Training, advies, materialen en video's

Bekijk de webversie

Schrijf nu in: Adviseer-de-Adviseur
Geef jij in een organisatie adviezen over diversiteit & inclusie?
Dan weet jij waar deze afbeelding over gaat!!!
Speciaal voor HR-medewerkers, projectleiders D&I, diversity
managers, interne consultants is er nu de nieuwe studiereeks
van 5 bijeenkomsten die zich speciaal op jouw unieke werk
richt. Steeds met een inhoudelijk deel vanuit Seba en een
intervisie deel. En niet onbelangrijk: met humor :-)
We komen bijeen in Amsterdam, op ochtenden, 2,5 uur. De
startdatum wordt in overleg gepland, tijdens de 1e bijeenkomst
leggen we de andere data vast (4-6 wekelijks). Aantal deelnemers: 3-7 personen. Kosten: €
790,- excl. BTW

Inclusief Leiderschap: actueler dan ooit!
Hij is er weer, de masterclass-in-één-dag Inclusief leiderschap. Seba
directeur Grethe van Geffen was in 2016 de 1e in Nederland die er een boek
publiceerde. De actualiteit is alleen maar toegenomen...
Met meer dan 20 jaar ervaring is haar stelling: het gaat er te politiek aan toe
in organisaties, en te weinig praktisch. Het kan veel eenvoudiger, en vooral
ook effectiever!
Woensdag 17 april van 9 – 17 uur in Amsterdam
Kosten: € 395,- excl. BTW, incl. materialen, lunch en boek
Vraag de folder voor een meer uitgebreide beschrijving!
Minimum aantal deelnemers 5 personen.
In deze masterclass krijg je praktische handvatten voor: 1. richting geven 2. voorbeeldgedrag
tonen 3. organiseren 4. kernargumenten inclusief leiderschap 5. wetenschap over inclusie

Beter begrip door Diversity Video
Weet je dat Seba kant-en-klare video materialen heeft om te
gebruiken voor jouw werk of binnen jouw organisatie?
Dat kan bij een presentatie of training maar ook via jullie eigen
intranet of e-learning programma.
Met drie thema’s bestrijken de video's het leeuwendeel van wat nodig is om te leren:
1. Diversiteitscompetentie is wat je als individu nodig hebt, voor collega’s en klanten
2. Diversiteit in teams geeft inzicht in gewenste en ongewenste groepsdynamiek
3. Diversiteit managen gaat over leiding geven aan diverse teams
Doe de Video Experience Workshops op 9 mei en krijg tal van ideeën voor aansprekende
programma’s en een praktische aanpak:
Workshop 1 9.00 – 11.30 Diversiteitscompetentie
Workshop 2 12.00 – 14.30 Diversiteit in Teams
Workshop 3 15.00 – 17.30 Diversiteit Managen
Je kunt 1 of 2 of 3 workshops volgen: wat jij wilt.
Wanneer: donderdag 9 mei in Den Haag (op aanvraag ook elders)
Kosten per workshop: € 195,- excl. BTW, incl. een spel en 25% korting video-jaarabonnement.
Vraag de folder aan voor een meer uitgebreide beschrijving!
Minimum aantal deelnemers 5 personen.

Meer informatie en inschrijven
Mail voor al je vragen naar info@seba.nl ; indien gewenst maken we een belafspraak.
Opgeven voor programma's eveneens via info@seba.nl
Bezoek onze website www.seba.nl
Voor materialen ga je naar onze Diversity Shop
Voor video's naar Seba's Diversity Video platform

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u info@seba.nl toe aan uw adresboek.

