Wow! Wat een verschil
uTalent – laat de mix werken

Het uTalent programma (NL en ENG) helpt om unieke talenten beter te benutten,
wij/zij denken te verminderen, diversiteit te vergroten en daadkrachtig met cocreatie aan de slag te gaan. Werken in teams waar respect is voor elkaar en
verschillen benut worden. Door de praktische tools van uTalent te gebruiken, kun je
stappen zetten naar meer verbinding in je team en tussen teams. Het uTalent
programma maakt verschil, diversiteit en samenwerken op een laagdrempelige
manier bespreekbaar, zodat eventuele problemen kunnen worden opgelost.
Innovatiepotentieel van het team neemt toe, omdat alle talenten en invalshoeken
van een team benut kunnen worden.

Wat het is
Het uTalent programma bestaat uit 4 workshops of mini events die een impuls geven
aan diversiteit en inclusie binnen een afdeling of team. De workshops zijn bedoeld
om een goed gesprek over diversiteit in teams aan te gaan met elkaar. Elke
workshop gaat over een ander thema dat te maken heeft met diversiteit en inclusie
en is vormgegeven rondom een animatiefilm. Je kunt ze los van elkaar doen of
achter elkaar aan plannen. Teamleiders kunnen zelf met het materiaal aan de slag
of wij zetten onze uitstekende facilitatoren in.
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Materiaal uTalent
Het materiaal dat bij de workshops hoort bestaat uit presentaties met per workshop
een animatie film, reflectievragen, triggerende beelden, oefeningen en concrete
tips. Alles voorzien van een heldere uitleg en schitterende beelden en foto’s. Elke
deelnemer aan de workshops ontvangt gratis het boek ‘WoW! – Wat een verschil.

Top facilitators
Wij faciliteren de workshops in de teams. Ervaren facilitators van de Academie voor
Organisatiecultuur komen deze sessie met de teams houden en leiden je team op
een goede-, veilige-, waar nodig diepgaande- en waar het kan luchtige- en
humorvolle manier. Deze uiterst ervaren facilitators zijn door ons opgeleid en hebben
grote affiniteit met- en expertise op het thema diversiteit en inclusie. Ze zijn allemaal
allround opgeleid tot debat en dialoog facilitator, teamcoach en expert op het
gebied van organisatiecultuur. Parallel kunnen we leiders en staf toerusten door
lezingen en master classes. Hiermee maak je een goede bedding voor een inclusive
werkcultuur en maken we de organisatie veilig voor verschillen. We gaan rond de
tafel voor een goede projectopzet en planning.
Indien gewenst kunnen we ook de eigen interne trainerspool opleiden in een train
de trainersvariant, waarbij we het gebruiksrecht van het materiaal tegen betaling
overdragen.
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uTalent: Een praktische en inspirerende kijk op diversiteit en inclusie. Over kijken
vanuit een opvallend perspectief. Zonder automatische piloot. Nieuwsgierigheid. Lef
om van de gebaande paden af te wijken. Een kwestie van mentaliteit. Het gewone
uitdagen. Vragen stellen. Elke dag. Openstellen. Exploreren. Creëren. Om het veilig
te maken om anders te mogen en te kunnen zijn. Om te genieten van elkaars
verschillen. En deze te benutten. Inclusief. En/en.
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Produkten op het gebied van diversiteit en inclusie al dan niet in combinatie met de workshops in teams

Let’s make the organization safe for diversity – strategische masterclasses

Naast de 4 workshops zijn er 3 masterclasses voor leiders en staf die serieus werk
willen maken van diversiteit in hun eigen organisatie. Idealiter volgen leiders / staf de
master classes terwijl teams de workshops volgen.

