JUMP ACADEMY
TRAINING, SPREKERS EN ADVIES OM GENDERGELIJKHEID
OP DE WERKVLOER TE STIMULEREN
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ONZE OPLOSSINGEN

Trainingen

Conferenties

Advies

Een uniek aanbod van
bestaande en op maat
gemaakte workshops die
gendergelijkheid in uw
organisatie bevorderen

Een buitengewone reeks
van conferenties met
topsprekers die uw teams
inspireren en het bewustzijn
rond gendergelijkheid
verhogen

Ondersteuning van
experten die uw bedrijf
begeleiden naar meer
gendergelijkheid

Trainingen
Een uniek aanbod van bestaande en op maat gemaakte workshops die
gendergelijkheid in uw organisatie bevorderen

60

		
We werken met een team van
60 meertalige trainers uit heel Europa en we
selecteren de best gekwalificeerde expert
specifiek voor uw project.

BEGEESTER UW DIVERSITEITSNETWERK
VERSTERK UW VROUWELIJKE TALENTENPOOL
CREËER ENGAGEMENT BIJ MANAGERS EN LEIDERS

Trainingen op maat in lijn met de noden en waarden van uw organisatie
Format
Van een twee uur durende Lunch &
Learn tot een volledig meerdaags
traject
In uw bedrijf
Webinars

Doelgroep
Enkel vrouwen of mannen
Gemengde groepen
Managers

Nog meer maatwerk
Samen kiezen we de thema’s die
uw noden beantwoorden
Inhoud aangepast aan uw bedrijf
Taal (NL, FR, DE, ENG, IT, SP)

Enkele van onze thema’s en de populairste workshops
genderdialoog, onderbewuste vooroordelen, betrokkenheid
creëren bij mannen, genderdiversiteit en prestaties,
gendermarketing, …
Onderbewuste vooroordelen en stereotypen op de
werkvloer doorbreken
Een inclusieve werkplek creëren
Erkennen en waarderen van onze culturele genderverschillen
Het onaanvaardbare aanvaardbaar maken: strategieën om
met seksisme en grensoverschrijdend gedrag om te gaan
Wat vrouwen willen (marketing en verkoop)
De essentiële rol van mannen om op te komen voor gendergelijkheid
Genderslim rekruteren
… en zo veel meer!

carrièresucces, zelfontwikkeling, leiderschap, integratie
werk-privé, welbevinden op het werk, netwerken, personal
branding, communicatie, …
Win aan zelfvertrouwen evenwaardig aan uw competenties
Ontdek uw leiderschapsstijl en blijf authentiek
Zeg nee zonder u schuldig te voelen
Impactvol communiceren: pitch uw idee aan de hand van
een verhaal
Niet meer ploeteren: carrière en familie in balans
Omgaan met stress en meer vitaliteit krijgen
Doelgericht netwerken en uw persoonlijk merk creëren
Begrijp de ongeschreven wetten en bouw strategisch uw
carrière uit
… en zo veel meer!
WWW.JUMP.EU.COM

Conferenties
Een buitengewone reeks van conferenties met topsprekers die uw teams
inspireren en het bewustzijn rond gendergelijkheid verhogen

Onze sprekers

VERGROOT HET BEWUSTZIJN
ROND GENDERGELIJKHEID OP DE
WERKVLOER
LAAT U INSPIREREN

Isabella Lenarduzzi
Enkele van Isabella’s conferenties

Oprichtster en Managing Director van JUMP.
Opinieleidster en sociale onderneemster op het
vlak van gendergelijkheid op het werk. Experte,
columniste en internationale spreekster.
Ashoka Fellow.

Van de oorlog tussen de geslachten naar een genderbondgenootschap
Kunnen vrouwen de economie redden?
De businesscase voor gendergelijkheid
Hoe word je een sociale ondernemer?
De kracht van inclusieve organisaties
Hoe meer en beter verkopen aan vrouwen
Moeten we feministes zijn of is het tijd om verder te
gaan?
De nieuwe modellen voor duale carrièrekoppels
… en zo veel meer!

Andere topsprekers
Enkele van onze conferenties

Dankzij ons groot netwerk en onze community
van gendergelijkheidsexperten en corporate
diversity officers in Europa, vinden we steeds de
juiste internationale of lokale spreker die uw noden
beantwoordt en de nodige impact creëert.

