UITNODIGING

FORWARD Academy online | 31 maart 2020
Als gevolg van de coronacrisis schakelt Young FORWARD Belgium over op online tools.
Op deze manier draagt Young FORWARD Belgium haar steentje bij tot het draaiende
houden van de economie en blijven de leden op een efficiënte, productieve manier
geïnformeerd. De FORWARD Academy van 31 maart zal online plaatsvinden en ook het
onderwerp werd op de huidige situatie geactualiseerd:

Coronacrisis: Behoud / Verhoog de Vibe van je Team
Er zijn steeds meer veranderingen en die gaan steeds sneller. De Coronacrisis is hier een actueel
voorbeeld van.
Hoe behoud / verhoog je de vibe van je team in tijden van fundamentele veranderingen?
Veranderprojecten worden opgestart, maar volgens McKinsey haalt 70% ervan niet de vooropgestelde
doelen.
Jan Vermeiren heeft dit onderzocht en geeft ons tijdens een online sessie van +/- 1.30u meer inzichten.
Al een tip van de sluier: één van de oorzaken is dat er geen rekening wordt gehouden met de vibe
waarin een team zich bevindt. Jan legt uit welke vibes er zijn, hoe ze te herkennen en hoe de vibe van je
team te verhogen.
Kom hierover meer te weten tijdens de online sessie van de FORWARD Academy 'Coronacrisis:
Behoud/Verhoog de Vibe van je Team' en schrijf snel in via de registratielink:
https://forwardbelgium.be/academy.aspx

OVER DE SPREKER
Jan Vermeiren is de oprichter van The Compassionate Leader. De
missie: ruimte creëren voor een inspirerende vibe. Met zijn bedrijf
ondersteunt hij leiders en (agile) coaches om van disfunctionele teams
functionele teams te maken en goede teams te transformeren in
exceptionele
teams.
The Compassionate Leader is ondertussen al zijn vierde boek na Let’s
Connect!, How to REALLY use LinkedIn en Life is a Game! Bij deelname
ontvang je tevens dit boek (later af te halen aan het FORWARD
Belgium secretariaat). In tussentijd kan men het e-book
raadplegen.

BENODIGDHEDEN
Om deel te nemen aan deze online sessie heeft men een computer en internet nodig.
Compatibele browsers: Chrome, Safari, Firefox of Edge.

PROGRAMMA
Instructies door te nemen voor de sessie:
https://www.thecompassionateleader.org/nl/zoom-instructies/
De login code ontvangt u t.g.t. via mail.

15u50: Aanmelden in de online sessie
16u00: Aanvang sessie 'Coronacrisis: Behoud/ Verhoog de Vibe van je Team'
17u15: Q&A
17u30: Einde

Deze FORWARD Academy werd mede mogelijk gemaakt dankzij volgende sponsors:
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