Training, advies, materialen en video's

Bekijk de webversie

Onze tips voor trainingen die
werken
Hoe werken trainingen het beste?
Training is nuttig om aan inclusie in de organisatie
te werken en daarom veelgebruikt. Het is niet het
enige middel natuurlijk: weet dat trainingen voor
diversiteit & inclusie alleen duurzaam effect
hebben als ze in een bredere context van focus
en maatregelen staan! Anders gezegd, van
training alleen moet je het niet hebben.
Trainingen werken het beste als ze in de praktijk
direct toepasbaar zijn, zo blijkt uit onderzoek.
Sluit daarom met een training aan bij het beroep dat iemand uitvoert: het is niet
logisch om een P&O-er dezelfde training te geven als een marketingmedewerker,
een leidinggevende van een team beveiligers of een wijkteam. Hoe meer mensen
zien waar diversiteit & inclusie hun dagelijkse werkzaamheden raken, hoe beter zij
ermee aan de slag kunnen gaan.
Seba trainingstips
Ga je aan de slag met trainingen voor
diversiteit & inclusie?
Wij delen graag onze kennis en ervaring.
Daarom hier 8 tips om je in je zoektocht
te ondersteunen en te zorgen voor
maximaal effect.

1. Laat het geen geïsoleerde activiteit zijn maar onderdeel van een breder traject of
actiepakket.
2. Maak deelnemers zoveel mogelijk eigenaar van de inhoud.
3. Zorg dat het dicht bij hun dagelijkse werkzaamheden ligt.
4. Als het om een groep gaat, zet dan niet in op individueel niveau maar op
teamdynamiek.
5. Als het om leidinggevenden gaat, agendeer dan hoe zij besluiten nemen, mensen
en processen aansturen of begeleiden, en betrek de businesscase voor diversiteit
& inclusie daarbij.
6. Wees alert op de oorzaak van weerstand: die kan bij diversiteit liggen maar zeker
ook bij de gehanteerde methodiek.
7. Werk niet alleen aan inzicht maar ook aan vaardigheden en gedrag.
8. Hou het vrolijk! Iedereen houdt van plezier op het werk.

Hoe werken trainingen niet?
Helaas zien we nog al te vaak dat men op de
werkvloer slechts één type training aanbiedt: de
modieuze biastrainingen. Die zijn uit Amerika
overgewaaid en onderdeel van een
individualistische benaderingswijze van diversiteit
en inclusie.
Bias betekent een vooroordeel of
vooringenomenheid waardoor je bijvoorbeeld in een selectiegesprek of bij
beoordelingen niet objectief bent. Een biastraining kan werken op het – nuttige –
bewustzijn dat we allemaal in meerdere of mindere mate bias hebben. Echter,
biastraining krijgt regelmatig het karakter van een negatief oordeel over deze
menselijke eigenschap en de behoefte om deze uit te bannen, met een sterk
moralistische component over hoe je moet denken en oordelen.
Biastrainingen roepen dan weerstand op bij
medewerkers. In feite is dat een gezond teken. In
een evenwichtige organisatiecultuur is het denken
vrij en verzetten mensen zich als ze daarin
belemmerd worden. Dit is geen weerstand tegen
diversiteit maar tegen de gehanteerde methode
(pas op voor luie trainers die problemen graag
buiten zichzelf leggen!).
Een ander (gemeten) probleempunt bij biastrainingen is dat het effect van deze
trainingen juist de bevestiging of activering van vooroordelen kan zijn.
De individualistische benaderingswijze zit in het – impliciete - uitgangspunt van
biastrainingen: als het denken van individuele mensen verandert, verandert
hun gedrag in organisaties. Dat is niet zo! Minstens evenveel invloed hebben:
leiderschap, organisatiecultuur, groepsdynamiek, procedures en het beschikken
over goede vaardigheden. Ja een individu kan verschil maken, maar het optimisme
dat een inclusieve organisatie gecreëerd kan worden door individuen door de molen
van de biastraining te halen is onterecht en kan een tegendraads effect hebben. Alle
reden dus om vooraf goed na te denken over trainingen: zorg dat ze voor je
werken en niet tegen je!

Meer weten?
Seba heeft 20+ jaar ervaring met een trainingsaanbod dat
werkt (mede gebaseerd op uitkomsten van
wetenschappelijk onderzoek).
Wij kunnen zelf trainingen verzorgen, of adviseren bij een
trainings/verandertraject dat je vervolgens door interne
trainers, adviseurs of derden laat uitvoeren.
Neem gerust contact op voor meer informatie of een
persoonlijke kennismaking.

Mail naar info@seba.nl of bel 020-6820255
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.

