
Werk maken van diversiteit en inclusie:
hoe doe je dat? 
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Werk maken van diversiteit en 
inclusie: hoe doe je dat? 

Diversiteit en inclusie zijn ontzettend actueel. Steeds meer 
zorgorganisaties zien het belang van dit thema (‘We leven in een 
samenleving waar diversiteit vaker de norm, dan de uitzondering 
is’ | ActiZ en ‘Dit levert inzetten op inclusie en diversiteit op’ | 
Vilans). Maar hoe ze er precies werk van kunnen maken weten ze 
vaak niet. Loop jij hier ook tegenaan? In deze publicatie delen we 
onze ervaringen, bevindingen én concrete tools zodat je aan de 
slag kunt met diversiteit en inclusie in jouw zorgorganisatie.

Vijf zorgorganisaties - Cordaan, NoordWestVeluwe, ZuidOostZorg, 
Mijzo, AxionContinu - en Vilans zijn in vijf leerateliers aan de slag 
gegaan met de vraag: hoe kun je werk maken van diversiteit en 
inclusie in je zorgorganisatie? We leerden en experimenteerden 
met elkaar en we reflecteerden samen op bevindingen. Dat leverde 
veel inspiratie op. En het gaf ons meer inzicht in welke acties kans 
op succes hebben en welke hulpmiddelen hierbij ondersteunend 
kunnen zijn.

“We leerden en experimenteerden met elkaar 
en we reflecteerden samen op bevindingen. Dat 

leverde veel inspiratie op.”

INTRODUCTIE
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2. Wat is jouw perspectief op diversiteit? 
Elk mens is uniek. Hoe je de wereld ervaart is voor iedereen anders. 
Jouw perspectief op de wereld wordt gevormd door waar je geboren 
bent, je opleidingsniveau, status, kleur, geaardheid et cetera.  Al deze 
dingen beïnvloeden jouw kijk op de wereld én ze beïnvloeden hoe 
anderen naar jou kijken. Dit begrip noemen we  ‘intersectionaliteit’. 
In deze video wordt het begrip intersectionaliteit uitgelegd.

Wanneer je aan de slag gaat met diversiteit ligt er een risico op de loer. 
Namelijk dat je mensen die ‘anders zijn dan de meerderheid’ vooral 
aanspreekt op het aspect dat hen onderscheidt. Een intersectionele 
benadering kan helpen. Omdat het je inzicht geeft in welke invloed 

VIER VRAGEN VOORDAT JE AAN DE SLAG GAAT

1. Diversiteit en inclusie: waar hebben we het eigenlijk over? 
Diversiteit gaat over verschillen. Inclusie gaat over hoe je met die 
verschillen omgaat. Het een kan niet zonder het ander. Heb je alleen 
aandacht voor méér diversiteit in je organisatie en niet voor het 
verbeteren van inclusie? Dan is de kans groot dat er gedoe komt. Of 
dat mensen snel weer vertrekken. 

Inclusie gaat over acceptatie en waardering van verschil. Het gaat 
ook over de vraag wie invloed mag uitoefenen. Trap niet in de 
volgende valkuil: zeggen dat je verschillen waardeert en vervolgens 
alles doen om te zorgen dat mensen zich zo snel mogelijk aanpassen 
aan de norm. Onderzoek daarom wat de norm is in je organisatie: 
wat is gewoon voor ons? Word je hier bewust van. Bedenk ook 
hoe je dit bespreekbaar kunt maken en welke ruimte er is om te 
veranderen. Zodat je aan een inclusieve organisatiecultuur kunt 
werken. 

Naast diversiteit en inclusie is ook gelijkwaardigheid belangrijk. 
Gelijkwaardigheid gaat over gelijke kansen. En over het besef dat 
niet iedereen gelijk is. Soms moet je iets anders doen om mensen 
gelijke kansen te bieden. Barrières wegnemen bijvoorbeeld. Zie de 
illustratie hiernaast. 

Figuur 1. Gelijkheid versus rechtvaardigheid (Interaction Institute for Social Change, Angus 
Maguire. 2016)
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https://www.youtube.com/watch?v=gVeF2B7zCCw
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identiteitsaspecten en ervaringen hebben op hoe je naar de wereld 
kijkt. En dat dit invloed heeft op hoe er naar je gekeken wordt. 
Een intersectionele benadering helpt je ook begrijpen hoe in- en 
uitsluitingsmechanismen werken.     

3. Ben je bereid om in de spiegel te kijken?
Diversiteit begint bij jezelf. Diversiteit en inclusie gaan niet over 
zorgen dat de ander net zo wordt als wij. Daarom moet je bereid 
zijn je eigen aannames te onderzoeken. En bereid zijn om mee te 
bewegen. Benader je diversiteit vanuit goede bedoelingen? Dan 
loop je het risico om in een valkuil te trappen: de valkuil van juist 
niet vanuit gelijkwaardigheid handelen, maar vanuit de wens om 
de ander te helpen. Dan blijft degene die geholpen moet worden 
ondergeschikt. Goede bedoelingen zijn dus niet genoeg. Werken 
aan diversiteit vraagt dat je ook kritisch durft te kijken naar je eigen 
(onbewuste) aannames en positie.1 

4. Hoe pak je het proces aan? 
Werk maken van diversiteit en inclusie gaat de hele organisatie 
aan. Er is geen toverformule waarmee je de organisatie in een paar 
stappen verandert. Het is een continu proces, dat uit verschillende 
fases bestaat. 

Werk maken van diversiteit en inclusie vraagt ook om 
zorgvuldigheid. Het is een proces van uitproberen, reflecteren en 
leren. Denk goed na over timing. Boek vooruitgang door de juiste 
mensen op het juiste moment te betrekken.  

Houd overzicht door per fase in kaart te brengen welke mensen 
belangrijk zijn. Kijk welke mensen en welke expertise of 
ondersteuning per fase nodig is. En creëer tijd en ruimte om anderen 
actief onderdeel te laten worden van het veranderproces.  

Klik hieronder  voor een visuele weergave die je kan helpen om 
overzicht over het proces te houden. 

Proces in beeld >

1. Zie hierover ook het boek: De Inclusiemarathon, door Kauthar Bouchallikht en Zoë 
Papaikonomou (2021), uitgeverij Amsterdam University Press. 
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Aan de slag! 

En nu aan de slag. Diversiteit en inclusie in je organisatie op de 
agenda krijgen is een zoektocht met veel vragen. Zoals in elk 
veranderproces is er geen toverformule naar succes, maar je kunt 
wel stappen zetten om de verandering op gang te brengen. Hier 
delen we de belangrijkste vragen uit de leerateliers. En natuurlijk 
ook de inzichten, tips en tools waarmee je zelf aan de slag kunt! 

De vragen en onze voorlopige antwoorden dienen ter inspiratie. 
Ze zijn het  resultaat van onze eigen zoektocht en die van de 
organisaties die meegedaan hebben met de leerateliers. Door onze 
ervaringen te delen hopen we je te inspireren om zelf aan de slag 
te gaan. We zijn geïnteresseerd om ook jullie ervaringen te horen! 
Deel je ervaring via diversiteiteninclusie@vilans.nl. Zo dragen we 
bij aan meer inzicht in wat werkt en hoe je praktisch aan de slag 
kunt met diversiteit en inclusie in de zorgorganisatie. 

Aan de slag >

8 veel gestelde
vragen
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1. HOE BRENG IK MIJN DROOM OVER? 
    VISUALISEER DE TOEKOMST   

Verandering begint met een gevoel van urgentie. Met een wens om 
te verbeteren. Er is geen routekaart naar succes, het is pionieren. 
Stap één is om anderen te motiveren om mee te doen. Dat lukt het 
best met een positief toekomstperspectief. Droom daarom groot en 
bedenk wat je op de lange termijn wilt bereiken. Visualiseer hoe je 
wilt dat je organisatie er in de toekomst uitziet. Focus daarbij op een 
ideaalbeeld en laat je nog niet te veel afleiden door wat realistisch 
is en/of wat beperkende factoren kunnen zijn. Vermijd het gebruik 
van abstracte termen. Let op dat je een positief perspectief schetst, 
zodat je jezelf en anderen enthousiasmeert. Als je de nadruk legt op 
wat er nu (nog) niet goed gaat kan er weerstand ontstaan. 
 
