Training, advies, materialen en video's

Bekijk de webversie

Klikken met veel of weinig
anderen?!
In het najaar verstuurde Seba een nieuwsbrief over het klik-gesprek dat veel
organisaties laten voeren aan het einde van een werving en selectie proces. Onze
stelling: dat klikgesprek helpt vaak inclusie om zeep. Daarop kregen we heel veel
reacties en ook op linkedin werd het druk gedeeld. Alle reden dus om deze
boodschap in de vorm van een artikel nader uit te werken en dat is
gisteren gepubliceerd op de website HRpraktijk.nl. Een citaat daaruit:
Het mechanisme van aantrekkingskracht waardoor we
een voorkeur hebben voor mensen die op ons lijken
oefent weliswaar op iedereen zijn invloed uit maar we
zijn er niet reddeloos aan overgeleverd. Mensen
kunnen dit bij zichzelf herkennen en hun klikgevoel
verruimen: zo eenvoudig is het. Want een klik is
inderdaad belangrijk, maar het is ook waar dat sommige
mensen prima in staat zijn met veel anderen te klikken
en bepaalde mensen slechts met weinig anderen.
Lees hier het volledige artikel De klik helpt vaak inclusie om zeep
Vandaag is het artikel ook overgenomen op de site Recruitmentmatters.nl.
Dat is fijn want als veel mensen door krijgen hoe dit werkt, kunnen we het samen
verbeteren.

Bestel de Vrolijk & Divers
Pubquiz!
Leren over diversiteit en inclusie kan superleuk
zijn, zo blijkt uit de ervaringen met de Vrolijk &
Divers Pubquiz. De deelnemers vormen teams en
gaan, soms bloedfanatiek, aan de slag met de
vragen. Er zijn verschillende ronden, bv.
wetenswaardigheden, wetenschappelijke
bevindingen, interculturele spreekwoorden e.d.
Sommige deelnemers krijgen een schok als na de
eerste ronde blijkt dat ze hun antwoorden aan de
groep ernaast moeten geven. Groot is het protest,
omdat ze denken dat die groep er met hun
antwoorden vandoor gaat. De formule is echter dat de groepen elkaars antwoorden
nakijken – je houdt gewoon je eigen met bloed zweet en tranen verdiende punten!
En wat blijkt, er wordt heel eerlijk nagekeken :-)
Ondertussen leert iedereen iets bij vanwege de juiste antwoorden die de Quizmaster
bekend maakt – met een korte, krachtige toelichting. En wat valt op, in deze formule
interesseert het mensen oprecht hoe diversiteit en inclusie in elkaar zitten.
Organiseren dus, die Pubquiz! Wij zorgen voor een spetterende Quiz en Quizmaster,
jij zorgt voor de deelnemers en de locatie.

Meer informatie
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.

