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Het Inclusiegesprek
Ervaart ú dat u welkom bent?

Wat is inclusie?
Inclusie is de situatie waarin iemand geen
obstakels ervaart om mee te kunnen doen aan
de samenleving. Het ontstaat wanneer mensen
ervaren dat zij welkom zijn en contact kunnen
maken met hun omgeving. Deze ervaring is
persoonlijk en de mate van inclusie is vaak
situationeel, met andere woorden afhankelijk
van plaats en tijd.

Het Inclusiegesprek
Wat betekent dit nu in de praktijk? Wat is uw ervaring? Weet u of uw
werknemers en/of uw cliënten inclusie ervaren? En wat kunt u doen om
inclusie te bevorderen?
Op al deze vragen kunt u een antwoord krijgen doormiddel van een
inclusiegesprek. Het inclusiegesprek geeft inzicht in het huidige
inclusieniveau van uw bedrijf of organisatie en
leidt bijvoorbeeld tot een antwoord op de vraag
wat er intern of extern nodig zou zijn om zo
inclusief mogelijk te (gaan) werken.
In het inclusiegesprek combineren we de
theorie met de praktijk in de vorm van een
dialoog. Het maakt niet uit of u met 5, 50 of 500
personen dit gesprek wilt voeren. Met behulp
van de nieuwste technologie kan iedereen
deelnemen.

Het Inclusiegesprek

Hoe werkt het?
In het Inclusiegesprek gaan we uit van het Inclusiemodel®. Dit model is
ontwikkeld door Anita M.Th. Hütten. Het Inclusiegesprek volgt in grote
lijnen de presentatie over Inclusie Nieuwe Stijl, maar voegt een heel
nieuwe dimensie toe. Doormiddel van stemkastjes
kunnen alle aanwezigen interactief meedoen aan
het gesprek. De antwoorden worden anoniem
verwerkt en zijn meteen zichtbaar op het scherm.
Daarnaast krijgt u aan het eind van het gesprek een
uitgebreid rapport waarin alle antwoorden in
overzichtelijke grafieken worden vermeld. Dit geeft
u een perfect beeld over hoe uw mensen denken en
wat er nog nodig is om (meer) inclusief te gaan
werken. U kunt dit rapport ook gebruiken als basis voor een
inclusietraining.
Het inclusiegesprek is uit te breiden met het uitreiken van een Sociaal
Compliment. Meer informatie daarover vindt u op onze site.

Wat zijn de kosten?
Inclusiepresentatie
tot 1:30 uur
Inclusiegesprek
vanaf (dagdeel)
Inclusietraining voor professionals dagtarief

€450,€1425,€1950,-

Prijzen zijn exclusief BTW, zie ook de tarievenlijst.
De huur van de apparatuur voor het
inclusiegesprek is inbegrepen, vraag naar de
voorwaarden. Combinaties zijn uiteraard mogelijk.
Wilt u een vrijblijvende offerte toegespitst op uw
wensen neem dan contact met ons op.

www.inclusienieuwestijl.nl

Wie is uw gespreksleider?
Uw gespreksleider is inclusieadviseur Anita
Hütten. Zij leeft al meer dan 40 jaar een inclusief
leven en is een ervaren spreker en trainer. Onder
haar opdrachtgevers vallen gemeenten,
adviesorganen en organisaties of bedrijven die
werken voor of met mensen met een (arbeids-)
beperking. Anita is afgestudeerd op het
onderwerp inclusie.
Lees ook wat anderen zeiden over Anita of wat de ervaringen zijn rondom
Inclusie Nieuwe Stijl op: www.inclusienieuwestijl.nl
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