DIVERSITEIT & INCLUSIE

“Deze training is een must have voor elke HR-professional die werkt in een
organisatie die divers en inclusief wil zijn”
Elke manager die werkt met verschillende culturen herkent ‘ruis op de lijn’: je
denkt, vanuit jouw culturele achtergrond, dat je met een collega - met een ander
cultureel profiel - duidelijke afspraken hebt gemaakt. Blijkt dat die ander de
afspraak heel anders interpreteert of opvat, met alle gevolgen van dien.
Als HR-manager ondervind je aan den lijve dat werken met verschillende
culturen een andere benadering vergt bij selectie, werving, beoordeling én het
behouden van talent.
Tegelijk voel je de opgave in eigen huis: alles welkom heten, ook wat ik nog niet
ken, is spannend. Want kan ik ontvangen wat nog vreemd voor mij is? En kan
een ander ontvangen wat ik bewust of onbewust nog niet eerder hebt getoond?
Kan ik in mezelf welkom heten wat tot op heden nog niet welkom was? Wat denk
ik thuis te moeten laten om hier welkom te zijn? Wat heb ik op te geven om
ruimte te maken voor iets nieuws? Waar moet ik langs om alles er te laten zijn?
Onszelf en elkaar ten volle welkom heten, begint diep van binnen.
Inzicht krijgen in culturele verschillen en de bereidheid om je als bedrijf of
organisatie aan te passen, zijn belangrijke eerste stappen.
Hoe meer je daarmee aan de slag gaat, hoe beter je de culturele verschillen in
teams en werkomgeving kunt omarmen, overbruggen en benutten.
Multiculturele teams functioneren uiteindelijk beter dan teams
zonder diversiteit. Maar hoe haal je dat potentieel uit de
werknemers en wat vraagt dat van jou?
Jij als HR-professional hebt een sleutelrol om
waarde te halen uit culturele diversiteit.
Tijdens de trainingen van
Triple Talent leer je hoe!

Triple Talent helpt
Triple Talent ondersteunt bedrijven en organisaties bij het creëren van een
inclusieve werkomgeving. Bovendien selecteert en begeleidt Triple Talent highpotentials met een cultureel diverse achtergrond in hun verlangen zich te
ontwikkelen en bij te dragen aan de samenleving.
Triple Talent ondersteunt jou door:
•

het creëren van een veilige werkomgeving, waarin alle talenten zichzelf
kunnen zijn en tot een optimale prestatie gestimuleerd worden;

•

het faciliteren en trainen van recruiters en management in het
verwelkomen en blijvend waarderen van wat nieuw is;

•

het bevorderen van een transparante en open werkcultuur, waarin
talenten durven experimenteren en ruimte krijgen voor innovatie en
vernieuwing;

•

het bevorderen van een werkcultuur waarin samenwerken en wederzijds
respect centraal staan.

Triple Talent biedt elke organisatie maatwerk. Dit is mogelijk met volledig
customized programma’s, alsook door het volledig op uw organisatie gericht
invullen van één of meerdere bestaande programma’s:
•

