Training, advies, materialen en video's

Bekijk de webversie

Vraag een second opinion aan
Profiteer van 23 jaar ervaring....
Je schrijft een beleidsnotitie
diversiteit & inclusie en bent er best
tevreden over. Maar dan komt er een
leidinggevende of een bestuurder en
die heeft er allerlei opmerkingen
over of wil een andere invalshoek.
Hetzelfde kan spelen bij
trainingstrajecten. In gunstige
gevallen gaan jullie uit van wat
collega’s moeten leren. Minstens zo
vaak echter kent A nog wel bureau X
en B heeft goede ervaringen met bureau Y en C heeft gehoord dat BN-er Z nu ook presentaties over diversiteit
geeft. Hoe hou je al die kikkers in de kruiwagen van de D&I doelen?
Profiteer van 23 jaar ervaring in het vakgebied en vraag een second opinion aan bij Seba. Het lezen van een
nota en hier globale feedback op geven kost 2-3 uur; dit helpt je al serieus verder in jouw context. Met nog een
paar uur erbij krijg je tekstsuggesties (met ‘wijzigingen bijhouden, zodat je zelf aan het roer blijft), adviezen op
structuur en eventueel toevoegingen die je nota kunnen verrijken. Dit scheelt je veel (discussie)tijd en het geeft
je gezag (‘ik heb er een expert naar laten kijken’).
Op vergelijkbare wijze kunnen we naar trainingstrajecten en andere interventies kijken. Weten wat werkt, met
wetenschappelijke onderbouwing, en hoe het overkomt bij beslissers. En profiteer gerust van de trukendoos
die wij door de jaren heen hebben gevuld. De second opinion geeft je gerichte informatie vanuit het vakgebied,
is een kort en krachtig momentum en laat jou de volledige vrijheid.

Nieuwe Adviseer-de-Adviseur van start!
Hij is er weer! De Adviseer-de-Adviseur waar je samen
met andere professionals uit D&I om tafel kunt in 5
bijeenkomsten van 2,5 uur. Je krijgt de nieuwste
inzichten uit wetenschap en de praktijk van
organisaties, plus alle ruimte om je casussen in te
brengen en/of uit te wisselen met welke methoden de
andere deelnemers werken.
Eerstvolgende start: 23 november 2020 om 9–11.30u in
Haarlem (vervolgdata plannen we dan in overleg)
Kosten: € 790,- excl. BTW p.p.
Aantal deelnemers: max 7, nog 2 plaatsen over!
Geef je dus snel op via info@seba.nl

Vragen, opmerkingen, aanmelden?
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.

