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voor leiders
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Revive & thrive
in the new normal
Ons online aanbod voor leiders en teams
Introductie
Onze missie bij Beanmachine is om adaptieve organisaties te bouwen waar
mensen groeien en zaken bloeien. Samen. In lijn met deze missie hebben we
ons Bean Campus aanbod een update gegeven.
Als we kijken naar de manier van werken en leven in deze uitdagende
tijden, zijn we stevig onder de indruk van de creativiteit, weerbaarheid en
veerkracht bij onze klanten en partners. Onze nieuwe Bean Campus omvat
programma’s en tools om jou en je team te laten leren en ‘af’leren, nieuwe
vaardigheden te trainen, nieuwe kennis en manier van denken te verwerven,
zodat we kunnen heropleven en groeien in deze nieuwe manier van werken.
Ons aanbod: hetzelfde maar dan … anders
We gaan niet voor de alledaagse online trainingen en webinars, we geven
er onze typische twist aan, met dat vleugje magie, energie en verbinding
dat we momenteel missen. Dit doen we door gamificatie, fun, energizers,
diepgaande reflectie en flipped classroom technieken in te zetten. Niet veel
anders dan tijdens onze live workshops dus.
Laat je inspireren door ons nieuwe Bean Campus aanbod:
‣
‣
‣
‣
‣

‘Kant-en-klare’ opleidingen
Op maat gemaakte opleidingen
Signature-dish webinars
Virtuele facilitaties en online interventies voor grote groepen
Een voorsmaakje uit het nieuwe JiGSO aanbod

Met ons meertalig team van Beans, kunnen we jou en je team
ondersteuning bieden in zowel Engels, Nederlands als Frans.

2

Ons online aanbod
voor leiders en teams

Kant-en-klare opleidingen
Onze ‘plug-and-play’- opleidingscatalogus met alom beproefde concepten over verschillende onderwerpen.
Tijdens de virtuele opleiding gaan de deelnemers aan de slag met Actie > Reflectie > Theorie,
stevig verpakt in de 180’ learning flow en uiteraard met een vleugje Bean magie.
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Virtual
meeting magic

Online collaboration
for dummies

Creative thinking

Finding focus and
flow for (remote)
performance

Leer hoe je ‘death by video conference’
kan vermijden. Je leert de 4 M’s van
efficiënte vergaderingen die energie
geven: Mindset – Muscles – Method
– Machinery, gebaseerd op onze
jarenlange ervaring én met uitgebreide
tips & tricks. We kunnen zowel
MSTeams als Zoom gebruiken als
virtueel meeting platform.

Wil je eens even met je team of je
stakeholders ‘samenkomen’ om een
diepgaande bespreking te houden?
Mis je de muren van de vergaderzaal
waar je je kon laten gaan met post-its
en flipcharts? We helpen je om de
virtuele versie hiervan te bouwen,
zowel in Miro als Mural.

In deze interactieve training verken
je het creativiteitsproces, leer je je
eigen voorkeuren begrijpen en bieden
we je de tools aan om creativiteit te
stimuleren op persoonlijk niveau, in je
team(s) en in de organisatie.
We kunnen hierbij ook het Foursight
assessment toevoegen aan de training,
wat de leerervaring nog impactvoller
maakt.

Voor Leaders en Achievers. Leer
hoe je onder hoge druk in moeilijke
omstandigheden toch kan presteren
en groeien. Ontdek de gewoontes en
rituelen van Leaders en Achievers om
aanhoudend op topprestatieniveau
te kunnen werken. We versterken
je fysieke, mentale en emotionele
weerbaarheid zodat je de beste versie
van jezelf wordt.
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KANT-EN-KLARE OPLEIDINGEN

The adaptation
advantage —
develop your AQ

Critical thinking

Mind yourself
and your team

Teams… and how
to lead them in the
new normal

We baseren ons op de nieuwste
inzichten rond Adaptability en
nemen je mee op een traject naar
jouw ‘Adaptation Advantage’. Het
aanpassingsvermogen van een
persoon is verankerd in 3 elementen:
karakter – vermogen – omgeving.
Ontwikkel jouw AQ en ontdek hoe
jij en je bedrijf wendbaarder kunnen
worden.

Leer om problemen en uitdagingen
te verkennen vanuit verschillende
invalshoeken, om te deconstrueren en
te herdenken. Je ontvangt een plugand-play toolkit om je vaardigheden
in kritisch denken te trainen voor jou
en je team.

