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Volvo Group Talks

Group Talks is een modern en effectief leer-
instrument gebaseerd op “TED Talks” .  Op een 
unieke bijeenkomst verspreid je heel gemakkelijk 
kennis en inspirerende verhalen van collega’s en dit 
op een authentieke manier. Dit maakt onze Group 
Talks net zo krachtig. Je kan uit elke getuigenis iets 
zinvol halen en het zet éénieder aan tot reflectie. Zo 
zorgen onze Group Talks voor een positieve evolutie 
in het gedrag van onze werknemers. We creëren een 
win-win situatie voor alle partijen: de spreker wordt 
begeleid in de voorbereiding, de toehoorder wordt 
verrast en geïnspireerd, en de organisatie schept een 
goede bedrijfscultuur.

Naast het event is er een online platform waar je 
alle opnames kunt herbekijken en delen. De filmpjes 
worden vaak gebruikt in teambuildings, in discussies, 
of als voorbereidend werk voor een training. 

Ga jij binnenkort ook met dit idee aan de slag? Het is 
relatief gemakkelijk op te zetten. Laat het ons weten 
en we leren zeker van elkaar.

 
Enkele reacties

“ Iedereen kan zijn doorleefd verhaal brengen, 
onafhankelijk van je titel of functie.”

“ Na een Group Talk zag ik een grotere 
betrokkenheid bij al mijn medewerkers.”

“ Het geeft mij een boost om onmiddelijk  
aan de slag te gaan met passie en inspiratie.”

Over Volvo Group
De Volvo Group is een van de belangrijkste 
fabrikanten van trucks, bussen, bouwmachines, 
maritieme en industriële motoren ter wereld en biedt 
oplossingen voor financiering en dienstverlening. 
Bij de Volvo Group werken 100.000 mensen, er zijn 
productievestigingen in 18 landen en de producten 
worden verkocht in meer dan 190 markten. De missie 
van de Volvo Group is het vergroten van de welvaart 
door middel van transportoplossingen.


