
INCLUDE Building Blocks

INCLUDE Leiderschaps Journey

Talent Solutions
Right Management
ManpowerGroup

   Bedrijven met  
ondergemiddelde  
diversiteitsscores

Bedrijven met 
bovengemiddelde 
diversiteitsscores

Bedrijven met meer diverse 
managementteams zien

Hogere inkomsten door Innovatie 
Source: BCG diversity and innovation survey, 2017 (n=1.681)

Een programma over verwachtingen, gedrag en ontwikkelingsstrategieën 
om leiders te helpen diversiteit, gelijkheid en inclusiviteit te integreren
in dagelijkse acties en beslissingen op werk.

Een inclusieve leider
• Begrijpt wat nodig is voor inclusief

leiderschap

• Maakt gebruik van eigen kwaliteiten

• Zorgt voor een veilig werkklimaat

• Erkent de realiteit van medewerkers

• Draagt een persoonlijk standpunt uit

• Durft het gesprek aan te gaan

• Creëert impact op situationeel en
systemisch niveau

Focus op talent Betrek Pas toe

Focus op de sterke punten en 
het gedrag van de inclusieve 
leider met symbolische en 
concrete acties. 

Selecteer en implementeer 
invloedhefbomen voor een 
organisatorische verandering.

1:1 Coaching

Ontdek benaderingen en 
communicatiemiddelen die elke 
leider inbrengt in de dialoog over 
de echte problemen die een 
organisatie moet aanpakken.

Verken wat een 
saamhorigheidsgevoel ondersteunt 
en wat het belemmert.

Workshop

Werk in kleine groepen 
met oefeningen en 
terugkoppeling, gericht op 
verandering en inclusieve 
gesprekken.

INCLUDE Individuele Stijl
Onze breed opgezette assessment en ontwikkelingsaanpak stelt leiders in staat om hun unieke stijl 
te identificeren. Dit boezemt vertrouwen in, overwint twijfels en biedt een sterke basis om op verder 
te bouwen.

Wil je weten hoe INCLUDE kan helpen om meer diversiteit, 
gelijkheid en inclusie in jouw organisatie te realiseren, neem dan 
contact op met jouw contactpersonen bij Right Management of 
neem contact op via contactus.nl@right.com  

Wat is 

INCLUDE?

Leider A is procesgericht en heeft een 
sterk gevoel voor eerlijkheid en 
procedurele rechtvaardigheid 

Inclusie Stijl: impact creëren door 

middel van processen gericht op 

gelijke behandeling

Leider B is van nature nieuwsgierig en 

richt zich het liefst op waar teamleden 

het beste in zijn

Inclusie Stijl: het identificeren en 

benutten van uniciteit

Leider C heeft een hoge mate van 
scherpzinnigheid en empathie en besteedt 
aandacht aan teamdynamiek

Inclusie Stijl: een cultuur van 

saamhorigheid tot stand brengen

Leider D hecht veel waarde aan altruïsme 

en prestatie en wil een verschil maken in de 

wereld

Inclusie Stijl: aanzetten tot actie en 

uitvoeren van plannen voor verandering

45+55K45%
 

26+74K26%
Gemiddelde inkomsten

door innovatie   
gemeld door 

bedrijven
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y Why   My Strengths   My Zone of Impact   Engaging & Inf uencing   Inclusive Dialogue  Practice & Feedback  Showing Results

“Met behulp van een 
coach komen mijn 
talenten naar voren 
waardoor ik meer 
impact kan maken.”

“Ik neem deel aan een 
workshop voor mijn afdeling 
waar ik mij nieuwsgierig 
opstel en model sta voor 
onze waarden.”

“Met behulp van de Leer Labs pas 
ik de vaardigheden toe en krijg ik 
feedback om mijn vermogen tot 
actie ondernemen te versnellen.”

Wat maakt INCLUDE anders?

Leren op basis van
verschillende methodes 
en ervaringen

Configureerbaar, 
aanpasbaar en 
schaalbaar

Gebaseerd op 
40+ jaar 
leiderschapservaring

Toegang tot onze eigen 
instrumenten voor dialoog, 
leiderschapscommunicatie 
en teameffectiviteit

gemeld door 
bedrijven

door innovatie   
Gemiddelde inkomsten
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