
HERKEN
je dit binnen je bedrijf?

"We willen een innovatieve werkcultuur 
creëren."

"De vijver waarin we vissen naar personeel 
is leeg... hoe kunnen we een bredere 
doelgroep bereiken?"

"We willen een bedrijf zijn waar iedereen 
zich thuis voelt en als dit niet zo is, zich durft 
uit te spreken."

"Nieuw personeel gaat soms ook snel weer 
weg... hoe behouden we mensen?"

BIEDEN

Wat we jou gratis kunnen

• Begeleiding gericht op het diverser en 
inclusiever maken van jouw bedrijf.

• Advies en begeleiding gericht op jouw 
specifieke vraagstuk binnen jouw bedrijf 
om direct stappen te zetten.

• Workshops met bedrijven in de 
technieksector die vergelijkbare 
vraagstukken hebben.

Werksessies om direct stappen te zetten in de 

praktijk en elkaar hierbij te helpen.

Dit is een subsidieregeling vanuit Instituut Gak.

Voor het workshopaanbod zie volgende pagina

Meer informatie? Scan deze QR code



Dit is een subsidieregeling vanuit Instituut Gak.

Instituut Gak wil een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de sociale zekerheid in Nederland door financiële 
ondersteuning van onderzoek, projecten en leerstoelen. Meer informatie is te vinden op www.instituutgak.nl

Verkenningsworkshop D&I
Verkenning diversiteit en inclusie: op welke 
manier kan het onderwerp van waarde zijn 
voor jou organisatie? 

Persoonlijke intake
Wat speelt er binnen jouw organisatie? 
Waar ligt de behoefte? Waar kan de 
meeste impact worden gemaakt? 

Tips & Tricks
Hoe maak je diversiteit & inclusie 
concreet voor jouw organisatie? 
Van inzicht naar praktische tools 
en handvaten gericht op jouw 
vraagstuk.

Vooroordelen & 
stereotypes
Word je bewust van je eigen bewuste 
en onbewuste vooroordelen. Hoe 
spelen stereotypes mee in de 
dagdagelijkse bezigheden op de 
werkvloer?

Divers werven &
selecteren
Hoe krijg je de beste mensen 
binnen? Zoek je op plekken die 
minder voor de hand liggend 
zijn? Waar kan je rekening mee
houden in het selectieproces en 
tijdens het opstellen van 
vacatures? 

Een inclusieve 
werkomgeving
Hoe ontwikkel je leiderschap waarbij 
alle talenten van medewerkers in je 
organisatie tot ontwikkeling komen? 
Hoe zorg je dat mensen zicht thuis 
voelen en zichzelf kunnen zijn? 
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Het aanbod bestaat uit een combinatie van workshops en persoonlijke begeleiding. 
Bedrijven krijgen een kans om laagdrempelig kennis te maken met het onderwerp 

Diversiteit & Inclusie. We starten met een eenmalige verkenningsworkshop van 
3 uur, waarin we kijken we wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen. 

Ben je klaar voor een vervolg? Dan kun je je opgeven om mee te doen aan de 
vervolgworkshops in combinatie met persoonlijke begeleiding. 

Het gehele traject is kosteloos. 
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