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Ons brein helpt 
ons bij het 
maken van 
goede en soms 
verkeerde 
beslissingen. 
 
Hoe maken we 
keuzes, wat doe 
je tegen 
vooroordelen en 
heb je oog voor 
inclusie?  

 

 

 

Ons brein heeft geleerd van ervaringen in het verleden en is gevormd door opvoeding, cultuur. We 

halen automatisch adem, fietsen zonder erbij na te denken, kunnen de tafels 1 t/m 10 opzeggen en 

vluchten bij gevaar.  

Het is echter ook de basis van hoe wij naar anderen kijken, de aannames en verwachtingen die we 

hebben. Het oordeel dat wij hebben bij een eerste ontmoeting. Onbewust labelen en categoriseren 

we mensen; dat is Systeem 1 denken.  



Het is de uitdaging om voor ons allemaal om het eerste snelle oordeel – of vooroordeel, de bias - wat 

wij hebben uit te stellen. Om te schakelen naar langzaam denken, een betrouwbaar oordeel te 

vellen; dat is Systeem 2 denken. 

 

 

 

 

 
Stel je eerste oordeel 
uit/leg het naast je 
neer en ga op zoek 
naar een tweede - 
betrouwbaarder – 
oordeel. 
 
Denk aan ANNA (en 
laat OMA thuis; 
Oordelen, Meningen 
en Adviezen) 

 

 

 

 

 

 



 

 
Een eerste 
oordeel is alleen 
gebaseerd op de 
uiterlijke 
kenmerken – dat 
wat ‘boven 
water’ zichtbaar 
is. De ijsberg is 
onder water veel 
groter en dat 
geldt ook voor 
kenmerken van 
mensen. 
 

 

 

Iedereen heeft overtuigingen en daarmee onbewust vooroordelen over anderen. Binnen een groep 

zijn er verschillen, maar wat bindt, is sterker. Vaak oordelen we positief over mensen die op ons lijken 

en die in onze ‘inner group’ zitten en minder positief over mensen in de ‘outer group’.  

Ons brein staat nog vaak in de fight or flight stand; het is op zoek naar zekerheid en wil angst 

voorkomen. We voelen ons fijner als we tot een groep behoren. Als we bij een groep horen nemen we 

een deel van de identiteit over. Dat gaat vaak in 3 stappen: 

• Categoriseren; erkenning  

• Identificeren; je hoort erbij 
• Vergelijken; je vergelijkt je groep met anderen  
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