Voor wie groepen leidt. Leer hoe je
zorg draagt voor jezelf in deze tijden
van social distancing en thuiswerk, om
zo te groeien naar een rolmodel voor
je team. We kijken naar de fysieke,
mentale en emotionele aspecten van
(zelf)zorg.

Geef gas met een nieuwe set van
daadkrachtige rituelen, tools en
scripts voor slimme samenwerking
en impactvol leiderschap in tijden
van fysieke afstand. Leer hoe je zicht
houdt op de vooruitgang van het werk,
op het functioneren en de moraal van
het team. En terwijl je dit doet, waak je
ook over je eigen workload.

Meer weten over Adaptability?
Luister naar onze Beantalks
met Hans (Beanmachine)
en Ross (AQai)

Psychological Safety Poker Online
Plots remote aan het werk, en heerst er een grote stress binnen het team vandaag?
Blijf communiceren met mekaar! Onderzoek wijst uit dat Psychologische veiligheid
de nr 1 voorspeller is van succes – en dit is nog meer het geval voor virtuele teams.
Nu online beschikbaar voor jou en je team.
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KANT-EN-KLARE OPLEIDINGEN

Problem solving
lab

Output
management

Virtual workability
check

Courageous
conversations
at work

Leer hoe je oplossingen vindt
voor nieuwe uitdagingen, en hoe
je bestaande oplossingen kan
‘herdenken’. Pak lastige problemen
samen aan met je collega’s, op een
manier waarbij we de ‘fun-factor’ niet
uit het oog verliezen.

Vermijd de ‘commando & controle –
doe dit – doe dat’ modus. Ga voor de
resultaatgerichte aanpak en jouw
organisatie zal voordeel halen uit
het opgebouwde vertrouwen tussen
managers en teamleden.

Blijf nauw verbonden met je collega’s
op een gestructureerde manier …
verder dan ‘Hoe gaat het met je?’.
Op basis van de ‘workability’ theorie
leer je wat er leeft bij jouw team.

Leer om te gaan met kritische situaties
in 1 op 1 relaties. Moeilijke kwesties
worden zelden besproken tijdens 1 op 1
babbels. Met deze tool leer je om deze
onderwerpen op een human centered
en intuïtieve manier aan te pakken.

Heb jij behoefte aan één van
deze programma’s?
Of wil je over een ander specifiek
onderwerp praten?
Neem contact op met ons!
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Op maat gemaakte programma’s,
voor jouw specifieke behoefte
Co-creatie zit in ons DNA, al onze kant-en-klare programma’s kunnen op maat gemaakt worden voor jou.
De voorbije maanden creëerden we krachtige leerervaringen voor onze klanten over verschillende onderwerpen.
We bieden dit aan in online classroom of webinar stijl, of in e-learning modules die we voor jou maken in Articulate of Rise. Enkele voorbeelden om je te inspireren…
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Storytelling
Talk the walk

Reboarding after
crisis

The basics of agile
project work

Train-the-Trainer

Deze is voor jou, leiders. Talking the
walk, blijf je verhaal vertellen. Zo
zal je je team betrekken, inspireren
en motiveren. Leer hoe je het juiste
verhaal selecteert, structureert en
vertelt op een overtuigende manier.
Iedereen kan een publiek veroveren!

We geven je een script om je team te
connecteren met betekenisvolle en
krachtige rituelen. We helpen je om de
realiteit onder ogen te zien, het goede
te appreciëren en ervan te leren. Met
focus op groeien in de toekomst.

Relevanter dan ooit. Leer hoe je werk
zichtbaar maakt voor iedereen, samen
prioriteiten legt, verdeelt, oplevert …
en evalueert op een wendbare en
virtuele manier.

Een pragmatische opleiding
gebaseerd op onze eigen ervaringen
en op jouw noden. We leiden jou
door de mogelijkheden in Mural
of Miro om krachtige virtuele
samenwerkingsplekken te creëren.
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Heb jij behoefte aan één van
deze programma’s?
Of wil je over een ander specifiek
onderwerp praten?
Neem contact op met ons!

