
    1   Van strategie naar KPI’s
Een huis of een brug bouwen met een 3D-printer. 

Het KPI bepalen is niet het doel, maar een middel. 
Ontdek hoe je kan evolueren naar een datagedreven 
organisatie, die de strategische doelstellingen van 
jouw bedrijf bewaakt. Alvorens KPI’s te definiëren, 
is het belangrijk dat de strategische doelstellingen 
duidelijk zijn voor de organisatie en de verschillende 
domeinen (sales, projectuitvoering, finance, …). Eens 
dit duidelijk is, kan de vertaalslag gemaakt worden naar 
KPI’s en dashboards, op maat van jouw organisatie 
maar volgens een best practice structuur voor 
projectgedreven organisaties (operationeel vs financiële 
projectrapportering vs management rapportering). 
Aan de hand van cases tonen we hoe de aangereikte 
raamwerken hebben toegepast in praktijk. 

    2  Structuren en organiseren van het bouwproces
Inzicht in het volledige bouwproces is een conditie 

sine qua non om in de onderneming dynamische 
rapporteren via dashboards te introduceren.  We geven 
aan  hoe je de processen inventariseert en documenteert 
en op welke manier je deze processen kan optimaliseren 
om de relevante bedrijfsdata te verkrijgen voor uw BI-
project. 

    3  Digitalisering van bedrijfsdata voor rapportering
Bedrijfsdata kan op verschillende manieren 

geregistreerd en gedigitaliseerd worden. We 
verdiepen ons in het digitale eco-systeem van de 
bedrijfsadministratie en kijken hoe ERP als de centrale 
motor kan fungeren. Inclusief hoe de verschillende 
applicaties (ERP, resourceplanning, track en trace) 
en mobiele apps met elkaar kunnen geïntegreerd 
worden. Voorafgaand aan het lerend netwerk wordt 
de huidige stand van zaken geïnventariseerd en wordt 
gekeken hoe je de verbeterpunten kan realiseren voor 
jouw onderneming. Tot slot geeft een demo van een 
rapportering in Power BI een inzicht in hoe dashboards 
jou toelaten doeltreffende beslissingen te nemen. 
         

    4  Van theorie naar praktijk
Een duidelijk implementatieplan is cruciaal als 

je jouw rapporteringsomgeving succesvol naar een 
hoger niveau wil tillen. Het gaat hierbij niet altijd enkel 
en alleen om een nieuwe tool, maar heb ook aandacht 
voor de betrokken processen en mensen. Ontdek de 
verschillende fases in een implementatietraject en 
succesfactoren om dit tot een goed einde te brengen. 
Naast cases, verneem je via een testimonial uit eerste 
hand hoe andere bedrijven jou zijn voorgegaan.

Dynamisch rapporteren & analyseren 
via visuele dashboards: 

Het (financiële) kompas voor jouw onderneming 

Ontdek de 
topics & schrijf

je in!

Lerend netwerk
Dit lerend netwerk maakt je wegwijs in het concept 
van Business intelligence en de stappen die je in 
jouw onderneming kan zetten om nog meer waarde 
te halen uit jouw data. De relevante inzichten voor de 
juiste medewerker op het juiste moment dragen bij tot 
actiegerichte beslissingen om zo de organisatie bij te 
sturen. 

Tijdens 4 sessies ontdekken we samen de bouwstenen 
om jouw rapporteringsomgeving naar een hoger niveau 
te tillen. De theoretische insteek wordt afgewisseld met 
praktijkgerichte workshops zodat de opgedane kennis 
direct toepasbaar is in de praktijk. 

Op een interactieve manier worden kennis en 
ervaringen met elkaar gedeeld met de bedoeling te 
professionaliseren en maximaal in te zetten op succes. 
Je kan daarbij rekenen op de coaching van experten die 
hun ervaringen en expertise delen. Zij zijn hierbij een 
klankbord voor jouw ideeën, vragen en knelpunten.

JOUW TOPICS TRAJECT
 4 inspirerende en praktische groepsmomenten
 Leer van experten en andere deelnemers
 Doorheen de sessies wordt naar vragen gepolst
 Via een halve dag individuele begeleiding geven we 

advies hoe we deze vragen kunnen oplossen. 

Data & tijdstip
13/09/2021 - 29/09/2022 - 11/10/2022 - 
27/10/2022 telkens van 13:30 – 16:30

Locaties
Syntra Mechelen, Oude Baan 2, 
2800 Mechelen

Deelnameprijs
1 persoon €500 
2 personen zelfde bedrijf €720 
(Prijzen zijn exclusief BTW)

Schrijf je in via topics-vlaanderen.be
Meer info: peter.vandamme@vcb.be of 
0473 84 52 18
Samen met Confederatie Bouw Antwerpen en 
Conederatie Bouw Vlaams-Brabant 

Meer kennis, meer inzichtDit is een initiatief van de Vlaamse Confederatie Bouw, met steun van VLAIO.

En wil je weten waarom? 

De Topics lerende netwerken van de Vlaamse Confederatie Bouw 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.

DOELGROEP
 CFO’s, Financieel verantwoordelijken, Project 

managers, Business controllers/analisten, en 
bedrijfsleiders die zich meer ervaren willen voelen 
met het onderwerp ‘Business intelligence’ en/of op 
zoek zijn naar manieren om meer business inzichten 
uit hun data te halen. 

In samenwerking met:


