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DIVERSIQUETTE,
Het boek gaat voornamelijk over gebruik en begrip van nationale en internationale
etiquette en omgangsvormen in een snel veranderende samenleving vol nieuwkomers uit andere culturen met hun eigen gebruiken.
In zes hoofdstukken komen de eigen etiquetteregels op velerlei gebied aan bod:
algemene etiquette, omgangsvormen in het zakenleven, tafelmanieren, wereldwijd
communiceren, gebruik van social media.
Alle hoofdstukken staan uitgebreid stil bij de sociale en culturele verschillen in de
samenleving. Om de veelheid van gebruiken in de hedendaagse multiculturele
maatschappij te bundelen, introduceren de auteurs hier de titel van het boek en
tevens het begrip “Diversiquette”, een samenvoeging van de woorden diversiteit,
Inclusiviteit en etiquette.
Het boek is zowel in het Nederlands als in het Engels te verkrijgen.

WIE ZIJN WIJ.

De auteurs zijn Yvonne van der Kroft
en Ria Doolaard. Beiden hebben
veel ervaring onder andere als
docent en stage coördinator bij de
beroepsopleidingen. Tot hun verbazing
kwamen ze erachter dat er helemaal
geen boek bestaat met moderne en
toegankelijke informatie over de diverse
vormen van eigentijdse etiquette in het
maatschappelijke en zakelijke verkeer
in al zijn variëteit. Wat er bestond was
traditioneel en zeker niet toegesneden
op een snel veranderende samenleving
vol nieuwkomers uit andere culturen
met hun eigen gebruiken.

Heel de wereld is mijn
vaderland (Erasmus)
ETIQUETTE EXPERIENCE.

Beide auteurs zijn zowel nationaal als
internationaal actief. Via de Nederlandse
vrijwilligers organisatie PUM vliegen

zij regelmatig over de wereld om een
bijdrage te leveren aan het onderwijs
en bedrijfsleven. Tevens verzorgen zij
trainingen voor alle vrijwillige experts.

Fashions fade, style is
eternal (Yves Saint Laurent)
DIVERSIQUETTE, OOK
BELANGRIJK BIJ U IN HET
BEDRIJF.

Voor ieder bedrijf bieden wij een boek
op maat. Dat wil zeggen een boek met
een eigen logo en omslag, voorwoord
en bedrijfsprotocol. Zeer nuttig voor uw
medewerkers.
Bij een afname van 500 boeken of meer
krijgt u een eigentijdse training van ons
cadeau.

To kiss or not to kiss
www.etiquettealacarte.nl
Bart Baai, Lisa de Cler, Hiske van der Gronden

Cultureel en internationaal bewustzijn

