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#Energize
YourLearning: 
werk vandaag 
aan jouw job van 
morgen!

De wereld is in volle transformatie en wordt digitaler. 
We moeten ons voorbereiden op een onbekende 
toekomst. Leren van elkaar … wat, waar, wanneer en 
hoe je wil … Dat is cruciaal! Maar hoe realiseer je dit?

Als BNP Paribas Fortis transformeren we onze leer-
cultuur met een nieuwe digitale aanpak. We gaan 
voor een geïntegreerde manier van leren waar klas-
sikale sessies worden aangevuld met een nieuw digi-
taal leerplatform, My Learning Communities. 

Dankzij dit platform hebben medewerkers permanent 
toegang tot 8000 digitale leeroplossingen. Zowel 
technische als soft skills komen aan bod. Medewer-
kers leren niet enkel binnen hun expertise maar ook 
daarbuiten! Bovendien kunnen ze hun eigen leerin-
zichten opladen en delen met de collega’s. Er is ook 
ruimte om discussies op te starten en commentaren 
te geven.

Onze missie als L&D is deze nieuwe aanpak zo laag-
drempelig mogelijk te maken! Dit doen we door work-
shops te geven rond storytelling, videomaking, voice 

over, … We adviseren de business bij veranderings-
trajecten en zorgen ervoor dat leren en werken in el-
kaar overvloeien. Daarnaast lanceren we campagnes 
om het belang van leren in de verf te zetten. Dit doen 
we door micro-learnings, communicatieacties enz … 

Op deze manier willen we de inzetbaarheid van onze 
medewerkers sterk verhogen en werken we samen 
aan onze job van morgen!

Nieuwsgierig? Wij ontmoeten jullie graag om onze 
ervaringen te delen! 

Over BNP Paribas Fortis
BNP Paribas Fortis is uw bank voor een wereld in ver-
andering. 14000 medewerkers geven dagelijks het 
beste van zichzelf voor onze klanten. Verantwoor-
delijkheid, menselijkheid, innovatie en enthousiasme 
staan hierbij centraal. Samen met onze gespeciali-
seerde dochtermaatschappijen ontwikkelen we in 75 
landen financiële oplossingen op maat van particu-
lieren, ondernemingen, openbare instellingen. Een 
Belgische bank met internationale reikwijdte.
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