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MBA Highlights is a striking example of the 
future of Executive Education. It’s a fast-paced 
concentrate of management skills and concrete 
modern business cases brought to you by a top 
European Business School.

Solvay represents a pool of more than 600 
professors hailing from all over the world. These 
respected academics are also all firmly rooted 
in the business world themselves, confronted 
day-in day-out with the same issues and the 
same aspirations shared by all managers and 
entrepreneurs.

The continuous input of Voka Chamber of 
Commerce and Industry West Flanders in 
this project is an invaluable source of local 
entrepreneurship and business know-how, 
clearly adding value to the programme by 
helping us to define the regional challenges and 
selecting the best panel of Flemish “Captains of 
Industry” to share their experiences.

MBA Highlights has been designed to give the 
best of what all partners can offer, proposing 
the right programme at the right time, to help 
companies to success. Capitalizing on the 
success of the previous editions, our principal 
objective remains to challenge you and assist 
you in the redefinition of your professional 
output for the future.

Benjamin Beeckmans 
Professor of Entrepreneurship  
Solvay Business School

MBA Highlights:  
the best of what 
partners can offer



Als ondernemer of topmanager neemt u 
vaak beslissingen over opleidingen voor uw 
medewerkers, maar soms verliest u uw eigen 
ontwikkeling uit het oog. Het is nochtans 
belangrijk dat u, ook als u de algemene leiding 
over een bedrijf of business unit heeft, af en 
toe wat afstand neemt. Talentontwikkeling is 
immers één van de basisvoorwaarden voor het 
behoud van de welvaart en de toekomstige 
competitiviteit van de bedrijven in West-
Vlaanderen.
 
Om ondernemingen nog wendbaarder te 
maken voor de toekomst wil Voka - Kamer van 
Koophandel West-Vlaanderen de huidige en 
toekomstige stuurlui in bedrijven de kans geven 
om hun managementinzichten aan te scherpen.
 
We hebben daarvoor een unieke samenwerking 
afgesloten met Solvay Brussels School of 
Economics & Management. In 2016 zijn we 
samen een exclusieve opleidingsreeks op het 
vlak van ondernemerschap en management 
gestart: MBA Highlights.
 
MBA Highlights is uniek in zijn soort. Het 
programma combineert hoogwaardige 
academische insteken met unieke cases en 
praktijkgetuigenissen. Dankzij de internationale 
ervaring van Solvay kunnen we vernieuwende 
en state-of-the-artinzichten laten doorstromen 
naar West-Vlaamse topmanagers en 
ondernemers.
 
MBA Highlights is bedoeld voor toekomstige 
CEO’s, ondernemers en managers met 
met minstens 5 jaar leidinggevende en 
managementervaring. Zij staan vandaag en 
morgen aan het roer en spelen dus een cruciale 
rol in het succes van onze West-Vlaamse 
bedrijven. Het volledige programma ontdekt  
u in deze brochure.
 
We hopen de gangmakers binnen 
ondernemingen een duw in de rug te kunnen 
geven en zo het bedrijfsleven in onze regio 
verder te versterken!

Bert Mons
Algemeen directeur
Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen

Scherp uw 
managementinzichten 
aan met MBA Highlights



Wat zult u leren?
Naast een sterk academisch en theoretisch luik, schenkt het 
programma ook ruime aandacht aan praktische cases en situaties. 
Deelnemers zullen na het volgen van MBA Highlights in staat zijn om:
 - hun leiderschapsstijl en de positie van hun bedrijf te beoordelen
 - groei te plannen
 - een project te leiden
 - de uitvoering van een project op te volgen

Op het einde van het traject verdedigen deelnemers hun case voor 
een jury.

Op welke manier? 
Het programma van de MBA Highlights wordt verzorgd door 
academici en experts aangebracht door Solvay Business School. De 
lesmethodes wisselen elkaar af: cases, discussies in kleine groepen, 
ervaringsuitwisseling, zelftests, lezingen,… De voertalen zijn Engels 
en Nederlands.

