
Wordt uw bedrijf de meest inclusieve werkgever van 2019?

Beste professional

 
We weten dat u net als ons begaan bent met diversiteit en gelijke kansen op de werkvloer. KliQ 
Works nodigt u dan ook graag uit op onze internationale Workplace Conference, vrijdag 11 
oktober in het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen in Brussel. U krijgt er 
een uitgebreid programma voorgeschoteld vol interessante workshops en keynote speakers 
die hun laatste inzichten over seksuele diversiteit en genderdiversiteit op de werkvloer met 
u delen. Een overzicht van de workshops kan u vinden op de volgende pagina. Het volledige 
programma vindt u op www.KliQworks.be/events

Uw bedrijf maakt bovendien kans om de titel ‘Meest inclusieve werkgever van 2019’ in de 
wacht te slepen. U hoeft enkel onze inclusiescan in te vullen op www.KliQworks.be/campaign. 
Deze wordt u in het kader van onze campagne gratis aangeboden. Op basis van de scan 
ontvangt u een korte kwantitatieve analyse van uw resultaten en wordt een ranking opgesteld. 
Procter & Gamble, de winnaar van vorig jaar, deelt hun best practices en expertise. 

Waarom zou u inzetten op een diverse en inclusieve bedrijfscultuur? Onderzoek leert ons dat dit:  

• innoverend talent aantrekt en stimuleert;
• het welbevinden, de jobtevredenheid en de betrokkenheid van uw werknemers verhoogt;
• en uw imago en competitiviteit verbetert.

Schrijf u snel in en maak kennis met KliQ Works
www.KliQworks.be/events  

Met vriendelijke groeten
Het KliQ Works team
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WORKSHOP 1 
LGBTI 101 - Een introductie 
over LGBTI-topics

Wat betekenen LGBTI en 
SOGIESC? Een interactieve 
introductie over seksuele 
geaardheid, genderidentiteit 
en -expressie en geslachts-
kenmerken.

VOORMIDDAGSESSIES

NAMIDDAGSESSIES

WORKSHOP 2
Inclusief recruteren

In deze workshop leer je wat 
inclusieve recruteren is en 
waarom dit belangrijk is. We 
geven je tips en tricks om op 
een inclusieve manier te wer-
ven. Door het perspectief van 
de werkzoekende te combine-
ren met dat van de werkgever, 
krijgt u een volledig inzicht in 
het wervingsproces.

WORKSHOP 3 
Trans op het werk

Deze workshop laat zien welke 
obstakels transgender per-
sonen dagelijks tegenkomen 
en wat u als werkgever kunt 
doen om de situatie te verlich-
ten. We richten ons zowel op 
beleidsmatige en infrastructu-
rele ingrepen in het algemeen 
als op het ondersteunen van 
transgender medewerkers 
tijdens hun transitie. 

WORKSHOP 4
Waardig werk voor LGBTI- 
personen

Deze workshop laat je ken-
nismaken met de Duurzame 
Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) 
van de Verenigde Naties, pre-
senteert de business case en 
koppelt ze aan LGBTI-inclusi-
viteit op de werkplek. Naast 
best practices stellen we 
jullie in primeur het nieuwste 
e-learningproject van çavaria 
en KliQ voor.

WORKSHOP 5
Diversiteit als een onmisbaar 
bezit

Een introductie van ons 
nieuwste kaartspel, Team-
Works, ontwikkeld om u als 
speler aan te moedigen om 
diversiteit te leren zien als 
een onmisbare aanwinst 
voor een team. Het spel  is 
het perfecte startpunt om 
discussies aan te gaan over 
de impact van onbewuste 
vooroordelen op uw werkplek 
en hoe u deze kunt tegen-
gaan.

WORKSHOP 6
Hoe een diversiteitsnetwerk 
te starten

In deze workshop leggen we 
uit welke stappen u moet 
nemen om een diversiteits-
netwerk op te starten, wat 
de valkuilen kunnen zijn en 
hoe diversiteitsnetwerken 
voordelig zijn voor uw bedrijf 
en werknemers. LGBTI-net-
werken of bedrijven in België 
delen hun best practices en 
hoe ze hun start-up hebben 
ervaren. 
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