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Dander werkt aan een samenleving waarin iedereen meetelt. Mensen verschillen
in cultuur, opvattingen, etniciteit of geaardheid. Maar er zijn ook overeenkomsten.
En die overeenkomsten vormen het uitgangspunt van Dander.

Diversiteit als kracht
Diversiteit is een gegeven in de Nederlandse
samenleving, en dus ook in veel organisaties. In
een omgeving met mensen van verschillende
achtergronden, voelt iedereen zich weleens
onzeker of ongemakkelijk. Als het niet lukt
de verschillende inzichten en perspectieven
een goede manier in te zetten, mist u de
kracht van diversiteit.
Pijnpunten ombuigen naar pluspunten
Vindt u dat uw team de knelpunten van
diversiteit nog niet effectief oppakt? Bent u
bang dat uw organisatie de aansluiting met
diverse doelgroepen mist? Bent u bezorgd
dat u mensen kwetst bij het bespreken van

belangrijke zaken? Dan bent u niet de enige.
Wij helpen organisaties deze pijnpunten om
te buigen naar pluspunten. Zo kunt u bijvoorbeeld uw doelgroepen beter bedienen en
communicatie effectiever maken.
Aan de slag
In de trainingen, projecten en adviestrajecten
van Dander leren professionals vaardigheden
en inzichten die de kwaliteit van uw organisatie vergroten. Met onze taboedoorbrekende aanpak deinzen we niet terug voor
gevoelige onderwerpen. We zijn praktisch
ingesteld, bieden levendige werkvormen,
maar baseren ons op diepgaande sociaalwetenschappelijke kennis.

Hoe maak je
een sociale
interventie
effectief?

Hoe lossen we
vastgelopen
samenwerkingsrelaties op?
Welke leerkracht schittert
in een superdiverse klas?

Hoe kan ik
discriminatie
in ons bedrijf
tegengaan?

Overlast in onze
wijk, hoe gaan
we dat tegen?

Hoe kun je
eenzaamheid onder
migrantenouderen
verminderen?

Hoe leggen
we een link
tussen jong
en oud?

Hoe bouwen
we aan meer
zelfvertrouwen
bij meisjes?

Hoe bespreek
je taboes in
de klas?

Hoe vergroten
we kansen
op werk bij
jongeren?

Hoe zorgen we
voor een stevige
identiteitsontwikkeling?

Voor wie werkt Dander?
Onze opdrachtgevers zijn overheden, maatschappelijke
organisaties, zorginstellingen, scholen en bedrijven.
Omdat ze willen dat iedereen gelijke kansen krijgt en tot
z’n recht komt. Ongeacht herkomst, geslacht, seksuele
voorkeur, leeftijd, beperking of levensovertuiging.
Meer weten over onze aanpak en werkwijze?
Een dringend probleem of behoefte aan een frisse blik?
Neem contact op voor een kennismaking. Ons team bestaat uit professionals van diverse achtergronden met
hart voor de inclusieve samenleving. We zetten graag
samen met u diversiteit in als kracht voor uw organisatie.

Hoe zorg ik
voor effectieve
communicatie
op het werk?

Hoe motiveer je
mensen om bij
te dragen aan de
maatschappij?

Wat te doen
aan homointolerantie?

Hoe krijgen
we alle teamleden mee in de
aanpak tegen
pesten?
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