Training, advies, materialen en video's

Bekijk de webversie

Wat als men diversiteit niet leuk
vindt?
Dan niets!
Dat is de eerste reactie van Seba op deze
vraag. Een van de problemen die
organisaties hebben en misschien zelfs
een beetje creëren bij het werken aan
diversiteit & inclusie, is valse
verwachtingen.
Door veel aandacht te besteden aan wat
mensen vinden van diversiteit en te
hopen dat collega's diversiteit zullen
waarderen, raken 'voorstanders'
teleurgesteld in hun verwachtingen. Want
zoveel collega's, zoveel meningen. Er
gaat veel tijd verloren en je komt er
amper mee verder. De organisatie lijkt
wel een debatclub geworden!
Seba's ervaring: collega's die 'diversiteit
maar niks vinden' zijn best in staat ermee
te leren werken - en ook voor
'voorstanders' kan dat leren soms geen
kwaad!
Verwacht niet langer dat collega's
waardering voor diversiteit uitspreken en vlieg het eens zo aan: welk effect heeft
diversiteit op het werk van de collega's en hoe kunnen ze eventuele nadelen
ombuigen in voordelen. Wat collega's van diversiteit vinden is dan minder belangrijk
dan wat ze ermee kunnen. Het gaat ineens over vaardigheden, over gedrag en over
toepassingsmogelijkheden in het werk van alledag. Het aloude Seba-advies: hou het
praktisch!
Maar gaat het dan niet om het waarderen van diverse talenten en
zienswijzen?
Ja dat klopt. Dat is een van de uitkomsten van geslaagd diversiteitsbeleid. Echter:
wees je ervan bewust dat weinig collega's diverse talenten en zienswijzen gaan
waarderen omdat tegen hen gezegd wordt dat het belangrijk of verrijkend is om die
te waarderen. Om tot resultaten te komen, is juist voorbeeldgedrag essentieel.
Vanuit diep respect voor de bijdrage en de kwaliteiten van collega's en samen
zoekend naar het belang of de verrijking binnen hun werk, ontstaat openheid om te
komen tot een inclusieve cultuur.
Op onze vernieuwde website vind je de Seba visie in het kort in 5
vragen/antwoorden:
1. Wat is diversiteit?
2. Wat is inclusie?
3. Waarom zijn diversiteit & inclusie ineens zo’n thema?
4. Waaruit bestaat een vakmatige benadering van diversiteit & inclusie?
5. Wat werkt niet als je een inclusieve organisatie wilt worden (en wat wel)?
Doe er je voordeel mee en mail gerust met opmerkingen of vragen! Meer lezen kun
je in het boek Voorbij het Verschil - het belang van inclusief leiderschap van Grethe
van Geffen.

Adviseer-de-Adviseur 2020
‘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 pilots in 2019, is de 1e groep van
2020 alweer aan de gang! Deelnemers voor de nieuwe
2e groep hebben zich al gemeld: zodra er 5 zijn,
starten we dus geef je nu op! Klik hier voor meer info.
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.
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.

