Design thinking in de financiële sector
DOELSTELLINGEN
Hebt u zich reeds afgevraagd waar de geniale ideeën vandaan komen, deze die u
verbluffen ? Hoe doen die genieën het om die ideeën uit te denken, deze te
beheersen zodat zij in het voordeel van het bedrijf kunnen gebruikt worden.
Design Thinking biedt een pragmatische visie over innoverende projecten, in ons
digitaal en economisch tijdperk.
Concreet zult u na deze training Design Thinking in staat zijn om:
de Design Thinking aanpak alsook zijn bijdrage in de innovatie challenges te
evalueren en toe te passen;
zich vertrouwd te maken met de verschillende Design Thinking workshop
technieken;
zich de bijzondere Design Tools tools toe te eigenen door een case study te
onderzoeken;
uw persoonlijke creatieve strategie te beheersen.

SAMENVATTING
Categorie:
Persoonlijke ontwikkeling
Niveau:
Basic
Type opleiding:
Klassikaal
Prijs:
In kader van paritair initiatief, worden de paritaire prijsrichtlijnen toegepast.

DOELGROEP

De opleiding kan gevolgd worden door verschillende doelgroepen:
iedere manager of medewerker die op een praktische wijze wil leren omgaan
met de steeds snellere evoluties binnen de banksector en op zoek is naar
creatieve oplossingen.

VEREISTE VOORKENNIS
Basic Level: Er is geen specifieke voorkennis vereist voor deze opleiding.

PROGRAMMA
Inhoud
Wat is Design thinking?
Learning by doing
Evalueer uw 8 intelligenties
Design principes
De verschillende stappen van Design Thinking in de praktijk
Creativiteit zonder remmen
Concept ontwikkeling
Creatie van het Prototype
Hoe het Project presenteren en de Buy-inn verkrijgen
De relatie in de verschillende stappen
Hulpmiddelen en Toolkits
PRAKTISCHE INFORMATIE
Duurtijd: 1 dag opleiding
Uren: 9u - 17u (6 lesuren per dag)
Plaats:
Standaard gaan onze opleidingen door te Febelfin Academy, Phoenix gebouw Koning Albert II-laan 19 1210 Brussel tenzij anders vermeld in de titel van de
opleiding (zie bovenaan).
Gaat de opleiding door op een externe locatie? We verwijzen u graag door naar
onze FAQ: https://www.febelfin-academy.be/nl/vragen/algemeen/waar-vindt-mijnopleiding-plaats

METHODOLOGIE
Type opleiding: Klassikaal

Tijdens onze interactieve opleidingen staan we zo dicht mogelijk bij de werkpraktijk
van elke dag. De focus ligt op praktijktips, handige schema’s en herkenbare
situaties of cases. Via praktische opdrachten in kleine groepjes wordt aan de
deelnemers de mogelijkheid geboden om te reflecteren over bepaalde aspecten van
de aangereikte topic. Na feedback van de groep en de trainer kunnen die eventueel
verder uitgewerkt worden.
Lesmateriaal: Powerpoint presentatie (slides)

