
Overzicht Diversiteitscans 
Naam Geeft inzicht in Website

Barometer culturele diversiteit Etnisch-culturele diversiteit van het personeelsbestand. www.cbs.nl/barometerculturelediversiteit

Nederlandse 
Inclusiviteitsmonitor

Effectiviteit, efficiëntie en samenhang van het diversiteitsbeleid van de organisatie en het effect ervan op 
medewerkers.

www.nederlandseinclusiviteitsmonitor.nl

Code Diversiteit & Inclusie De huidige stand van zaken van diversiteit op het gebied van programma, publiek, personeel en partners,  
en de voortgang van het D&I-beleid in de (culturele/creatieve) organisatie.

www.codedi.nl

Inclusie Scan Werkklimaat, sociale veiligheid, inclusief leiderschap, gevoelens van uitsluiting, veranderbereidheid 
onbewuste vooroordelen, vertrouwen en sociale steun, en werkplezier.

www.realise.nl/scan-toolbox-inclusie-scan

Diversiteitscan Diversiteit van personeelsbestand (o.a. op basis van etniciteit en gender). www.diversiteitsscan.nl

Diversae audit De stand van zaken van het veranderingsproces omtrent het diversiteitsbeleid, gericht op visie en 
strategie, leiderschap, personeel, organisatiecultuur en borging.

www.diversae.nl

InclusieScan In welke mate leidinggevenden, medewerkers en teams inclusief denken, handelen en aanvoelen. www.inclusiescan.nl

Inclusie Quickscan Diversiteit personeelsbestand, verankering diversiteit en inclusie in beleid, en de ervaren diversiteit en 
inclusie op de werkvloer.

www.openvisions.nl/inclusie-quickscan

Quickscan Cultuursensitieve zorg Wat een zorgorganisatie al goed doet omtrent cultuursensitieve zorg en waar zij nog extra aandacht aan 
kan besteden om haar zorg aan cliënten met een migratieachtergrond te verbeteren.

www.quickscan-cultuursensitievezorg.nl

Inclusiviteitscan Diversiteits personeelsbestand, houding medewerkers ten opzichte van diversiteit, gevoel van inclusie, 
mening over de diversiteit en inclusie van de producten/diensten en communicatie, en ervaring met 
grensoverschrijdende incidenten.

www.analitiqs.com

Diversiteit & Inclusie meting Hoe medewerkers aankijken tegen diversiteit en inclusie, en inhoeverre verschillende groepen 
medewerkers ervaren dat zij gelijke kansen krijgen en een veilige werkvloer ervaren.

www.salaristijger.nl/di-meting

Scan Diversiteit & Inclusie Op welk trede van de D&I-ladder de organisatie in de ontwikkeling van diversiteit & inclusie staat, 
welke maatregelen passend zijn bij het huidige ontwikkelingsniveau van D&I, en welke strategische en 
praktische stappen op deze huidige trede gaan werken.

www.inclusiefwerken.net/ondersteuning/scan-diversiteit-en-
inclusie

BE(E) Diversiteit & Inclusiescan Waar je als organisatie staat en welke stappen er gezet kunnen worden om D&I in het DNA van de 
organisatie te borgen.

www.beetopofmind.nl/bee-diversiteit-inclusiescan

KLIQ Inclusiescan De huidige stand van zaken van de organisatie op vlak van seksuele en genderdiversiteit. www.kliqvzw.be/wat-doen-we/tools/werkvloer/inclusiescan

Audit diversiteit Het veranderingsproces van een organisatie rondom het diversiteitsbeleid. www.audit-diversiteit.nl

Dit overzicht is in opdracht van provincie Gelderland opgesteld door Kennisplatform Inclusief Samenleven. 
Er is gezocht naar alle diversiteitsscans en audits die actueel en breed inzetbaar zijn. Er is getracht een zo 
compleet mogelijk overzicht te maken, zonder te selecteren op bekendheid of betrouwbaarheid van  
de aanbieders. Elke scan biedt maatwerk. De provincie is onafhankelijk en doet geen uitspraken over  
de kwaliteit van de aanbieders.

https://www.cbs.nl/barometerculturelediversiteit
https://www.nederlandseinclusiviteitsmonitor.nl/
https://codedi.nl/
https://www.realise.nl/scan-toolbox-inclusie-scan
https://www.diversiteitsscan.nl/
https://www.diversae.nl/
https://www.inclusiescan.nl/
https://www.openvisions.nl/inclusie-quickscan/
https://www.quickscan-cultuursensitievezorg.nl/
https://www.analitiqs.com/
https://salaristijger.nl/di-meting
https://www.inclusiefwerken.net/ondersteuning/scan-diversiteit-en-inclusie/
https://www.inclusiefwerken.net/ondersteuning/scan-diversiteit-en-inclusie/
https://beetopofmind.nl/bee-diversiteit-inclusiescan/
https://www.kliqvzw.be/wat-doen-we/tools/werkvloer/inclusiescan
https://www.audit-diversiteit.nl/

