Big Refresh
Optimaal samenwerken in je divers team – met rondetafelgesprek
9.45 u. – 12.00 u.

Klaar voor een nieuwe ‘Big Refresh’? Op maandag 16 september bieden we een dag vol actuashots
en sessies rond verschillende thema’s, zoals deze sessie over diversiteit in het team.
Ieder teamlid heeft een unieke identiteit en eigen talenten. Dat is vaak boeiend én lastig tegelijk.
Tijdens deze rondetafel gaan we met elkaar in gesprek over optimaal samenwerken in je divers
team.

Programma
We werken vanuit 5 courante misverstanden over omgaan met verschillen. Deze hinderen de
samenwerking. Laten we ons inspireren door de 10 eenvoudige tips voor een beter resultaat, dan
merken we al snel dat het samenwerken in diversiteit vlotter verloopt. We illustreren dit vanuit de
praktijk van de mensen rond de tafel. De handige checklist bied je een geheugensteun. Als afsluiter
verkennen we kort hoe je vijf keer winst kan halen uit een diversiteit- & inclusiebeleid in je
onderneming.

Spreker
Marijke Cornelis is antropologe, diversiteit- en inclusie-experte en oprichter van de
DIVERSITEITSACADEMIE. Ze begeleidt ondernemers, dienstverleners en onderwijsmensen die
diversiteit willen aanboren als een krachtbron voor groei en innovatie. Ze coacht in het omgaan met
verschillen, verbindend leiderschap en de ontwikkeling van een diversiteit- en inclusiebeleid.
Recent ontwikkelde ze het Diversiteit & Inclusie Kompas als een wegwijzer naar meer inclusie op
de werkplek. Het helpt je excelleren in teamwerk, elk talent te benutten en optimaal toegankelijk te
zijn voor je doelpubliek.

Informatie en inschrijvingen
Deze sessie maakt deel uit van ons event 'The Big Refresh' samen met tal van andere updates.
Inschrijven kan via onze overzichtspagina waar u het volledige aanbod van The Big Refresh
terugvindt. Opgelet, deze sessie kan niet gelijktijdig gevolgd worden met de updates ‘Hoe
digitalisering de menselijke factor in HR ondersteunt – met rondetafelgesprek’ en ‘HR Talent
Management
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The Google maps for the brain’. Inschrijven voor 11 september.
Nog vragen? Stuur een mailtje naar valerie.smessaert@voka.be