Er is een balans tussen de inbreng van ervaren MBA-professoren en 
praktijkgerichte experten. Voor de avondsessies worden inspirerende 
gastsprekers uitgenodigd. 

De deelnemers werken gedurende het hele traject aan een 
geïntegreerde case in groepjes van 3 tot 4 deelnemers. Elke groep 
kan een thema kiezen uit een lijst van cases. Enkele voorbeelden van 
uit te werken cases: een overnameproject, lancering van een nieuw 
product, beoordelen van een businessplan, crisismanagement,…

Elke groep wordt op 3 tijdstippen gedurende het hele traject begeleid 
door een coach om de uitwerking en presentatie van hun case tot een 
goed einde te brengen. De cases worden op het slotevent verdedigd 
voor een jury.
 

Doel
•	 Bedrijven helpen om op een duurzame manier succesvol te groeien 
•	 De managementvaardigheden en leiderschapsstijl van ondernemers 

en managers ontwikkelen

Programma 
•	 De	belangrijkste	aspecten	van	strategie,	marketing,	financieel	

management, hr en leiderschap: het beste uit bestaande MBA-
programma’s

•	 Een beperkt aantal deelnemers (max. 20), heel interactief en met 
een intensieve ervaringsuitwisseling en kennisoverdracht

•	 Praktijkgetuigenissen van nationale ‘captains of industry’
•	 12 dagen, verspreid over een half jaar (op vrijdag en zaterdag)
•	 Bijzondere focus op groei en management in turbulente tijden
•	 In samenwerking met een top Business School met een sterke 

internationale reputatie
•	 Uitwerking van geïntegreerde case met coachingsmomenten 

gedurende het hele traject

Doelgroep 
•	 Ondernemers met minstens 5 jaar ervaring die hun onderneming 

in de toekomst willen laten groeien en managers met minstens 
5 jaar leidinggevende ervaring die zullen doorgroeien naar een 
topmanagementfunctie

•	 De	deelnemers	hebben	geen	specifieke	voortgezette	
academische opleiding in management of willen een opfrissing 
van hun huidige kennis

•	 De deelnemers zullen als aanvulling op de geplande 
opleidingsdagen aan een case werken en engageren zich om aan 
alle sessies deel te nemen



“Met de ambitie om mijn professionele 
ontwikkeling vanuit een doordachte 
strategie bij te schaven heb ik me 
ingeschreven voor MBA Highlights. 
Het was een interessante en boeiende 
ervaring die de ogen opent, je leert 
leiderschap anders te zien én spot 
opportuniteiten voor verbeteringen. 
De coaches zijn er tevens in geslaagd 
complexe	thema’s	zoals	financial	
management en strategic marketing 
bevattelijk in bedrijfscontext over te 
brengen.  

Maar ook de onderlinge kruisbestuiving 
is een pluspunt. Tijdens de 
verschillende modules komen veel 
dagdagelijkse struikelblokken aan bod 
en dan is de groep bijna een soort 
van raad van advies, waarbij iedereen 
oprecht meedenkt. En ook nadien blijft 
die meerwaarde sterk voelbaar, want 
we blijven contact houden.”

―

Christl Dekimpe  
Dekimpe – JC UNIVERSAL – Epic Lifestyle



Modules

Module 1 
donderdag 31 januari - zaterdag 2 februari 2019

1. Introductie & kennismaking (1/2 dag)

1. Toelichting programma
2. Kennismaking
3. Teambuildingactiviteit

2. Persoonlijk leiderschap (1 dag)

Wat zult u leren?
1. Omgaan met uitdagingen en valkuilen in verschillende 

managementposities
2. Beter inzicht verwerven in uw eigen karakter, interesses en behoeftes
3. Behoeftes m.b.t. de eigen professionele ontwikkeling doorgronden

Programma
1. Persoonlijk loopbaanmanagement
2. Zelfkennis (‘career anchor’)
3. Persoonlijk ontwikkelingsplan
4. Actieplan om actief te experimenteren

Faculty
Solvay Brussels School of Economics & Management – Patrick Lybaert

3. Introductie in strategie (1 dag)

Wat zult u leren?
1. Wat is strategie en welke strategieën kunt u onderscheiden?
2. Waarom is een doordachte strategie belangrijk?
3. Hoe uw strategie uitwerken én uitvoeren?

