
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:

Klassikale opleiding

Prijs:

In kader van paritair initiatief, worden de paritaire prijsrichtlijnen toegepast.

Punten/uren:

Bank: 2

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: 2u

Uren: 10u - 12u

Locatie: 

Beobank NV./SA.

Auditorium Beobank

Koning Albert II-laan 2/Boulevard du Roi Albert II 2



1000 – Brussel-Bruxelles

METHODOLOGIE

Een ‘Klassikale opleiding’ volg je in groep. Je bent samen met de andere
deelnemers en de docent aanwezig op een afgesproken tijdstip in hetzelfde
leslokaal. Er is mogelijkheid tot interactie en feedback, zowel van de deelnemers
naar de docent toe als omgekeerd. Het lesmateriaal bestaat als basis uit een
presentatie via het MyFA leerplatform , aangevuld met diversen zoals (digitale
syllabus, presentatie, audiovisuele fragmenten, …).

Type opleiding: Klassikaal

Opleidingsmateriaal

PowerPoint-presentatie (slides)

Bank: De opleiding betreft de technische kennis m.b.t. de financiële
producten in bank- en beleggingsdiensten overeenkomstig art. 7, §1, 1°, b en c
van het K.B. van 1 juli 2006.
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