
 
 
 

Heb je vragen over deze training? Neem dan vrijblijvend contact met ons op! 
 

Bel: 020-3413952 of mail: aanmeldingen@earlybridge.com 
 

 

 

 

Unconscious Bias 
een live online training waarin we samen kijken naar 

uitsluitingsmechanismen en hoe we daartoe bijdragen door onze 

handelingen die eigenlijk helemaal niet opvallen. 

 
We hebben allemaal vooroordelen waar we ook naar handelen. Als we dat willen veranderen moeten we 

ons daar bewust van zijn. Bewustwording van onze eigen biases is de eerste stap naar een 

cultuurverandering die veel complexer is en nog jaren zal duren.  

Een groot deel van onze acties gebeurt onbewust. Ons brein maakt honderden associaties, ook voor 

groepen met bepaalde kenmerken: stereotypen. De eerste stap is bewustwording van het idee dat 

iedereen vooroordelen en stereotypen heeft, ook jij en wij!  

Tijdens deze online training gaan we samen kijken wat Unconscious Bias is en hoe dit impact heeft op de 

maatschappij en de organisatie. We kijken naar uitsluitingsmechanismen en hoe we daartoe bijdragen door 

handelingen die eigenlijk helemaal niet opvallen. We staan stil bij jouw ervaringen en we gaan je eigen 

biases onderzoeken. 

In deze workshop van twee uur zorgen we dat je je meer bewust bent van oordelen en vooroordelen en 
weet je: 

• de patronen van de uitsluitingsmechanismen te herkennen. 

• bewuster te zijn van je eigen oordelen. 

• te beginnen met herkennen van eigen patronen en deze mogelijk te doorbreken. 

• hoe je bewust onbevooroordeeld kunt handelen. 

• hoe stereotypen werken. 
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Dit ga je leren  

 

Deze online workshop duurt 2 uur en geeft veel inzichten, achtergronden en ruimte voor discussie en eigen 

casuïstiek. In de workshop krijg je antwoord op de volgende vragen: 

• Waar komen biases vandaan? 

• Hoe heeft het zich genesteld in onze maatschappij? 

• Wat zijn mijn eigen biases? 

• Hoe maak ik een begin met die te doorbreken? 
 

Investering 

 
Tijd: de training duurt 2 uur 

Deelnemers: het aantal deelnemers is tussen  6 - 10 

Kosten: de kosten zijn € 195,00 (ex. btw, € 40,95) per persoon. 

Benodigdheden: laptop of computer met webcam en microfoon.  

Na je aanmelding sturen wij je de toegangsgegevens tot de onlinetraining toe.  

 

 

Aanmelden 

 

Om je aan te melden: ga naar de website www.earlybridge.nl/trainingen 

  


