
    1   Wat wil je bereiken? Business Model 
Canvas en andere businessmodellen

Na een kennismaking met de andere deelnemers 
gaan we samen aan de slag om jouw missie, visie 
en doelstellingen helder te krijgen. We brengen 
een aantal domeinen in kaart en gaan hier samen 
mee aan de slag. Zo krijg je inspiratie en ga je 
ruimer denken. We geven je ook een kijk op 
businessmodellen: Wat bestaat er al; wat werkt 
er? Hoe begin je eraan en hoe evolueer je er naar 
toe?

    2   Hoe wil je je doel bereiken? Jouw 
sterktes, zwaktes, kansen en 

opportuniteiten zijn hierin bepalend.
Nu je weet wat je wil bereiken en voor welke 
uitdagingen je staat, kunnen we verder bouwen 
aan de strategie. Aan de hand van je sterktes, 
zwaktes, kansen en bedreigingen bekijken we 
waar je nog aan moet werken om je doel te 
bereiken. Ook hier krijg je inspiratie van anderen 
en ideeën om je kansen om te zetten in sterktes 
die je bedrijf beschermen tegen mogelijke 
bedreigingen. Zo evolueer je naar een sterk
bedrijf in moeilijk tijden.

    3   Waar sta je nu? En hoe behoud je die 
waarde in deze moeilijke tijden?

In deze sessie gaan we meten want iedereen 
kent het:
‘meten is weten’. Wat wil je meten? Wat is het 
nulpunt? Hoe gaan we meten? Hoe kan je 
dit opvolgen? Zowel de financiële als de niet-
financiële meetpunten als de
 oorspellende kpi’s komen hier aan bod.* Welke 
kpi’s zijn nu belangrijk voor jouw doel met jouw 
bedrijf?

    4   Van theorie naar praktijk

Hoe ga je jouw bedrijf nu aanpassen aan die 
strategie? Hoe ga je dat communiceren naar je 
medewerkers? Hoe krijg je ze mee aan boord? 
Het vraagt verandering (lees = innovatie) van 
een aantal bouwprocessen. Dat vraagt tijd en 
energie. Wil je dit alles doen slagen? Dan zijn 
specifieke meetbare aantrekkelijke, realistische 
en tijdsgebonden acties en
planning nodig.

Strategie in
moeilijke tijden
Een innovatief bouwbedrijf start hier. Ontdek de 

topics & schrijf
je in!

Bouw een sterk en veerkrachtig bedrijf uit, samen 
met een 15-tal deelnemers.

Samen met Deloitte Private maken we je weerbaar 
in moeilijke omstandigheden: hoge energieprijzen, 
loonindexering, personeelstekort, ... Je gaat ook zelf 
aan de slag zodat je op het einde van de sessies een 
strategie hebt om op verder te bouwen. Aangezien 
ervaring zal worden gedeeld hebben wij aandacht voor 
concurrentiële bedrijven. In functie van de inschrijving 
word je vooraf gecontacteerd indien nodig.

JOUW TOPICS TRAJECT

 Aannemers vanaf 10 tot 50 werknemers uit alle
 provincies zijn welkom
 Tijdens de individuele begeleiding maak je, samen 

met Deloitte Private, een persoonlijk plan van 
aanpak op (facultatief: 0,5 dag)

 4 inspirerende en praktische groepsmomenten
 Leer van experten en andere deelnemers

Data, tijdstip & locaties
Di 28 maart 2023  Sint-Niklaas
Di 25 april 2023   Gent
Do 4 mei 2023   Sint-Niklaas
Di 13 juni 2023   Gent

Ontvangst vanaf 15.00u
Start stipt om 15.15u
Telkens tot 18.30u behalve sessie 1 tot 19.00u

Deelnameprijs (BTW excl.)
1 persoon: €500
2 personen van zelfde bedrijf: €720

Schrijf je hier in: topics-vlaanderen.be
Meer info: topics@embuild.be

Meer kennis, meer inzicht
Dit is een initiatief van Embuild Vlaanderen, met steun van VLAIO, in samenwerking met Deloitte Private..

En wil je weten waarom? 

De Topics Lerende Netwerken van Embuild Vlaanderen stellen nieuwe 
ontwikkelingen en innovatieve technologieën in de bouwsector centraal.  
Ze helpen je snel op weg met een combinatie van praktische groepsmomenten 
en individuele begeleiding. Je kan daarbij rekenen op de praktische adviezen van 
echte experten. Zij moedigen jou aan om jouw eigen uitdagingen onder de loep te 
nemen, werkbare antwoorden te vinden op jouw vragen en in debat te gaan en uit 
te wisselen met de andere deelnemers. Zo leer je dankzij doorgedreven interactie 
van zowel de experten als de andere deelnemers.


