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Wat is er aan de hand?
Wat doen wij daaraan?
Wij bieden een masterclass die inzet op de kracht  
van diversiteit. Je gaat naar huis met inzichten  
(= tijdbesparing!) en nieuwe vaardigheden. 

Wat leer je?
 Hoe je wérkelijk contact maakt en  
ontdekt wat medewerkers drijft

 Handvatten voor succesvolle  
communicatie in een divers team

 Inzicht in je eigen culturele, sociale  
en emotionele intelligentie

Voor wie? 

Teamleiders, managers, projectleiders: eigenlijk 
iedereen die het woord manager of leider in zijn 
LinkedIn-titel heeft staan. 

 

Wie zijn wij eigenlijk?
Mala Paltoe traint en adviseert met DiMENSa in 
inclusief leiderschap en onbewuste vooroordelen.  
Ze heeft 20 jaar ervaring in het bedrijfsleven en  
is Master in Migratie & Integratie. Ze is niet bang  
om taboes bespreekbaar te maken.

Sharon Polak was al lang met diversiteit en  
inclusie bezig toen het hip werd. Als sociaal  
psycholoog startte ze in 2005 Dander. Sharon  
spot met haar analytisch oog waar in een  
organisatie nog winst valt te halen met diversiteit.

Doe je mee?

meer info?

‘Wat als ik iets  
beledigends zeg?’

Leiden met Lef!

Verzamel een paar collega-managers (minimaal vier) en meld je aan! De locatie kiezen 
we in overleg. De masterclass bestaat uit twee dagdelen. 

Diversiteit is hot. Het staat bij iedere organisatie 
op de to-do-lijst (of zou erop moeten staan). 
Gewoon, omdat Nederland diverser wordt.  
Én omdat het organisaties krachtiger maakt. 
 
Jij als teamleider bent hierin de kartrekker,  
de bruggenbouwer. Jij zorgt dat iedereen  
‘erbij hoort’, herkent onbewuste uitsluiting  
en zorgt dat iedereen het beste uit zichzelf haalt. 
 
Althans, dat is de bedoeling. Want eh... hoe  
werkt dat precies? Hoe toon je krachtig leider-
schap op de soms ongemakkelijke weg naar  
een effectief en divers team? Hoe doorbreek je 
taboes en trap  je toch niemand op de tenen?

Dat is lastig en daarom verdwijnen diversiteits-
vraagstukken nogal eens onder het tapijt.  
Dat willen we niet! 

   ‘Zouden de spanningen  
in ons team iets met diversiteit    
      te maken hebben?’

http://www.dander.nl