Hulpmiddelen om te visualiseren hoe je organisatie eruit kán zien:  

1. Moonshot thinking >

2. “I like, I wish, what if..” >
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2. HOE ZORG JE VOOR DRAAGVLAK BIJ HET BESTUUR?
    AMBITIES GEZAMENLIJK VORMGEVEN

Werk maken van diversiteit en inclusie vraagt om visie en 
aansturing. Ga daarom in een vroeg stadium in gesprek met 
besluitvormers in de organisatie. Afhankelijk van de grootte 
van je organisatie kan dit een bestuurder, directeur, manager of 
afdelingshoofd zijn.  Doel is om een gezamenlijke droom en ambitie 
vorm te geven voor de organisatie. Neem besluitvormers mee door 
ze te laten ervaren waarom het thema belangrijk is én aandacht 
en actie verdient. Gebruik bijvoorbeeld verhalen van collega’s 
of hulpmiddelen over bewustwording (vraag 5). Ondersteun de 
verhalen met kwantitatieve gegevens.   

Sluit de ambitie aan bij wat belangrijk is voor de organisatie? 
Ga in gesprek over de motivatie voor verandering. Bijvoorbeeld 
een betere verbinding met de diversiteit aan zorgvragen van 
(toekomstige) cliënten. Of de wens om de organisatie neer te zetten 
als aantrekkelijke werkgever voor iedereen. Probeer daarbij niet 
alleen in abstracte termen over diversiteit en inclusie te spreken, 
maar geef de begrippen inhoud voor jullie eigen organisatie. Wat 
is onze invulling van diversiteit en inclusie? En wat betekent dat 
voor onze dienstverlening en voor onze interne bedrijfsvoering? 
Op basis van dit gesprek kun je gezamenlijk de ambitie vormgeven. 

Maak vervolgens duidelijke afspraken over hoeveel tijd en budget 
er nodig is om aan de slag te gaan met de veranderwens. Bespreek 

3. Vier motieven >

ook op welke manier het bestuur betrokken is bij het doorlopende 
veranderproces en hoe zij de ambitie gaan uitdragen binnen de 
organisatie. 

Blijf met elkaar in gesprek over de ambitie en voortgang. Tijdens 
de volgende fases van het proces krijg je nieuwe inzichten en input. 
Schroom niet om de ambitie en plannen dan bij te stellen als dat 
nodig is.     

Hulpmiddel om zicht te krijgen op wat belangrijk is voor de 
organisatie:

AAN DE SLAG!
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3. HOE BEGIN JE? 
    MAAK HET CONCREET 

Na het dromen volgt actie. Dat vraagt om concrete stappen. Maar 
waar begin je? Wat wordt de eerste stap?  

Begin klein. Stel een behapbaar korte termijndoel op. Bijvoorbeeld 
wat je binnen een half jaar wilt bereiken. Bedenk wie je wilt 
betrekken en wie je nodig hebt in de verschillende fases van het 
proces. Zorg ervoor dat deze personen goed aangehaakt zijn en op 
de hoogte gehouden worden van de voortgang. Besef dat er geen 
routekaart naar succes is, maar probeer te leren van het uitproberen. 
Laat je inspireren door anderen en door de stappen die we in deze 
publicatie beschrijven. 
Kies steeds wat bij jou en je organisatie past en pas dit gedurende het 
proces zo nodig aan.

Het beginnen is vaak het moeilijkste, maar ook het belangrijkste. 
Dus zorg ervoor dat de eerste stap niet te groot is en je verwachtingen 
niet te hoog. Bespreek welke concrete taken en acties elke betrokkene 
vanaf morgen kan gaan doen om dichter bij het doel te komen. Een 
van de eerste stappen is logischerwijs om in kaart te brengen hoe de 
organisatie er voor staat in relatie tot de ambitie (zie ook vraag 4).  
De informatie die je ophaalt geeft input om weer nieuwe stappen te 
formuleren en daarmee aan de slag te gaan. 

Hulpmiddel om concreet te maken wie en wat er nodig is om het 

4. Reiscanvas >

doel te bereiken én om tussendoor als monitoringsinstrument te 
gebruiken (levend document): 
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4. WAT GEBEURT ER ALLEMAAL AL?
    GA OP ONDERZOEK UIT

Een van de eerste stappen is om in kaart te brengen hoe de 
organisatie er voor staat in relatie tot de ambitie. Inventariseer wat 
er al gebeurt op het thema diversiteit en welke plek het momenteel 
heeft in de organisatie. Hoe beleven collega’s diversiteit? Welke 
vragen, wensen en ideeën leven er? Wat gebeurt er al waarbij je kunt 
aansluiten en met wie kun je eventueel samenwerken? Neem in je 
onderzoek zowel kwantitatieve gegevens mee, als ervaringen van 
collega’s.  De uitkomsten uit je onderzoek geven input die je kunt 
gebruiken om vervolgstappen vorm te geven. En wellicht komen er 
ook initiatieven naar boven waar je op voort kunt bouwen.  

Ga ook buiten je eigen organisatie op onderzoek uit. Het werkveld 
diversiteit en inclusie is erg in ontwikkeling. Anderen zijn ook 
zoekende naar “antwoorden” en dragen hier op verschillende 
manieren en vanuit verschillende perspectieven aan bij. Verdiep je 
in wat er gebeurt in de samenleving en in de debatten die er spelen. 
Zodat je je bewust bent van de complexiteit en zorgvuldig kunt zijn. 

5. Brievenbus >

Hulpmiddelen om op onderzoek uit te gaan in je eigen organisatie: 

6. Associatiekaartjes >

7. Audit Diversiteit >

8. Verhalenwand >
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5. HOE ZORG IK VOOR DRAAGVLAK BIJ COLLEGA’S? 
    BEWUSTWORDING IS HET SLEUTELWOORD 

Diversiteit gaat over zichtbare en onzichtbare verschillen. Inclusie 
gaat over hoe we met deze verschillen omgaan. Zodat iedereen 
erbij hoort en kan meedoen en meebeslissen. Daarvoor is eerst 
bewustwording van de verschillen nodig. Ook en juíst wanneer je 
ze zelf niet ziet of ervaart. Diversiteit is niet alleen een thema voor 
minderheidsgroepen of mensen die ‘anders zijn dan de mainstream’. 
Het raakt iedereen. 

Zorg er daarom voor dat je werkt aan bewustwording van eigen 
aannames en blinde vlekken door actief te luisteren naar andere 
ervaringen en meningen. Dit geeft je ook een beeld van hoe divers je 
organisatie al is. Nodig uit tot reflectie door verhalen en voorbeelden 
te delen. Met kleine acties en met behulp van boeken en films kun je 
mensen prikkelen en bewustwording op gang brengen. 

9. Boekenreis estafette >

Hulpmiddelen om bewustwording op gang te brengen:

10. Audiofragment >

11. Raadsel chirurg >

12. Filmpjes >

13. Kalender feestdagen >

14. Comedy fragmenten >

15. Speelfilms >

16. Diversiteitskaarten >
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6. HOE KOM JE VAN BEWUSTWORDING TOT VERANDERING?  
    ZOEK DE VERDIEPING OP IN GESPREK 

De onderzoeks- en bewustwordingsfase leveren veel informatie en 
inzicht op over hoe diversiteit leeft in de organisatie. In deze fase 
zoek je de verdieping op. Creëer ruimte voor het goede (en soms 
ongemakkelijke) gesprek. Doe dit in kleiner verband, bijvoorbeeld 
per team of per afdeling. Verken met elkaar wat de betekenis van 
een inzicht of ervaring voor mensen is. Vraag door welke dingen 
in de organisatie eraan bijdragen dat collega’s zich juist niet of juist 
wel geïncludeerd voelen. Probeer daarbij echt tot de kern te komen 
en zorg voor tijd om te reflecteren op wat er gedeeld wordt. 

De gesprekken geven input om concrete prioriteiten voor 
verandering te formuleren. Dit kunnen kleine dingen zijn die 
mensen zelf kunnen doen. Of dingen die op organisatieniveau 
opgepakt kunnen worden. Het is aan te raden om ook HR adviseurs, 
managers en directie deel te laten nemen aan de gesprekken. Zodat 
het gelijkwaardige gesprekken zijn. En zodat iedereen vanuit zijn 
eigen rol concrete opvolging kan geven aan dingen die naar boven 
komen tijdens de gesprekken.   

