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Leer op twee dagen 
hoe u door het efficiënt 
gebruik van Excel uw 
financiële beslissingen, 
rapportages en 
analyses structureert én 
optimaliseert.

“Laat Excel  
voor u werken!”



Waarom dit programma?

EXCEL EN FINANCIEEL MANAGEMENT ... OF HOE VERTAALT U CIJFERS 
NAAR MANAGEMENTINFORMATIE?

Uw management of raad van bestuur verwacht van u een snelle, correcte, duidelijke 
en efficiënte financiële rapportage. Bovendien heeft u er alle belang bij dat uw 
financiële beslissingsinstrumenten juist én éénduidig zijn. En hoewel u ongetwijfeld 
reeds een financiële bagage heeft (door training of ervaring), wenst u uw financiële 
rapportages en analyses verder te optimaliseren. Het softwareprogramma Excel 
is hiertoe een uitstekend hulpmiddel. Niet alleen vertaalt u hiermee cijfers naar 
managementinformatie, maar bovendien structureert en uniformiseert u het 
cijfermateriaal. 

MAAR WAT VERTELLEN CIJFERS U?

Als manager krijgt u steeds meer financiële cijfers, gegevens en informatie te 
verwerken. Maar cijfers op zich vertellen niets. Uw opdracht is deze cijfers te 
vertalen naar bruikbare en beheersbare informatie. Excel is hiertoe een krachtig 
middel voor iedere manager verantwoordelijk voor planning, investeringen, 
budgettering en financiële analyses. Gedurende deze training leert u hoe u uw 
financiële gegevensstroom structureert, verheldert en duidelijk visualiseert. U 
leert uw rapportages te verbeteren om zo uw management optimaal te kunnen 
ondersteunen bij de besluitvorming.

WAT MAAKT DEZE TRAINING UNIEK 

Deze unieke tweedaagse training gaat verder dan enkel een informaticatraining. 
Hoewel u leert werken met het softwarepakket Excel, is iedere oefening, case of 
spreadsheet bruikbaar voor het optimaliseren en structureren van uw financiële 
managementinformatie. Doorheen het integrale programma zijn meer dan tien case-
studies en een veelvoud aan oefeningen ingebouwd. Zo leert u hoe u - aan de hand 
van deze oefeningen - omgaat met filters en draaitabellen, hoe u ‘slim’ sorteert, hoe 
u externe gegevens integreert, hoe u grafieken maakt, hoe u scenario’s en macro’s 
maakt, hoe u zelfgeschreven formules of macro’s integreert, hoe u uw informatie 
beveiligt, … Of hoe u een planning opstelt, een budget opmaakt, een investering 
analyseert, omgaat met vreemde valuta, ABC-analyses creëert, de solvabiliteit en 
rendabiliteit van uw organisatie meet, … Kortom, alle praktijkcases vertrekken vanuit 
uw nood aan het structureren van financiële informatie.
 
U hebt vast vragen over uw eigen huidige modellen. Breng hiertoe gerust uw eigen 
Excel-modellen mee! Vanuit de ervaring van de deelnemers en de docent wordt 
uw model geëvalueerd. Oplossingen voor uw problemen binnen uw model zijn niet 
altijd gegarandeerd. Richtingen en concrete tips zijn echter wel te verwachten.

Alain Pieters is 
afgestudeerd als 
Industrieel Ingenieur en 
gespecialiseerd in turbine 
en compressor technologie. 
Hij was gedurende 24 
jaar werkzaam in de 
petrochemische sector 
in diverse management 

functies (productie, logistiek, constructie). 
Als Manager volgde hij een opleiding 
Master Class in Controllership  (Vlerick 
Leuven Gent Management School) en 
installeerde Excel gerelateerde dashboards 
om management inzicht te geven in de 
strategische KPI’s. Vervolgens als Project 
Manager / teamlid van strategische projecten 
(G-ATP, demand forecast & planning & 
control, meten en rapporteren van innovatie, 
bepalen van de kost van complexiteit, 
SCOR) werden de skills met betrekking 
tot analytische en rapporteringsbehoeften 
verder geprofessionaliseerd. Momenteel is 
Alain verantwoordelijk voor de technische 
component bij implementaties m.b.t. Time 
Driven - Activity Based Costing, Strategy 
Focused Organisations, Budgeting & 
Planning projecten met focus op rapportering, 
dashboards, ETL’s, pre- en postcalculatie 
applicaties, enz ...
Alain koppelt een unieke operationele ervaring 
met grondige financiële en strategische 
inzichten aan een excellente kennis van Excel. 
Hij maakt van deze training dan ook een direct 
toepasbare ervaring.

OPTIMAAL LEEREFFECT

We beperken het aantal deelnemers aan deze cursus. Hierdoor kunt u optimaal 

profiteren van de kennis en ervaring van de docent. Bovendien toetst u op 

een interactieve manier uw eigen praktijksituatie aan die van uw collega’s. 

