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Data en plaats
Donderdag 20 oktober 2016 van 14 tot 20 uur
Dinsdag 8 november 2016 van 9 tot 17 uur
Pauze met drank en broodjes

KU Leuven Campus Kulak Kortrijk
E. Sabbelaan 53 in Kortrijk

Inschrijving 
Schrijf in vóór 13 oktober 2016 via 
http://puc.kuleuven-kulak.be 

De deelnameprijs is 675 euro voor de volledige 
opleiding. Deelnameprijs enkel voor de eerste 
sessie is 295 euro. Inbegrepen is het Praktijkboek 
Strategie: routeplan voor het ontwikkelen van een 
werkbare bedrijfsstrategie van Aimé Heene, Johan 
Vanhaverbeke en Simonne Vermeylen.

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

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

Attest van deelname
U krijgt nadien een attest van deelname.

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

Strategisch business game 

Deze leerervaring is volledig webbased en gaat door in het 
innovatieve collaboratorium. 

In deze speciaal ingerichte ruimte maken we gebruik van 
infrastructuur en software die het samenwerken bevordert. 
De docent ondersteunt en coacht ‘on the job’, waardoor het 
leer- en ervaringseffect efficiënt verloopt. 

Deze unieke learning experience wordt gekenmerkt door:

• Interactiviteit tussen de bedrijfsteams
• Coaching ‘on-the-job’ door een ervaren docent
• Een sterke marktdynamiek: concurrentie, fluctuerende 

marktvraag, …

Didactische troeven:

• Ervaren van strategische vraagstukken (basisconcep-
ten en onderlinge samenhang)

• Oorzaken leren diagnosticeren en remediëren
• Oplossingen zijn niet altijd voor de hand liggend
• Strategie uitwerken in teamverband
• Speldynamiek gebaseerd op strategische inzichten
• Volledig webbased en interactief

POSTUNIVERSITAIRE VORMING

Naar een meetbaar 
strategisch beleid  

Kortrijk, 20 oktober en 8 november 2016

INSCHRIJVEN 
VÓÓR

13 OKTOBER 
2016gedrukt op milieuvriendelijk FSC papier

 
 v.u.: Wim Malfait, E. Sabbelaan 53, 8500 Kortrijk

Postuniversitair Centrum
KU Leuven Campus Kulak Kortrijk,
Campus Brugge en Technologiecampus Oostende
E. Sabbelaan 53 - bus 7643 - BE-8500 Kortrijk
T: 056 24 61 84 - F: 056 24 69 98
info.puc@kuleuven-kulak.be - http://puc.kuleuven-kulak.be



Naar een meetbaar 
strategisch beleid 

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

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

Tijdens deze opleiding leert u meer over

- Strategisch denkkader
- Concrete stappen in het strategisch proces
- Vertalen van strategie naar meetbare doelstellingen, 

KPI’s en kritische succesfactoren
- Concurrentieel – strategisch denken

“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, directeurs, CEO’s, CFO’s, 
financieel verantwoordelijken en andere leidinggevenden 

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

Programma

SESSIE 1 - Donderdag 20 oktober 2016 van 14 tot 20 u

Strategisch management: van strategisch denken naar 
KPI’s en succesfactoren 

14.00 Hoe kan u uw strategisch plan vertalen naar 
meetbare doelstellingen, KPI’s, kritische 
succesfactoren en concrete targets?

 
 Strategisch denkkader en concreet stappenplan 

aan de hand van het Praktijkboek Strategie: 
routeplan voor het ontwikkelen van een werkbare 
bedrijfsstrategie van Aimé Heene, Johan 
Vanhaverbeke en Simonne Vermeylen.

 
 Johan Vanhaverbeke, zaakvoerder Pulvinar, 

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

16.00 Koffiepauze

16.30 Praktijkcase Bel & Bo
 Lode Benoit, algemeen directeur Bel & Bo

17.15 Praktijkcase Primoris Belgium
 Carine De Clercq, general manager Primoris Belgium

18.00 Praktijkcase AZ Sint-Rembert Torhout: Strategisch 
management in een regionaal ziekenhuis

 Wim Allemeersch, algemeen directeur AZ Sint-
Rembert Torhout, secretaris coördinatiecomité 
ziekenhuizen West-Vlaanderen, secretaris-generaal 
Belgische vereniging van ziekenhuisdirecteurs

18.45 Pauze met broodjes

19.15 Panelgesprek en vraagstelling

20.00 Netwerkreceptie

SESSIE 2 - Dinsdag 8 november 2016 van 9 tot 17 u

Strategisch business game

Dit uniek business game biedt u de mogelijkheid om 
op een interactieve manier te ervaren wat strategisch 
beslissen inhoudt. 

Ieder team leidt een bedrijf en concurreert met elkaar. Op 
basis van een briefing met markt- en bedrijfsgegevens 
neemt u strategische beslissingen. Het uitwerken van een 
adequate strategie is de eerste uitdaging, deze ook effectief 
concretiseren is de strategische learning experience. 

Het business game simuleert op een praktijk-
realistische manier het verloop van een strategische 
bedrijfscyclus. De teams nemen beslissingen over tal 
van strategische vraagstukken zoals marktpositionering, 
productontwikkeling, sales, productie, distributie-
kanalen, ... 

Tal van strategische concepten komen aan bod. Uiteraard 
speelt de concurrentie een belangrijke rol in het 
strategisch business game. Ook de marktomgeving waarin 
de bedrijven opereren is uitdagend. 

Deze learning strategy experience is dynamisch. Er is 
niet één oplossing. De teams interageren op elkaars 
beslissingen, net zoals in de bedrijfspraktijk. 

Dit strategisch business game is een aangename en 
leerrijke manier om strategisch denken en doen te 
concretiseren naar meetbare resultaten. 