Programma
1. Visie,	missie,	strategie:	definities	en	voorbeelden
2. Overzicht van de ‘basisstrategieën’
3. Waardecreatie vanuit strategisch perspectief
4. Strategie-implementatie en opvolging

Faculty
Solvay Brussels School of Economics & Management – Bruno Wattenbergh



Module 3 
vrijdag 22 maart - zaterdag 23 maart 2019

1. Financiële analyse en planning (1 dag)

Wat zult u leren?
1. Diepgaand inzicht in balans, winst- en verliesrekening d.m.v.  

financiële	analyse
2. Financieel	plan,	cashflow
3. Hoe kan een winstgevende organisatie in moeilijkheden geraken?

Programma
1. Inzicht	in	financiële	rapportering
2. Beoordelen	van	financiële	prestaties
3. Van	een	winst-	en	verliesrekening	naar	een	cashflowoverzicht
4. Financial forecasting
5. Groei: wat te doen als de werkelijke groei verschilt  

van de duurzame groei?

Faculty
Solvay Brussels School of Economics & Management – Laurent Gheeraert

2. Strategie-implementatie (1 dag)

Wat zult u leren?
1. Wat maakt Strategy Execution anders?
2. Van missie en visie naar strategische thema’s o.b.v. een SWOT-analyse
3. Vertalen naar concrete acties en KPI’s

Programma
1. Missie & visie toepassen op een concrete case
2. SWOT-analyse en strategische thema’s
3. Kritische succesfactoren als brug naar concrete projecten en KPI’s

Faculty
Solvay Brussels School of Economics & Management – Bruno Wattenbergh
 

Module 2 
vrijdag 22 februari - zaterdag 23 februari 2019

1. Groeistrategie (1 dag)

Wat zult u leren?
1. Een bedrijf voorbereiden op groei
2. Interne en externe groeiopties
3. Hoe groei in de praktijk in uw bedrijf implementeren?

Programma
1. Groei in verkoop / groei in winst
2. Interne groeiopties
3. Externe groeiopties
4. Internationalisering
5. Een groeiplan opstellen

Faculty
Solvay Brussels School of Economics & Management – Omar Mohout

2. Introductie in Financial Management (1 dag)

Wat zult u leren?
1. Verschil	tussen	financial	accounting	&	managerial	accounting
2. Opbouw	van	de	basis	financiële	staten
3. Inzicht verwerven in kosten en kostprijzen
4. Financiële informatie voor beleidsbeslissingen

Programma
1. Situering	van	de	finance	functie
2. Wat	is	financieel	management?
3. Balans, resultatenrekening & kasstromentabel: een begrijpbare 

voorstelling
4. Basis	financiële	indicatoren

Faculty
Solvay Brussels School of Economics & Management – Laurent Gheeraert



Module 5 
vrijdag 24 mei - zaterdag 25 mei 2019

1. Groepsleiderschap (1 dag)

Wat zult u leren?
1. Vaardigheden in managementteams
2. Bewustzijn van eigen leiderschapssterktes en -zwaktes
3. Zelfvertrouwen in het aansturen van teams

Programma
1. Verschillende teamoefeningen
2. Reflectie	op	eigen	leiderschapsprestaties
3. Observatie van rolmodellen
4. Model van experimenteel leren
5. Feedback geven en krijgen

Faculty
Solvay Brussels School of Economics & Management – Patrick Lybaert

2. Sales Management (1 dag)

Wat zult u leren?
1. Hoe een salesstrategie formuleren
2. Hoe uw producten/diensten verkopen
3. Hoe een salesteam beheren

Programma
1. Principes en methodes van verkoop 
2. Product-based, value-based selling & co-creation
3. Salesplanning

