Anders aan de slag met diversiteit & inclusie:
www.diversityvideo.eu

Op ons nieuwe platform www.diversityvideo.eu kun je je abonneren op 2 interactieve video’s in 3 talen:
Diversiteit in Teams
Diversiteitscompetentie

Van beide video’s staat een korte demo op de site: want interactie kun je niet uitleggen, je moet het ervaren.
Ga dus vooral even kijken! Een paar belangrijke voordelen noemen we alvast:
Ѵ Meer keuze voor de gebruiker
* kiezen wat je wilt zien, doen, leren, ontwikkelen
* zelf de volgorde bepalen
* in jouw taal: Nederlands, Duits of Engels om te beginnen (meer talen zullen volgen)
* op jouw tijd: overdag, ‘s avonds, ‘s nachts, met pauzes of langere onderbrekingen
Ѵ Meer toepassingen in het leren over diversiteit & inclusie
* iets nieuws, iets anders te bieden hebben dat niet afhankelijk is van groepsbijeenkomsten
* combineren met bestaande trainingen: vooraf, tijdens, achteraf—blended learning
* via beelden andere mensen, of mensen anders aanspreken dan met ‘praatgerichte’ methoden
* door interactie meer verantwoordelijkheid geven voor het eigen leerproces
Ѵ Organisatiebreed en/of voor trainers
Organisaties gebruiken de video’s voor hun medewerkers en trainers voor hun groepswerk. De interactie die
in de video’s is ingebracht maakt bezig zijn met diversiteit & inclusie aantrekkelijk en biedt nieuwe opties.
Er is veel mogelijk en voor ons is het ook nog zoeken. Mail of bel gerust voor meer informatie of samen
innovaties verkennen. Maar dit weten we al:
Wat kan wel?
Wat kan niet?
Een zelfstandig individueel abonnement nemen ook
De video kopen.
als lid van een grote organisatie.
Minder dan een jaarabonnement nemen.
Als trainer (delen van) de video aan groepen tonen.
Je abonnement ‘uitlenen’ aan een ander.
De video via een overeenkomst met Seba voor grote
De video offline krijgen of afspelen (de interacgroepen gebruikers in jullie organisatie beschikbaar
tie zit in het online systeem).
stellen.
De video delen met andere mensen dan waarDe video embedden in jullie intranet.
voor je een overeenkomst hebt afgesloten.
De video daar met jullie eigen logo en bedrijfskleuren
De video zover aanpassen dat het concept of
laten spelen.
de methode zelf worden aangetast.
Stukken tekst of beeld aanpassen zodat het optimaal
aansluit bij jullie eigen organisatie.

In deze video’s bundelen wij onze 20+ jaar ervaring als omzetter van wetenschappelijke resultaten naar de
concrete praktijk van de dagelijkse werkvloer. Belangrijk: we houden het daarbij graag vrij en vrolijk!

Seba cultuurmanagement bv, www.seba.nl, mail naar: info@seba.nl of bel 020 682 0255
Wil je de Seba nieuwsbrief niet meer ontvangen? Stuur dan een mailtje ‘afmelden nieuwsbrief‘ naar info@seba.nl

