Training, advies, materialen en video's

Bekijk de webversie

Verbeter de wereld, begin bij jezelf
Als diversiteit & inclusie je werk zijn, is dat zeker geen eenvoudige job. Al
enkele decennia is te zien dat de gemiddelde adviseur of trainer het 2-3 jaar
volhoudt en dan iets anders gaat doen. Vanuit vakontwikkeling is dat een
onwenselijk gegeven, immers: juist door langjarige ervaring groeien
adviseurs en trainers in gezag en methodiek – daarmee vergroten ze hun
impact.
De wisselende aandacht voor diversiteit & inclusie in organisaties is er niet
alleen vanwege het management; ook het gebrek aan inzicht en
gefundeerde aanpak van de adviseurs en trainers zelf vormt daarin een
factor. Voor het grote verloop na 2-3 jaar zijn verschillende redenen te
noemen:
1. Meer profeet dan dienstverlener.
Menig adviseur en trainer is druk bezig mensen te overtuigen dat diversiteit &
inclusie belangrijk zijn en dat het voordelen oplevert voor de organisatie. De
werkelijkheid leert dat nogal wat mensen het daar niet mee eens zijn. Dan is
zo’n taak nogal vermoeiend zo niet frustrerend.

2. Meer idee dan methode
Wetenschappelijk onderzoek wordt benut om punten te maken als
‘onderzoek wijst uit dat diverse teams beter werken’ maar niet om te kijken
onder welke voorwaarden diverse teams beter werken (of niet) en wat dat
betekent voor jouw methodiek als adviseur of trainer. Daarmee zie je te
weinig effect van je eigen inzet of handelen terug.

3. Verkeerde duiding van weerstand.
Het besef dat het om simpel verandermanagement gaat, ontbreekt - met als
risico dat teveel tijd en energie naar de bij elk veranderproces aanwezige
weerstand gaat. Door kritische vragen niet te duiden als gezonde feedback
maar als verzet tegen het ideaal van een diverse en inclusieve organisatie,
ontmoet je meer tegenstanders dan medestanders. Daar gaat de lol natuurlijk
snel vanaf.
Kan het anders? Ja. Want ook hier geldt: verbeter de
wereld, begin bij jezelf.
Laten we van diversiteit & inclusie geen hype maken maar een
serieus vakgebied waaraan we – jaar in jaar uit – systematisch
werken. Seba heeft veel in huis om jouw team van adviseurs of
trainers daarbij te ondersteunen. En als je op een '1-alleen'
positie zit in de organisatie, wat bij diversiteit & inclusie nogal
eens voorkomt en je ontwikkeling kan belemmeren, dan kun je
meedoen aan Adviseer-de-Adviseur.

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.

