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1. Het draaideur- effect



2. Verborgen quota



3. Een beleid is niet voldoende



Gender Gap oplossen door 
voorbij gender te kijken



Inclusie is uitgenodigd
worden om te dansen



Als iedereen
hetzelfde

denkt, denk
je niet

genoeg



80% teveel
masculiene
kwaliteiten



• Actiegericht

• Resultaat boven alles

• Sterke individuen nemen 
beslissingen

• Interne concurrentie

• Mini koninkrijkjes, silo’s

• Kennis niet gedeeld

• Gevoelens tellen niet

• “Quick fixes”, branden 
blussen

• Directief leiderschap

• Aandacht voor 

“waarom” en “hoe”

• Beslissingen door 

uitgebreide teams

• Gedeeld leiderschap

• Samenwerking, ideeën 

gedeeld

• Gevoelens mogen er zijn

• Creatief, innovatief

• Coaching en 

ontwikkeling



Verbinden

Voorzichtig

Holistisch

Reflectie

Problemen voorkomen

Intuïtie

Wij

Lange termijn

Voelen

Samenwerken

Volgen

Conflict vermijden

Focus op “hoe” 

Luisteren

Relatiegericht

Onderscheiden

Risico

Focus

Actie

Problemen oplossen

Analyse

Ik

Korte termijn

Denken

Concurreren 

Leiden

Conflict aangaan

Focus op “wat”

Spreken

Doelgericht



Gebalanceerde leider creëert
diverse, inclusieve teams



Diversiteit + Inclusie = 
Engagement



Enkel mannen

Gender diversiteit

Gender

+ Geografische

Diversiteit

% betere beslissing

Leeftijd + Gender 

diversiteit

58% 

73% 

80% 
87% 

AVG

66%

Hacking Diversity with Inclusive Decision Making, Cloverpop, 2017. 
This decision study was based on 566 real business decisions made by 184 business teams in a wide variety of companies from July 2015 through June 2017. The 
decisions were pulled from aggregate anonymized data in the Cloverpop decision-making platform, allowing analysis of an average of 350 data points for each 
decision. These were typical management and executive decisions about hiring and staffing, project planning and prioritization, policy changes, resource 
allocations, customer proposals and similar management responsibilities.

Teams maken betere

beslissingen dan 
individuen in gem. 

66% van de gevallen



Inclusie = innovatie in een
geconnecteerde organisatie



Hoe een inclusieve
organisatie bouwen?



Als een vis wordt beoordeeld op 
zijn vaardigheid om in bomen te 
klimmen, zal hij zichzelf zijn hele 
leven als een mislukkeling zien.”

(Einstein)



Mogen mannen
gebalanceerd
zijn?



Weet iedereen
waarom?



Geeft de top 
het voorbeeld?



Is iedereen erbij
betrokken?



“Om de gender gap te overbruggen, moeten we 

voorbij gender durven kijken naar de masculiene en 

feminiene kwaliteiten in onszelf en onze organisaties.”
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