Training, advies, materialen en video's

Bekijk de webversie

Winkel mee in onze nieuwe V&D
Vrolijkheid & Diversiteit: dat is waar
Seba graag het nieuwe jaar mee start...
onze nieuwe V&D!
2 nieuwe producten liggen voor je klaar in
de schappen: de Vrolijk & Divers Pubquiz
en de Adviseer-de-Adviseur 2020.
De Vrolijk & Divers Pubquiz maakt
leren luchtig!
De Vrolijk & Divers Pubquiz zorgt ervoor
dat de deelnemers zich vermaken, elkaar
vragen stellen, dat ze ontdekken wat ze
wel en niet weten over diversiteit &
inclusie en natuurlijk: dat er een winnend
team is. Vaak zal het winnende team een
divers team zijn dat goed samenwerkte
en naar elkaar luisterde...
De V&D Pubquiz kent verschillende
rondes met thema’s als:
• Feiten
• Feesten
• Interculturele spreekwoorden
• Wetenschappelijk onderzoek
Zoals de ware pubquiz betaamt kun je hem als apart onderdeel inzetten,
bijvoorbeeld rond een bedrijfsborrel, of combineren met een werkoverleg of andere
bijeenkomst / workshop. Seba zorgt voor de quiz zelf, voor de prijs en voor de
alwetende quizmaster: jij zorgt voor de locatie, catering en de deelnemers. Bel of
mail ons om de V&D Pubquiz snel te plannen!

Adviseer-de-Adviseur 2020
‘het is zo fijn om met experts te praten die in dezelfde
situatie zitten als ik’
‘eindelijk leer ik zelf ook weer veel bij’
‘ik kreeg heel veel suggesties voor een oplossing mee’
Na de succesvolle pilot in 2019, nu de ultieme 2020
versie!
De deelnemers 2019 zijn razend enthousiast.
Wees voorloper en geef je vandaag op om deel te zijn van de 1e groep die z.s.m.
start!
Adviseer-de-Adviseur is een traject van 5 bijeenkomsten die jou versterken in:
• doelgerichte en methodische benadering van diversiteit & inclusie
• inzicht in de werking van diversiteitsdynamiek in organisatie-brede
(verander)processen
• vaardigheden om daarin te adviseren.
Inhoud: mengvorm van zelf ingebrachte casuïstiek, ervaringen en dilemma’s
enerzijds, en anderzijds verdieping van thema’s en expertise vanuit Seba
Locatie en tijd: Amsterdam, op ochtenden, 2,5 uur – tenzij anders met de groep
afgesproken.
Startdatum: plannen we in overleg met de deelnemers, tijdens 1e bijeenkomst
leggen we de andere data vast (4-6 wekelijks).
Aantal deelnemers: 3-7 personen.
Kosten: € 790,- excl. BTW p.p.
Klik hier voor de video Adviseer-de-Adviseur

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.