HANDVATTEN VOOR HET BEGELEIDEN VAN EEN GOED GESPREK: 
Stel tijdens een overleg regelmatig de vraag: heeft er nog 
iemand een heel ander idee? Of wat zien we misschien over 
het hoofd? Op die manier creëer je ruimte voor verschillende 
perspectieven. 

Voor veel meer tips en werkvormen voor een goed gesprek: 
• Hoe voer je een goed gesprek?
• Werkboek goed in gesprek

https://www.zorgvoorbeter.nl/communiceren-in-de-zorg/materialen
https://www.zorgvoorbeter.nl/zorgvoorbeter/media/documents/thema/goed-in-gesprek/werkboek-goed-in-gesprek.pdf
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WIE BEGELEIDT DEZE GESPREKKEN?
Een goede, ervaren en onafhankelijke gespreksleider is wenselijk 
bij dit soort gesprekken. Je kunt overwegen om externe 
procesbegeleiders in te roepen. Tijdens de onderzoeks- en 
bewustwordingsfase komen vaak ambassadeurs naar boven. 
Mensen die diversiteit en inclusie belangrijk vinden en zich er voor 
in willen zetten.  Die enthousiaste ambassadeurs kunnen je helpen 
om de beweging verder te brengen. Zorg wel dat ambassadeurs de 
juiste competenties hebben om gesprekken te begeleiden. Overweeg 
om de gesprekken in duo’s te begeleiden zodat je elkaar kunt helpen 
en kunt inspelen op wat er gebeurt. 

WAT ALS JE TE MAKEN KRIJGT MET VOOROORDELEN OF DISCRIMINATIE? 
Discriminatie is een moeilijk onderwerp. Het gesprek er over 
voeren is ingewikkeld voor alle betrokkenen. In 2021 is een 
verkennend onderzoek naar discriminatie en vooroordelen 
in de zorg gedaan. In dit rapport lees je de belangrijkste 
aanbevelingen om hier mee om te gaan. 

16. Diversiteitskaarten >

Hulpmiddelen:  

https://www.kis.nl/artikel/hoe-pak-je-racisme-de-zorg-aan
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7. HOE GA JE OM MET WEERSTAND?
    GA CONFRONTATIE NIET UIT DE WEG, MAAR VOED HET NIET 

Elk veranderproces kent pieken en dalen. Er zullen hoogtepunten 
en tegenvallers zijn, stapjes vooruit en soms een stapje terug. Wees 
je hier bewust van en laat je er niet door uit het veld slaan. Echte 
verandering heeft tijd nodig en is eigenlijk nooit ‘af’. Neem de tijd 
om te reflecteren op tegenslagen zodat je hiervan kunt leren en het 
proces zo nodig bij kunt sturen. Zorg dat je een club mensen om je 
heen hebt die je kunnen steunen als het tegenzit en die je kunnen 
motiveren om weer verder te gaan.  

In elk proces kom je mensen tegen die echt niet willen (werken aan) 
veranderen. Focus daar niet te veel op, besteed je aandacht liever aan 
de grote groep. Probeer wel te achterhalen wat achter de weerstand 
zit, hier kun je van leren. Soms uiten mensen weerstand vanuit 
angst of onzekerheid. Deze zorgen kan je soms verminderen door 
ze mee te nemen in het proces. Realiseer je ook: zonder wrijving 
geen glans, soms is er wat schuring nodig om beweging op gang te 
brengen. 

Tools:

Zorgvoorbeter.nl >

https://www.zorgvoorbeter.nl/communiceren-in-de-zorg/lastige-gesprekken/weerstand
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8. HOE BORG JE DE INGEZETTE VERANDERING?
    EN NU VASTHOUDEN!

Als je de verandering binnen je organisatie ingezet hebt, is het goed 
om diversiteit en inclusie op meerdere plekken te borgen. Dit doe 
je door het onderdeel van het dagelijks werk te maken. Zo zorg je 
dat het een punt op ieders agenda blijft.  Zorg dat mensen met 
vragen ergens terecht kunnen, bijvoorbeeld door ambassadeurs in 
te zetten of intervisie- of casuïstiekbesprekingen rond het thema te 
organiseren. Zorg ook voor een diversiteitsteam dat het proces blijft 
volgen en stimuleren. Door regelmatig mensen te laten rouleren in 
deze groep ontstaat ruimte voor nieuwe inzichten.  

Blijf het thema diversiteit en inclusie onder de aandacht brengen. 
Deel successen, maak het zichtbaar. Zorg dat (nieuwe) collega’s 
bekend raken met het thema door het onderdeel te maken van het 
inwerkprogramma.  

Tip: Reflecteer en evalueer regelmatig op hoe het gaat. Wat gaat er 
goed en wat kan beter? Ben je tevreden met de resultaten? Waarom 
wel of niet? Zijn er aandachtspunten voor het volgende jaar? Is 
er ergens extra ondersteuning nodig? Pas zo nodig je doel en je 
concrete acties aan, zodat ze bij jouw organisatie passen. Wees blij 
met elke stap vooruit en deel dit om anderen te inspireren! 

Hulpmiddel: 

4. Reiscanvas >
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2. “I like, I wish, what if..” >

1. Moonshot thinking >

3. Vier motieven >

4. Reiscanvas >

5. Brievenbus >

6. Associatiekaartjes >

7. Audit Diversiteit >

8. Verhalenwand >

9. Boekenreis estafette >

10. Audiofragment >

11. Raadsel chirurg >

12. Filmpjes >

13. Kalender feestdagen >

14. Comedy fragmenten >

15. Speelfilms >

16. Diversiteitskaarten >



STAPPEN

Stap 1
Leg de metafoor van moonshot thinking uit. Voordat Neil Armstrong in 1969 de grote, onmogelijk lijkende 
droom waar maakte en voet op de maan zette, waren er heel veel andere stappen te nemen. Er moest groots 
worden gedacht. Voorbij de bestaande mogelijkheden. Jullie gaan ook aan de slag met de toekomst voor 
jullie zorgorganisatie. Hoe willen jij en je collega’s dat jullie zorgorganisatie eruit ziet in de toekomst? Geef de 
volgende tips mee: 

• Tip 1: Let op dat je een positief perspectief schetst zodat je jezelf en anderen enthousiasmeert. 
• Tip 2: Geef alleen antwoord op wát je wilt gaan bereiken en nog niet hoe. 
• Tip 3: Houd (nog) geen rekening met bestaande mogelijkheden en oplossingen, dit zijn beperkende factoren voor de 

creativiteit. Je herkent ze aan woorden als ‘mits, behalve, wanneer, zodra etc.’.

• Tip 4: Vergroot de droom echt uit, desnoods in stapjes door te bedenken wat nóg mooier, beter, innovatiever is.  

Stap 2
Laat iedereen voor zich de volgende zin af maken met betrekking tot diversiteit en inclusie in de organisatie. 
‘Hoe mooi zou het zijn als…’

Stap 3
Maak de droom groter door te denken aan een verdere toekomst, bijvoorbeeld over 20 jaar.

Moonshot thinking
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TOOL 1: Moonshot thinking

Tip (bij stap 2):
Gebruik de volgende hulpvragen om tot de 
ultieme toekomstdroom te komen:

• Hoe werken jullie in die toekomst 
samen als team?

• Hoe communiceren jullie?
• Wie bepaalt de norm?
• Wie maakt de definitieve beslissing?
• Hoe ziet jullie cliëntenbestand eruit?



“Het is leuk om te zien hoe de ideeën steeds 
futuristischer en creatiever worden, daardoor krijg 

je zin om aan de slag te gaan!” 
- Vilans collega -

PRAKTISCHE INFO

Doel
Een grote en innovatieve droom/visie visualiseren zonder je te laten beperken door realistische en 
bestaande mogelijkheden en oplossingen. 

Resultaat
Een gedeelde grote droom/visie helpt richting te geven aan de komende jaren en motiveert 
verandering.

Vorm
Visualisatie oefening. 

Wanneer en met wie gebruik je dit?
In de beginfase van een veranderproces. Door diversiteits- ambassadeurs/kartrekkers, directie en 
managers om in klein groepsverband een lange termijn visie te vormen. 

