversity in deep 
• Inclusion unpacked 
• D/I Integratie in bedrĳ fsvoering
• Persoonlĳ k verhaal – ervaring 
• Reality check & triple bottom line 

2. Business management lezing 
– Waarom diversiteit en inclusie?

• Communicatie dynamiek en theorie
• Praktĳ k voorbeelden
• De rol en bewustwording van 

emoties / theorie
• Feedback en discussie 
• Interculturele relaties en theorie 
• Casus / feedback / vragen 
• Onbewuste vooroordelen 
• Casus / feedback / vragen 

3. Interpersoonlijke 
communicatie 

• Interne refl ectie oefening 
• Confl ict dynamiek en theorie
• Praktĳ k / oefening 
• Confl ict escalatie – deescalatie 
• Feedback / praktĳ k / discussie
• Confl ict handling modes 
• Feedback en discussie 
• Op de werkvloer / teams

4. Conflicthantering

Module onderdelen



1 dag 

• Introductie – Achtergrond  D/I  
context en mensenrechten perspective  

• Socio – politieke wereld context 
• Discriminatie – verschillende vormen
• Psychosociale arbeidsbelasting    

ARBO / rol van emoties 
• Beleid inzetten van klachtenregeling   

en procedures
• Case study & stakeholder 

communication 
• Onbewuste vooroordeel en HR practice 
• Culturele intelligentie 
• Leiderschap, integriteit en 

bedrĳ fscultuur 
• Afsluiten / Acties / Vragen

(Dit is een algemeen outline die wordt 
aangepast qua behoefte en focus op de HR 
cyclus en/of discriminatie) 

5. HR Workshop diversiteit en 
inclusie & omgaan met 

discriminatie 

2 dagen

Dag 1

• Leiderschap in de wereld en    
nationale context 

• Historische perspectief CSR & / D&I 
• Diversiteit en Inclusie Unpacked 
• Bedrĳ fscultuur 
• Team dynamiek en leiderschap  
• Barrieres tegen diversiteit en inclusie 

Dag 2 

• Onbewuste vooroordelen 
• De cruciale rol van HR 
• You - leiderschap, communicatie,

confl ict modes
• Emotional and cultural intelligence /   

trust 
• Mind, body, gedrag  
• Servant leadership – Afsluiten

(Dit is een interactieve twee daagse cursus 
met veel zelf refl ectie om diversiteit en 
inclusie een mindset te maken)   

6. Inclusief  leiderschap 

Module onderdelen

Filosofi e - we zĳ n allemaal anders - dit is de kracht van diversiteit. We willen ons verder ontwikkelen, gelĳ ke kansen hebben en gelĳ kwaardig 
behandeld worden zowel professioneel als privé. We zoeken binding met elkaar ook als we dat niet hardop zeggen. We streven naar een 
veelzĳ dige samenwerking, en waar problemen ontstaan zĳ n we bereid het samen te kunnen oplossen, onze mening te laten horen, de ander 
te begrĳ pen en respecteren en daardoor inclusiviteit te bevorderen. Bewustwording van ons eigen gedrag, onze angsten, het gedrag van de 
ander en verschillende perspectieven stimuleert betere samenwerking. Als trainers zorgen we voor de verbinding tussen theorie, concepten, 
praktĳ kervaring, dialoog en refl ectie en bieden wĳ  een veilige open sfeer om optimaal te kunnen leren.