Van onderbewuste vooroordelen naar bewuste actie
Vrouwen zijn helden: Nobelprijswinnaressen
Hebben organisaties een geslacht?
Als je vrouwen wil klein houden, behandel ze dan als
mannen
Het werk van de toekomst: de werkvloer hervormen
voor vrouwen, mannen en het bedrijf
Aanpak van gendergerelateerd geweld over de wereld
200 000 jaar vechten voor gelijkheid: de geschiedenis
van de mannelijke dominantie
… en zo veel meer!
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Advies
Ondersteuning van experten die uw bedrijf begeleiden naar meer
gendergelijkheid

Is uw organisatie klaar voor gendergelijkheid? 60% van de
pasafgestudeerden op de universiteit zijn vrouwen. Hoeveel
daarvan rekruteert u? En hoeveel hiervan maken deel uit van
uw Executive Committee of zitten in leidinggevende posities?
Ontwikkelt en trekt u het beste vrouwelijke talent aan?

Is uw bedrijfscultuur inclusief? Hoe communiceert u over
initiatieven rond diversiteit? Waar u ook momenteel staat op
het vlak van gendergelijkheid, JUMP helpt u graag van start
te gaan of om uw diversiteitsstrategie en programma’s te
versterken.

Onze aanpak
1
BEGRIJPEN EN
ZICH ENGAGEREN

Begrijp de voordelen van
diversiteit
Beargumenteer uw actieplan
voor gendergelijkheid
Betrek het topmanagement
en creëer bewustzijn in de
organisatie

2

3

EVALUEREN EN
ACTIEPLAN
OPSTELLEN

BOUWEN AAN
VERANDERING

4

Doe een audit van uw
organisatie
Maak een inschatting
van de werknemers- en
klantenperceptie
Stel criteria op t.o.v. andere
bedrijven
Zet een plan op, verduidelijk
noden en doelstellingen

Betrek en communiceer met het
middenkader en werknemers
Ontwikkel tools voor
gendergelijkheid
Herbekijk HR-processen en pas
aan waar nodig
Implementeer
trainingsprogramma’s

P LU K D E
VO O R D E LE N

Monitor en rapporteer aan de
hand van degelijke KPI’s
Communiceer over
initiatieven en beloon succes
Ontwikkel een Great place to
work-cultuur en merkstrategie
voor uw bedrijf en behoud en
trek talent aan

JUMP-enquête
De JUMP-enquête analyseert het inclusieniveau van de
bedrijfscultuur. Hierdoor kunnen organisaties doelgerichte
acties opnemen in hun gendergelijkheidsplannen.
Een anonieme online enquête op maat
Voor bedrijven die de percepties van hun werknemers willen
begrijpen op het vlak van carrièrekansen en bewustzijn rond
gendergelijkheid willen creëren
Check of u met uw genderdiversiteitsplan op de goede weg
bent en zet doelgerichte acties op

Vraag uw voorstel op maat aan
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Klanttevredenheid

88%

85%

ZOU ONS AANBEVELEN
BIJ EEN COLLEGA

VOELDE ZICH
GEÏNSPIREERD DOOR
ONZE TRAININGEN

84%

86

WAS TEVREDEN MET
DE INHOUD

NET PROMOTER
SCORE*

SATISFAIT.E.S

*NPS = promotors – tegenstanders

Wat onze vaste klanten ons vertellen
De professionaliteit van de spreker was buitengewoon hoog. De
organisatie was vlekkeloos met een warme en perfectionistische
aanpak. Na elke workshop vertrok ik met nieuwe vaardigheden en
inzichten, die mijn denkpatroon grondig veranderden.
SOPHIE TREPANT • DELHAIZE GROUP
Dankzij trainingen bij de JUMP Academy kreeg ik praktische
instrumenten op het juiste moment in mijn carrière. Ze gaven me de
inspiratie om mijn prestaties te promoten. Ik kreeg meer zelfvertrouwen
in mijn professioneel leven, wat mij meer voldoening verschafte en een
kwaliteitsvoller werk-privéleven gaf.
ELISABETH UNTERBERG • TOTAL PETROCHIMICALS

Zij vertrouwen ons

JUMP is dé toonaangevende sociale onderneming die samenwerkt met
organisaties en mensen om de genderkloof tussen vrouwen en mannen op
de werkvloer te dichten, duurzame bedrijfsprestaties te realiseren en een
maatschappij met meer gelijkheid te creëren.

WWW.JUMP.EU.COM
contact: academy@jump.eu.com

JUMP in Brussels

JUMP Paris

22 av Winston Churchill
1180 Brussels BE-Belgium

c/o Ylios 29 Rue Vernet
75008 Paris FR-France

0032 (0)2 346 32 00

0033 (0)1 80 40 03 06

