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STUDIEAVOND

Naar een meetbaar
strategisch beleid
Kortrijk, 7 december 2015 

Praktisch

Datum en plaats
Maandag 7 december 2015 van 17.30 tot 21.30 uur
Pauze met drank en broodjes
KU Leuven Campus Kulak Kortrijk
E. Sabbelaan 53 in Kortrijk

Inschrijving 
Schrijf in vóór 1 december 2015 via
http://puc.kuleuven-kulak.be 

De deelnameprijs is 150 euro. 

Als één deelnemer inschrijft, dan krijgen alle 
bijkomende inschrijvingen uit hetzelfde bedrijf of 
organisatie 20% korting. 

Bespaar tot 50 % op uw deelnameprijs via uw KMO-
portefeuille. Meer informatie op
http://www.kmo-portefeuille.be.

Erkenning
Attest van deelname in het kader van permanente 
vorming wordt uitgereikt (IAB – IBR – BIBF). 

Inschrijven: http://puc.kuleuven-kulak.be

gedrukt op milieuvriendelijk FSC papier  v.u.: Wim Malfait, E. Sabbelaan 53, 8500 Kortrijk
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Programma
17.30	 Hoe	kan	je	je	strategisch	plan	vertalen	naar	

meetbare	doelstellingen,	KPI’s,	kritische	
succesfactoren	en	concrete	targets?

	
	 Johan Vanhaverbeke,	zaakvoerder	Pulvinar,	

docent	KU	Leuven	Faculteit	Economie	en	
Bedrijfswetenschappen	Campus	Brussel,	
wetenschappelijk	adviseur	Stima	Education

	 Carl Peeters,	chief	financial	officer	Barco

19.00	 	Pauze	met	broodjes

19.30	 Hoe	zet	ik	de	juiste	KPI’s	en	opvolgsystemen	op?	
Hoe	krijg	ik	de	juiste	informatie?

	 Paul Denayer,	vice	president	en	chief	financial	
officer	Alpro

20.30	 Hoe	kan	je	financiële	planning	en	budgettering	
inzetten	als	monitoring	instrument?

	 Patricia Delhaye,	group	controller	DesleeClama

21.30	 	Afsluitende	vraagstelling

Naar een meetbaar 
strategisch beleid 

Niet het ontwerpen van een goede strategie, maar de 
implementatie ervan is de grootste uitdaging voor een 
organisatie.

Worstelt u ook met het vertalen van uw strategische 
doelstellingen in concrete acties, kritische succes-
factoren en prestatie-indicatoren? Als organisatie is het 
belangrijk om gestructureerd informatie te verzamelen 
en te analyseren om vervolgens effectief te kunnen 
handelen.

Tijdens deze studieavond gaan we in op

- Hoe je strategie vertaalt naar meetbare 
doelstellingen, KPI’s en kritische succesfactoren

- Hoe je als bedrijf de juiste informatie verzamelt
- Hoe je kan monitoren aan de hand van financiële 

planning en budgettering

“The purpose of information is not knowledge. It is 
being able to take the right action.”  Peter F. Drucker 
(Management Challenges for the 21st century)

Doelgroep

Ondernemers, bedrijfsleiders, financieel 
verantwoordelijken, controllers en iedere leidinggevende 
die zijn strategische doelen wil onderbouwen met cijfers

Organisatie

Stuurgroep Economie en Bedrijfswetenschappen: 
Frederik Baert, Gerd Bellemans, Dominiek Berten, 
Dominiek Callewier, Marie Gemma Dequae, 
Karel Detienne, Dominic Duthoit, Ann Gaeremynck, 
Gunther Kerkhof, Filip Mees, Nico Vandaele, 
Tim Vannieuwenhuyse, Jan Victor