Awarenesstraining voor leidinggevenden en recruiters

•

Vervolgtraining Inclusief werven en selecteren

•

Vervolgtraining Inclusive Corporate Culture & Employer Branding

•

Young Professional Program / Traineeprogramma

Trainingen en opleidingen
De Awarenesstraining laat
deelnemers op directe, intense en
speelse manier ervaren hoe diversiteit
elk moment van de dag aanwezig is.
Als deelnemer ervaar je hoe argeloos
eenvoudig processen van insluiting en uitsluiting plaatsvinden én welke impact deze
hebben op zowel degene die uitsluit als degene die uitgesloten wordt. Je leert zien op welke
fronten er werk aan de winkel is: in de presentatie
en branding van het bedrijf, in het werkgeverschap,
in de dagelijkse omgang met collega’s, enz. en hoe belangrijk inclusiviteit is voor de ambities en het primaire proces van
jouw organisatie. Tijdens de training maak je een begin met het
bouwen aan een veilige en inclusieve werkomgeving.
Tijdens de vervolgtraining Inclusief werven en selecteren verken je de
consequenties van inclusiviteit en diversiteit voor jouw wervings- en
selectieprocessen. Liefdevol, maar onverbiddelijk ontdoet deze training je van al
je projecties en laten de begeleiders je zien hoe jij het proces van welkom en
afwijzing van binnenuit kent. Deze ervaring heeft misschien een ietwat rauw
randje, maar stelt jou daardoor juist in staat om je te verbinden met datgene in
de ander dat welkom geheten wil worden. Deze vervolgtraining stelt
leidinggevenden in staat om, zowel individueel als als team, de verschillen
binnen een team te dragen en te omarmen.
Met de vervolgtraining Inclusive Corporate Culture & Employer Branding
krijg je concrete instrumenten aangereikt die je helpen om je ambities
daadwerkelijk om te zetten in inclusief werkgeverschap. Je wilt tenslotte dat je
op de arbeidsmarkt gekend en herkend wordt als bedrijf of organisatie met een
diverse populatie werknemers en een gezonde en veilige werksfeer. In deze
training leer je hoe je al je uitingen zo invult en vorm geeft dat ze deze
werksfeer bevorderen en tegelijk jouw werkgeverschap promoten.
Het Young Professional Program, ofwel Traineeprogramma, is een
tweejarig programma voor jonge, bi-culturele high-potentials. Deze
jongvolwassenen worden in samenwerking met de opdrachtgever geselecteerd
en krijgen vervolgens een uitgebreide opleiding gericht op persoonlijke
ontwikkeling, vakbekwaamheid en oriëntatie op het werkveld waarin zij gaan
dienen. De deelnemers leren hun bi-culturele achtergrond als asset in te zetten
in hun professionele performance en vormen zo een verrijking voor uw
organisatie of bedrijf. Wilt u meer weten over een Young Professional Program op
maat? Vraag dan om de speciale folder of kijk op www.tripletalent.nl.

Waarom kiest u voor de trainingen en opleidingen van Triple Talent?
Triple Talent heeft meer dan 25 jaar ervaring met de valkuilen bij werving &
selectie in het algemeen en van vrouwen en culturele diversiteit in het bijzonder.
Bovendien heeft Triple Talent ruime ervaring met het verzorgen van trainingen
en programma’s, in het bijzonder voor recruiters, selecteurs en management.
Het ontwerp van alle trainingen en programma’s sluit qua leerstijlen en
leervoorkeuren aan bij de diversiteit van de doelgroep. Alle trainingen en
programma’s omvatten zowel persoonlijke, vakinhoudelijke als contextgerelateerde elementen: ken jezelf, ken je vak, ken de wereld waarin je werkt.
Ook zijn alle trainingen en programma’s gericht op het parallel leren en
ontwikkelen op meerdere lagen: zowel vanuit de rationele, de emotionele, de
fysieke als de spirituele dimensie.
Triple Talent biedt haar trainingen in de regel aan als een tweeluik: enerzijds een
specifiek programma voor trainees en young professionals en tegelijk een pakket
trainingen voor het ontvangend management en recruitment- en HR-adviseurs.
Het bevorderen van diversiteit en inclusie vraagt immers niet alleen of primair
een investering in talent met een diverse achtergrond, maar vooral bewustzijn en
oefening van de bestaande organisatie in het verwelkomen van wat nog niet
aanwezig is, inclusief het insluiten van wat dat aan onzekerheid van alle
betrokkenheid vraagt. Bovendien ondersteunt Triple Talent organisaties bij het
managen van diversiteit en het binnenhalen en aansturen van meervoudig
getalenteerde millennials.
Er zijn inmiddels ruim 500 recruiters getraind in inclusief selecteren van hoog
opgeleide millennials, allen met een internationale focus en inclusieve manier van
denken en doen. Daarnaast hebben ruim 200 executives onze trainingen
gevolgd, zodat zij beter geëquipeerd zijn in het creëren van een veilige
werkomgeving en het managen van diversiteit.

Meer informatie
Heeft u interesse en wilt u weten wat triple Talent voor u kan betekenen? Bel of
mail dan geheel vrijblijvend naar +31 6 52825224 / info@tripletalent.nl, of kijk
op www.tripletalent.nl.