Benodigdheden
Vellen papier of post-its.
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TOOL 1: Moonshot thinking



STAPPEN

Stap 1
Iedereen schrijft voor zichzelf drie zinnen op die gaan over diversiteit en inclusie binnen jullie organisatie. De 
zinnen beginnen met:

• Ik vind het leuk/goed/positief dat…. (reflectie huidige situatie)
• Ik zou graag willen dat… (korte termijn verbeterpunt)
• Wat als… (langere termijn droom)

Bijvoorbeeld:
• Ik vind het positief dat er steeds meer draagvlak ontstaat voor meer diversiteit in onze organisatie.
• Ik zou graag willen dat we casuïstiek besprekingen en team overleggen altijd vanuit verschillende perspectieven 

bekijken.
• Wat als ons medewerkersbestand een representatieve afspiegeling wordt van de samenleving waarin we ons 

bevinden?

Stap 2
Ga in gesprek met elkaar over de stellingen en zoek uit wat jullie gemeenschappelijke ‘wat als’ droom is. 

Stap 3
Neem de uitkomsten van dit gesprek mee naar een volgende fase. Zodat je met elkaar kunt afspreken hoe je er 
voor gaat zorgen dat de gemeenschappelijke droom realiteit wordt. 

‘I like’, ‘I wish’, ‘what if’
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TOOL 2: I like, I wish, what if



“Het prikkelt me, om te zien dat er steeds meer 
mensen met het onderwerp bezig willen gaan. Ik 

heb niet meer het gevoel alleen te zijn.”
- Deelnemer leernetwerk -
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TOOL 2: I like, I wish, what if

PRAKTISCHE INFO

Doel
Op een positieve manier reflecteren op wat er nu al gebeurt en wat er beter zou kunnen.  

Resultaat
Inzicht in succespunten, korte termijn verbeterpunten en lange termijn dromen.

Vorm
Verzamelen en prioriteren.

Wanneer en met wie gebruik je dit?
In de beginfase van een verander/verbeter proces. Met de werkgroep diversiteit & inclusie. 
Gedurende het proces kan deze werkvorm ook ingezet worden in teams om te reflecteren op de 
situatie en ambities op teamniveau te formuleren.

Benodigdheden
Eventueel de zinnen uitgeprint op papier of opgeschreven op een (digitaal) whiteboard.



STAPPEN

Stap 1
Vraag de aanwezigen om ieder voor zich op post-its te schrijven wat belangrijke redenen zijn om aan diversiteit & 
inclusie te willen werken (per post-it, één motivatie). Doe dit niet vanuit jezelf geredeneerd maar vanuit het organisatie 
niveau. 

Stap 2
Zet de onderstaande motivaties op een (digitaal) whiteboard/flapover. 
• Legitimiteit: door een weerspiegeling van de (diverse) samenleving te zijn, sluit je beter aan bij alle mensen in je 

doelgroep.
• Gelijkheid: het is sociaal rechtvaardig. Iedereen is gelijk en verdient dus gelijke kansen voor werving en promotie. 

Vooroordelen en uitsluiting moeten worden tegengegaan. 
• Arbeidsmarkt: Een inclusieve werkomgeving zorgt voor gelukkigere en beter presterende medewerkers.  Door een 

diverse en inclusieve werkomgeving word je als werkgever aantrekkelijker voor een grotere groep mensen en dus 
wordt het gemakkelijker om nieuw personeel te werven en behouden in een krappe arbeidsmarkt. 

• Creativiteit: Ruimte geven aan verschillende perspectieven draagt bij aan creativiteit en innovatie (aan kwaliteit 
van zorg), Een divers team vergroot het oplossingsgericht vermogen.   

• Anders...

Stap 3
Laat iedereen de post-it plakken op de plek waar deze het beste past.  

Stap 4
Prioriteren: iedereen leest de motivaties die gegeven zijn en plaatst een sticker of duimpje bij de punten die hij of zij het 
meest belangrijk vindt. Maximaal drie stickers per persoon. 

Stap 5
Ga met elkaar in gesprek over de motivaties die het meest gekozen zijn. Bespreek wat precies de wens is. Waarom vind je 
dit belangrijk? Wat betekent dit voor onze organisatie? Welke stappen hebben we te zetten als we dit willen bereiken?  

Vier motivaties
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TOOL 3: Vier motivaties



“Ik vond het interessant om vanuit de organisatie 
te denken in plaats van vanuit mijn eigen reden. 

En ook om het er over te hebben met anderen. 
Eerst dacht ik dat we vooral divers willen zijn om 
goed aan te kunnen sluiten bij cliënten, maar ik 

realiseer me nu dat voor onze organisatie voldoende 
personeel met veel verschillen en creativiteit ook 

een belangrijke reden is om meer verschillende 
medewerkers te willen werven.”

PRAKTISCHE INFO

Doel
Inzicht krijgen in de organisatorische motivatie om werk te maken van diversiteit & inclusie. 

Resultaat
Inzicht in de drijfveren kan helpen om vervolgstappen te kiezen die het meeste prioriteit hebben.

Vorm
Uitwisselen en prioriteren.

Wanneer en met wie gebruik je dit?
In de beginfase van het proces. Initiatiefnemers samen met mensen die besluiten nemen in de 
organisatie (RvB, directie, MT). 

Benodigdheden
Post-its, flap-over of (digitaal) prikbord.
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TOOL 3: Vier motivaties



STAPPEN

Stap 1
Hang het reiscanvas op groot formaat op de muur. Begin met gezamenlijk vaststellen wat de bestemming is. In fase 1 en 
2 heb je een toekomstdroom gevisualiseerd (de eindbestemming). Op basis hiervan stel je vast wat je op de korte termijn 
moet doen om daar uiteindelijk te komen. Je korte termijn doel is je bestemming in het reiscanvas. 

Tip: als je de (korte termijn) bestemming bereikt hebt kun je het reiscanvas opnieuw invullen voor de volgende stap. 

Stap 2
Vraag de aanwezigen ieder voor zich op post-its te schrijven waar ze aan moeten denken bij de thema’s en de 
hulpvragen. Plak de post-its bij het betreffende thema.

Stap 3
Iedereen leest de post-its en plaatst een sticker of duimpje bij de punten die hij/zij het meest belangrijk vindt. Per thema 
1 sticker per persoon. 

Stap 4
Ga met elkaar in gesprek per thema, over de punten waar het meest voor gekozen is. Kijk samen hoe deze acties kunnen 
worden bewerkstelligd. Welke kleine acties kunnen jullie morgen al doen? Wat zetten jullie op de agenda voor de 
volgende keer?

Stap 5
Pak regelmatig, bijv. ieder kwartaal, het reiscanvas er bij en kijk of er nog concretiseringen nodig zijn. Zijn er dingen die 
jullie willen aanpassen? Leiden de acties die jullie hebben uitgezet er toe dat jullie dichter bij je bestemming komen? Of 
is er nog iets of iemand anders nodig? Hoe gaan jullie het aanpakken?  

Op reis…
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TOOL 4: Op reis…



“Door de hele reis in kaart te brengen, realiseer ik 
me dat we niet op tijd de juiste mensen  betrokken 

hebben.” 
- Deelnemer leernetwerk -

PRAKTISCHE INFO

Doel
Concretiseren van de droom en de stappen die nodig zijn om daar te komen. Een gedeeld beeld van 
het doel en het proces. 

Resultaat
• Een gedeeld beeld van de beoogde verandering en de stappen die gezet gaan worden om daar 

te komen. 
• Een hulpmiddel om te reflecteren op de voortgang van het proces en dit zo nodig bij te sturen. 

Vorm
Plannen & concretiseren.

Wanneer en met wie gebruik je het?
De initiatiefnemers samen met collega’s die al bewust met het thema aan de slag zijn/willen en de 
RvB of directie. 

Benodigdheden
Invulformat (digitaal of uitgeprint) en post-its (zie volgende pagina)

Deze werkvorm is onderdeel van de inspiratiebox die is ontwikkeld 

en uitgetest in het lerend netwerk ‘werk maken van diversiteit & 
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Neem contact op met Marieke Sterenborg m.sterenborg@vilans.nl.

TOOL 4: Op reis…
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TOOL 4: Op reis…

Reisomschrijving
Leg in het kort uit welke reis jullie gaan maken?

Aanleiding
Wat is de reden dat je op reis wilt? 
Waar begint je zoektocht? En waar 
zoek je naar?

