
INSPIRATIE WORKSHOP DIVERSITEIT, 
INCLUSIE EN GELIJKWAARDIGHEID

Alles wat je nog niet weet over je eigen bias en meer….

Hoe bewust ben jij in je dagelijkse werk maar ook in je privé 
leven van je eigen bias (vooroordelen) over hoe je naar de 
wereld om je heen kijkt? En heb je door hoe dat jouw dagelijks 
handelen beïnvloedt? Twee mooie vragen die wij als mens 
oprecht aan onszelf mogen stellen in de interactie met 
collega’s, met familie, met iedereen waar we mee in aanraking 
komen. Het verrijkt je als je bewuster bent van je eigen bias, je 
gaat leren over jezelf, over je interactie met jouw omgeving. 

De sprekers
Anita Abaisa is directeur en oprichter van IBias VR en Black 
Ladies Talk en mede-eigenaar van Gladiator Academy.  
Met Gladiator Academy dicht ze het gat tussen het onderwijs 
en de arbeidsmarkt door studenten van alle leeftijden 
professionele- en levensvaardigheden te leren. Haar missie is 
het verbeteren van de sociaaleconomische positie van mensen 
in onder vertegenwoordigde groepen. Black Ladies Talk is 
het grootste zwarte vrouwen platform van Europa waarin 
de leden van  elkaar leren en elkaar upgraden door middel 
van informeel leren. Met IBias VR werkt ze aan een inclusieve 
arbeidsmarkt door de inzet van virtual reality om empathie te 
vergroten dit als onderdeel van een actieprogramma.

Vivian Acquah is de Inclusive Workplace Wellness Advocate 
en oprichter van Amplify DEI. Zij adviseert managers hoe ze 
hun teamleden op een duurzame manier betrokken, energiek 
en veilig kunnen houden. Vivian maakt onderwerpen die te 

maken hebben met duurzame inzetbaarheid & diversiteit, 
gelijkwaardigheid en inclusie toegankelijk voor iedereen. Ze 
geeft mensen de juiste tools om inclusieve veranderingen op 
het juiste moment te omarmen. 

Empathie voor inclusie met virtual reality
Anita Abaisa neemt ons mee in hoe DIG (diversiteit, inclusie 
en gelijkwaardigheid) in jouw DNA te krijgen van organisatie 
tot aan medewerker. Tevens staat ze stil bij het verband 
tussen ongewenst gedrag en inclusie door middel van een VR 
ervaring van twee vrijwilligers. 

DOELGROEP
Iedereen die interesse en affiniteit heeft met het onderwerp 
Diversity, Equity & Inclusion gericht op het onderwerp 
gelijkwaardigheid vanuit zijn of haar organisatie, rol of 
persoonlijk. (HR Managers, DEI adviseurs, Sr. Management, 
CHRO`s, CIO`s)

LOCATIE
Gemeente Utrecht | Stadskantoor, Stadsplateau 1, Utrecht
 
PROGRAMMA

09:30 – 09:40 Inloop 
09:40 – 09:45 Introductie IT Circle Nederland 
09:45 – 10:45 Workshop inclusief VR ervaring en vragen
10:45 – 11:00 Afsluiting en eventueel vervolg 

GEMEENTE UTRECHT 09:30 - 11:00

ITCIRCLE-NEDERLAND.NL

9 FEBRUARI 
2023

Via CLICK kan je je aanmelden voor de workshop. CLICK is het online community platform  
waarop je verbonden bent met de peers van andere organisaties.

https://community.itcircle-nederland.nl/account_requests/new

