Advies, training, materialen en video's

Bekijk de webversie

Nieuwe video Diversiteit Managen
Leren met behulp van deze video: managers kunnen dat
zelfstandig doen en als onderdeel van een bijeenkomst of
training. Er zijn allerlei mogelijkheden om deze video - of delen
ervan - in te zetten voor jouw praktijk.
Diversiteit managen is een uitgebreide video met maar liefst
13 onderdelen over alles wat er komt kijken bij het succesvol
managen van diversiteit met als leidraad: het herkennen van
diversiteitsdynamiek, deze benutten, en handelen gericht op de voordelen die diversiteit de
organisatie te bieden heeft.
Natuurlijk zijn er ook oefeningen en handouts en heeft de video weer de standaard 3 talen (DE,
EN, NL).
Video Experience Workshop met nieuwe video Diversiteit Managen
Wil je zelf ervaren hoe de video Diversiteit Managen werkt voor jouw plannen? Kom dan naar
de workshop hierover op woensdag 7 november in Den Haag!
Per deelnemer 195,- excl. BTW, en incl. materialen en 40% korting video-jaarabonnement.
Minimaal 5 deelnemers. Opgeven via info@seba.nl

Video Experience Day voor de andere video's
Zelf ervaren hoe interactieve online video in combinatie met oefeningen voor Diversiteit
& Inclusie werkt en deze ervaring doorgeven: dat brengt jou de Video Experience Day.
De Video Experience Day van 21 november bestaat uit twee workshops die je
afzonderlijk of samen kunt doen:
· Diversiteit in Teams
· Diversiteitscompetentie
Wat, hoe laat en hoeveel
Op 21 november in Den Haag
9.30 – 12.30 Diversiteit in Teams en/of 13.15 – 16.15 Diversiteitscompetentie
Je kunt 1 workshop volgen of allebei: wat jij wilt.
Per workshop 195,- excl. BTW/lunch, incl. materialen + 40% korting videojaarabonnement.
Minimaal 5 deelnemers. Opgeven via info@seba.nl

Ontbijt met boek 12okt.
In gesprek met de schrijver
Grethe van Geffen en met de
andere deelnemers over het
boek, en eigen casuistiek en
ervaringen. Een diepgaand
gesprek en natuurlijk lekker ontbijten!
Je gaat met nieuwe inspiratie en concrete
tips de deur uit.
Waar, wanneer, hoe laat en hoeveel?
Vrijdag 12 oktober 8-10 uur in Amsterdam
Kosten: € 75,- excl. BTW, inclusief een
exemplaar van Voorbij het verschil ;
gesigneerd, als je wilt!
Minimum aantal deelnemers 3 personen.
Opgeven info@seba.nl

Masterclass in-1-dag 17
okt
Val jij ook om van de
politisering van het debat?
Een organisatie is geen
debatclub… Het kan
eenvoudiger, praktischer en
effectiever!
Handvatten voor de
inclusieve organisatie langs 5 thema’s:
kernargumenten voor inclusief leiderschap,
wetenschap over inclusie, richting geven,
voorbeeldgedrag tonen en organiseren.
Waar, wanneer, hoe laat en hoeveel?
Woensdag 17 oktober 9 – 17 uur Den Haag
Kosten: € 395,- excl. BTW, incl. materialen,
lunch en het boek
Minimum aantal deelnemers 5 personen.
Opgeven info@seba.nl

Om over na te denken
Meer dan voorheen ontstaan er verschillende stromingen in het land van diversiteit & inclusie.
Op zich is dat goed nieuws. Eindelijk komt er voldoende vakontwikkeling op gang om van
mening te verschillen over de werking van diversiteit & inclusie in organisaties.
Aan jou de vraag: dient er gestuurd en getraind te worden op de wijze van denken, of op
gedrag? Als dat laatste het geval is, is Seba je beste partner.
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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.

