Training, advies, materialen en video's

Bekijk de webversie

Weet u aan welke knoppen te draaien?
Niet praten maar doen
Rond diversiteit en inclusie is alles voortdurend in beweging door de
dynamiek die ontstaat tussen mensen die van elkaar verschillen. Uw
organisatie kan grip krijgen op die dynamiek. Weet u aan welke knoppen u
kunt draaien om meer inclusie te krijgen?
Deze week verscheen de nieuwe, geheel geactualiseerde editie van Voorbij
het Verschil met inclusief leiderschap - zeker geen loftrompet over diversiteit
want lang niet elke collega is er blij mee. Toch is diversiteit onvermijdelijk...
Het geheim van een aanpak die werkt?
Maak van uw organisatie geen debatclub en ga gewoon samen met
enthousiastelingen en tegensputteraars aan de slag!

Bekijk de video Voorbij het Verschil
We lieten een 1-minuut video maken om te illustreren
waar het boek over gaat. In de kern werkt Seba al 25
jaar aan dezelfde uitdaging: succesvol omgaan met
verschillen. Dat lijkt misschien simpel maar het is waar
wat Johan Cruijff zei: 'simpel is het moeilijkst!'
Bewust is de video opgenomen in de stad van 'niet
lullen maar poetsen' - en de spiegel die bij diversiteit
hoort zit er ook in!

Online boek presentatie: nu aanmelden!
Het is niet ontzettend spannend maar in de huidige tijd wel het meest
praktisch: een online boek presentatie. We hebben een vroege en late versie!
* donderdag 21 oktober om 16 - 17.30 uur - we kunnen daar het glas heffen
op inclusief leiderschap, Grethe van Geffen vertelt over de totstandkoming van
het boek én u kunt D&I vragen kwijt of een casus voorleggen.
* dinsdag 26 oktober 8.30 - 10.00 uur - koffie/thee met een croissantje om
inclusief leiderschap te vieren. Het programma is hetzelfde als boven.
Geef u vandaag nog op via info@seba.nl onder vermelding van de gekozen datum en u krijgt de zoomlink
toegestuurd.

Om het te vieren: 25% korting op Makeda
Al jaren is Makeda het meest verkochte spel in DiversityShop.nl.
Voorbij het Verschil met inclusief leiderschap (p.102-106) gaat
diepgaand in op diversiteitscompetentie: wat het is, hoe je het
verwerft. Makeda is de spelvorm met 30 kaartjes over houding,
kennis en vaardigheden. Het biedt een spiegel voor de deelnemers
en maakt gesprek los. Uw leven als inclusief leider wordt al een
stuk makkelijker als 25% van uw collega's diversiteitscompetent
zijn! Daarom 25% korting t/m 15 november. Het boek kunt u erbij
bestellen en verder is dat verkrijgbaar via elke boekhandel.

Vragen, opmerkingen...?
Mail voor al je vragen naar info@seba.nl ; ook voor korte, incidentele adviezen. Indien gewenst maken we een
belafspraak.
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.