Faculty
Solvay Brussels School of Economics & Management – Régis Lemmens

Module 4 
vrijdag 26 april - zaterdag 27 april 2019

1. Strategic Marketing (1 dag)

Wat zult u leren?
1. Inzicht verwerven in marketingtermen en -concepten
2. De beste methodes en technieken voor strategische ontwikkeling  

en commerciële groei leren kennen en toepassen
3. Instrumenten hanteren om de lessen toe te passen in de praktijk

Programma
1. De belangrijkste marketingconcepten en -processen
2. Ontwikkelen van een marketingmethode om een strategie te formuleren
3. Hoe waarde creëren en vastleggen door middel van een winstgevende 

differentiatie?
4. Doelgroepbepaling,	positionering	en	differentiatie	in	de	markt

Faculty
Solvay Brussels School of Economics & Management – Laurent Bouty

2. Managing hr in a VUCA world (1 dag)

Wat zult u leren?
1. Het belang van hr als strategische partner in een onderneming
2. De omvang van Human Capital Management (HCM) en leiderschap
3. Hoe HCM de prestaties van uw organisatie kan verbeteren

Programma
1. Overzicht van de HRM-cyclus
2. Best practices organisatiedesign, competence - performance - talent 

management,	persoonlijke	ontwikkeling,	compensation	en	benefits	policy
3. Opzetten van een HRM-dashboard

Faculty
Solvay Brussels School of Economics & Management – Reggy-Charles Degen



“Een van de absolute pluspunten 
aan MBA Highlights is zeker de 
brede lesinhoud. Alle aspecten van 
bedrijfsvoering zitten erin verwerkt. 
Het financiële, people management, 
hr,… Maar bijvoorbeeld ook het 
opzetten van een goede structuur in 
een bedrijf, waarbij het organigram 
een stukje aangepast wordt. En dat 
heb ik dan ook meteen toegepast 
binnen mijn bedrijf.  Alles wordt 
begrijpbaar aangereikt, waardoor je 
meteen met de lesinhoud aan de slag 
kan. Ik had zoiets eigenlijk al tien jaar 
geleden moeten volgen.”  

―

Johan Colpaert  
Altez Group

Slotevent
Graduation Ceremony op vrijdag 28 juni 2019 (16 - 22 uur)

Voorstellen 
groepscases

Afsluitende 
ceremonie 
en diploma-

uitreiking



―

Sophie De Boiserie 

• Programmacoach Voka MBA 
Highlights

• Faculty voor diverse Business 
Schools & traininginstituten (Brussel, 
Antwerpen, Gent)

• Zelfstandig consultant 
in changemanagement, 
strategieformulering en -implementatie, 
werken met KPI’s, motivatie, 
psychometrie

• 18 jaar ervaring in doceren, coachen en 
consulting bij 105 bedrijven en 12.800 
mensen

• Master in Toegepaste Economische 
Wetenschappen, Master in Advanced 
Change	methodology	(NL),	Certified	for	
several psychometric tools (Canada)

―

Laurent Gheeraert  

• Professor aan de Solvay Brussels 
School of Economics & Management 
in Corporate Finance en in Financial 
Markets

• Academic Director International 
Business Field Projects (MBA Solvay)

• Managing Director van QTEM 
(Quantitative Techniques for Economics 
and Management) Masters Network, 
opgericht door Solvay

• Voormalige consultant bij McKinsey & 
Co en huidig adviseur van verschillende 
publieke en privé-organisaties (grote, 
middelgrote en kleine), ervaring 
in	strategie-	en	financeprojecten	
wereldwijd (EU, Zwitserland, VS, Zuid-
Afrika, Midden-Oosten, Azië,…)

• Doctor in Economie en Management

―

Benjamin Beeckmans   

• Professor ondernemerschap aan de 
Solvay Business School, ULB

• Tech Entrepreneur bij Bluecorp en 
Teatower.com 

• Internationale Finance & Marketing 
functies voor Procter & Gamble en 
Coca-Cola

• Voormalige voorzitter van de Belgische 
Federatie van Webbedrijven 

• Hoofd van de External Innovation 
Practice bij B-Hive Brussel

Faculty

―

Laurent Bouty  

• Academic Director van de Advanced 
Master in Creativity and Marketing 
van de Solvay Brussels School of 
Economics & Management

