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Slim ingezet diversiteitsmanagement brengt meer
creativiteit, innovatie en een betere kwaliteit van
besluitvorming in uw organisatie.
Hoe staat het met úw motivatie, kennis en vaardigheden
om verschillen ten voordele te benutten?
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Ga de uitdaging aan en neem uw kwaliteiten
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Uw persoonlijke ontwikkelpad in kaart gebracht
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De Diversometer: een praktisch instrument voor medewerkers en managers die feedback willen
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over hun persoonlijke wijze van omgaan met verschillen.

60%
De Diversometer is een instrument dat werkt vanuit 360° feedback. De uitkomst geeft u een
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goed beeld over uw kwaliteiten om te werken met diverse collega’s en klanten. Wat zijn uw sterke
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punten, en waar liggen uw verbeteropties? In andere woorden, hoe divers bent u, en waar ligt uw
ontwikkelpad?
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De Diversometer is breed inzetbaar. Elke medewerker kan ermee aan de slag.
Daarnaast is er een Diversometer specifiek voor managers beschikbaar.
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Diversiteit in uw team: de meerwaarde van verschillen
in kaart gebracht!

Diversometer
Teamtraining

Zet de Diversometer in voor het hele team, en de teamanalyse geeft u een messcherpe

Met de resultaten van de

analyse van de kwaliteiten waar u als team over beschikt.

Diversometer in de hand

Immers, bij diversiteitsmanagement moet de som der delen meer zijn dan het geheel!

volgt u de

Beschikt uw team over vele verschillende kwaliteiten, of hebt u toch wel veel vergelijkbare

Diversometer Teamtraining.

sterke en zwakke punten?

Daarin leert u samen uw

Bij welke collega’s in het team zijn diversiteitskwaliteiten te halen?

voordeel te doen met

De Diversometer helpt uw team de meerwaarde van verschillen te benutten en geeft ook

verschillen en zet u een

inzicht in onaangeboord talent, waarnaar op zoek kunt gaan.

pad uit voor teamontwikkeling
naar de steeds diversere

Kortom, de Diversometer brengt in kaart of uw team klaar is voor
doeltreffend diversiteitsmanagement!

toekomst toe.

100%

90%

80%

70%

60%

Doe de Diversometer en behaal unieke resultaten:
• u heeft inzicht in de kwaliteiten die een diverse werkomgeving van u vraagt
• u krijgt 360° feedback over uw eigen kwaliteiten betreffende diversiteit
• u weet welke kwaliteiten u verder kunt ontwikkelen
• u ziet hoe uw team de meerwaarde van verschillen beter kan benutten
• u kunt doelgericht op zoek gaan naar onaangeboord divers talent voor uw team

Bezoek ook www.diversityshop.nl
Dé Online winkel voor diverse spellen
en trainingsmaterialen

De Diversometer is gebaseerd op het boek
‘Verschil moet er zijn’
van Grethe van Geffen, directeur van Seba.
Het standaardwerk over diversiteitsmanagement,
een weergave van meer dan
10 jaar succesvolle praktijkervaring.
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