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Data-storytelling:  
vertel het verhaal  
achter de cijfers door  
data-visualisatie ...

“Breng de échte betekenis 
van data over!”

Wij doen mee ...

www.bosplus.be



Waarom dit programma?

ZEGGEN CIJFERS ALTIJD MEER DAN WOORDEN?

“Cijfers zeggen meer dan woorden”. Maar is dat wel zo? Cijfers zijn vaak de 

dooddoener van uw presentatie. In deze training over datavisualisatie gaan we aan 

de slag met het bestrijden van die dooddoeners. Aan de hand van de technieken 

van Hans Rosling, hoogleraar statistiek, leert u de kracht van de juiste methodes. 

Presenteer sprekende tabellen, breng grafieken tot leven en zuig uw publiek in 

begrotingen, budgetoefeningen en financiële rapporten. Met theorie en oefening 

zeggen uw cijfers na de training écht meer dan woorden. 

DATA ZIJN ESSENTIEEL BIJ ELKE BESLUITVORMING

Want data zijn alomtegenwoordig en onmisbaar. Of u nu financieel manager, project 

manager, operationeel manager of HR manager bent, u moet vaker dan u lief is 

complexe data presenteren. En deze data hebben slechts één doel: het nemen van 

de juiste beslissing.  

VAN DATA-VISUALISATIE NAAR DATA-STORYTELLING

U weet dat u de juiste cijfers moet presenteren, maar slaagt u er steeds in de échte 

betekenis van deze data over te brengen? Of het verhaal achter de cijfers? Hoe kan 

u door een professionele datavisualisatie mensen niet alleen meenemen in uw 

verhaal, maar ook overtuigen? Dit leert u in dit unieke programma. 

Aniek van Onzenoort is 
Master of Science (bèta-
gamma opleiding met 
major Natuurkunde) 
en is vanuit die optiek 
heel veel bezig met 
het goed presenteren 
van data. Bèta-gamma 
beperkt zich immers 

niet tot één vakgebied, maar combineert 
elementen van exacte wetenschappen, 
levenswetenschappen, sociale 
wetenschappen, economie en filosofie. Na 
haar studies werd Aniek consultant bij Young 
Advisory Group. Vandaag is zij als trainer 
en gespreksleider actief bij Debat.nl. Haar 
werkdomein is vooral het helder presenteren 
van complexe data.  

VERHOOGDE INTERACTIVITEIT

De deelnemers krijgen uitgebreid de kans om hun eigen problematiek ter sprake te 

brengen. Om dit te realiseren, vragen wij op voorhand een beknopte beschrijving 

van de probleemstelling te formuleren. Op die manier kunnen wij de cursus volledig 

opstellen volgens uw eigen informatiebehoefte. 

U kunt hiervoor steeds contact opnemen met Dirk Spillebeen op het nummer:  

+32 50 38 30 30 (e-mail: dirk@ifbd.be).

Uw docent

 
Volg ons! @IFBDupdate

Onze opleidingen in primeur? 



DE PSYCHOLOGIE VAN AANDACHT

 ◆ Waarom publiek zo snel afhaakt? 

 ◆ Hoe houdt u de aandacht écht vast?

DE KUNST VAN OPBOUW

 ◆ Waar te beginnen met vertellen? 

 ◆ Rol en plaats van data in uw verhaal.

HET PUBLIEK AAN HET HANDJE

 ◆ Neem uw luisteraar mee !

 ◆ Gebruik design principes en datavisualisatie en versnel de besluitvorming 

van uw doelgroep.

DE KRACHT VAN SCHALEN

 ◆ Vertaal cijfers tot verhalen ...

 ◆ Maak het belangrijke belangrijk!

ZEG HET MET BEELDEN

 ◆ Cijfers vs. grafieken.

 ◆ Zoek en vind het verhaal in data, cijfers en grafieken.

Concrete oefeningen en cases: maak impact met uw data.

Overzicht programma

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.

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.



IMPACT MAKEN MET DATA

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 795 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: 

>>> € 795 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/1519/impact-maken-met-data/inschrijven