Een inclusieve werkcultuur – wat is dat en hoe creëer je dat? - Lezing.
Dat we allemaal anders zijn, is geen
verrassing. Maar we vinden het wel fijn als
iedereen een beetje ‘normaal’ doet. Maar
volgens welke standaard dan? Wie bepaalt
er wat normaal is? Zonder diversiteit kunnen
we niet leven; verschillen zijn een noodzakelijk
ingrediënt voor synergie en groei. Diversiteit is
een gegeven, we zijn nu eenmaal allemaal andere en unieke mensen. Het
vraagstuk is: hoe gaan we met de verschillen om? In deze presentatie leer je hoe je
fragmentatie voorkomt en kunt zorgen voor een open en inclusieve werkomgeving.
De inhoud van de lezing is gebaseerd op de acht inclusie principes uit het boek
Wow! Wat een verschil. Jitske Kramer zal ingaan op hoe de belofte van diversiteit,
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namelijk creativiteit en innovatie, werkelijkheid kan worden. Middels filmfragmenten,
voorbeelden, beelden en muziek wordt de dynamiek van verschillen in
ontmoetingen en samenwerking op een luchtige manier zichtbaar en voelbaar.
Zo zijn onze manieren – waar zit dat dan ‘cultuur’? – Lezing.
Een lezing over organisatiecultuur. Over de gebruiken van
een groep mensen, een team, een afdeling, de
organisatie. Wat maakt dat we zijn wie we zijn? Wat
vinden we eigenlijk van onze eigen manieren, normen en
gebruiken? Hoe makkelijk is het voor nieuwelingen om één
van ons te worden? Past onze cultuur nog wel bij de
resultaten die we willen bereiken? Cultuur en leiderschap:
een boeiend huwelijk of mission impossible? Deze vragen
én de antwoorden komen aan bod in een interactieve
presentatie. Het is een boeiende reis naar het wezen van
de
cultuur,
waarbij
je
de
grammatica
van
organisatiecultuur
leert
begrijpen.
Exotisch,
doch
gelardeerd
met
praktijkvoorbeelden en praktische tips voor de eigen organisatie.

Boek Wow! Wat een verschil
Dit is een veelzijdig boek vol inspiratie over verschillen.
Met ingrediënten om de creatieve spanning tussen
tegenstellingen te hanteren. Van beconcurreren en
vechten naar co-creatie en verbinden. Met acht inclusie
principes die leiden tot een open werkcultuur. Praktische
theorieën uitgelegd in maximaal 650 woorden.
Diversiteit gaat over verschillen
en overeenkomsten. Inclusie
over het inzetten van ieders
uniekheid. Over kijken vanuit
een
opvallend
perspectief.
Zonder automatische piloot.
Nieuwsgierigheid. Lef om van
de gebaande paden af te wijken. Een kwestie van mentaliteit. Het gewone
uitdagen. Vragen stellen. Elke dag. Openstellen. Exploreren. Creëren. Om het veilig
te maken om anders te mogen en kunnen zijn. Om te genieten van elkaars
verschillen.
En deze te benutten.
De mens centraal.
Sociale innovatie.
Inclusie.
En/en.
Kosten: €

14,95 per boek. Grote oplages in overleg.
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Taal: Dit boek is ook in het Engels beschikbaar: ‘Wow! What a difference’

Kosten:
Workshops met externe facilitatie
Wij leveren facilitators voor € 2.000,- (excl. btw) per workshop / event. Korting als er
twee dagdelen aaneen gesloten worden gepland. Maximale groepsgrootte 20
mensen. Op eigen teamniveau. Dat betekent dus dat een team getraind is (4
workshops) voor de prijs van € 8.000,- Dit is inclusief gebruik van al het materiaal,
voorbereidingskosten, reiskosten, boek ‘WoW! Wat een verschil’ voor alle
deelnemers. Exclusief BTW. Exclusief licentie; het materiaal wordt niet overgedragen.
Projectkosten bij grote projecten per jaar
evaluaties, planning.

€ 3.000,-: voorgesprekken, tussentijdse

Train de trainer variant:
Neem contact met ons op. Wij leiden jullie eigen trainers gedegen op. Je betaalt
gebruiksrechten voor het materiaal, op basis van je organisatiegrootte.
Lezingen: € 3.000,Strategische master classes: € 4.000,-
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