Inclusie Nieuwe Stijl
Ervaren dat je welkom bent
Waarom inclusie?
Of u nu een hoogleraar of student, een autochtoon of een allochtoon bent,
één ding hebben we allemaal gemeen: we willen ervaren dat we welkom zijn.
Erbij horen is een universele behoefte van mensen. Het gaat over insluiten in
plaats van uitsluiten. Werken aan inclusie is zinvol als u in uw (werk)
omgeving te maken hebt met mensen met zeer diverse achtergronden die
elkaar niet als vanzelfsprekend begrijpen.
Wat is inclusie?
Inclusie is de situatie waarin iemand geen obstakels ervaart om mee te
kunnen doen aan de samenleving. Het ontstaat wanneer mensen ervaren dat
zij welkom zijn en contact kunnen maken met hun omgeving. Deze ervaring is
persoonlijk en de mate van inclusie is vaak situationeel, met andere woorden
afhankelijk van plaats en tijd. Voor veel mensen is inclusie vanzelfsprekend.
Inclusie wordt pas een serieus onderwerp van gesprek als iemand zich
buitengesloten voelt.
T'ik werkt volgens het door Anita Hütten ontwikkelde Inclusiemodel®.
Wat levert werken aan inclusie op?
 Effectieve manier om met elkaar in gesprek te gaan over leefbaarheid.
 Gaat uit van de burger en niet van specifieke doelgroepen.
 Uitgangspunt voor Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemen.
 Werkwijze voor het gezamenlijk verminderen
van obstakels.
 Biedt handelingsperspectief op diversiteit.
 Duidelijk visie op omgangsregels binnen uw
(werk)omgeving of organisatie.

www.inclusienieuwestijl.nl

Wat kan T'ik voor u doen?
T'ik adviseert hoe u inclusie kunt bevorderen in uw bedrijf of organisatie, wat
u kunt doen om een goed werk- en/of leefklimaat te creëren waarin mensen
ervaren dat zij welkom zijn. Waar u op moet letten, waar de valkuilen liggen
en vooral hoe u samen met uw klanten of werknemers van inclusie een
vanzelfsprekend onderwerp kunt maken.
Inclusie (nieuwe stijl) houdt rekening met iedereen, dus ook met u.
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www.inclusienieuwestijl.nl

Geïnteresseerd? Neem contact met ons op of bezoek onze site.
Wij zijn u graag van dienst.
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