
 

Workshop diversiteit en 

inclusie 
 

Inleiding 
 

De rapporten ‘Werk aan Uitvoering’, ‘Ongekend 

onrecht’ en ‘Klem tussen balie en beleid’ geven aan dat 

er meer aandacht moet zijn voor goede 

randvoorwaarden en voor de menselijke maat, zodat 

burgers niet meer in de knel komen en de 

dienstverlening krijgen die ze mogen verwachten. Door 

de maatschappelijke roep om meer menselijke maat is 

er wel meer aandacht nodig voor het vakmanschap van 

professionals. 

 

De menselijke maat betekent ook dat je inhoudt geeft 

aan begrippen als diversiteit als inclusie. Dit kan vanuit 

je functie als leidinggevende, beleidsmedewerker, re-

integratieconsulent of medewerker HRM. Het 

vormgeven van deze begrippen een organisatie is een 

langdurige proces, waarbij we graag adviseren. Deze 

workshop is een eerste verkenning en biedt handvatten 

om concreet aan de slag te gaan binnen je functie en/of 

als organisatie.  

 

Doelgroep 
De Workshop diversiteit en inclusie is bestemd voor 

een ieder die uit hoofde van zijn functie te maken heeft 

en/of vormgeeft aan processen om diversiteit en 

inclusie binnen de organisatie in te bedden of voor 

professionals die zicht meer bewust willen zijn over de 

gevolgen van een verhoogd diversiteits-/inclusiestreven 

in het eigen handelen. 

 

Leervorm 
De opleiding wordt verzorgd door twee trainers die al 

jarenlang ervaringen hebben met het vormgeven en 

implementeren van processen rondom diversiteit en 

inclusie binnen overheidsorganisatie. 

 

Doel 

Het doel van de workshop is om kennis, bewustwording 

(van de werking van het brein en unconscious bias) en 

draagvlak te creëren voor meer diversiteit en inclusie in 

de organisatie. De workshop verzorgen we op een 

open, interactieve en verbindende wijze. Met een 

beproefde mix van oefeningen, onderzoeksresultaten 

en visualisaties maken we het onderwerp actueel en 

van iedereen. Als deelnemers ga je plenair en in 

subgroepen op een veilige maar effectieve wijze 

uitwisselen wat het onderwerp voor jou en je 

organisatie betekent en wat de meerwaarde is. Ook ga 

je samen verkennen welke eerste stappen je al zou 

kunnen zetten. Effectief leren doe je immers door zelf 

concreet aan de slag te gaan met de dagelijkse praktijk. 

 

Blended learning  

Bender gelooft in de kracht van klassikaal onderwijs, of 

dit nu fysiek of online is. Onderlinge interactie en 

discussie is essentieel voor een goede 

kennisoverdracht en het aanreiken van vaardigheden. 

We zetten hierbij heel gericht instrumenten in als e-

learning, webinars, podcasts en webspecials (korte 

online verdiepingssessies). Deze training wordt, gelet 

op de benodigde interactie om optimale 

kennisoverdracht te garanderen, in beginsel in fysieke 

vorm verzorgd. Mocht dat door nieuwe 

coronamaatregelen niet mogelijk zijn, dan beschikken 

we over de Bender Studio. 

 

De Bender Studio  

Bender heeft op haar locatie in Utrecht een eigen studio 

met professionele video- en audioapparatuur. Hiermee 

wordt een maximale beeld- en geluidskwaliteit van 

iedere training gegarandeerd. Om tot een optimale 

digitale didactiek te komen van onze online trainingen 

hanteren wij de volgende uitgangspunten:  

1. Bender gelooft in afwisseling in leervormen om tot 

het maximale leerrendement te komen. Bender 

hanteert in iedere webinar: video’s, kleine clipjes in 

meerkeuze vragen, break-out sessies, live 

chatsessies. Door de hoogwaardige kwaliteit van 

de hardware (video en audio) en software is 

Bender in staat tot een professioneel, afwisselend 

en soepele online training te komen.  

2. Onze webinars zijn sterk afgestemd op de praktijk 

van de professional. Bender gelooft in de 

combinatie van gerichte kennisoverdracht en het 

aanreiken van effectieve vaardigheden, het in de 

praktijk toepassen en het terug kunnen kijken van 

de eigen prestatie. De inzet van video acht Bender 

hierin essentieel. Met inachtneming van privacy 

van deelnemers, is het altijd mogelijk om de 

integrale webinar terug te zien in de beveiligde 

omgeving van de Bender Academie.  

 

Groepsgrootte  

In het kader van optimale kennisoverdracht gaat de 

Bender Academie uit van maximaal 16 deelnemers. Dit 

geldt ook voor de webinars, daar de praktijk inmiddels 

heeft uitgewezen dat een grotere groep juist online niet 

effectief is. 

 

 



 

Programma 
Tijdens de workshop wordt aandacht besteedt aan de 

volgende onderwerpen: 

• Wat houden de begrippen “diversiteit” en 

“inclusie” in? Hebben we het over hetzelfde? 

• De aangetoonde meerwaarde van diversiteit 

en inclusie in organisaties. 

• Het beantwoorden van de vraag waarom 

diversiteit en inclusie voor jouw organisatie 

van belang is. 

• Het ontdekken van belemmerende factoren 

zoals de stereotyperende werking van het 

brein. 

• Je bewust worden van diverse vormen van 

onbewuste vooroordelen (unconscious bias) 

en hoe je deze kunt leren doorbreken. 

• Hoe ga je met het onderwerp concreet aan de 

slag? Hoe bepaal je een startpunt en zorg je 

voor het nodige draagvlak? 

 

Resultaat 
Na afloop ben je op de hoogte van de basistheorie 

omtrent diversiteit en inclusie en kun je deze kennis 

effectief introduceren in je organisatie. De deelnemer 

ontvangt een bewijs van deelname. 

 

Data 
De training duurt één dagdeel. 

 

Studiekosten 
De kosten voor de cursus (zie website) zijn vrij van btw 

en inclusief lesmateriaal en (bij fysieke cursusdagen) 

koffie/thee/frisdrank en lunchbuffet. 

 

Informatie en advies 
Wil je meer weten? Wil jij je inschrijven? Of wil je eerst 

advies? Voor meer informatie kan je contact met ons 

opnemen. Onze opleidingsadviseur geeft een advies 

op maat, passend bij jouw situatie. Je bereikt ons via 

telefoonnummer (030) 767 00 16 of door een mail te 

sturen naar academie@bendergroep.nl. 

 

 


