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Maak krachtige real time dashboards  
met Power BI

>  Krijg een inzicht in de Power BI functies en technieken relevant 
voor financiële professionals.

>  Maak heldere visualisaties, analyses en rapporten die 
informatie eenvoudig en snel ondersteunen.

>  Voorzie uw organisatie van krachtige  
real time dashboards.



VERDRINK NIET LANGER IN DE CIJFERS  

EN DATA

Ook uw financiële afdeling ontsnapt niet aan de 

tsunami van data, cijfers en informatie. Los van 

de komst van “Big Data”, moet u steeds grotere en 

complexere bestanden kunnen verwerken en helder 

modelleren. Want alleen dan kunt dynamische 

analyses, rapporten en dashboards maken voor uw 

business en uw management. En hier is MS Power 

BI – als verlengstuk van het moderne Excel – een 

essentiële tool om complexe data toegankelijk én 

inzichtelijk te maken. 

POWER BI ALS VERLENGSTUK VAN HET 

MODERNE EXCEL

Microsoft Power BI is een intussen onmisbare 

interactieve tool geworden, waarmee u data 

makkelijk en op een intelligente manier kunt 

visualiseren en rapporteren. Toch zien we dat vele 

financiële professionals nog aarzelen om Power BI 

te gebruiken bij het maken van hun (geavanceerde) 

analyses en rapportages. Dit niettegenstaande zij 

stilaan tegen de limieten botsen van de traditionele 

Excel mogelijkheden. Daarom stelt het IFBD deze 

ééndaagse inspirerende workshop “Power BI voor 

Financials” voor.  

SPECIAAL VOOR U ALS FINANCIELE 

PROFESSIONAL

De meeste Power BI trainingen richten zich tot 

de technische BI-professional. Deze training werd 

echter speciaal ontwikkeld voor de financiële 

professional.  Met voorbeelden en cases uit uw 

financiële praktijk, leert u wat de mogelijkheden en 

opportuniteiten zijn van Power BI voor uw financiële 

afdeling en uw financiële rapporten.

Waarom dit programma?

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).

Verhoogde interactiviteit

Tony de Jonker helpt bedrijven met 
specifieke kennis op het snijvlak 
van finance en het ontwikkelen van 
Officeapplicaties. Tony heeft meer dan 33 
jaar spreadsheetervaring en ontwikkelde 
meer dan 100 applicaties. In 2015 is Tony 
door Microsoft benoemd tot ‘Excel Most 
Valuable Person’. Tony is sinds 2005 Excel 
columnist voor diverse financiële vakbladen. 
Daarnaast audit hij het gebruik van Office-
applicaties bij bedrijven in samenhang met 
hun processen en bespaart hij zo veel geld 
door beter en creatiever om te gaan met 
Office-applicaties. In dat kader organiseert 
hij regelmatig spreadsheet makeover days, 
waarin hij samen met de gebruikers een 
bestaande toepassing live optimaliseert. 

Tony De Jonker helpt bedrijven en financiële 
professionals op het snijvlak van Business 
& Finance door het ontwikkelen van 
Excel-applicaties. Hij heeft intussen meer 
dan 34 jaar ervaring en tot zijn klanten 
behoren gerenommeerde nationale en 
internationale bedrijven, waaronder 
Genzyme, Imperial Tobacco, Shell, Novo 
Nordisk, BAM Group, Ahold, Cargill, KPN, 
Eneco en vele anderen. Zowel in zijn 
trainingen als in zijn adviestrajecten maakt 
Tony cijfers transparant en interpreteerbaar. 
Hij leert financiële professionals hoe zij hun 
spreadsheets optimaal kunnen afstemmen 
op de business. Hierdoor kunnen 
gebruikers tijd winnen maar vooral risico’s 
minimaliseren. 

De docent



INTRODUCTIE POWER BI

 ◆ Mogelijkheden met Power BI.

 ◆ Power BI in vergelijking met Excel.

 ◆ De 6 stappen voor het bouwen van een effectief Power BI model: importeren –  

transformeren – modelleren – visualiseren – analyseren –publiceren.

BLOK 1: IMPORTEREN EN TRANSFORMEREN MET POWER QUERY

 ◆ Bronnen naar type.

 ◆ Bronnen naar soort.

 ◆ Transformeren met Power Query.

 ◆ Transformatiemogelijkheden.

BLOK 2: MODELLEREN: KALENDER EN RELATIES

 ◆ Nut en noodzaak van een doorlopende kalender.

 ◆ Bouwen van een dynamische kalender.

 ◆ Relaties aanbrengen tussen de verschillende tabellen.

 ◆ Soorten relaties.

 ◆ Sterschema.

BLOK 3: MODELLEREN: DAX-BEREKENINGEN

 ◆ Berekeningen maken.

 ◆ Impliciete versus expliciete berekening.

 ◆ Expliciete DAX-berekeningen maken.

 ◆ Een aparte folder aanmaken voor DAX-berekeningen.

 ◆ Overzicht van de meest voorkomende DAX-functies.

 ◆ Tijdsberekeningen.

 ◆ Statistische berekeningen.

BLOK 4: VISUALISEREN

 ◆ Soorten visualisaties.

 ◆ Opzetten van visualisaties.

 ◆ Opmaken van visualisaties.

 ◆ Opzetten knoppenbalk en slicers.

 ◆ Interactieve filtering.

 ◆ Navigeren door de visualisaties (bookmark – drill through – drill up).

BLOK 5: PUBLICEREN EN DELEN

 ◆ Publiceren van het model in de Cloud via PowerBI.com.

 ◆ Regelen van toegangsrechten. 

De cursus wordt gedemonstreerd aan de hand van praktijkvoorbeelden waarbij de deelnemers actief  

mee kunnen doen. Daarnaast worden de nodige tips & trucs gepresenteerd.

Programma

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).

Verhoogde  
interactiviteit

Volg ons!  

@IFBDupdate

Onze opleidingen in primeur? 

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.

Timing cursus



> Datum & locatie: zie hiertoe onze website www.ifbd.be 
> Kostprijs: 795 € (excl. BTW)

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. 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 col-
lega 5% extra korting op het totaalbedrag met een maximale korting van 
20% (= 5 deelnemers of meer).
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.

De Vlaamse Overheid investeert in opleiding: tot 30% 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 30% besparen op 
de opleidingskost. Meer informatie omtrent het systeem kan u vinden op 
de website van de Vlaamse Overheid: www.kmo-portefeuille.be. 

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.

Hotelovernachting op de locatie van de training
U kan op onze diverse trainingslocaties veelal een overnachting boeken 
om de cursus op een ontspannen manier te kunnen aanvatten en/of af te 
sluiten.
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.

ALGEMENE VOORWAARDEN
Op onze website op de pagina ifbd.be/nl/over-ons/algemene-voorwaarden 
vindt u al onze modaliteiten terug.

FIRMA: 

 

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

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

Alg. TEL.-nr.:

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

 q bouwondernemers q transport q diensten q overheid

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

FACTURATIEGEGEVENS

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

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

BTW-nummer:

DEELNEMER(S)

Dhr. / Mevr.:

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

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

BEDRIJFSINFORMATIE

INSCHRIJVINGSMODALITEITEN

>>> Inschrijven via e-mail naar info@ifbd.be of via QR:
>>> Via volgende link: 

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

Dhr. / Mevr.:

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

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

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

inschrijven

Power BI voor Financials

https://www.ifbd.be/nl/inschrijven/?oid=36170



