
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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“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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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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