• Doceert in verscheidene open en 
incompany programma’s van Solvay

• Partner van Futurelab, een 
adviesbureau gespecialiseerd in 
customer Centricity, en oprichter van 
marketing adviesbureau Bouty.net

• Meer dan 20 jaar internationale ervaring 
als marketeer en implementatie van 
best practices in Marketing, Sales, 
Strategy en Leadership in telco, 
advertising,	automotive	en	financial	
sectors

• Chief	Marketing	Officer	bij	Orascom	
Telecom Algeria, voordien verscheidene 
corporate functies bij Proximus en 
Vodafone Group

• Executive MBA (Henley Management 
College, UK), en post-graduate in 
Telematics and Organisation, Burgerlijk 
ingenieur aan de ULB



―

Régis Lemmens 

• Gastdocent in sales & sales 
management aan de Solvay Brussels 
School of Economics & Management 

• Consultant voor talrijke bedrijven in 
sales performance management

• Lanceerde het research project 
‘Sales management 2020’ in 2010 in 
samenwerking	met	Cranfield	Business	
School. Dit legde de basis voor de 
toekomstvisie en evoluties in sales & 
sales management 

• Doctor in sales management aan de 
Robert Gordon University

―

Patrick Lybaert 

• Gastdocent aan de Solvay Business 
School (Brussel), Rotterdam School of 
Management (Rotterdam), het ‘Centre 
Européen d’Education Permanente’ 
(CEDEP, Fontainebleau), het ‘Executive 
Centre for Global Leadership’ (ECGL, 
Jakarta/Bali), het ‘Institute for Business 
Development’ (IfBD)

• Expert in leiderschap ontwikkeling: 
werkt met talrijke bedrijven en 
organisaties uit alle sectoren over de 
ganse wereld, en verwelkomde reeds 
meer dan 40.000 deelnemers aan zijn 
seminaries

• Studeerde bedrijfspsychologie 
aan de Universiteit Gent en is een 
geaccrediteerd gebruiker van een 
brede waaier van psycho-diagnostische 
instrumenten

• Voordien programmadirecteur bij het 
Abecor Banking Institute (ABIN, Bad 
Homburg), en bij Management Centre 
Europe (MCE, Brussel)

• Medeoprichter van de ‘Executive 
Leadership Foundation’ (ELF – www.
elftraining.nl) en co-auteur van het 
‘Praktijkboek voor Procesmatig 
Veranderen’ 

―

Omar Mohout 

• Professor ondernemerschap aan de 
Antwerp Management School en 
Solvay Business School

• Auteur van boeken als ‘Lea(r)n Pricing: 
Pricing Strategies for Startups’, ‘Het 
Belgische Startup Landschap’, de serie 
‘Startup Master Class’,…

• Tech entrepreneur, start-upadviseur, 
columnist, keynotespreker,…

―

Bruno Wattenbergh 

• Gastdocent aan de Solvay Brussels 
School of Economics & Management , 
meer bepaald in het MBA Programma, 
de Post Master in Innovation and 
Strategic Management, en in de Master 
in Strategy and Strategic Analysis

• Oprichter en COO van het Impulse 
Brussels (voordien Brussels Enterprise 
Agency)

• Voorzitter van de Executive Board 
Microsoft Innovation Center Brussels, 
Voorzitter van de Brussels Guarantee 
Fund, en Expert van de European 
Research Council

• Commentator van het dagelijks 
economisch nieuws op RTL TV & 
Radio

• Master in Labor Sciences (ULB), 
Master in Business Innovation & 
Entrepreneurship (TiasNimbas), 
Executive	Certificate	is	Strategy	&	
Innovation and a Entrepreneurship 
Development	Program	Certificate	(MIT	
Sloan)

―

Reggy-Charles Degen 

• Gastdocent in HR Management aan de 
Solvay Brussels School of Economics & 
Management 

• Consultant in Human Capital 
Management voor grote, middelgrote 
en kleine bedrijven

• Senior Human Capital Management 
Executive met meer dan 20 jaar 
internationale ervaring in FMCG, 
Telecom, Technology & Education 
companies

