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U leert hoe u resultaten  
meet en stuurt met  
prestatie indicatoren.

U leert uw eigen set KPI’s te 
selecteren, vorm te geven en  
op te volgen.

U leert te sturen op cijfers.
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Een praktische handleiding bij de keuze, het ontwikkelen,  
de opbouw, de implementatie en het gebruik van  
uw “Prestatie Sleutel Indicatoren”.
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Waarom dit programma?

>
De docent

AANSTUREN OP RESULTATEN IN ONZEKERE 

TIJDEN

Als Manager hebt u in onzekere tijden meer dan 

ooit behoefte aan een instrument dat u helpt om 

te evalueren of de gewenste resultaten worden 

gerealiseerd. Key Performance Indicators (KPI’s) of 

sleutel-prestatiemaatstaven geven inzicht in de mate 

van realisatie van de doelstellingen en de strategie. 

Bovendien ondersteunen deze het nemen van 

strategische (verbeter)initiatieven. In deze training 

leert u dat KPI’s meer zijn dan een instrument voor 

rapportering dat u helpt om prestaties te evalueren en 

bij te sturen. Onze expert-docenten leren u bovendien 

hoe u KPI’s gebruikt als een middel om teams van 

medewerkers te motiveren voor het leveren van 

inspanningen die bijdragen tot het succes van uw 

organisatie.

EEN METHODIEK VOOR DE ONTWIKKELING 

VAN RELEVANTE KPI’S

Vertrekkend van het principe “you get what you 

measure”, zijn KPI’s een krachtig instrument om 

richting te geven aan het gedrag van medewerkers 

in de organisatie. Enige voorzichtigheid is dan ook 

geboden. Vandaar dat het essentieel is om KPI’s af 

te leiden van de strategie. Dergelijke KPI’s zijn zeer 

specifiek en misschien wel uniek voor de organisatie. 

Tijdens de training wordt er een methodiek aangereikt 

die deelnemers toelaat om de relevante KPI’s te 

ontwikkelen. De methodiek maakt gebruik van de 

techniek van ‘strategy mapping’ en is er op gericht om 

de strategie expliciet te beschrijven met behulp van 

kritische succesfactoren en causale relaties. Kritische 

succesfactoren of resultaatsgebieden beschrijven op 

welke aspecten van de strategie de organisatie wil 

performeren. Causale relaties geven inzicht in het 

strategische verhaal en helpen om de samenhang 

tussen de KPI’s te begrijpen.

HOE MOTIVEERT U UW MEDEWERKERS MET 

BEHULP VAN KPI’S?

KPI’s worden niet louter beschouwd als een systeem 

dat informatie oplevert voor prestatiemeting. Het 

uitgangspunt van deze training is dan ook: “hoe 

motiveert u uw medewerkers met behulp van 

KPI’s?” Kiezen voor KPI’s betekent immers kiezen 

voor prestatiemanagement dat beroep doet op de 

competenties van de medewerkers. Bovendien geeft u 

hen, binnen het kader van de strategie, autonomie om 

in teamverband initiatieven en acties te ontwikkelen 

in lijn met de strategie van de organisatie. Alleen zo 

slaagt u erin de ondernemingsdoelstellingen maximaal 

te realiseren en dit op een efficiënte en effectieve 

manier.

Sophie De Boiserie behoort tot de core faculty van het IFBD en verzorgt alle leertrajecten 

rond performance management (KPI’s, KRI’s, Scorecard, strategische meetsystemen,...). 

Hiernaast is zij Academisch Directeur Change Management aan de Antwerp Management 

School. Als Director bij Vision2Results, begeleidt zij organisaties in strategietrajecten en 

bepaalt zij samen met haar klanten de KPI’s en KRI’s. 

