
 

 

 
 
 
 
 

Turning Diversity 
into Prosperity 

Wat moet gezegd worden bij Prem? 
Zondag op maandagnacht (20 augustus 00.00—02.00) a.s. is 
Seba directeur Grethe van Geffen te gast bij Prem op Radio 1. 
Thema‘s zijn in elk geval hoogbegaafdheid en de interculturele 
arbeidsmarkt. Wat moet Grethe in elk geval zeggen bij Prem? 
Mail jouw input uiterlijk zondagochtend naar info@seba.nl. Let 
op: je kunt bij dit programma inbellen met jouw vraag of reactie! 

 
 
Programma‘s met open inschrijving komende periode  
Woensdag 29 augustus  mo/mi  Video Experience Day (Den Haag) 
Vrijdag 11 oktober 8-10 uur Ontbijt met boek Voorbij het Verschil (Amsterdam) 
Woensdag 17 oktober 9—17 uur Masterclass Inclusief Leiderschap (Den Haag) 
Woensdag 21 november mo/mi  Video Experience Day (Den Haag) 
>>> Meer informatie en opgeven via info@seba.nl / 020-6820255 
 
 
Video Experience Day op 29 augustus of 21 november in Den Haag 
Zelf ervaren hoe interactieve online video in combinatie met oefeningen voor Diversiteit & 
Inclusie werkt en deze ervaring doorgeven: dat brengt jou de Video Experience Day. De 
Video Experience Day bestaat uit twee workshops die je afzonderlijk of samen kunt doen: 

 Diversiteit in Teams 

 Diversiteitscompetentie 

 
Wat, hoe laat en hoeveel  
Beide dagen: 9.30 – 12.30 Diversiteit in Teams  en/of 13.15 – 16.15 Diversiteitscompetentie 
Je kunt 1 workshop volgen of allebei, op dezelfde of verschillende dagen: wat jij wilt. 
Per workshop, 195,- excl. BTW/lunch, en incl. materialen en korting video-jaarabonnement.  
Minimaal 5 deelnemers.  

 
 
Ontbijt met boek Voorbij het verschil, het belang van inclusief leiderschap 
In gesprek met de schrijver Grethe van Geffen en met de andere deelnemers over het boek, en eigen 
casuistiek en ervaringen. Een diepgaand gesprek en  natuurlijk lekker ontbijten! 
  
Waar, wanneer, hoe laat en hoeveel? 
Vrijdag 12 oktober 8-10 uur in Amsterdam 
Kosten: € 75,- excl. BTW, inclusief een exemplaar van Voorbij het verschil ; gesigneerd, als je wilt! 
Minimum aantal deelnemers 3 personen. 

 
 
Wegens succes en noodzaak herhaald:  
masterclass-in-één-dag Inclusief leiderschap 
Val jij ook om van de politisering van het debat? Een organisatie is geen debatclub…  
Het kan eenvoudiger, praktischer en zeker effectiever!  
Handvatten voor de inclusieve organisatie langs 5 thema’s: kernargumenten voor inclusief  
leiderschap, wetenschap over inclusie, richting geven, voorbeeldgedrag tonen en organiseren. 

 
Waar, wanneer, hoe laat en hoeveel? 
Woensdag 17 oktober van 9 – 17 uur in Den Haag 
Kosten: € 395,- excl. BTW, incl. materialen, lunch en het boek 
Vraag de folder aan voor een meer uitgebreide beschrijving! 
Minimum aantal deelnemers 5 personen. 

 

Seba cultuurmanagement bv, www.seba.nl, mail naar: info@seba.nl of bel 020 682 0255 
Wil je de Seba nieuwsbrief niet meer ontvangen? Stuur dan een mailtje ‘afmelden nieuwsbrief‘ naar info@seba.nl 
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