
AUTHENTIEK ALS HAMLET
Stel je eens voor: een toneelstuk zonder verschillende persona-
ges. Iedereen op het toneel heeft hetzelfde karakter en ziet er 
hetzelfde uit. Hoe dodelijk saai zou dat zijn? 

Voor een organisatie is dat niet anders. Ook daar is diversiteit 
nodig: verschillende mensen voor verschillende rollen. Om crea-
tief en innovatief te kunnen werken. Om een leuke werkgever te 
zijn. Om succes te hebben. Shakespeare wil dat het publiek liefde 
voelt voor zijn personages. Gelijkheid, diversiteit en inclusie zijn 
daarom belangrijke sociale waarden in zijn stukken. Net zoals het 
in jouw organisatie zou moeten zijn. 

Een workshop voor (management)teams om op basis van zes 
archetypes uit de stukken van Shakespeare te praten over diver-
siteit in het team of jouw organisatie. Een diverse organisatie is 
creatiever, innovatiever en daarmee meer succesvol dan meer 
homogene organisaties. Een diverse organisatie is daarmee 
ook meer uitdagend om te managen. Deze workshop vormt een 
goede combinatie met de ‘To be a better team’ workshop.

Welke rol spelen de mannen en de vrouwen? Hoe houden de 
buitenbeentjes zich staande? Is er voldoende aandacht voor de 
psychische diversiteit? Wordt authenticiteit op waarde geschat? 
Diversiteit zorgt voor een veilige omgeving waar medewerkers 
wordt gemaakt van de unieke kwaliteiten van iedere medewer-
ker. Leer van de diversiteit in Shakespeares tijd.
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‘Blijf aan jezelf 
steeds trouw 

dan volgt 
daaruit, zoals 
dag volgt op 
nacht, dat je 

voor anderen 
niet vals kan 

zijn’
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Duur: 2 uur
Kosten: v.a. 595 euro, exclusief BTW
Grootte van de groep: 5-10 personen

Maatwerk voor jouw organisatie is 
mogelijk. Deze workshop is uitste-
kend te combineren met een lunch, 
een borrel of als intermezzo tijdens 
(meerdaagse) vergaderingen. 

Je hoeft Shakespeare niet gelezen 
te hebben om van hem te kunnen 
leren. Iedere organisatie is immers 
een theater en elke medewerker 
heeft een rol. 

De inhoud van deze workshop is 
gebaseerd op het boek “Managen of 

niet, dat is de vraag’ dat in sep-
tember 2017 uitkwam bij uitgeverij 
Haystack. Klik op de afbeelding om 
te bestellen.

http://www.to-be.training
https://twitter.com/WiemerRenkema
https://www.managementboek.nl/boek/9789461262387/managen-of-niet-dat-is-de-vraag-wiemer-renkema?affiliate=6015

