
 

 

 

 

Curriculum Diversiteit & Inclusie 

 

versiteit en inclusie, modewoorden van deze tijd en daarmee soms ook holle 

begrippen. Elke verantwoordelijke organisatie en leider voelt de noodzaak om met 

deze thematiek om te gaan. Want keer op keer laat de actualiteit zien dat grote 

groepen mensen opstaan tegen ongelijkheid, dat de tijden veranderen en dat de emancipatiedrang 

van de nieuwe generatie groot is. Op mondiale schaal strijden vrouwen onder #metoo tegen 

intimidatie en grensoverschrijdend gedrag en zorgt de Black Lives Matter beweging voor een golf 

van protest tegen discriminatie en ongelijke behandeling. Op organisatieniveau is de roep om 

genderdiversiteit (meer vrouwen aan de top) voor specifieke ondernemingen in Nederland zelfs al 

verankerd in de wet via een quotum.  

 

Omdat maatschappelijke ontwikkelingen altijd weerslag hebben op het bedrijfsleven zullen 

ondernemingen de ‘buitenwereld’ moeten omarmen en gelijkheid moeten ‘incorporeren’. Niet 

alleen uit principiële, reputatieoverwegingen of vanwege arbeidsmarktcommunicatie, maar juist 

ook om bedrijfseconomische redenen. Sterke diversiteit ‘rendeert’ namelijk bewezen ook doordat 

het een slagvaardiger cultuur schept waarin betere beslissingen worden genomen en talent zich 

langer verbindt aan de organisatie. 

 

Authentiek en geloofwaardig leiderschap op het thema van diversiteit & inclusie vereist diep begrip 

van de onderliggende ontwikkelingen en vraagstukken. Welke mechanismen liggen er ten 

grondslag aan ongelijkheid, machtsdenken en vooroordelen (bias)? Welke context en geschiedenis 

hebben de opspelende emancipatiebewegingen en ongelijkheidsprotesten? Welke rol speelt de 

ongemerkte invloed van achtergrond en cultuur binnen een organisatie? Welke perspectieven op 

samenwerking en verschillen zijn er? En wat leert bijvoorbeeld de wetenschap ons over 

arbeidsbeperking en de mogelijkheden van mensen met een beperking?  

 

Curriculum  

 

Betere leiders luisteren, stellen vragen en zijn in eerste instantie nieuwsgierig naar verhalen van 

ervaringsdeskundigen, denkers en doeners. BookTalks kiest een bijzondere selectie van originele 
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geesten en gerenommeerde thought leaders die op hun eigen manier aankijken tegen diversiteit & 

inclusie in brede zin. 

MASTERCLASSES 

Het curriculum bestaat uit een reeks van minimaal drie MASTERCLASSES (virtueel, incompany of 

op locatie) die worden begeleid door een geschikte moderator in overleg met BookTalks. De 

MASTERCLASSES sluiten aan bij de behoeften van de organisatie en de onderwerpen die daar 

urgentie hebben. MASTERCLASSES duren gemiddeld 90 minuten waarbij het eerste gedeelte een 

lecture of learnings bevat en het tweede gedeelte wordt bewaard voor interactie en Q&A. De 

Masterclasses dagen uit, prikkelen en roepen op tot actie. De mogelijkheid bestaat om 

Masterclasses integraal op te nemen en voor intern gebruik te distribueren. 

 

ROUND TABLE 

Na de reeks Masterclasses wordt een ROUND TABLE georganiseerd waarbij de doelstelling is om 

de opgedane inzichten en kennis te vertalen naar de dagelijkse praktijk.  Onder begeleiding van een 

facilitator worden de eerdere geformuleerde calls-to-action besproken en wordt onderzocht hoe 

deze verder in te bedden in de organisatie. ROUND TABLE wil het podium zijn waar organisaties 

met een ruime blik en open cultuur het gesprek kunnen voeren over diversiteit & inclusie en de 

opgedane kennis. De ROUND TABLE zorgt dat verschillende stemmen en geluiden binnen de 

organisatie worden gehoord en stuurt aan op oplossingen en actie. 

 

Doelgroep 

 

Huidige en toekomstige business leaders van grote en middelgrote ondernemingen. Denk aan: 

toezichthouders, managers, bestuurders, directie, partners en nieuw talent binnen organisaties. 

 

Thought Leaders 

 

 

• Ilona Haaijer – (international) business leaders, CEO, NED →  ‘New leadership for a 

world in Flux’ 

• Mpho Tutu (dochter Desmond) – theoloog, schrijver, kunstenares → over Ubuntu, 

conflict, discriminatie, LGBT, reconciliatie en verzoening 

https://booktalks.nl/spreker/ilona-haaijer/
https://booktalks.nl/spreker/mpho-tutu-van-furth/


 

• Lisa Liswood - Secretary General, Council of Women World Leaders Advisor, Global 

Leadership and Diversity → What opportunities does the Covidcrisis offer us for 

leading on diversity and inclusion? 

• Adriaan van Dis – schrijver, denker → emancipatie, geschiedenis, kolonialisme, ‘the 

times are changing’ 

• Marry de Gaay Fortman – Advocaat en commissaris → effectieve communicatie, 

samenwerken, boardroom dynamics 

• Dick Swaab – neurobioloog en hersenonderzoeker → diversiteit en hersenonderzoek, 

arbeidsbeperking 

• Mpanzu Bamenga – jurist, politicus, founder INCLEADERS → leadership 

development, talentontwikkeling 

 

Tarief 

 

Op aanvraag en afhankelijk van samenstelling. 

 

Informatie 

 

Voor meer informatie neem contact op met Hans Gaarlandt van BookTalks op t: 06-81698090 

of e: h.gaarlandt@booktalks.nl  
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https://www.lauraliswood.com/about-laura
https://booktalks.nl/spreker/adriaan-van-dis/
https://booktalks.nl/spreker/marry-de-gaay-fortman/
https://booktalks.nl/spreker/dick-swaab/
https://booktalks.nl/spreker/mpanzu-bamenga/

