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Wie we zijn en waar staan we voor?

• Ontstaan in 1928

• 1200 gepassioneerde ingenieurs en adviseurs in 6 West-

Europese landen

• Praktische oplossingen voor de fysieke leefomgeving 

waarmee we bijdragen aan een mooi, gezond, veilig en vooral 

toekomstbestendig Nederland.

• 100% in eigendom van haar werknemers



Onze D&I uitdagingen

• Een meer diverse en inclusieve organisatie is 

cruciaal voor zowel het realiseren van onze missie 

als het voortbestaan van ons bedrijf. 

• We zijn gestart met genderdiversiteit en het 

bevorderen van een inclusieve werkomgeving



Wij kiezen voor genderdiversiteit

Waarom genderdiversiteit

• We hebben 30% vrouwen, de masculiene 

cultuur vraagt om verandering

• Met massa maak je de keuze voor 

diversiteit: vrouwen zijn er (al) met 30%

Charter – Diversiteit in Bedrijf (DiB)

• Vergroten van de vrouw/man ratio tot 
minimaal 30% in alle lagen van de 
organisatie. Het streefpercentage groeit 
mee met het gemiddelde aantal vrouwen 
in de organisatie met een ideale 
verhouding van 50/50%

• Het bevorderen van een inclusieve 
bedrijfscultuur
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De zin van de trainingen bij TAUW

Trainingen bij TAUW



Training: wat is nu nodig bij TAUW

Vrouwen willen wel, maar hoe?

• Workshop aan een groep Vrouwen (8)

• Korte workshop aan MT → agenda van MT en Directie

• Werkgroep opgezet → het motorblok van D&I

• Balans tussen doel & bedoeling en ook plannen en acties

• MWO – gelijkheid binnen TAUW

• Een workshop, training, webinar…. 
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Vrouwen empoweren

Workshop ‘Vrouwen met Impact’ deel I en II

• De kritische massa zijn de Vrouwen → zij moeten zelf stappen zetten

• Workshop zelf opgesteld en gegeven

• Eigen ervaringen gedeeld → persoonlijk

• Niet verplicht

• Communicatie (uitnodiging, doel, wat levert het op,..)

• Zelf actie ondernemen: Notitieboek opgesteld met terugblik van VmI I en 

huiswerk voor VmI II

• Interactief met vragen via chat + mentimeter
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Vrouwen empoweren

Inhoud Workshop ‘Vrouwen met Impact’ deel I en II

• Intro en Doel

• Leiderschapsstijlen

• Onzekerheid 

• Speel het spel

• Huiswerk na de training
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Bewustwording breed in de organisatie

Webinar Diversiteit & Inclusie

• Voor iedereen binnen de organisatie

• Niet verplicht

• Zelf opgezet en gegeven

• Eigen ervaringen

• Webinar: meer educatief (weinig 

interactief)

• Wat is diversiteit, inclusie en bias

• Gelijkheid

• Onzekerheid bij Vrouwen

• Doelstelling van TAUW
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Feedback en reacties
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Reacties bij de webinar

Ook luisteren naar de kritische kant
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Heb ik als man geen kans meer?



Het vervolg binnen TAUW
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2020

1. Workshop 

‘Vrouwen met 

Impact’ I

Q1-Q2 2021

1. Workshop 

‘Vrouwen met 

Impact’ II

2. Webinar D&I

Q3 – Q4 2021

1. Webinar D&I

2. Onboarding

program (ongoing)

2022

1. Onboarding

program (ongoing)

2. Workshop 

‘Vrouwen met 

Impact’ III

2023 - 2025



Vragen en antwoorden
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+31 65 15 44 601

Yacintha Mulder

Yacintha.mulder@tauw.com

www.tauw.com

Salem.sahak@tauw.com

+31 61 13 13 424

Salem Sahak