Signature-dish webinars
Onze Beanmachine signature dishes zijn de opleidingen die het dichtst aanleunen
bij ons DNA en onze missie.
We kunnen blijven praten en lesgeven over deze onderwerpen … maar we hebben ze
voor jou toch mooi samengevat in 2u durende webinars. We geven deze in een stijl die we
graag ‘entertrainment’ noemen: een subtiele mix van training en entertainment. Buckle up
and enjoy the ride!
‣
‣
‣
‣
‣
‣

Storytelling
Psychological Safety
The adaption advantage - develop your AQ
Meeting Magic
Leading remote teams
Output Management

Virtuele facilitaties en
online interventies met
grote groepen
We waren al gekend voor onze succesvolle large scale interventies. Naast ons online
aanbod voor kleinere groepen in een meer intieme setting, hebben we ons nu ook de
technologie eigen gemaakt om grotere groepen virtueel te faciliteren.
Worstel jij ermee om die strategische oefening of jaarlijkse managers vergadering op een
virtuele manier te organiseren? Bel ons even op, we helpen je met plezier verder.
‣
‣
‣
‣
‣
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Rent-a-virtual-facilitator
Keep your organisational culture alive
Hybrid community and connection building
Large group virtual meetups
Online third space for teams

Data om jou en je organisatie
te doen bloeien. De JiGSO tools
In het voorbije jaar hebben we onze inspanningen omtrent tooling naar een hoger niveau gebracht. Door onze kennis in mensen
en organisaties te combineren met de expertise in machine learning and artificial intelligence van Motulus, creëerden we JiGSO.
De missie van JiGSO is om impact te creëren op je bottom line door gebruik te maken van people analytics.
Wij selecteerden drie tools die jou en jouw organisatie kunnen helpen.
HyperThrive

Skills Mapping

Employee Engagement wordt
in de meeste organisaties
regelmatig gemeten. Het
is een cruciaal element
voor duurzame prestaties,
maar dit is slechts een
deel van het verhaal.
Onderzoek in de voorbije
jaren heeft uitgewezen dat
psychologische veiligheid in
teams veruit de belangrijkste
voorspeller is van prestaties.
HyperThrive is een handige
pulse app voor je klimaat in
het team te meten, die verder
gaat dan de gebruikelijke
vragenlijst. Overbrug de kloof
tussen weten en doen met
de ingebouwde actiemodule
en ontvang advies op maat,
gebaseerd op advanced
analytics en wetenschappelijk
onderzoek.

Een van de hoofdtaken
van HR is om het
personeelsbestand in
lijn te brengen met de
strategische business
noden. Dit nog meer
in turbulente tijden.
Hebben we de futureproof expertise in huis?
Moeten we ons personeel
omscholen? De JiGSO
skills mapping suite geeft
een granulair en realtime zicht op de skills
van alle werknemers. De
simulation module is jouw
geavanceerde tool voor
strategische workforce
planning.

Organisational
Culture Scan
De organisatiecultuur van
een bedrijf kan de strategie
van dat bedrijf maken of
kraken. Maar wat is jouw
huidige cultuur? Meestal
komt dit niet overeen met
wat er op de posters in het
kantoor of op de vacature
pagina op je website staat.
De JiGSO cultuurscan
toont je huidige cultuur
op een gedetailleerde
manier en geeft ook de
gewenste cultuur weer.
Met de cultuurscan kan
je je organisatiecultuur
managen en uitbouwen,
in lijn met de business
strategie.

CONTACT

Hans Donckers
Hans.donckers@jigso.com
+32 486 32 89 96
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Heb je onze podcast
reeks al ontdekt?
Beantalks is een podcast reeks over hoe organisaties omgaan met adaptieve
uitdagingen en ervoor zorgen dat hun werknemers de beste versie van zichzelf
kunnen zijn. Bean Greet Verhaest, een ervaren Mens, Cultuur en Organisatie
Professional, praat met HR-verantwoordelijken en bedrijfsleiders uit kleine en
grote organisaties.
Sleutelfiguren van o.a. Nationale Bank van België, Decathlon en Fluvius
delen hun ervaringen om anderen te inspireren.
De podcast is beschikbaar op onze website, Spotify en Apple Podcasts.

Een greep uit onze tevreden klanten

CONTACTEER ONS
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Bruno Vanneste
+32 478 26 26 22
bruno@beanmachine.be

François Toussaint
+32 496 76 71 41
francois@beanmachine.be

Geert Geens
+32 473 930 191
geert@beanmachine.be

Greet Verhaest
+32 476 250 219
greet@beanmachine.be

Anneleen Andries
+32 471 044 939
anneleen@beanmachine.be

