
UITNODIGING

Conferentie 
‘Diversiteit & Inclusie 

op de werkvloer’
Hoe je door een inclusieve organisatie meer diversiteit creëert

1 juli 2021

10:00 – 16:00 uur

Congrescentrum 

‘Het Forum’ 

Elmpterweg 50, 

6042 KL Roermond

Workshops
1.  De onmisbare rol van inclusief leiderschap o.l.v. Madhu Mathoera
  Hoe kun je als organisatie aan de slag gaan met diversiteit en 

inclusie; dit te herkennen, te erkennen en te omarmen. Onderwerpen 
die in deze workshop aan bod komen:

  •  Leiderschap in een (veranderende praktijk)
  •  Wat is inclusief leiderschap?
  •  De kenmerken & voorwaarden van inclusief leiderschap
  •  De rol van inclusief leiderschap in een inclusieve organisatie

2.  Verschillen en verbinden o.l.v. Amar Speelt
  Een interactieve workshop over cultuurverschillen. Door middel van 

een simulatie laat Amar voelen hoe het is om ergens nieuw te zijn én 
wat helpend is om je thuis te voelen. 

  De kracht ligt in de bewustwording van ons menselijke software met 
humor. Tijdens een interactieve workshop over cultuurverschillen 
wordt dit gesimuleerd. Leuk en humoristisch. 

3.		Het	effect	van	onbewuste	vooroordelen	o.l.v.	Madhu	Mathoera
  Onderwerpen die in deze workshop aan bod komen:
  •  Wat zijn onbewuste vooroordelen
  •  Welke impact heeft dit op de besluitvorming?
  •  Soorten onbewuste vooroordelen.
  •  Hoe kan je onbewuste vooroordelen minimaliseren in 

besluitvorming, werving & selectie en in systemen / werkwijzen & 
processen?

Wij kijken er naar uit om u op 1 juli – CORONA PROOF – te ontmoeten!

Zien wij elkaar op 1 juli? 
Meldt u dan vóór 24 juni aan via info@ppdlimburg.nl
Bij uw aanmelding graag aangeven welke twee workshops u wilt 
bijwonen.



Over dit onderwerp gaan we op 1 juli met elkaar in gesprek 
onder leiding van uw dagvoorzitter Pauline Smeets. 

Ochtendprogramma:
9:30 tot 10:00  Ontvangst
10:00  Welkom door de voorzitters van PPD en 

SMKK, Bouchaib Saadane en Bahia Fatara
10: 15  Inleiding door Rianne Letschert,  

Rector	Magnificus	van	de	Universiteit	
Maastricht

11:00 tot 11:15  Korte pauze
11:15  Inleiding door Madhu Mathoera,  

BE(E)Top of Mind
12:00  Comedy optreden over vooroordelen en 

inclusie door Amar Speelt

12:30 tot 13:30  Lunch

Middagprogramma
13:30  Parallelsessie 1
14:15 tot 14:30  Korte pauze
14:30  Parallelsessie 2
15:30  Plenaire afsluiting
16:00  Informele borrel, mits de 

coronamaatregelen dit toelaten.

Dagvoorzitter
Pauline Smeets
Pauline Smeets heeft het vak van voorzitten en 
gesprekken leiden geleerd in de Tweede Kamer.
Vanuit het bedrijfsleven heeft zij de overstap 
gemaakt naar de landelijke politiek om vervolgens op 
directieniveau werkzaam te zijn in de gezondheidszorg. 
Sinds 2019 richt zij zich met het bedrijf ToeVoo op diverse activiteiten. 
Van dagvoorzitterschappen en moderator tot toezichthoudende rollen 
en adviseurschap.

Sprekers:
Rianne Letschert
Rianne	Letschert	is	Rector	Magnificus	van	de	

Universiteit Maastricht en gelooft in de kracht van 
diversiteit. Hoe meer perspectieven er zijn, hoe beter 
problemen opgelost kunnen worden. Er moet echter 
nog veel gebeuren voordat iedereen het gevoel heeft 

erbij te horen. De kracht van onderwijs is dat dit 
individuen beïnvloedt en ontwikkelt. 

Madhu Mathoera
Madhu Mathoera is eigenaar van BE(E) Top of mind 
en zet zich in voor inclusieve organisaties. Met haar 
aanpak helpt zij organisaties hoe ze diversiteit, 
de verschillen tussen medewerkers, beter kunnen 
gaan benutten en de verschillen van medewerkers 
met elkaar kunnen verbinden en in lijn brengen met 
de visie en strategie van de organisatie. 

Amar Speelt
Amar El Ajjouri is geboren in Marokko en getogen in 

Den Haag. Amar is acteur maar ook trainer. Dankzij die 
culturele mix kan Amar het middel theater als geen 
ander inzetten om anderen te helpen om het leven van 
nut te begrijpen. Daarnaast geeft hij, via zijn bedrijf 

PH-Neutraal, trainingen en workshops op het gebied van 
cultuurverschillen, machogedrag en inclusiviteit op de 

werkvloer. 