Bestemming
Wat is de bestemming? Wie heeft dat bepaald? Hoe weet je of je er al bent? Wat doe 
je daarna? Wat doe je als je niet op bestemming komt?

Reisgenoten
Met wie ga je deze reis aan? Wie neemt het initiatief? Wie 
sluit later aan? Wie bepaald de koers?

Hoogtepunten
Welke hoogtepunten of mijlpalen verwacht je? Waarom zijn dit voor jullie hoogtepunten? 
Hoe vier je ze?

Tegenvallers
Welke moeilijkheden of tegenvallers verwacht je? Hoe kan je je daarop 
voorbereiden? Hoe ga je daarna verder?

Bagage
Wat neem je mee aan ervaringen en kennis en wat wil je 
achter laten? Wat heb je nog nodig?



STAPPEN

Stap 1
Plaats een brievenbus op een centrale plaats waar mensen anoniem een briefje in kunnen stoppen. Hang een briefje 
naast de brievenbus met de vraag waar je graag feedback op wilt. 

Stap 2
Breng de brievenbus onder de aandacht door bijvoorbeeld een mail te sturen of een bericht op intranet/in nieuwsbrief 
te plaatsen met de vraag waar je feedback op wilt. 

Stap 3
Verzamel de feedback. Orden de onderwerpen en maak een analyse. Bedenk samen met het projectteam/de werkgroep 
wat deze feedback betekent voor het vervolg. Zijn er dingen die je direct op kunt pakken?   

Tip 1: Wees je er van bewust dat deze feedbacktool veel input kan opleveren, maar dat je niet kan doorvragen doordat de 
input uit de brievenbus anoniem is.

Tip 2: Probeer niet te achterhalen wie wat heeft benoemd, respecteer de anonimiteit.

Tip 3: Geef aan met wie mensen contact op kunnen nemen als ze hun feedback willen toelichten. 

Brievenbus
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TOOL 5: Brievenbus



PRAKTISCHE INFO

Doel
Anoniem feedback ophalen bij een grote groep mensen. 

Resultaat
De feedback geeft informatie over hoe het onderwerp speelt in de organisatie en wat 
aandachtspunten zijn. Het laat de diversiteit aan meningen zien waar in gesprekken niet altijd 
ruimte, aandacht of vertrouwen voor is.

Vorm
Informatie en ideeën verzamelen.

Wanneer en met wie gebruik je het?
Gedurende langere tijd (ca 1 maand) ophalen in de hele organisatie of per afdeling (een grote groep 
is noodzakelijk voor anonimiteit).

Benodigdheden
Brievenbus (box, schoenendoos etc.) + gekleurde briefjes + pen + aanjager. 
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TOOL 5: Brievenbus

“De brievenbus leverde interessante  informatie op. 
Al zaten er ook wel dingen tussen waarvan we niet 

meteen wisten wat we er mee konden.” 
- Deelnemer leernetwerk -



STAPPEN

Stap 1
Print de slide met de foto’s of projecteer deze op het scherm.

Stap 2
Vraag iedereen om een foto te kiezen aan de hand waarvan hij of zij zich voorstelt. Of die hij/zij associeert met een 
bepaald thema. 

Bijvoorbeeld: het eerste plaatje, linksboven ziet 1 persoon een touw wat in de knoop zit en vergelijkt dit met zijn gevoel 
bij het diversiteitsbeleid in de organisatie. Een ander ziet hetzelfde touw en ziet er een familiestructuur in, sterk met 
elkaar verbonden, niet zo gemakkelijk uit elkaar te halen. 

Stap 3
Laat iedereen om de beurt zijn verhaal delen.

Stap 4
Sluit het gesprek af met de belangrijkste observaties. Bijvoorbeeld door te benoemen welke verschillende 
interpretaties/perspectieven/invullingen mensen bij eenzelfde plaatje hebben. 

Associatiekaartjes, in gesprek met je collega
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TOOL 6: Associatiekaartjes, in gesprek met je collega



“Leuk om in gesprek te gaan met behulp van foto’s 
omdat het anders een plat gesprek is.”

- Deelnemer leernetwerk -

PRAKTISCHE INFO

Doel
Gespreksstarter. Delen van persoonlijke associaties, ervaringen en herinneringen.

Resultaat
Door het inzetten van de associatiekaartjes zullen mensen op een andere manier  in gesprek gaan. 
Daardoor kan een verrassende nieuwe kijk op elkaar of op het onderwerp ontstaan. 
Het gebruik van de kaartjes kan ook bijdragen aan het besef dat iedereen andere associaties/
interpretaties heeft. 

Vorm
Uitwisselen. 

Wanneer en met wie gebruik je het?
Collega’s onderling, 1 op 1 of in een team. Als kennismaking of om op een andere manier met 
elkaar in gesprek te gaan. 

Benodigdheden 
Associatiekaartjes (uitgeprint of op een scherm), gespreksleider
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TOOL 6: Associatiekaartjes, in gesprek met je collega
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TOOL 6: Associatiekaartjes, in gesprek met je collega



STAPPEN

Stap 1
Scan de onderstaande QR code of ga naar audit-diversiteit.nl en vul de vragen in. 

Stap 2
De uitkomst van de audit laat zien hoe ver jullie organisatie is gevorderd met het diversiteitsbeleid. Bekijk de score, de 
tips en praktijkvoorbeelden. Bekijk ook de handreiking met achtergrond informatie. Doe hier je voordeel mee en kijk 
wat je direct kan toepassen. Of wat je op de agenda kan zetten om samen met collega’s mee aan de slag te gaan.

Stap 3
Doe de audit na een jaar opnieuw en vergelijk de scores. Gebruik de uitkomsten om te reflecteren. Waar zit verandering 
en waar wil je verder op inzetten?

Audit diversiteit
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TOOL 7: Audit diversiteit

Scan de QR-code

https://www.audit-diversiteit.nl/
https://www.audit-diversiteit.nl/


“De audit helpt om inzicht te krijgen in hoe je 
organisatie er voor staat en je krijgt meteen tips.”

- Deelnemer leernetwerk -

PRAKTISCHE INFO

Doel
Inzicht krijgen in waar de organisatie staat met haar  diversiteitsbeleid. 
 
Resultaat
De scores van deze audit dragen bij aan bewustwording in hoe de organisatie ervoor staat op 
de volgende vijf onderdelen: visie en strategie, leiderschap, personeel, organisatiecultuur en 
borging. De aanvullende tips en voorbeelden geven handvatten om met aandachtspunten aan de 
slag te gaan.

Vorm
Informatie verzamelen en reflecteren. 

Wanneer en met wie gebruik je het?
Management, leidinggevenden, RvB, HR, beleidsmedewerkers om individueel in te vullen. In een 
aanvullend gesprek reflecteren op de uitkomsten. 

Benodigdheden
Laptop/computer/smartphone en internet.
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TOOL 7: Audit diversiteit



STAPPEN

Stap 1
Kies een wand uit op een centrale plek in het gebouw waar mensen briefjes kunnen opplakken en afbeeldingen kunnen 
delen. Je kan ook kiezen om een digitale ‘wand’ te maken, bijvoorbeeld op intranet of een Microsoft Teams pagina 
waarop collega’s op elkaar kunnen reageren. 

Stap 2
Deel iedere week een vraag/stelling of opdracht waarin je mensen vraagt iets te delen over zichzelf en waar anderen op 
kunnen reageren. 

Tip 1: Maak het uitnodigend en sprankelend. Bijvoorbeeld door er een rubriek van te maken ‘wist je dit al van je 
collega?’ Of geef er een quiz element aan door een raadsel te maken. Bijvoorbeeld rara ‘waar ben ik geboren?’ Waarbij je 
foto’s deelt over de locatie waar je bent geboren. Laat degene die het heeft geraden het stokje overnemen en de volgende 
foto delen.

Tip 2: Stel vragen over allerlei verschillende aspecten van diversiteit. Simpele vragen nodigen vaak het meeste uit 
tot persoonlijke toelichting. Voorbeelden van vragen zijn: ‘wat was jouw positie in het gezin (jongste, een van de 
middelste(n), oudste)’, ‘wat is je leerstijl?’ 

Stap 3
Bundel de verhalen en inzichten die zijn opgedaan, bijvoorbeeld in een collage, en deel deze na een periode van een of 
twee maanden met de hele organisatie.  

