Fin Day: Samenwerken, communiceren en
ondernemen in diverse teams
DOELSTELLINGEN
Deze zeer interactieve Fin Day richt zich op nieuwe uitdagingen, rollen en
vaardigheden in de financiële sector, in het bijzonder het belang van samenwerking
in diverse teams om innovatie te maximaliseren, risicomanagement te verbeteren
en de behoeften van de klant beter te begrijpen. Diversiteit is een essentiële
dimensie van een team. We ontdekken samen de vele opportuniteiten van
diversiteit en hoe we de valkuilen kunnen vermijden.

SAMENVATTING
Categorie:
Duurzaamheid
Niveau:
Basic
Type opleiding:
Blended learning
Prijs:
Lid: € 300.00
Niet-lid: € 330.00
Partner BZB: € 300.00
Incompany: op maat, prijzen op aanvraag

DOELGROEP
De opleiding kan gevolgd worden door verschillende doelgroepen:
Iedereen die de sterktes van een divers team wil maximaliseren.

VEREISTE VOORKENNIS
Basic level: onderricht vooral theoretische concepten om zo een algemeen
overzicht bij te brengen (initiatie).

PROGRAMMA
Inhoud
Samenwerken, communiceren, motiveren in verschillende teams
het belang van het verrijken van de diversiteit binnen uw teams (6 goede
redenen om daar te werken)
het (vaak vergeten) verschil tussen diversiteit en inclusie
hoe beoordeelt u de mate van inclusie in uw team?
het verminderen van de angst op het werk (angst voor verschil, faalangst,
angst om het eigen verschil te tonen, angst voor conflicten,...)
communiceren op een inclusieve manier: geweldloze communicatie
inclusieve vergaderingen en evenementen
beroep doen op collectieve intelligentie: inclusief brainstormen
De interactieve sessie zal ook gebaseerd zijn op de ervaring van de deelnemers en
zal zich richten op het delen van real-life cases.
Op het eind van deze Fin Day tonen wij u hoe u zorgt dat u deze toekomstige
uitdagingen aan zal kunnen gaan.
PRAKTISCHE INFORMATIE
Uren: 9 u tot 10u30
Plaats: Deze opleiding zal online gegeven worden.
Voorbereiding deelnemers: Log in op het leerplatform my.febelfin-academy.be
om uw training voor te bereiden en het leermateriaal te downloaden.

METHODOLOGIE
Type opleiding: Online, blended learning
Tijdens de Fin Days focussen we op nieuwe uitdagingen, rollen en vaardigheden in
de financiële sector. De inhoud en voorbeelden geven u de handvaten om deze
vaardigheden verder te ontwikkelen.