Zo garandeert het IFBD u een optimaal leereffect, gebaseerd op theoretische 

onderbouw en gestaafd met vele praktische voorbeelden.

Uw docent

 
Volg ons! @IFBDupdate

Onze opleidingen in primeur? 



INLEIDING: OVERZICHT VAN DE NIEUWE FUNCTIES IN EXCEL  

MODULE 1: IMPORTEER EXTERNE DATA
 ◆ Het maken van een Data Source.
 ◆ Gegevens importeren met behulp van de Query wizard.
 ◆ Vernieuwen van de externe gegevens.
 ◆ Externe gegevens importeren zonder de Query wizard.
 ◆ Twee Excel Tabellen vergelijken via MS Query.
 ◆ Toepassing op financiële data.

MODULE 2: VAN GEGEVENS INFORMATIE MAKEN
 ◆ Het sorteren van gegevens.
 ◆ Het gebruik van filters.
 ◆ Subtotalen gebruiken.
 ◆ Subtotalen kopiëren.
 ◆ Toepassing op financiële data.

MODULE 3: DRAAITABELLEN
 ◆ PivotTables / DraaiTabellen maken en gebruiken.
 ◆ Sorteren in een DraaiTabel.
 ◆ Velden groeperen.
 ◆ Het opslaan van bestanden met DraaiTabellen.
 ◆ DraaiTabel op basis van externe gegevens.
 ◆ Consolideren met behulp van een DraaiTabel.
 ◆ Toepassing op financiële data.

MODULE 4: FINANCIËLE ANALYSES EN TOEPASSINGEN
 ◆ Het gebruik van gevoeligheidsanalyse in Excel.
 ◆ Scenario’s.
 ◆ De Solver / Oplosser.
 ◆ Financiële toepassingen.
 ◆ Netto Huidige Waarde / Net Present Value.
 ◆ Interne Rentabiliteit.
 ◆ Terugverdienperiode.

MODULE 5: GRAFIEKEN / SPARKLINES
 ◆ Het (op)maken van een grafiek.
 ◆ Een aangepaste titel maken.
 ◆ Een trendlijn toevoegen.
 ◆ Het maken van een 3D-grafiek.
 ◆ Een grafiek met een tweede as maken.
 ◆ Een aangepast grafiektype definiëren.
 ◆ Een PivotChart / DraaiGrafiek maken. 
 
 

 ENKELE VAN DE GEBRUIKTE EXCELGEREEDSCHAPPEN IN DEZE TRAINING: 

 > Power Query voor ETL bewerkingen (Extract, Transform and Load).  

 > Power pivot, werken met verschillende databases: Excel, CSV, web of andere  
databases. 
 

 > DAX berekeningen, de power pivot tegenhanger van de Excel functies.  

 > Draaitabellen + de kracht van power pivot en draaitabellen.  

 > Slicers en timelines zorgen voor een uitstekend interactief dashboard.

Overzicht programma

BRING YOUR OWN DEVICE

Laptop
Voor een optimaal resultaat van 
deze training brengt u best uw eigen 
laptop mee. Lukt dit niet, neem 
dan contact op met Charlotte, onze 
Training Officer (+32 50 38 30 30 - 
charlotte@ifbd.be). Zij helpt u graag 
verder!

Excel 2013 of hoger ...
Gezien onze trainer ook stil staat bij 
de kracht van de Power Query en 
de Power Pivot, is het aangeraden 
om Excel 2013 of hoger te hebben 
geïnstalleerd op uw toestel. Dit 
betekent dat u op voorhand de 
Power Query en Power Pivot Add-in 
downloadt, installeert en activeert.   
U kan de training zeker ook bijwonen 
indien u niet over de meest recente 
Excel-versie beschikt maar dan zal u 
niet actief kunnen meewerken aan 
de oefeningen rond deze nieuwste 
interfaces.

VERLOOP CURSUSDAG(EN):

08.30 Ontvangst, registratie & koffie.
09.00 Start van de trainingsdag
 (met voorstelling van de docent).
12.30 Lunch.
17.00 Einde van de cursusdag. 

Zowel in de voor- als namiddag wordt  
een korte (koffie-)pauze gehouden.

“Super! Goed gestructureerde 
opbouw van de modellen; ook 
zeer goed gekaderd in geheel van 
dataverwerking.”



EXCEL & FINANCIEEL MANAGEMENT

DATUM & LOCATIE:

INSCHRIJVINGS-
FORMULIER

FIRMA: 

 

STRAAT / NR. / BUS:  .................................................................................................................................................................................

PC / GEMEENTE:  .................................................................................................................................................................................

