Turning Diversity
into Prosperity
Een wervelende start van 2018 (gewenst)
Nadat de klassieke oudheid eeuwenlang de kunst van het
mozaïek leggen tot in de meest verfijnde vormen ontwikkelde, ontstond ineens een variant waarin men ‘maar wat
deed’ en allerlei figuren gewoon ergens in die mozaïekvloer plantte. Out-of-the-box, is de Seba interpretatie.
Durf niet gebaande paden te betreden, ook al lijkt het er
belachelijk uit te zien! Het is verrassend en maakt dat
men vele eeuwen later nog steeds nadenkend naar je
werk kijkt…
(klassieke en out-of-the-box mozaïekvloeren te vinden in het
Zeugma Museum in Gaziantep, Turkije)

Wervelende start van 2018 met video over diversiteit in besturen
Het kan nog een stuk beter met de vrouwen in de besturen van pensioenfondsen. Naar aanleiding van een
lezing door Grethe van Geffen bij pensioenfondsbestuurders in het programma van SPO Connect, maakte
SPO Connect deze prachtige video in het WTC Den Haag. Je kunt hem bekijken door op de foto te klikken.

Wervelende start van 2018 met interview in de krant over rapper Boef
Het kan ook nog een stuk beter met de vrouwen die rappers een lift aan bieden. Het AD interviewde Grethe
van Geffen over de uitspraken van rapper Boef zoals ,,Ik heb mensen boos gemaakt omdat ik kech (hoer)
zeg, maar wat doen jullie in een club met alcohol, met korte rokjes, om acht uur ’s ochtends, met jongens?
Wat ben je aan het doen? Je bent gewoon een kech''.

Het artikel in het AD:
“De uitspraken van rapper Boef, die vrouwen die hem een lift hadden
gegeven hoeren noemde, laten ook enkele experts op het gebied van
diversiteit niet ongemoeid. Hun advies: alleen door Boef een tijdje
links te laten liggen, kunnen we het signaal afgeven dat dit echt niet
door de beugel kan…”
Lees verder via het AD zelf https://t.co/WWzYfll5gm
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