Online workshop:

van Data
Naar Actie
Leer de skills die nodig zijn om mensen
te overtuigen, motiveren en inspireren
met data.
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WORKSHOP DATA NAAR ACTIE

Onmisbare skill voor
de toekomst
We leven in een wereld waarin data
belangrijker zijn dan ooit. Succes voor
veel organisaties hangt af van
inzichten die ze uit data halen.
De skill om data overtuigend te
communiceren is daarom belangrijker dan
ooit. Toch zijn er maar weinig die data
kunnen vertalen naar waardevolle inzichten.
In de online workhop ‘Data Naar Actie’ leer
je de skills en tools die nodig zijn om
anderen te overtuigen, motiveren en
inspireren met data.
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“For organisations
to be succesful with
data, we need a new
generation of
professionals who
know how to
communicate data
effectively.”
Marc Bennioff
CEO Salesforce
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DNA-methode: van Data Naar Actie
In de workshop Data Naar Actie leer je
werken met de DNA-methode, een op
onderzoek gebaseerde methodiek die
teams gebruiken om data op zo’n manier uit
te leggen dat het mensen aanzet tot actie
en organisaties helpt groeien.

Onderdeel van de DNA-methode is het 4-i
proces. Een herhaalbaar proces dat bestaat
uit 4 essentiële stappen om het signaal te
scheiden van ruis en data te communiceren
met maximale impact.

Met de DNA-methode :

01

02

03

04

Krijg je diep inzicht in
de informatiebehoefte
van de decision
maker.

Draag je nieuwe
oplossingen aan die
onderbouwd worden
door data.

Communiceer je heel
helder de belangrijkste
nieuwe inzichten.

Creëer je competitief
voordeel door het volle
potentieel uit data te
halen.
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“Met deze methode
kan ik nu die enorme
berg data ombuigen
naar een heldere en
krachtige boodschap
die anderen overtuigt.”
Karin van A.
Strategisch marketing adviseur
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De DNA-toolkit
Om de kennis die je
opdoet in de cursus
ook na de workshop
te kunnen toepassen
in je werk, hebben
we veel aandacht
besteed aan het
ontwikkelen van de
DNA-toolkit.

Field guide

Deze toolkit bestaat uit
een field guide met tips
en aanwijzingen, een

case study die je laat
zien hoe anderen de
DNA-methode

informatiebehoefte
van de decision maker
en strategische ideeën

workbook om te
oefenen, een praktische
worksheet voor het
brainstormen van
nieuwe ideeën en de

toepassen in hun werk.
Kortom, alles wat je
nodig hebt om inzicht
te krijgen in de

om te zetten naar
uitvoerbare actie voor
de organisatie.

Workbook

Worksheet

Case study
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Voor wie is de workshop
bedoeld?
Studie van Deloitte laat zien dat
business professionals zich
meer en meer ontwikkelen tot
deskundige communicators.
Ze gebruiken wetenschappelijke
storytelling technieken gebruiken om
nieuwe inzichten op een verhelderende en
inspirerende manier te communiceren. Ze
besteden steeds meer van hun tijd aan het
uitleggen van bepaalde ontwikkelingen in
de data. Door die nieuwe inzichten goed te
communiceren en anderen weten wat ze
moeten doen, creëren ze waarde voor de
organisatie.
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SkillsLab leerervaring
Ontworpen om je van leren naar toepassen te brengen

Voor de deelnemer hebben
we een moderne en unieke
leerervaring ontwikkeld.
Door nieuwe concepten in de
praktijk toe te passen ontwikkel
je je communicatieve vaardigheden.
De workshop past ook in de drukke
agenda van ieder team. Bovendien
hoeven deelnemers niet onnodig
veel te reizen en kunnen ze de
interactieve workshops volgen in
het comfort van hun eigen woning.
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“De leermethode
vond ik heel fijn.
Prettige afwisseling
tussen uitleg,
voorbeelden,
oefeningen en
besprekingen. Heel
inspirerend.”
Laura S.
Adviseur interne communicatie
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Workshop details
De workshop is verdeeld over drie
dagdelen waarin je inspirerende uitleg
krijgt over de praktische toepassing
van de Data Naar Actie-methode.
Je ontvangt de DNA-toolkit die je steeds
weer opnieuw wil raadplegen om data te
kunnen vertalen naar een heldere krachtige
boodschap die anderen overtuigt. De
complete DNA-toolkit die we in de workshop
gebruiken, ontvang je thuis.

Publieke workshop
Team workshop

€

650

INCL BTW

NEEM CONTACT
MET ONS OP
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Beoordeling workshop
Inspirerende
workshop
Deelnemers vinden het een
inspirerende workshop en
hebben nieuwe ideeën
geleerd over hoe ze mensen
overtuigen en motiveren met
data.

Verbetering
communicatie

96

%

94%

Deelnemers vinden
de DNA-methode direct
toepasbaar in hun werk
waardoor hun
overtuigingskracht en
communicatie verbeterde.
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Visueel InfoDoc
Communiceer jouw idee met impact, ook
als je er niet bij bent om het zelf te
presenteren.
Je hebt een geweldig idee en je hebt
klanten of collega’s nodig om daarin mee
te doen. Maar je idee is te ingewikkeld
voor een email en een lang rapport
leest ook bijna niemand. Een InfoDoc
is een scanbaar visueel document dat
dient als voorbereiding of naslagwerk voor
een belangrijk overleg. Als zo’n InfoDoc goed
is opgebouwd kan jouw idee zich razendsnel
verspreiden. Wij kunnen de InfoDoc ook geheel
ontwerpen in de huisstijl van jouw organisatie.

Publieke workshop

€

90

INCL BTW
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Over BF. SkillsLab
BF. SkillsLab voorziet jou
en je team van de skills,
mindset en tools om data te
communiceren met impact
en mensen in beweging te
brengen.
Met onze DNA-methode en
Toolkit helpen we teams het
volle potentieel uit data te halen
zodat organisaties kunnen
innoveren en groeien.
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