Integral Diversity Management (IDM©):
Creating Shared Values (CSV),
waardoor een snellere energie-transitie én
+effect op alle SDG's
-- level 1 t/m 6 -Feit: Het aantal vrouwen werkzaam als beslissings- of beleidsmaker in de energie-sector is veel lager dan 50%, terwijl ze wel
50% van de energie-markt beslaan. Om de doelen van SDG7
sneller te kunnen behalen is een betere inzet van vrouwen
nodig (SDG 5).
Doel 75inQ / Data Quest 75 (DQ75):
Inzicht geven in de huidige situat i e (I ST) en da ta -to o l s g even
om de toekomstige sit uat i e (20 30/SOLL)e erd er te b ehal en.
IDM© is één van die dat a-t ool s. De basis is Feens tra ' s
Fr amewor k© (FF©), gecombineerd met 4D Seri ous Gami ng©technieken en gekoppe l d aan I DM©.

level 1 & 2: FF© Twister
erkenning
verdeling
proces

Level 1: introductie FF©, 75inQ en
DQ75.
Level 2: speel de standaard-case
(Power inQ) of de maatwerk-case
(eerst FF© Quick Scan).
Resultaat:
in 2 uur tijd een gemiddelde
bewustzijns-verhoging van
ruim onvoldoende (3) naar
ruim voldoende (7),
wordt digitaal gemeten/
vastgelegd,
koppeling FF© Dashboard.
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level 3: FF© Toets
De maatwerk-case uit level 2 kan nu worden doorgepakt en echt
worden getoetst aan alle FF-indicatoren van de organisatie.
Resultaat:
eigen FF© Factsheet en FF© Dashboard,
exposure: DataforGood-website.

level 4: FF Quick Wins Scan©
U bent al verder dan u denkt. Check uw hele organisatie aan de
FF© Indicatoren©. Maak hierbij Quick Wins door het koppelen
van organisatie-producten hieraan. Zie welke de coreindicatoren zijn en waar de eventuele gap' s zitten.
Koppeling naar FF© Dashboard.

level 5: verdieping / borging
U gaat nu verder verdiepen én borgen:
IDM© Implementatie van core FF© Indicatoren
FF© Audit: toets aan de officiële FF© Richtlijnen

level 6: expert level

Per FF© Indicator© is er een FF© Expert Indicator Game.
Wij hebben alle relevante facts vanuit open data mbt de FF©
Richtlijnen samengebracht als norm/standaard. Het zal u
verbazen. Dit kan ook met data uit uw organisatie en zo kunnen
we gaan vergelijken.
Doel: inzicht / bewustzijns-verhoging per (core) FF© Indicator.

IDM© voor de energie-sector
is een SDG17-samenwerking
van:

