Fin Day: Uitdagingen en opportuniteiten voor
de financiële sector
DOELSTELLINGEN
Tijdens deze Fin Day focussen we op nieuwe uitdagingen, opportuniteiten, rollen en
vaardigheden in de financiële sector, gegeven de macro-economische
ontwikkelingen op Belgisch, Europees en globaal niveau, de gevolgen van de
financiële crisis van 2008, het nieuwe regelgevend kader en de digitale revolutie.
Hoe zullen de nieuwe uitdagingen voor onze maatschappijen zoals de
vergrijzing van de bevolking, de klimaatveranderingen en de veranderende
geopolitieke situatie de financiële sector beïnvloeden;?
Hoe verandert de nieuwe regelgeving het bestuur van financiële instellingen?
Hoe verandert de nieuwe technologie het functioneren van het financieel
systeem en de financiële instellingen?

SAMENVATTING
Categorie:
Retail banking
Niveau:
Basic
Type opleiding:
Blended learning
Prijs:
In kader van paritair initiatief, worden de paritaire prijsrichtlijnen toegepast.
Punten/uren:
Bank: 3
Attestering:

600.013

DOELGROEP
De Fin Day kan gevolgd worden door iedereen die beter wil begrijpen hoe de wereld
veranderd is en wat dat betekent voor de financiële sector en iedereen die daaraan
verbonden is.

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

PROGRAMMA
Inhoud
Hoe functioneert het samenspel tussen de zogenaamde 'reële' economie en
de 'financiële' economie?
Hoe ziet de wereldeconomie er nu uit, hoe zijn wij daar terechtgekomen en
wat kan de toekomst bieden?
Wat is de impact van de nieuwe regelgeving op de economie en de financiële
instellingen?
Wat betekent de digitale transformatie voor de economie en voor de financiële
instellingen in het bijzonder?
Hoe ziet de bankensector er nu uit, en wat staat ons nog te wachten?
Hoe kunnen banken een strategisch antwoord bieden tegenover al deze
veranderingen?
Op het eind van deze Fin Day tonen wij u hoe u zorgt dat u deze toekomstige
uitdagingen aan zal kunnen gaan.
PRAKTISCHE INFORMATIE
Duurtijd: 1/2 dag
Uren: 9u - 10u30
Plaats: Deze opleiding zal online gegeven worden.

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 handvatenn om deze
vaardigheden verder te ontwikkelen.