Tip 3: je kunt het moment van publicatie van de verhalenwand gebruiken om te reflecteren op welke diversiteit 
aanwezig is in de organisatie en waar veel overeenkomsten zitten.  Dit kan input geven voor een vervolggesprek waarin 
je bespreekt wat je hier van vindt. Past het bij de wens en ambitie die we hebben of missen we iets? 

Een ander voorbeeld van een verhalenwand amstelring.nl/mensen-van-amstelring

Verhalenwand
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TOOL8: Verhalenwand

https://www.amstelring.nl/mensen-van-amstelring


“Wat leuk om foto’s van mijn geboortedorp te zien 
en erachter te komen dat mijn collega in hetzelfde 

dorp is geboren.” 
- Medewerker Vilans -

PRAKTISCHE INFO

Doel
Inzicht krijgen in verschillen en overeenkomsten tussen collega’s. Gesprek op gang brengen; 
uitwisseling en verbinding stimuleren. 

Resultaat
• De reacties en verhalen geven input voor het diversiteitsteam over welke diversiteit er 

aanwezig is in de organisatie en wat dit betekent voor mensen.  
• Het delen van verhalen werkt verbindend.
• Het zet het collega’s aan tot nadenken over wat diversiteit inhoudt en hoe het in de organisatie 

leeft.

Vorm
Uitwisselen 

Wanneer en met wie gebruik je het?
Alle collega’s in de organisatie worden uitgenodigd hun verhalen te delen, door antwoord te geven 
op de vragen/stellingen of door mee te doen aan de opdrachten.

Benodigdheden
Fysieke of digitale ‘wand’, post-its, aanjager/beheerder van de vragen/stellingen. 
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STAPPEN

Stap 1
Selecteer en schaf een aantal boeken aan. De boeken gaan een reis maken langs verschillende collega’s in de organisatie. 

Stap 2
Plak instructies aan de binnenzijde van ieder boek. Leg in de instructies uit wat de bedoeling is en vraag of lezers in het 
boek aantekeningen willen zetten bij dingen die ze opvallend of interessant vinden. Nadat ze het boek gelezen hebben 
geven ze het door aan een collega. 

Stap 3
Doe een oproep waarin je vraagt wie mee wil doen met de boekenreis. 

Stap 4
Stuur de boeken op en vraag aan de lezer om het boek als het uit is door te geven aan een collega.

Stap 5
Vraag na een maand een paar lezers voor een kort interview/reacties op het boek en deel deze op intranet.

Stap 6 (optioneel)
Organiseer na een paar maanden een gesprek met lezers en geïnteresseerde niet-lezers over opgedane inzichten. 

Boeken-reis-estafette
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TOOL9: Boeken-reis-estafette

Suggesties voor boeken:
• De familieziel -Irene Zwaan & Kitlyn Tjin A 

Djie. (‘Hoe je geschiedenis je kan helpen op je 

levenspad.’)

• Als ik luister – Glenn Helberg. (‘Persoonlijke 

reflecties over de complexiteit en diversiteit van 

ons bestaan.’)

• Mijn ontelbare identiteiten – Sinan Çankaya. 

(‘Over het opgroeien in Nederland als kind van 

migranten.’)

• De inclusiemarathon - Kauthar Bouchallikht, 

Zoë Papaikonomou. (‘Over diversiteit en 

gelijkwaardigheid op de werkvloer.’)

• De Onmisbaren – Ron Meyer. (‘Een ode aan mijn 

sociale klasse.’)



“De schrijver neemt je mee in zijn visie op klasse 
verhoudingen in Nederland. Het zet je aan 

het denken, maakt je bewust van de visie van 
velen op de huidige klasseverhoudingen in onze 

samenleving. ’Ben ik van mening dat ik zelf tot een 
bepaalde klasse behoor? Hoe zien anderen mij?’ 

Allemaal vragen waarover je gaat nadenken”
- Medewerker Vilans, lezer van de Onmisbaren -

PRAKTISCHE INFO

Doel
Nieuwe inzichten en informatie opdoen. Uitwisseling tussen collega’s stimuleren.

Resultaat
Het boek informeert en draagt bij aan bewustwording op het thema. De estafette zorgt voor 
uitwisseling en een verzameling van inzichten en perspectieven van collega’s. 

Vorm
Lezen en uitwisselen. 

Wanneer en met wie gebruik je dit?
De boeken worden individueel gelezen door collega’s vanuit alle lagen van de organisatie. 
Gedurende een periode van een aantal maanden ‘reist’ het boek van de ene naar de andere collega.

Benodigdheden
Boeken met het thema diversiteit & inclusie, iemand die de interviews afneemt.
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STAPPEN

Stap 1
vraag iedereen om even zijn ogen te sluiten en te luisteren naar het 
verhaal dat je gaat vertellen. Vraag ze om zich in te leven in de situatie en 
het verhaal voor zich te zien. 

Stap 2
Lees het fragment voor in het blauwe vlak hiernaast.

Stap 3
Stel de volgende vragen aan de groep en vraag iedereen om deze voor 
zichzelf te beantwoorden. 
• Was de piloot in jouw beleving een man, vrouw of non-binair?
• Bestond het verliefde stelletje op de bank uit een man & man, man & 

vrouw, vrouw & vrouw, non binair & non binair?
• Wat voor huidskleur had de bestuurder van de 

overkoepelende verpleeghuisvertegenwoordiging in Scandinavië? 

Stap 4
Bespreek met elkaar wat het verhaal en de vragen voor beelden oproepen. 
Leg uit dat deze oefening bedoelt is om te ervaren dat iedereen vanuit zijn 
of haar eigen referentiekader kijkt. Dit is niet erg, maar het is wel goed om 
je er bewust van te zijn. 

Stel je eens voor dat…
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TOOL10: Stel je eens voor dat…

Fragment:
Volgend jaar vindt het internationale zorgcongres plaats in Toronto, Canada. Jullie zorgorganisatie 
kan niet ontbreken en jij en een aantal andere collega’s worden afgevaardigd af om het congres te 
bezoeken.

Het is bijna tijd om te boarden in het vliegtuig. De piloot staat bij de deur van het vliegtuig en heet je 
welkom voordat je instapt. De vlucht is lang, maar door de aanwezigheid van je collega’s vliegt de tijd 
ook voorbij.

Nadat je geland en ingecheckt bent, gaan jullie richting het congresgebouw in een buitenwijk van 
Toronto. Vlakbij het congrescentrum loop je tussen de bomen door een park waar je aandacht 
getrokken wordt door een verliefd stelletje dat daar op een bankje zit. 

Tijdens het congres bezoek je verschillende inspirerende workshops. Op de laatste dag bezoek 
je de afsluitende plenaire bijeenkomst. De spreker is de bestuurder van de overkoepelende 
verpleeghuisvertegenwoordiging in Scandinavië. 

Met een hoop inspiratie op zak vertrek je terug naar je hotel. Daar maak je een aantal aantekeningen 
voor een presentatie voor je collega’s die je in Nederland deelgenoot maakt van deze ervaring.

Tip: pas het verhaal aan zodat het herkenbaar is voor je publiek.



“Ik had wel even een ‘aha-moment’. In mijn 
gedachten had iedereen een witte huidskleur en was 

het stelletje jong en hetero.” 
- Deelnemer leernetwerk  -

PRAKTISCHE INFO

Doel
Bewust worden van je eigen aannames en referentiekaders. 

Resultaat
Door te ervaren dat je onbewust heel veel informatie invult wordt je je bewust van de invloed van 
je referentiekader op hoe je dingen ervaart en beoordeelt. 
Inzicht in hoe divers (of juist niet) die referentiekaders zijn binnen de groep waarmee je de 
oefening doet. 

Vorm
Ervaren 

Wanneer en met wie gebruik je dit?
Kan op allerlei momenten en met diverse groepen ingezet worden. Bijv. tijdens een teamoverleg of 
een organisatie brede bijeenkomst.

Benodigdheden
Omschreven situatie (zie voorbeeld hiernaast), voorlezer en gespreksleider.
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STAPPEN

Stap 1
Lees het volgende raadsel voor.

Een man en zijn zoon krijgen een ernstig auto ongeluk. De vader overlijdt ter plekke. De zoon wordt naar het ziekenhuis 
gebracht, rechtstreeks de operatiekamer in. De chirurg kijkt naar de jongen en zegt: “Ik kan deze jongen niet opereren, hij is 
mijn zoon!”. Rara hoe kan dit?

