
Diversiteit en inclusie



PROGRAMMA

Wat is D&I en 
waarom is het 

belangrijk?

D&I in je beleid Impact maken: 
concrete stappen

Jouw rol als 
bestuurder



Diversiteit en inclusie
Een beknopte introductie op diversiteit en inclusie

Diversiteit = De aanwezigheid van (betekenisvolle) 
verschillen tussen leden van de vereniging

Inclusie = Alle individuen horen thuis in een groep en 
kunnen zichzelf zijn 

Ga naar: menti.com/al6okrx3bkud
Code: 16 55 88 8

Leeftijd

Godsdienst

Etniciteit

Seksuele oriëntatie

GenderFysiek vermogen

Ras

Politieke overtuiging

RoeiniveauOpleidingsniveau Functie

Senioriteit



KNRB FACTS
9 feiten over de Nederlandse roeiwereld

#8 Diversiteitsscore: 4,1

#7 Inclusiescore: 
6,1 

#5 32% heeft te maken met 
negatieve grappen of 
vooroordelen

#4 70% vindt dat de 
roeisport een elitair 
karakter heeft

#2 24% voelt zich geen 
onderdeel van de roei-
populatie



Een maatschappelijke opgave
Meebewegen met een groeiende diversiteit in Nederland

en alle talenten benutten.

DIVERS EN INCLUSIEF ROEIEN



Aan welke knoppen kun je draaien?

D&I beleid
Onbewuste 

vooroordelenD&I meten

Inclusief 
leiderschap

Verbonden-
heid

Inclusief 
werven en 
selecteren

Inclusieve 
cultuur

Inclusief 
samenwerken

Inclusieve 
diensten



Diversiteit en inclusie in beleid
Componenten die je kunt opnemen in je beleid

1. De D&I visie van de vereniging
2. Het doel van het D&I beleid voor de vereniging
3. Waarom wil de vereniging een inclusieve vereniging zijn?

4. Hoe gaat de vereniging invulling geven aan inclusie?
5. Waar staat de vereniging op het gebied van diversiteit, gelijkwaardigheid en 
inclusie?
6. Naar welke resultaten wil de vereniging toewerken?
7. Welke rollen en verantwoordelijkheden zijn er binnen de vereniging?
8. Waar kunnen leden terecht met vragen over D&I? 
9. Waar kunnen leden terecht met klachten over niet-inclusief gedrag, discriminatie 
en grensoverschrijdend gedrag? 

10. Wat is er nodig om een inclusieve vereniging te zijn en om invulling te geven aan inclusie?
11. Wat gaat de vereniging doen om D&I top of mind te maken en te houden? 



Impact maken: Hoe pak je dat aan?
Strategische stappen die je kunt nemen 

Impact Input Betrokkenen Activiteiten Output Uitkomst



Stelling
Bij wie ligt de verantwoordelijkheid voor D&I? 

Diversiteit en inclusie moeten onderdeel zijn van de 
visie van een vereniging



Inclusief leiderschap 
Wat is jouw rol als bestuurder? 

Niet-inclusief leiderschap Inclusief leiderschap

One-size-fits-all leiderschap Leiderschap afgestemd op het individu

Eigen doelstellingen behalen Individuele doelen per lid en teamdoelstellingen

Zelf besluiten nemen Leden betrekken bij besluitvorming

Bewezen strategieën, middelen of acties inzetten Experimenteren

Sturen op uitkomsten Sturen op talent en uitkomsten

D&I als extra activiteit of focus Werken vanuit D&I 

De normgroep is leidend Iedereen in de groep heeft een gelijke stem



Stelling
Bij wie ligt de verantwoordelijkheid voor D&I? 

Het bestuur is verantwoordelijk voor een inclusieve 
cultuur
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