
9 MAART, 2020 |15.30 - 19:00 
APOLLO EVENT CENTER,

GROENLANDSEKADE 1, 3645 BA
VINKEVEEN

INSCHRIJVEN

 
 
 

UITNODIGING:
 

  DIVERSITEIT 
EN 

INCLUSIE
 

PROEVERIJ
 

https://www.thediversitycompany.nl/workshops-trainingen/d-en-i-proeverij/


 

Hoe werkt ons brein? Bewustwording van onbewuste vooroordelen  door Hélène Propsma,

partner The Diversity Company

Voice Dialogue; in dialoog met onze innerlijke stemmen  door Saskia van der Vlist,

associate partner en eigenaar Tian Training en Advies

Het belang van veerkracht als coping strategie  door Mary Jane Roy, partner Creating

Waves

 
 
Vooral om u verder te inspireren én in het kader van Internationale Vrouwendag (8 maart),
nodigen wij u op 9 maart a.s. uit voor een Proeverij Inclusieve Diversiteit.  
 
Tijdens deze bijeenkomst bieden wij u een voorproefje van wat The Diversity Company en
haar partners te bieden hebben om mens en organisatie verder te helpen naar Inclusieve
Diversiteit.
 
De proeverij staat in het teken van kneedbaarheid en groei. We staan stil bij het begrip

'neuroplasticiteit'.  Kort samengevat: de plooibaarheid van onze hersenen. Ons brein is

kneedbaar en dat betekent dat we in staat zijn nieuwe gewoontes aan te leren en oude af te

leren. We zouden dus in staat moeten zijn om over onze onbewuste vooroordelen (bias) en

belemmerende overtuigingen heen te stappen.  

 

Een belangrijke succesfactor voor D&I! 

Maar... hoe doen we dat?

 

Programma 

15.30 uur ontvangst 

16.00 uur Plenaire sessie Inclusieve Diversiteit, Neuroplasticiteit en Growth Mindset. 16.30

uur carrousel van 3 keynotes/workshops

 

 

Om 18.15 sluiten we de proeverij af met een gezellige netwerk borrel.

 

Uw investering: € 147,50 excl. BTW; € 97,- voor de 2e persoon excl. BTW.

 

Bent u zelf niet in staat om te komen, wees welkom om iemand anders uit te nodigen.

 

 

 

WAAR DIVERSITEIT EN INCLUSIE IS, IS GROEI

Iedere organisatie – net als ieder mens -  streeft naar groei!

Voor vragen, bel of mail naar:

Hélène Propsma +31 (0)6 53674865   helene@thediversitycompany.nl 

Karin Parmentier +31 (0)6 52615540  karin@thediversitycompany.nl 

https://www.linkedin.com/in/helenepropsma/
https://www.linkedin.com/in/saskia-van-der-vlist-3981654/
https://www.linkedin.com/in/maryjaneroy/
http://thediversitycompany.nl/
http://thediversitycompany.nl/