 

Zij was 9 jaar ‘core faculty’ en manager aan de Vlerick Business School in het domein Organisational Behaviour en 

meer dan 5 jaar trainer en sr. consultant bij ISL Institute, een wereldwijd opererend strategisch advieskantoor, waar 

zij eveneens les gaf rond de onderwerpen leiderschap, motivatie, werken in teams en klantgerichtheid. Sophie 

doceerde, coachte en begeleidde intussen 11.500 managers en meer dan 100 organisaties in een nationale en 

internationale context. Sophie is gediplomeerd Master in Toegepaste Economische Wetenschappen (Universiteit 

Antwerpen) alsook Master in Advanced Change Methodologies (Interuniversitair Centrum voor Organisatie- en 

Veranderkunde, Utrecht). 
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OPTIMAAL LEEREFFECT

We beperken het aantal deel-
nemers 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.

“Super enthousiaste en 
inspirerende docente. 
Veel ervaring en concrete 
voorbeelden.”
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Overzicht programma

WAAROM METEN?

 ◆ Prestatiemaatstaven en het managementcontroleproces.

 ◆ Implementatie van missie, visie, doelstellingen en strategie.

 ◆ Aansturen van gewenst organisatorisch gedrag: “You get what you measure”.

 ◆ Introductie van de strategiegerichte organisatie.

ONTWIKKELING VAN KPI’S

 ◆ Bepaling van “sleutelprestatiemaatstaven” of “key performance indicators” met behulp van de 

strategiekaart.

 ◆ Geïntegreerde prestatiemeting en de Balanced Scorecard.

 ◆ Criteria voor de ontwikkeling van relevante prestatiemaatstaven.

 ◆ Types van prestatiemaatstaven en voorbeelden.

VOORBEELDEN VAN DATACOLLECTIE, RAPPORTERING, ANALYSE & INTERPRETATIE

 ◆ Optimaal gebruik van KPI’s.

 ◆ Prestatiemaatstaven, streefcijfers & identificatie van strategische initiatieven.

 ◆ Diagnostisch versus interactief gebruik van KPI’s.

 ◆ Testen en aanpassen van de strategie met behulp van prestatiemaatstaven.

PRAKTIJKVOORBEELDEN

VRAAGSTELLING & DISCUSSIE

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).

VERLOOP CURSUSDAG(EN)

08.30 Ontvangst, registratie met 
koffie/thee.

09.00 Start van de trainingsdag  
(met voorstelling docent)

12.30 Lunch

17.00 Einde van de cursusdag.

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

 
Volg ons!  

@IFBDupdate

Onze opleidingen in primeur? 

 LEERDOELSTELLINGEN        

 > Hoe gebruikt u KPI’s als motivatie-instrument voor uw medewerkers?

 > De link tussen strategie en KPI’s.

 > Hoe tekenen, ontwikkelen en gebruiken organisaties KPI’s gelinkt aan strategie?

 > Het proces van ontwikkelen van strategische KPI’s aan de hand van een case die in groep wordt  

uitgewerkt.

 > Inzicht in voor- en nadelen van meten.

 > Ontwerpcriteria voor prestatie-maatstaven.



WERKEN MET KPI’S - key performance indicators

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 ver-
eist. 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 inschrijving en de cursus. Indien wij minstens 2 weken 
voor de cursus uw annulatie ontvangen zoeken we samen met u naar de beste oplossing. Minder dan 2 weken voor 
de eerste cursusdag bent u ons het integrale bedrag verschuldigd en wordt mogelijks een administratieve kost (€ 75) 
aangerekend. Wij zijn uiteraard steeds verheugd een collega te mogen verwelkomen in uw plaats.

INSCHRIJVINGSMODALITEITEN

Inschrijvingsformulier

DATUM & LOCATIE:

KOSTPRIJS:
>  € 795 excl. BTW

HOTELOVERNACHTING OP DE 
LOCATIE VAN DE TRAINING
U kan op onze diverse trainings-
locaties veelal een overnachting 
boeken om 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
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.



>
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/inschrijven/?oid=1958