• Master in Law (UCL), Degree in 
International Trade (Cooremans 
Institute, Brussels), Degree in Human 
Resources Management (Sint-Aloysius, 
Brussels)



De modules van MBA Highlights 
vinden plaats in Hotel Dukes’ 
Palace. De voormalige residentie 
van de Bourgondische adel en het 
enige vijfsterrenhotel in Vlaanderen 
is gelegen in het hart van Brugge. 
De 110 kamers zijn één voor één 
subliem en combineren hedendaags 
comfort met authentieke elegantie 
uit de vijftiende eeuw. De 3.000 m² 
grote tuin, de bistro, het terras en de 
bar zijn de uitgelezen plaatsen om 
tot rust te komen. Ontspannen kunt 
u in ‘The Spa’ met sauna, hammam, 
UV- en infraroodcabines, zoutwand en 
fitnessruimte.	Het	hotel	beschikt	ook	
over een private parkeergarage.

Locatie  
Hotel Dukes’ Palace *****

Hoe gaat onze  
coaching in zijn werk?
Doorheen het hele MBA Highlights traject wordt u begeleid 
door onze content coach.

De vrijdagavond van module 1 krijgt iedereen 
de mogelijkheid een case voor te stellen. 
Het is de bedoeling dat cases die worden 
weerhouden doorheen het ganse traject in een 
kleine groep worden uitgewerkt.  Tijdens het 
persoonlijke intake gesprek polsen we al naar 
uw interesse om een case in te dienen. De 
content coach geeft daarbij feedback rond de 
relevantie van de case en legt de inhoudelijke 
link naar o.m. de toepassing van de modellen 
die tijdens het traject aan bod komen.
De vrijdagavond van module 1 kiezen alle 
deelnemers een persoonlijke top 5 van 
cases waaraan ze wensen mee te werken. 
De 3 teams die samen zullen werken aan 
een case(s) worden naast voorkeur ook 
samengesteld vanuit complementariteit van 
profielen.	Dit	om	het	maximale	leereffect	
tussen de deelnemers te waarborgen.

Vanaf module 2 plannen we per team met 
onze content coach een eerste coachingsessie 
op maat in, op een plaats naar keuze.  We 
bekijken de basics rond visie, missie, ambities 
en waarden. Na deze sessie schrijft u een 
eerste situatieschets uit, die bezorgd zal 
worden aan het team dat ook de eindjury 
van	het	traject	uitmaakt:	Stefaan	Vanfleteren,	
CEO piano’s Maene, Bert Mons, algemeen 
directeur Voka - Kamer van Koophandel West-
Vlaanderen, Benjamin Beeckmans, professor 
of Entrepreneurship & Director Company 
Specific	Programmes	Solvay	Brussels	School	
en Sophie De Boiserie, onze content coach.

De vrijdagavond van module 3 wordt uw 
team door dit zelfde team gechallenged tijdens 
een ronde tafel coaching.

We herhalen deze oefening  
op vrijdagavond van module 4

Na deze module plannen we per team een 
2e op maat gemaakte coaching met onze 
content coach in. Nu selecteren we voor uw 
specifieke	case(s)	de	relevante	modellen	die	
we tijdens de 4 modules hebben bestudeerd. 
Aan de hand van deze inzichten kunnen 
de case(s) concreet vorm krijgen en verder 
uitgeschreven worden.

Tijdens de informele momenten van 
module 5 en tijdens de ‘wrap up’ de 
zaterdagnamiddag geeft de content coach 
verdere input rond de link van de modellen die 
tijdens deze module aan bod kwamen en uw 
centrale case(s). Met deze inzichten kunnen 
de	teams	hun	case(s)	finaliseren	en	volledig	
uitschrijven.

Naast het formele traject komen de teams 3 
tot 4 keer samen om de case(s) grondig uit te 
werken en vorm te geven.

Onze coaching aanpak zorgt ervoor dat u 
de modellen tot in de diepte begrijpt en kunt 
toepassen. Vele van de deelnemers blijven 
elkaar verder helpen ook na het traject net 
omdat ze de ‘peer coaching’ sterk waarderen.

