
Diversiteit en inclusie krijgen de laatste jaren veel aandacht. Waarom is dat eigenlijk?  
Onderzoek toont aan dat teams met meer diversiteit (gender, afkomst, leeftijd) en inclusie creatiever en inno-
vatiever zijn dan homogene teams en dat ze in pakweg 50% van de gevallen beter presteren. Veel organisaties 
willen dan ook diversere teams, maar hebben deze (nog) niet weten te creëren en/of tot een succes weten te 
maken. In de praktijk wordt diversiteit voornamelijk in aantallen nagestreefd, zonder na te gaan of de diversi-
teit ook daadwerkelijk wordt benut. Inclusief leiderschap implementeren kost tijd. Het succesvol vergroten van 
diversiteit en inclusie op de werkvloer blijkt lastig. De organisatie moet er klaar voor zijn, regels en bedrijfscul-
tuur willen aanpassen, waarden en normen van inclusie omarmen, en diversere teams samenstellen. 
Wat betekent deze trend voor recruiters en assessmentpsychologen? Hoe assess en selecteer je leiders met 
oog voor diversiteit en inclusie? Moet het selectieassessment worden aangepast? En kan een ontwikkelas-
sessment blootleggen of een leider van nu een inclusief leider kan worden? 
Kortom, moeten leiderschapsassessments op de schop? Of moeten de accenten anders komen te liggen?

Na deze sessie weet je in ieder geval hoe je opdrachtgevers kunt adviseren over diversiteit en inclusie en ook wat dat 
betekent voor het assessen van nieuwe leiders.

Stellingen die verder aan bod komen zijn:
• Inclusief leiderschap; is dat nu een trend of echt van toegevoegde waarde?
• Wat is inclusief leiderschap en wat maakt dat het een veelbesproken thema is?
• Presteren inclusieve organisaties aantoonbaar beter?
• Waarom lukt het vaak niet om inclusieve organisaties op te bouwen? Wat gaat er mis? Wat is de rol van leidinggevende?
• Wat zijn de eigenschappen van een inclusief leider?
• Inclusief leiderschap; is dit aanleg of aan te leren. 
• Wat vraagt het selecteren van inclusieve leiders van recruiters en assessmentpsychologen, anders dan tot nu toe?

PRAKTISCHE INFORMATIE
• Vrijdag 21 juni 2019, 13.30-17.30 uur, Kargadoor, Oudegracht 36, Utrecht.  
• Accreditatie (her)registratie Registerpsycholoog NIP/Arbeid & Organisatie is aangevraagd. (4 pnt.)
• € 98,- exclusief btw, inclusief hand-outs, koffie, thee, snacks en borrel.
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