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CULTURAL AWARENESS
Doel
Wanneer je met collega’s werkt uit andere landen en culturen, is het heel belangrijk om uw
eigen culturele blauwdruk te begrijpen, de culturele blauwdruk van uw collega’s en hoe op
een positieve manier om kunt gaan met onderlinge verschillen. De ‘Cultural Awareness’
training stelt u in staat om met andere culturen effectiever om te gaan en te communiceren.
De ‘Cultural Awareness’ training levert het volgende resultaat:
Begrip van de grondgedachten van culturen
Kennis over de impact van culturele verschillen
Inzicht over uw eigen culturele blauwdruk
De noodzakelijke kennis en gereedschappen om cultureel bewuster te worden
Een beter begrip van de culturele uitdagingen op multiculturele werkplekken
De kans om culturele sensitiviteit en bekwaamheden te versterken
Practische gereedschappen om culturele misverstanden te ondervangen en
multiculturele samenwerkingen aan te moedigen

Samenvatting inhoud
Wat is cultuur?
Wat is cultureel bewustzijn?
Culturele waarden en overtuigingen van verschillende nationaliteiten en tal van
andere kenmerken (tijd, ruimte, groepsdynamica, authoriteit, taken, relaties)
Uw eigen culturele blauwdruk gebaseerd op het Model of Freedom met behulp van
de Personal Cultural Profiler (PCP); bent u Actiegericht, Procesgericht, Taakgericht of
Rolgericht?
Uw eigen culturele blauwdruk vergeleken met de uitkomst van andere collega’s met
behulp van de Corporate Culture Scan (CCS)
Tips and strategieën inzake communicatie en samenwerking met specifieke
landen/culturen

Structuur
De ‘Cultural Awareness’ training is gebaseerd op de Model of Freedom en is erg praktisch,
onderhoudend en interactief. De training is een combinatie van theorie en individuele en
groepsactiviteiten. Voorafgaand aan de workshop, worden deelnemers uitgenodigd om de
online Model of Freedom Personal Cultural Profiler in te vullen, waarna ze meer inzicht
krijgen in persoonlijk voorkeursgedrag.

Doelgroep
The ‘Cultural Awareness’ training is geschikt voor medewerkers op alle functieniveau’s in de
organisatie. We passen de training zoveel mogelijk aan, aan de werkpraktijk en culturen van
de deelnemers en organisatie.

I Digne Consult Europe | 's Gravelandseweg 86-26-1217EW Hilversum, The Netherlands |+31 35 531 82 88 | info@digneconsult.com I
| Digne Consult Asia Pacific | 20 Maxwell Road #11-23, Maxwell House, Singapore 069113 l +65 62 20 51 20 | info@digneconsult.com.sg |
| www.digneconsult.com | www.theyoungprofessionalgroup.com |

