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Masterclass

Jeroen De Flander 

Een strategie bepalen is cruciaal voor elke organisatie. Zeker in deze disruptieve tijd is een 

sterke strategie van levensbelang. Bibliotheken staan vol met strategieboeken, maar ze laten 

jou in de steek als het gaat om de uitvoering van de strategie. Jeroen De Flander schreef 

het eerste how-to boek voor succesvolle strategieuitvoering. Tijdens deze Masterclass biedt 

Jeroen jou een compleet overzicht, met praktische tips en tricks, van alle aspecten die cruciaal 

zijn om elke strategie tot een groot succes te maken. Ook jij kan een strategieheld worden! 

S T R AT E G I E  T I J D E N S  E N  N A  D E  C O R O N AC R I S I S
H OW  TO  C O M E  B AC K  S T R O N G E R  T H A N  E V E R

Voor wie?

Deze Masterclass is bedoeld voor kmo- 
bedrijfsleiders die verantwoordelijk zijn 
voor de strategie en de resultaten van 
hun organisatie. Tijdens het traject krijg 
je praktische tips en tricks aangereikt om 
jouw strategie-implementatievaardigheden 
aanzienlijk te verbeteren. 

De docent

Jeroen De Flander is een strategie- 
implementatie-expert. Hij is professor aan 
de Tias Business School in Nederland, gast-
professor aan de London Business School 
en een veelgevraagde keynote speaker 
in meer dan 40 landen. Daarnaast is hij 
medeoprichter van het training- en con-
sultingbureau the performance factory en 
voorzitter van de not-for-profit organisatie 
The Institute for Strategy Execution. 

Elke deelnemer 
ontvangt het boek 
De wetenschap 
van succes.  

“De uitvoering bepaalt het 

succes. Overbrug de kloof 

tussen een fantastische strategie 

en fantastische prestaties.”

Jouw tijd waard:

• Je leert hoe je de valkuilen van 
strategie-implementatie kan 
ontdekken en vermijden.

• Je ontwikkelt nieuwe vaardigheden om 
je strategie effectief te verwezenlijken.

• Je maakt kennis met sterke 
praktijkvoorbeelden rond strategie- 
implementatie: van multinationals 
tot kmo’s en start-ups.
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Programma  
in detail

1   ANALYSE VAN DE HUIDIGE 
SITUATIE, DE MARKT EN 
DE CONCURRENTIE 

In deze sessie leggen we de basis voor de 
positionering. De cruciale vragen die we 
beantwoorden zijn:  

 • Waar staat je bedrijf vandaag?

 • Wat blijft er nog over van je 
vorige strategie-oefening?

 • Op welke manier kan je jouw business 
opdelen (segmentatie-aanzet)?

 • In welke branche ben je actief?

 • Wat is de positionering van 
jouw belangrijkste concurrenten 
in deze branche?

 • Waarin ben jij verschillend?

Daarna volgt een huiswerkopdracht 
zodat je rustig de tijd hebt om hierover 
na te denken.

Na een week voorzien we een virtuele bij-
eenkomst van anderhalf uur waarbij cursis-
ten aan Jeroen vragen kunnen stellen en in 
kleine groepjes ideeën kunnen uitwisselen.   

2   STRATEGISCHE POSITIONE-
RING VAN JE BEDRIJF: HET 
‘WIE EN WAT’ VRAAGSTUK 

Tijdens de tweede sessie bespreken 
we de strategische positionering van je 
bedrijf in zijn branche.  We bepalen:  

 • Wie zijn de toekomstige 
klantengroepen van je bedrijf?

 • Welke zijn de belangrijkste?

 • Hoe ga je elke klantengroep 
optimaal bedienen? 

 • Ben je daarin uniek?

 • Welke capabilities moeten 
opgebouwd/afgebouwd worden?

Het einddoel van de oefening is om voor 
elk gekozen klantensegment de positi-
onering uit te schrijven in drie versies: 
op één pagina, in één zin en in één tag-
line (slogan). Ook hierna volgt weer een 
huiswerkopdracht. 

Na een week voorzien we een virtuele bij-
eenkomst van anderhalf uur waarbij cursis-
ten aan Jeroen vragen kunnen stellen en in 
kleine groepjes ideeën kunnen uitwisselen. 

3   VERTAALSLAG NAAR 
STRATEGISCHE OBJECTIEVEN 
EN PROJECTEN VOOR DE 
VOLGENDE 18-36 MAANDEN

In deze sessie concretiseren we de posi-
tionering: we vertalen ze naar een stra-
tegisch plan op lange termijn. De vragen 
die we beantwoorden zijn: 

 • Wat zijn de strategische 
objectieven voor elke segment 
(elke wie/wat combinatie)?

 • Welke grote projecten zijn nodig?

 • Wat is hiervan de timing en kost?

 • Wat zijn de meetpunten?

 • Hoe volgt het management 
de voortgang? 

Na een week voorzien we een virtuele bij-
eenkomst van anderhalf uur waarbij cursis-
ten aan Jeroen vragen kunnen stellen en in 
kleine groepjes ideeën kunnen uitwisselen. 

4   STRATEGIE-IMPLEMENTATIE

Tijdens de laatste sessie leggen we de 
fundamenten voor de strategie-imple-
mentatie. Deze cruciale stap wordt al te 
vaak vergeten. De vragen die we beant-
woorden zijn: 

 • Onze cultuur: welke gewoontes 
gaan we opbouwen/afbouwen?

 • Hebben we de juiste organisatie 
en beslissingsstructuur?

 • Hoe vertalen we de strategie 
naar een aangepast budget?

 • Hoe vertalen we de strategie naar 
individuele objectieven: voor 
onszelf en voor onze mensen?

 • Welke bottlenecks staan een 
goede implementatie in de weg 
en wat gaan we eraan doen?

 • Hoe belonen we succes en wat 
doen we met de niet-performers? 

Na een week voorzien we een virtuele 
bijeenkomst van anderhalf uur waar-
bij cursisten aan Jeroen vragen kunnen 
stellen en in kleine groepjes ideeën kun-
nen uitwisselen.

* KO: Kleine onderneming (<50 werknemers): -30% 
MO: Middelgrote onderneming  
(>50 en <250 werknemers): -20%

DUUR

 • 4 sessies van 16u tot 19u.

 • 4 virtuele bijeenkomsten van 
telkens anderhalf uur

LOCATIE EN DATA

Rode Bol, Gent:  
Donderdag 2020: 10/12 
Donderdag 2021: 7/01, 21/01, 4/02

 INSCHRIJVEN 

Het aantal deelnemers is beperkt. 
Wees er snel bij!

Schrijf meteen in: 
Gent:  
www.ondernemersacademie.be/306

Je inschrijving staat garant voor een 
topexpert als docent en een aangename 
locatie. Met broodjesmaaltijd.  
Gratis parking.

PRIJS 
(EXCL. BTW)

Met KMO- 
portefeuille

Zonder 
KMO-

portefeuille
KO* 

(-30%)
MO* 

(-20%)

UNIZO-lid ¤ 2.275  ¤ 2.600 ¤ 3.250  

Geen lid ¤ 2.415  ¤ 2.760 ¤ 3.450 

Voor meer info zie p.49. 

NU MET  
GRATIS  

TOEGANG  
TOT DE ONLINE 
ONDERNEMERS-

ACADEMIE!
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