Stap 2
Bespreek met elkaar wat de eerste antwoorden zijn die bij iedereen opkomen. Bespreek dat hoe je naar situaties kijkt 
vaak berust op onbewuste aannames en steretypen. Dit is diepgeworteld in een cultuur en in hoe je opgevoed bent. Vaak 
ben je je dat niet eens bewust.

Raadsel
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TOOL11: Raadsel



“Mijn gedachtes gingen alle kanten op, van ‘de 
moeder is vreemdgegaan, de chirurg is de echte 

vader’, tot ‘het is de zoon van een homostel’, maar 
dat de chirurg de moeder is, kwam gewoon niet in 

me op.” 
- Deelnemer leernetwerk -

PRAKTISCHE INFO

Doel
Bewustwording creëren over referentiekaders en stereotypen. 

Resultaat
‘Aha’ moment over hoe je eigen referentiekader bepaalt hoe je naar situaties kijkt en deze 
beoordeelt.

Vorm
Ervaren en informeren

Wanneer en met wie gebruik je dit?
1 op 1 en voor collega’s onderling, bijv. tijdens een teamvergadering.

Benodigdheden
Raadsel en gespreksleider. 
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STAPPEN

Stap 1
Bekijk samen of individueel een kort informatief filmpje over een onderwerp wat te maken heeft met diversiteit en 
inclusie.

Stap 2
Ga in gesprek over in hoeverre deze situaties ook aan de orde zijn bij jou of binnen jullie team of organisatie. 

Suggesties voor filmpjes:

1. Groepsdenken
Over het gevaar van groepsdenken en over hoe moeilijk groepsdenken te doorbreken is. Bekijk film >

2. Inclusie, voorbij wij – zij denken 
Wat gebeurt er als er iemand bij het team komt die anders is dan de rest?  Bekijk film >

3. Vooroordelen en stereotypen
Wat zijn de ‘spelregels’ en verwachtingen van de groep of de meerderheid? In hoeverre is er ruimte voor een andere 
mening? Bekijk film >

Filmpjes
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TOOL12: Filmpjes

https://www.youtube.com/watch?v=4-FJCI_KZ6o&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=Jfd2SYcd70g
https://www.annefrank.org/nl/themas/vooroordelen-en-stereotypen/


“Ik vond het ‘wij-zij’ filmpje een leuke opwarmer 
voordat ik in gesprek ging met mijn collega, om te 

laten zien dat je onbewust naar je comfort zone 
gaat.” 

- Deelnemer leernetwerk -

PRAKTISCHE INFO

Doel
Aan het denken zetten over uitdagingen bij diversiteit en inclusie in groepen en teams. 

Resultaat
Gespreksstarter om met elkaar te bespreken wat de norm is binnen het team of de organisatie. 
Welke impliciete ‘spelregels’ er zijn; of er sprake is van in- en uitsluitingsmechanismen en in 
hoeverre er ruimte is voor verandering.  

Vorm
Informeren en uitwisselen. 

Wanneer en met wie gebruik je dit?
Individueel te bekijken en/of als aanleiding van een groepsgesprek.

Benodigdheden
Filmpjes (vanaf laptop of groot scherm), ervaren en onafhankelijke gespreksleider.
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STAPPEN

Stap 1
Verzamel een lijstje met internationale feestdagen. Zie hieronder een aantal suggesties.

Stap 2
Deel de feestdagen op het intranet of in een mail. Stel er een aantal vragen bij, bijvoorbeeld: ‘Ken jij de feestdag? Of 
iemand die hem viert? Zou je hem zelf willen vieren? En op welke manier?’ 

Tip: Het mooiste is als er ook interactie mogelijkheid is, bijvoorbeeld in een poll op het intranet. 

Feestdagen! Ken je deze al?
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TOOL 13: Feestdagen! Ken je deze al? 

Wereldstotterdag
• Land / gebied: Wereld.
• Jaarlijks op  22 oktober
• aandacht voor 

spraakgebreken

Wereld Veganisme Dag
• Landgebied: Wereld
• Jaarlijks op 1 november

Wereld Vegetarisme Dag
• Land / gebied: Wereld
• Jaarlijks op 1 oktober

Kwanzaa
• Land / gebied: Verenigde 

Staten (Afro-Amerikanen)
• Soort: Cultureel, 

Traditioneel
• 26 december en 1 

januari en duurt een volle 
week.

Chanoeka
• Land / gebied: Wereld (Joden)
• Soort: Lichtjesfeest
• Begint officieel de 

voorgaande avond 
bij zonsondergang wanneer 
volgens de joodse kalender een 
nieuwe dag begint

Intersex Awareness Day
• Jaarlijks op 26 oktober 
• De ‘Intersekse 

Voorlichtingsdag’
• Door bewustwording 

te bevorderen wordt er 
geprobeerd een einde te 
maken aan schaamte, 
geheimhouding en 
ongewenste cosmetische 
chirurgie.Divali

• Land / gebied: Wereld 
(Hindoes)

• Soort: Lichtjesfeest
• Nieuwe maan als 

overgang van het krisjna 
(afnemende) naar het 
sukla (wassende) gedeelte 
van de maand Kartika

World Kindness Day
• Land / gebied: Wereld
• Jaarlijks op 13 november

Allerheiligen
• Land / gebied: Wereld 

(Katholieken)
• Soort: Heiligendag 

vereerd en herdacht.
• Jaarlijks op 1 november

Mawlid an-Nabi 
• (Geboortedag Mohammed)
• Land / gebied: Wereld (Moslims)
• Religie: Islam
• De voorgaande avond 

bij zonsondergang wanneer 
volgens de islamitische 
kalender een nieuwe dag begint



“ik vind het jammer dat onze communicatie 
afdeling altijd wel alle collega’s een fijn kerstfeest 

wenst, maar geen aandacht heeft voor het 
Suikerfeest of andere feestdagen die belangrijk zijn 

voor collega’s.” 
- Deelnemer leernetwerk -

PRAKTISCHE INFO

Doel
Enthousiasmeren voor andere culturen en gebruiken door bewustwording van de 
verscheidenheid aan internationale feestdagen.

Resultaat
Je wordt je ervan bewust dat er veel meer gevierd wordt dan waar jij vanuit je cultuur of religie 
mee in aanraking komt. 
Aandacht voor belangrijke gebruiken en rituelen van collega’s of cliënten.  

Vorm
Online artikel/mail.

Wanneer en met wie gebruik je dit?
In de organisatie online te verspreiden.

Benodigdheden
Overzicht van allerlei feestdagen
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STAPPEN

Stap 1
Maak een bericht waarin je uitlegt dat komedie vaak gebruikt wordt om onderwerpen aan te stippen die we soms 
moeilijk vinden om te bespreken. Deze fragmenten laten je nadenken over ongemakkelijke situaties. Voeg eventueel 
wat vragen toe. 

Stap 2
Deel het bericht en de link naar de fragmenten. 

Stap 3
Optioneel: bespreek met elkaar wat de fragmenten oproepen. Herken je het? Wat denk je er bij? Wat voel je er bij? Voel 
je je ongemakkelijk? Wat maakt dat je je ongemakkelijk voelt? Wat kan volgens jou wel en wat echt niet? Waarom?

Lachen met een knipoog 
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TOOL 14: Lachen met een knipoog 

Luizenmoeder
In de serie worden vele vooroordelen en 
stereotypen uitgebeeld. Het typetje juf 
Ank maakt door haar eigen vooroordelen blunder 
na blunder, zonder dat ze het zelf doorheeft. 

•  nieuwe naam uitspreken
• leerling met twee papa’s
• schoonmaker

Wat vind jij? Voor wie zijn de grappen in de serie 
het ongemakkelijkst? 

Roué Verveer 
Komedie wordt vaak gebruikt om moeilijke 
onderwerpen aan te stippen, zaken waar we ons 
wellicht moeilijk over uitspreken of… wat ons niet 
eens opvalt… Bekijk de filmpjes, herken jij het? 

•  2 witte mensen met een zwart kindje
• Nederlandse scheldwoorden

Najib Amhali 
Nederlanders in het buitenland, zijn wij wel zo 
‘normaal’ als we in een andere land of cultuur 
wonen? 