Alg. TEL.-nr.: FAX-nr. : 

ACTIVITEIT: q industrie-productie q groothandel & import q kleinhandel  q horeca 

 q bouwondernemers q transport q diensten q overheid

SECTOR:  .............................................................................................  AANTAL WERKNEMERS:  ...............................................

BEDRIJFSINFORMATIE

FACTURATIEGEGEVENS

Facturatie-adres:  ..................................................................................................................................................................................
  ..................................................................................................................................................................................  
  ..................................................................................................................................................................................

Uw referentie:  ..................................................................................................................................................................................

BTW-nummer:

DEELNEMER(S)

DEELNAMEKOSTEN
De deelnameprijs aan dit programma bedraagt 1.295 Euro excl. 21 % BTW. Dit bedrag is inclusief koude/warme dranken en een uitgebreide lunch tijdens de 
cursusdag(en). U ontvangt bovendien een documentatiemap die u als naslagwerk kunt raadplegen. Los van de eventuele subsidiëring van de Vlaamse Overheid 
(zie verder) geeft het IFBD per extra deelnemende collega 5 % extra korting op het totaalbedrag met een maximale korting van 20 % (= 5 deelnemers of meer).

De Vlaamse Overheid investeert in opleiding: tot 40% korting!
Het IFBD is erkend als gecertificeerd opleidingsinstituut. Dit maakt dat u onze trainingen gedeeltelijk kunt betalen met de subsidies toegekend door de Vlaamse 
Overheid via het systeem van de “KMO-portefeuille”. Indien uw bedrijf voldoet aan de vooropgestelde criteria kan u tot 40% besparen op de opleidingskost. Meer 
informatie omtrent het systeem kan u vinden op de website van de Vlaamse Overheid: www.kmo-portefeuille.be. 

INSCHRIJVING
U kan zich op diverse wijzen inschrijven:
 • Bij voorkeur via onze website www.ifbd.be of via e-mail: info@ifbd.be 
 • U faxt uw inschrijving op +32 50 31 04 21
 • Via de post: nv IFBD, Zeeweg 155, 8200 Brugge

U kan steeds uw reservatie telefonisch op het nr. +32 50 38 30 30 doorgeven. Een schriftelijke bevestiging echter blijft vereist. Na ontvangst van uw inschrijving 
krijgt u een deelnamebevestiging en een factuur.  Een tweetal weken voor de cursus ontvangt u een herinnering met nog enige praktische informatie en een 
routebeschrijving.
Annulatie.
We begrijpen dat andere prioriteiten kunnen optreden tussen uw inschrijven en de cursus. Indien wij 2 weken voor de cursus uw schriftelijke annulatie mogen 
ontvangen wordt u 75 Euro annulatiekost doorgerekend. Minder dan 2 weken voor de eerste cursusdag bent u ons het integrale bedrag verschuldigd. Wij zijn 
uiteraard steeds verheugd een collega te mogen verwelkomen in uw plaats.

INSCHRIJVINGSMODALITEITEN

We houden u graag op de hoogte van de laatste evoluties binnen uw sector. Daarom hebben we uw gegevens opgenomen in onze database. Uw informatie is 
voor eigen gebruik, wordt beveiligd en nooit aan derden doorgegeven. Hiertoe nemen we alle nodige maatregelen. Te allen tijde heeft u - overeenkomstig de wet 
“verwerking persoonsgegevens” van 8/12/1992  en de “AVG-reglementering” van 24/5/2016 - recht op inzage, wijziging of verwijdering van uw gegevens. Meer 
informatie via onze webpagina www.ifbd.be/nl/GDPR of via e-mail: DPO@ifbd.be.

KOSTPRIJS: 

>>> € 1.295 excl. BTW

HOTELOVERNACHTING OP DE LOCATIE 
VAN DE TRAINING
U kan op onze diverse trainings-
locaties veelal een overnachting 
boeken om zodanig de cursus op 
een ontspannen manier te kunnen 
aanvatten en/of afsluiten.

Meer informatie hieromtrent vindt 
u op onze website of via volgende 
link:
www.ifbd.be/nl/over-ons/
algemene-voorwaarden

IFBD-DATABASE & GDPR
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Dhr. / Mevr.:

Functie:  .............................................................................................................................................................................................

E-mail:  .............................................................................................................................................................................................

DATUM DEELNAME:  .......................................................................

>>> Inschrijving faxen op het nr. +32 50 31 04 21 of e-mail naar info@ifbd.be

>>> Rechtstreekse inschrijving via onze website: 

Dhr. / Mevr.:

Functie:  .............................................................................................................................................................................................

E-mail:  .............................................................................................................................................................................................

DATUM DEELNAME:  .......................................................................

>>> zie hiertoe onze website  
 www.ifbd.be

INSCHRIJVEN 





https://www.ifbd.be/nl/management-opleiding/496/excel-en-financieel-management/inschrijven

