
 

 

 
 

 

 

 
 
Training Diversiteit 
Inspireren, vinden en verbinden 
 

 
 Hoe bevordert u de instroom en het behoud van allochtone medewerkers? 

 Wat is nodig om diversiteit in uw organisatie te bevorderen? 

 Hoe gaat uw organisatie om met cultuurverschillen op de werkvloer? 
 

 
Uit onderzoek en ervaringen blijkt dat de instroom en het behoud van allochtone personeelsleden in de 
organisatie inspanning vraagt van beide kanten. Hiertoe is op de werkplek een goede voorbereiding 
nodig van de organisatie en van de ‘nieuwe’ medewerkers. 
Om de instroom en het behoud van allochtone medewerkers te faciliteren en te bevorderen verzorgt 
Elan, expertisecentrum voor integratie, participatie en emancipatie een training op maat voor 
instellingen die daadwerkelijk van plan zijn meer allochtone medewerkers te laten instromen. 
 
Doel 
Het doel van deze training is het vergroten van kennis, het aanreiken van nieuwe inzichten en het 
bieden van ondersteuning bij culturele vraagstukken die een diverser personeelsbestand met zich 
meebrengt. De deelnemers verkrijgen tevens meer inzicht in hun eigen handelen en vergroten hun 
interculturele communicatieve vaardigheden. Zij krijgen concrete handvatten aangereikt waarmee ze in 
de praktijk aan de slag kunnen.  
 
Doelgroep 
Deze training is bedoeld voor HRM adviseurs,  werkbegeleiders, teamleiders en hun teams, managers 
en opleidingscoördinatoren e.d.  van organisaties die voornemens zijn toe te werken naar een 
gekleurder personeelsbestand. 
 
Training opmaat 
Elan maakt samen met u en op basis van uw vragen de training op maat. In een voorgesprek 
inventariseren wij uw wensen en behoeften. Samen met u stellen we vast  wat het doel van de training 
is voor uw organisatie en welke praktijkervaringen u wilt inbrengen of aan bod wilt laten komen.  
In het nagesprek komt aan de orde wat de training voor uw organisatie heeft opgeleverd, hoe de 
organisatie verder wil met het diversiteitsproces, welke ondersteuning of begeleiding nodig is en hoe dit 
georganiseerd kan worden.  
Inzichten in cultuurverschillen, intercultureel management, het diversiteitsproces en een quick scan zijn 
enkele onderdelen van de Training Diversiteit die uit maximaal drie dagdelen bestaat. De dagdelen 
kunnen ook apart voor verschillende groepen worden aangeboden. U bepaalt. 
 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 
 
Nuray Dogan    Nicolette Horn 
n.dogan@elanexpertise.nl    horn@salusgelria.nl 
(026) 352 34 20    (026) 389 89 83 
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