Ten slotte: U bezorgt ons een geschreven 
document van maximaal 10 pagina’s en 
werkt een powerpoint uit die u aan de jury 
zal presenteren tijdens het slotevent bij 
piano’s Maene.



Praktische informatie
Taal
Nederlands en Engels

Duur
5 keer 2 dagen, voorafgegaan door een kennismakingsavond 
en afgesloten met een formeel event met presentatie van de 
groepscases en diploma-uitreiking. 
Eén keer per maand een tweedaagse sessie tussen januari en juli 
2019 (start vrijdagochtend 9.00 u. tot zaterdag 16.00 u.)

Locatie
Hotel Dukes’ Palace - Prinsenhof 8, 8000 Brugge

Toelatingsprocedure
Deelnemers zijn ondernemers met minimaal 5 jaar ervaring, die hun 
onderneming in de toekomst willen laten groeien, of leidinggevenden 
met minimaal 5 jaar ervaring, die zullen doorgroeien naar een 
topmanagementfunctie.

Deelnemers kunnen zich professioneel uitdrukken in het Engels.

Deelnemers worden gescreend op basis van een gemotiveerde 
kandidatuurstelling en een intakegesprek. Om een optimale kwaliteit 
te garanderen, wordt het aantal deelnemers beperkt tot 20. We 
hanteren	het	first	come,	first	served-principe.

Kostprijs
€ 7.250 excl. btw voor leden van Voka - Kamer van Koophandel 
West-Vlaanderen
€ 10.000 excl. btw voor niet-leden 

Bij 2 deelnemers van eenzelfde bedrijf: 10% korting voor de 2 
deelnemers

30 tot 40% korting via KMO-portefeuille is mogelijk.  
Voor de voorwaarden, zie www.kmo-portefeuille.be.
Erkenningsnummer Voka DV.O140126

Inbegrepen
 - Inschrijving en intakegesprek
 - Alle vergoedingen voor de lessen en praktijkgetuigenissen
 - De groepsbegeleiding en coaching
 - Syllabi en boeken
 - Lunch, diner, dranken aan tafel en versnaperingen
 - 3 informele avondactiviteiten 

Niet inbegrepen
Hotelovernachtingen en ontbijt
Duke’s Palace gemiddeld €165 excl. btw per nacht
parking onder hotel €15

Meer info
Charlotte Dekimpe – Programma Coördinator 
charlotte.dekimpe@voka.be, +32 56 23 50 44

Kalender
Module   Voormiddag Namiddag

Module 1 Donderdag 31/01  Introduction (start om 16 uur)

  Vrijdag 01/02 Personal Leadership Personal Leadership

  Zaterdag 02/02 Strategy Strategy

Op vrijdagavond worden alle cases gepitcht en gekozen. De content coach geeft feedback en begeleidt u.

Module 2 Vrijdag 22/02 Growth Strategy Growth Strategy

  Zaterdag 23/02 Finance & controlling Finance & controlling

De content coach zorgt per case voor coaching op maat omtrent de basics van de module strategie.

Module 3 Vrijdag 22/03 Financial Analysis & Planning Financial Analysis & Planning

  Zaterdag 23/03 Strategy Implementation Strategy Implementation

Op vrijdagavond zoomen het expertenpanel en jury in op de cases van de groepen en wordt coaching op maat voorzien.

Module 4 Vrijdag 26/04 Strategic Marketing Strategic Marketing

  Zaterdag 27/04 Managing hr in a VUCA World Managing hr in a VUCA World

Op vrijdagavond zoomen het expertenpanel en jury in op de cases van de groepen. Na module 4 krijgt u nogmaals 
coaching op maat van onze content coach waarbij de specifieke modellen voor uw case worden toegepast.

 

Module 5 Vrijdag 24/05 Group Leadership Group Leadership

  Zaterdag 25/05 Sales Management Sales Management

Tijdens informele momenten van module 5 geeft de content coach verdere input.

Slotevent Vrijdag 28/06   Graduation Ceremony




