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Bij ons leer je de wereld kennen

Locatie: Den Haag
Kosten: € 2.195,Programma: 4 dagen

Diversiteit staat steeds vaker hoog op de agenda van
publieke organisaties. Het gaat dan om het bevorderen van
diversiteit en inclusiviteit.
De situatie bij het oude laten is geen
optie. Toenemende complexiteit van
maatschappelijke vraagstukken dwingt
overheidsorganisatie tot actie. Maar dat
blijkt de afgelopen jaren makkelijker
gezegd dan gedaan. Hoe bereid je
mensen voor op de veranderende
samenleving? Hoe stimuleer je een
inclusieve cultuur in de organisatie? En
hoe houd je deze in stand?
Een succesvolle aanpak en inbedding
van het thema binnen de organisatie
vraagt een strategische insteek en
aandacht voor inclusief leiderschap:

Locatie: Den Haag

Het stimuleren van ruimte voor
verschillen is geen eenvoudige opgave.
In de leergang ga je zelf aan de slag
met actuele dilemma’s: Hoe krijg je de
organisatie in beweging? Hoe ga je om
met weerstand? Waar liggen de kansen
en hoe omzeil je de valkuilen?
En je werkt met een uniek inclusiescan
om inzicht te krijgen in welke mate je
inclusief denkt, handelt en aanvoelt.
Dat kun je inzetten voor het
bevorderen van een inclusieve cultuur
in je organisatie.

Kosten: €2.195,-

Programmaleiding

Kate Kirk is programmaleider diversiteit en
inclusie bij het CPL van de Universiteit Leiden.
Zij is gepromoveerd en heeft een achtergrond
in migratie onderzoek, antropologie onderwijs,
en als D&I beleidsmaker. Haar aanpak van
vraagstukken op het gebied van Diversiteit &
Inclusie is gebaseerd op principes van
compassie, verbinding, communicatie en
kritische/systemische reflectie.

Saniye Çelik is opleider bij het CPL van de
Universiteit Leiden. Ze is tevens lector Diversiteit
aan de Hogeschool Leiden en doet onderzoek
naar diversiteit, inclusie en leiderschap in
publieke organisaties. Ze promoveerde op het
thema diversiteit in publieke organisaties. Ze
heeft 17 jaar in verschillende functies gewerkt bij
de politie. Daarnaast is ze coach voor
rijksambtenaren en politie.

