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Programma 

  Deze workshop wordt afgestemd op de 
context van de organisatie en de ervaringen van 
de medewerkers. 

Met een tweetal medewerkers wordt vooraf een 
interview-/intakegesprek gehouden om de 
workshop zo goed mogelijk af te stemmen op 
de deelnemers. 

Afhankelijk van de doelstellingen duurt de 
speedshop tussen de 1 en 3 uur. 

Informatie en aanmelden
Indien u interesse heeft in training, (team)

coachen en/of advies kunt u contact opnemen 
met: 

NAZARIAN & ZUIDEMA ACADEMY
Makassarstraat 252
1095 WG  Amsterdam
Tel.:   020-6940659

Fax:   084-7298445 
E-mail: info@nazarianzuidema.nl

U kunt specifieke informatie aanvragen via onze 
website: http://www.nazarianzuidema.nl

Dit wordt u dan zo spoedig mogelijk gratis 
toegezonden. 

Visie 
Vrijheid

Missie

Nazarian&Zuidema Academy - inspireert en  begeleidt mensen en organisaties  in  de ontwikkeling van kritische 
persoonlijke vaardigheden en competenties  (critical skills) alsmede interpersoonlijke effectiviteit en 
professionalisering.

Daartoe bieden  wij educatie-, en communicatie Experts  en verzorgen  trainingen, opleidingen, cursussen  en 
workshops  op het gebied van leren-, persoonlijke competentie ontwikkeling, samenwerken, coaching, 
communicatie,  bewustwording, sensitiviteit, diversiteitsmanagement, diversiteitsbeleid,  jeugd-straatcultuur en 
intercultureel onderwijs  voor interpersoonlijke, multiculturele en organisatie- ontwikkeling. Onze educatie-, en 
communicatie Experts  assisteren  u in  de vorm van  persoonsgerichte coaching, counseling, supervisie, 

multiculturele intervisie, mediation, teamcoaching, interculturele trainingen, advies  en  organisatiecoaching en 
geven zij handvatten  gericht op de dagelijkse werkpraktijk in  organisaties  zoals  overheid, zorg en welzijn  en 
met name het onderwijs.
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Onderwerpen (in willekeurige volgorde) 
die waarschijnlijk aan de orde zullen 
komen:

- De werking van het brein
- Ons denkraam

- De taal en vertaling
- Visualisatie en affirmatie
- Hoe machtig ben ik

- Wie ben ik
- Wat doe ik hier

- Logica
- Wat wil ik
- Wat is mijn verhaal

- Mijn zelfbeeld
- Verslaving

- Verdriet
- De tijd van je leven
- Wat is meesterschap

- Meditatie
- Cut the crap

- De dirigent
- Wat is Passie
- Onthechting

- Mijn conditioneringen
- Mijn wereld, jouw wereld

- How to get out
- Nietigheid van het bestaan
- Eerlijk of leugenaar

- Het lot
- Toeval maak je

- Loslaten
- Mindmapping
- Doelen stellen 

- Focus
- Waardigheid

- Vaardigheden
- Talent
- Innerlijk kompas

- Droomwereld
- De barracuda

- Leven & leeftijd
- Wat is werk
- Evenwicht

- Bewust zijn 

Introductie
In de afgelopen decennia heeft onze samenleving een sterk 

multicultureel karakter gekregen. Intercultureel contact is  niet meer iets van 

ver weg maar van de dagelijkse praktijk dichtbij huis. Dit is een grote 
verandering die zeer verschillend ervaren wordt. 
De essentiële vraag die daarom in deze workshop beantwoord wordt is  ‘Wat 

brengt diversiteit teweeg in bijvoorbeeld de samenwerking tussen 
medewerkers, de organisatie, het onderwijs  of specifiek in de interculturele 

interactie?’ Deze interculturele bewustwording is de basis  voor u om zelf te 
bepalen hoe u met deze verandering c.q. de culturele diversiteit om wilt 
gaan. Oftewel een boeiende en interactieve workshop om meer inzicht, 

bewustwording en visie te krijgen op het gebied van diversiteit. 

Doelstelling en resultaat 

Bewustwording van cultuur(waarden) en de invloed hiervan op gedrag, 
communicatie en perceptie. Inzicht in het effect van cultuurverschillen op de 
communicatie cq interactie. Persoonlijke visievorming op het omgaan met 
culturele diversiteit en de verandering er naar toe. Inspiratie en motivatie 
(draagvlak) voor diversiteitsmanagement.

Jij =Ik + Wij
Programma en inhoud

De volgende items worden geadresseerd:
- bespreekbaar maken ‘Luisteren naar wat er is’

- bewustwording ‘Hoe denk ik over diversiteit’
- inzicht ‘Aha beleving’
- visievorming ‘Wat is mijn visie op diversiteit’

- inspiratie ‘Wat wil ik met culturele diversiteit en de verandering er naar toe’

Vorm
Deze interactieve workshop kent een persoons- en praktijkgerichte aanpak. Er 

wordt gewerkt met situaties  uit de alledaagse praktijk die met afwisselende 

werkvormen naar het ‘hier en nu’ worden gehaald. Daarmee ontstaat bij de 
deelnemer gevoel en inzicht in hoe hij/zij handelt in reactie op een situatie en 
gedrag van de ander. De interactieve werkvormen bestaan o.a. uit dilemma's, 

buurmanoefeningen, reflectieopdrachten, dilemma's, video–observatie-zelfanalyse 
en ‘belevend ervaren’. Dit alles is  gebaseerd op een gedegen theoretisch en 

empirisch kader dat op inspirerende wijze wordt gebracht met veel voorbeelden.

...