Check met de volgende fragmenten hoe voelt het 
om het eens van deze kant te bekijken…  

•  Nigeria 
• alle feestdagen vieren

https://www.youtube.com/watch?v=keFHJuwM02g
https://www.youtube.com/watch?v=K2K_tYnvwwU
https://www.youtube.com/watch?v=VwbvaBBHLWE
https://www.youtube.com/watch?v=SrY-TGBlzyI
https://www.youtube.com/watch?v=Js4RPANm8N0
https://www.youtube.com/watch?v=WbeiYOHrJmU 
https://www.youtube.com/watch?v=YBdyR_vSW3k


“Hahah… maaruhm…
Er zit wel wat in~! Wat vind jij?’’

PRAKTISCHE INFO

Doel
Bewustwording stimuleren.

Resultaat
Door het kijken van de fragmenten wordt je op een luchtige manier aan het denken gezet over 
ongemakkelijke zaken. 

Vorm
Ervaren.

Wanneer en met wie gebruik je dit?
Je kunt de fragmenten gebruiken als gespreksstarter bij een gesprek over diversiteit. Je kunt ze 
ook organisatie breed delen om te prikkelen en aan te zetten tot reflectie.  

Benodigdheden 
Lap top. Eventueel gespreksleider
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STAPPEN

Stap 1
Verzamel een lijstje met films die zijn gefilmd met hoofdrolspelers vanuit diverse perspectieven. Zie op de volgende 
pagina een aantal suggesties die via de reguliere streamingsdiensten beschikbaar zijn. 

Stap 2
Deel deze filmtips op het intranet of in een mail. Ga er daarna met collega’s over in gesprek.

Speelfilm met een ander perspectief
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TOOL 15: Speelfilm met een ander perspectief

PRAKTISCHE INFO

Doel
Enthousiasmeren voor andere culturen, seksualiteit en religies door de ogen van meer diverse hoofdpersonen in films. 

Resultaat
De films en series zijn gemaakt vanuit een ander perspectief dan we meestal zien. Dit draagt bij aan reflectie op en 
bewustwording van de diversiteit tussen mensen. Inzichten die je hieruit opdoet verrijken je kijk en perspectief op 
situaties.

Vorm
Kijken 

Wanneer en met wie gebruik je dit? 
In de organisatie, online verspreiden.

Deze werkvorm is onderdeel van 

de inspiratiebox die is ontwikkeld en uitgetest in 

het lerend netwerk ‘werk maken van diversiteit 

& inclusie’. Deelnemende organisaties 

waren: AxionContinu, Cordaan, Noord West 

Veluwe, Mijzo en ZuidOostZorg. Vragen of reacties? 

Neem contact op met Marieke Sterenborg m.

sterenborg@vilans.nl.
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TOOL 15: Speelfilm met een ander perspectief

Skater girl
De Indiaanse Perna krijgt bezoek 
van de Britse Jessica, van wie ze 
leert skaten. Perna wordt meteen 
verliefd op de sport. Het brengt 
haar voor een lastig dilemma, 
voldoen aan de maatschappelijke 
verwachtingen of haar nieuwe 
droom achterna gaan.

Bekijk:
• Netflix

White Tiger 
De ambitieuze chauffeur van een 
rijke Indiase familie gebruikt zijn 
humor en sluwheid om aan de 
armoede te ontsnappen. Hij doet 
dit alles terwijl hij toekijkt hoe de 
levens van de familie lopen. 

Bekijk:
• Netflix

Eksi elmalar 
Burgemeester Aziz Özay en zijn 
vrouw Ayda maken zich zorgen 
over hun jonge dochters Muaz-
zez, Türkan en Safiy. Zij worden 
vaak het hof gemaakt door man-
nen van wie het echtpaar denkt 
dat ze niet goed genoeg zijn voor 
hun kinderen zijn. 

Bekijk:
• Netflix

Bulado
Buladó speelt zich af op het plat-
teland van Curaçao en vertelt het 
verhaal van Kenza, die leeft met 
haar vader en opa. Vader is ratio-
neel en wil dat Kenza Nederlands 
spreekt, terwijl opa juist spiritueel 
is en alleen Papiaments spreekt. 
De jonge Kenza stuitert een beetje 
tussen beiden heen en weer, maar 
is vooral erg eenzaam in het ver-
driet over haar verloren moeder. 

Bekijk:
• VPRO

Adam 
In Casablanca gaat de zwangere, 
ongetrouwde Samia van deur naar 
deur op zoek naar een dak boven 
haar hoofd. Wanneer ze aanklopt 
bij Abla, laat zij de jonge vrouw 
uiteindelijk toch toe. Geleidelijk 
vinden ze steeds meer steun bij 
elkaar en gaat Samia aan de slag 
in Abla’s bakkerij. Samen bakken 
ze de heerlijkste Marokkaanse 
lekkernijen. 

Bekijk:
• Cineart

Everybody is talking about 
Jamie 
Ondersteund door zijn briljante 
liefhebbende moeder en omringd 
door zijn vrienden, overwint 
Jamie vooroordelen, verslaat 
pestkoppen en stapt hij van de 
duisternis in de schijnwerpers. 

Bekijk:
• Prime

Anne + 
Het eerste seizoen draait om de lesbische 
twintiger Anne die op zichzelf gaat wo-
nen in Amsterdam. Tijdens het eerste 
weekend in haar nieuwe woning blikt 
ze terug op haar turbulente liefdesleven 
tijdens haar studententijd en denkt ze na 
over hoe diverse meisjes en relaties haar 
hebben gevormd tot de persoon die ze nu 
is. Iedere aflevering draait om Anne en 
een ander meisje. 

Bekijk:
• Netflix

https://www.cineart.nl/films/adam 


STAPPEN

Stap 1
Volg de workshop ‘de Kracht van het Verschil’ via Bureau Vie en leer de diversiteitskaarten van Marten Bos kennen en 
hoe je ze kunt gebruiken. 

Stap 2
Ga met collega’s in gesprek over de zichtbare en onzichtbare verschillen en overeenkomsten in jullie team. 

Stap 3
Voer het gesprek met elkaar over de inzichten die je hebt opgedaan naar aanleiding van de workshop. Wat betekent dit 
voor jullie team en de werkzaamheden die jullie uitvoeren? Kan er meer gebruik worden gemaakt van de onderlinge 
verschillen en krachten? 

Diversiteitskaarten
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TOOL 16: Diversiteitskaarten 

https://bureauvie.nl/


“Collega’s benoemden met behulp van de kaarten 
hun eigen referentiekaders en kregen daardoor 

ook inzicht in waar dat eventueel schuurde met het 
referentiekader van een ander. Het werd duidelijk 

dat  er meer verschillen en overeenkomsten zijn dan 
dat je aan de buitenkant ziet.”

PRAKTISCHE INFO

Doel
Verdieping brengen in het gesprek over diversiteit en inclusie. 

Resultaat
Bewustwording over de vele facetten van diversiteit en inclusie.  Handvatten om met diversiteit 
te werken. Doordat je elkaar op een andere manier leert kennen draagt de workshop ook bij aan 
verbinding. 

Vorm
Workshop.

Wanneer en met wie?
Te gebruiken door teams en groepen die samenwerken. Neem ruim de tijd om met elkaar in 
gesprek te gaan onder begeleiding van een gespreksleider. 

Benodigdheden
Diversiteitskaarten van Marten Bos* en getrainde gespreksleider óf workshop ‘kracht van het 
verschil’ onder begeleiding van Bureau Vie.

*Alleen te koop na het volgen van een training
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Dit is Vilans
Samen zorgen dat zorg beter werkt, dat is het maatschappelijke 
doel van Vilans. Daarvoor brengen en houden we kennis in 
beweging, met het veld en met andere partners in de langdurende 
zorg. Als kennisorganisatie willen we dat iedereen met een 
langdurende zorgvraag zoveel mogelijk het leven kan leiden dat hij 
of zij wenst. 

TOTSTANDKOMING

Deze inspiratiebox is tot stand gekomen in samenwerking met: Cordaan, 
NoordWestVeluwe, ZuidOostZorg, Mijzo en AxionContinu.

MET DANK AAN

Esma Curuk en Abigail Koopmans (Bureau Vie), Carolien Smits (Pharos) en 
Hans Bellaart (Verweij Jonker Instituut) voor de waardevolle input tijdens het 
proces en voor de feedback op deze inspiratiebox. 
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