
 Feit :  Het aantal vrouwen werkzaam als besl issings- of beleids-
maker in de energie-sector is veel lager dan 50%, terwij l  ze wel
50% van de energie-markt beslaan. Om de doelen van SDG7
snel ler te kunnen behalen is een betere inzet van vrouwen
nodig (SDG 5). 
Doel 75inQ / Data Quest 75 (DQ75):
Inzicht geven in de huidige situatie (IST) en data-tools geven
om de toekomstige situatie (2030/SOLL)eerder te behalen.
IDM© is één van die data-tools.  De basis is Feenstra's
Framework© (FF©), gecombineerd met 4D Serious Gaming©-
technieken en gekoppeld aan IDM©.

Integral Diversity Management (IDM©):

Creating System Values (CSV),
waardoor een snellere energie-transitie én
+effect op alle SDG's

-- level 1 t/m 6 --

eigen FF© Factsheet en FF© Dashboard,
exposure: DataforGood-website.  

De maatwerk-case uit level 2 kan nu worden doorgepakt en echt
worden getoetst aan al le FF-indicatoren van de organisatie.   

Resultaat:

level 4: FF Quick Wins Scan©

level 5: verdieping / borging

level 6: expert level

in 2 uur t i jd een gemiddelde
bewustzi jns-verhoging van
ruim onvoldoende (3) naar
ruim voldoende (7),
wordt digitaal gemeten/
vastgelegd,
koppeling FF© Dashboard. 

Level 1 :  introductie FF©, 75inQ en
DQ75.
Level 2: speel de standaard-case
(Power inQ) of de maatwerk-case
(eerst FF© Quick Scan).
Resultaat: 

U bent al verder dan u denkt.  Check uw hele organisatie aan de
FF© Indicatoren©. Maak hierbi j  Quick Wins door het koppelen
van organisatie-producten hieraan. Zie welke de core-
indicatoren zi jn en waar de eventuele gap's z itten. 
Koppeling naar FF© Dashboard.

Per FF© Indicator© is er een FF© Expert Indicator Game. 
Wij  hebben al le relevante facts vanuit open data mbt de FF©
Richtl i jnen samengebracht als norm/standaard. Het zal u
verbazen. Dit kan ook met data uit uw organisatie en zo kunnen
we gaan vergel i jken.
Doel:   inzicht / bewustzi jns-verhoging per (core) FF© Indicator.  

IDM© Implementatie van core FF© Indicatoren 
FF© Audit:  toets aan de off iciële FF© Richtl i jnen

U gaat nu verder verdiepen én borgen:

level 1 & 2: FF© Twister

Gender Justice 

En
e

rg
y 

Ju
st

ic
e

 

vrouwen
emancipatie

gender
mainstreaming

sociale
inclusie

p
ro

c
e

s
ve

rd
e

lin
g

e
rk

e
n

n
in

g

 Feenstra's Framework Twister©

level 3: FF© Toets

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

https://75inq.com/nl/over-ons/
https://75inq.com/nl/over-ons/
https://75inq.com/nl/over-ons/

