BROCHURE

LEERGANG

DIVERSITEIT &
INCLUSIE
OP DE WERKVLOER

WWW.ATC.COM
LOS ANGELES, CA
commerciële doeleinden in te zetten.

Copyright 2021 - BE(E) Top of mind. Deze gratis printable / werkboek of checklist is
alleen voor persoonlijk gebruik. Het is niet toegestaan om dit document te delen,
reproduceren of voor

LEERGANG DIVERSITEIT & INCLUSIE OP DE WERKVLOER

BE(E) THE CHANGE
Diversiteit is geen trend, het is mindset.
Het gaat over hoe we naar elkaar, de organisatie én de
wereld kijken. Diversiteit heeft de kracht om mensen
te verbinden én bij elkaar te brengen, maar ook om
resultaten te realiseren zoals het verhogen van de
winst, meer innovatie door verschillende invalshoeken
en het productiever maken van een team.

De noodzaak en intentie wordt steeds groter om (nog meer) Diversiteit &
Inclusie te creëren in het bedrijfsleven. De uitdaging voor veel organisaties,
managementteams, managers, HR-afdelingen en medewerkers ligt op het
gebied van doorvertaling van de theorie naar de praktijk. In de praktijk blijkt
dit complex te zijn omdat we te maken hebben met een bestaande cultuur,
processen & systemen.
Er is helaas geen magische formule of een one-size-fits-all benadering voor
meer Diversiteit & Inclusie in de organisatie. Elke organisatie heeft unieke
medewerkers, een eigen visie en strategie. Maar ook een eigen cultuur,
"legacy" en structuren.
Maar waar, hoe & wanneer start je? En op welke wijze kan je de ambities van
de organisatie omzetten naar concrete acties?
Speciaal voor organisaties die ambities willen omzetten naar concrete acties
heb ik de leergang Diversiteit & Inclusie op de werkvloer ontwikkeld. Na de
leergang weet je hoe je als organisatie aan de slag kan met Diversiteit &
Inclusie, welke activiteiten hierbij passen, de rol van het management en hoe
je Diversiteit & Inclusie meetbaar maakt. Hiernaast komen ook onderwerpen
als Unconscious Bias en Inclusief werven en communiceren aan bod.
Naast de theorie ga je aan de slag met opdrachten en cases uit de praktijk. De
opdrachten kan je direct toepassen in de praktijk, zodat je de leergang direct
in de praktijk kan brengen.
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DIVERSITEIT & INCLUSIE IN HET
DNA VAN DE ORGANISATIE
Kleine stapjes maken een groot verschil.
De eerste stap naar een inclusieve organsatie is de mindset.
Om de verlvolgstappen te bepalen, moeten we eerst weten
waar de organisatie staat en waar je naar toe wilt werken.
BE(E) Top of mind heeft een fasenmodel ontwikkeld om
in 4 fasen te werken naar een inclusieve organisatie,
waarbij Diversiteit & Inclusie in het DNA van de
organisatie geborgd is.
De leergang Diversiteit& Inclusie op de werkvloer is
opgebouwd vanuit de verschillende fasen van het
BE(E) D&I DNA model. Vanuit de fase Mindset, Gedrag,
Vaardigheden en D&I in het DNA worden thema’s
behandeld die centraal staan om te kunnen werken
aan een inclusieve organisatie.

De leergang Diversiteit & Inclusie
bestaat uit 7 modules en een
groepsopdracht. Deze opzet zorgt
ervoor dat je de leergang goed kunt
combineren met een baan.
Tijdens de online modules gaan we
dieper in op de verschillende fasen van
het D&I DNA model en de thema’s
hierbinnen.

BE(E) D&I DNA model

Door het combineren van de theorie
met de werkvloer, kan je direct aan de
slag met de kennis, onderzoeken,
vaardigheden en aangereikte tools.

