Training, advies, materialen en video's

Bekijk de webversie

Doe de Vrolijk&Divers Pubquiz online!
Online kan er meer dan je denkt!
Seba biedt graag online en offline programma's
aan, of een mix daarvan. Dat hoeven geen
saaie presentaties te zijn. Samen filmpjes kijken
en werken in groepen is nog steeds mogelijk.
Hier een greep uit ons aanbod.
1. De Vrolijk & Divers Pubquiz
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 bv:
• Feiten
• Feesten
• Interculturele spreekwoorden
• Wetenschappelijk onderzoek
Nog geen plannen voor de komende
vrijdagmiddagborrel? Bestel dan bij Seba de
online Vrolijk & Divers Pubquiz
2. Listen & Learn Diversity Flashcards
Je kunt nu online aan de slag met Listen & Learn. Neem een
jaarabonnement van slechts € 15,- excl BTW en bespreek
cultuur, diversiteit en inclusie op een leuke en veilige manier.
De Listen & Learn Diversity Flashcards bieden veelzijdige
vragen (30) en zijn op meerdere manieren te gebruiken.
Meer ideeën in online workshop op 29 april
Wil je tips en trucs voor het werken met Listen & Learn,
schrijf dan in voor deze workshop. Seba deelt graag haar 20+ jaar ervaring in dialoog,
workshops, trainingen en presentaties. Speciale crisiscrashprijs € 25,- incl. jaarabonnement,
excl BTW. Online (via Zoom) wo. 29 april van 9.30 - 10.30. Schrijf in via info@seba.nl

3. Do-it-yourself: Diversity Video's
Het Seba Diversity Video platform is nu
toegankelijk voor individuen. Voor de
crisiscrashprijs van € 25,- excl BTW per
video kun je tot 1 juni a.s. zelf aan de slag
met een e-learning programma:
* Diversiteitscompetentie - wat je als individu
nodig hebt voor collega’s en klanten;
* Diversiteit in teams - inzicht in gewenste en
ongewenste groepsdynamiek;
* Diversiteit managen - leiding geven aan
diverse teams.
Meer info? Inschrijven voor een of meer do-it-yourself video-learnings? Klik dan hier.
4. Interactieve sessie Inclusief Voorbeeldgedrag
Inclusief voorbeeldgedrag kun je altijd laten zien. Nu
we vaak online zitten, komen er wel nieuwe vragen
op: hoe ziet voorbeeldgedrag online eruit? Ook hier
geldt: er kan meer dan je denkt.
Inclusie heeft alles met gedrag te maken. Het goede
voorbeeld is dé gedragsbeïnvloeder: van
topmanager tot 'gewone' medewerker, offline of
online. In de interactieve sessie Inclusief
Voorbeeldgedrag diepen we dit uit, met presentaties,
dialoog, filmpjes, breakout moments, oefeningen en
veel ruimte voor eigen casussen.
Een leerzame én leuke sessie!
Speciale crisiscrashprijs € 75,- excl BTW, of € 95,incl. boek Voorbij het Verschil en verzendkosten, excl BTW. Online (via Zoom) vr. 8 mei van
9.30 - 12.00. Schrijf in via info@seba.nl
Vragen, opmerkingen, aanmelden? Toch liever een offline programma?
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.