WWW.ATC.COM
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FASEN BE(E) D&I DNA MODEL
01

MINDSET
Diversiteit is geen trend, het is een mentaliteit.
Het gaat om hoe we naar mensen, de organisatie en
de wereld kijken. Een mindset is geen schakelaar die
je aan en uit kunt zetten, maar het is iets dat groeit
en wat af en toe bijgesteld moet worden.
Door de juiste mindset kan de organisatie
verschillende kwaliteiten, talenten en ervaring
herkennen die mensen met zich meebrengen. Het
erkennen van de Diversiteit in mensen is nodig om
de volgende stap te zetten. Wanneer duidelijk is
waar de organisatie staat met betrekking tot
diversiteit, is het belangrijk dat iedere medewerker
in de organisatie begrijpt waarom en wat zijn
verantwoordelijkheid is.

02

GEDRAG

03

VAARDIGHEDEN

Wanneer duidelijk is wat het waarom van Diversiteit & Inclusie betekent voor
de organisatie, is de volgende stap om het hoe zichtbaar te maken. We kijken
naar een vertaling van de theorie naar de praktijk en welk gedrag hierbij
hoort.

In de volgende stap staat het 'wat' centraal.
We gaan concreet aan de slag met de vaardigheden die ervoor zorgen dat
Diversiteit en Inclusie vorm krijgt binnen de organisatie. We kijken niet alleen
naar de rollen en functies binnen de organisatie, maar ook naar de processen
en cultuur.
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D&I IN HET DNA VAN DE ORGANISATIE
In deze laatste stap zullen we de D&I borgen en de verder
ontwikkelende behoeften van de organisatie, medewerkers,
managers en HR bespreken.
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OPBOUW VAN DE LEERGANG
Mindset

1

Diversiteit, Equity , Equality, Inclusie & Belonging

2

Diversiteit & Inclusie in de praktijk

3

Het effect van unconscious bias in organisaties

4

Inclusief leiderschap

5

Inclusieve marketing & communicatie

6

Arbeidsmarktcommunicatie

7

Sturen op Diversiteit & Inclusie

8

Groepsopdracht Diversiteit & Inclusie

Gedrag

Vaardigheden

D&I
in DNA

KIJK VOOR DE
ACTUELE STARTDATA & TIJDEN
OP BEETOPOFMIND.NL

LOCATIE
De leergang Diversiteit & Inclusie de werkvloer zal online plaatsvinden via Zoom.

INVESTERING
De investering van de leergang is € 1.450 per deelnemer,
dit is inclusief literatuur en exclusief BTW.
Na afronding van de leergang ontvang je een certificaat.
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OVER BE(E) TOP OF MIND
INSPIREREN, VERBINDEN EN VERSTERKEN
Diversiteit ben jij, ben ik, zijn wij.
Inclusie creëren we samen.
Mijn missie is Nederland inclusiever te maken. Door de ervaring die ik in
de afgelopen jaren heb opgedaan wil ik organisaties helpen om diverser
en inclusiever te worden. Organisaties waarin medewerkers zichzelf
kunnen zijn, talenten optimaal benut kunnen worden en er gelijke kansen
zijn ongeacht geslacht, geaardheid, leeftijd en afkomst.

OVER MADHU
Ik ben Madhu Mathoera.
Geboren en getogen in Den Haag, met Hindoestaans,
Surinaamse roots. Vrienden omschrijven me als
sociaal, pragmatisch en slagvaardig. Ik word gelukkig
van lekker eten, mijn gezin en een goede Gin Tonic.
Nederland inclusief maken. Daar zet ik me elke dag
voor in. Ik kan vechten tegen verandering, maar ik kan
mensen niet veranderen. Wel kan ik ze inzichten
geven om te veranderen, maar dat moeten ze
uiteindelijk zelf doen.

Met BE(E) Top of mind zet ik me in voor inclusieve organisaties. Door mijn
ervaring op het gebied van Diversiteit & Inclusie, de kennis die ik blijf
vergroten en door te sparren met anderen en organisaties hiermee te
helpen is is dit mijn expertise geworden.
Door kennis, trainingen, online programma's, opleidingen en maatwerk aan
te bieden wil ik individuen en bedrijven helpen om werk te maken van
Diversiteit & Inclusie en zo Nederland inclusiever te maken.
Wil je meer weten? Neem dan een kijkje op beetopofmind.nl.
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