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11 & 12 FEBRUARI 2019
Kloosterhotel Zin / Vught

MASTER CLASS

Volg Jeroen De Flander, auteur van de internationale
bestsellers Strategiehelden en
The Execution Shortcut tijdens
deze tweedaagse Master Class

“De Flander heeft een nieuw hoofdstuk toegevoegd aan de ontluikende
w e t e n s c h a p v a n s t r a t e g i e - i m p l e m e n t a t i e ” P rof. R obe r t Kapl an , Har vard Busi n e ss S c h ool & D r Da vid Nor ton

Voordelen

v Leer hoe u de valkuilen van strategie-implementatie kan ontdekken en vermijden.
v Ontwikkel nieuwe vaardigheden om uw strategie effectief te verwezenlijken.
v Gewaardeerde en krachtige goede praktijken rond strategie-implementatie, gaande van Fortune 500-bedrijven tot start-ups en kleine en middelgrote ondernemingen.
v Wissel ideeën uit en netwerk met gelijkgestemde deelnemers.
v Ontvang een certificaat en maak deel uit van een gemeenschap van meer dan 4000 leden
gespecialiseerd in strategie-implementatie.

Voor wie is deze masterclass bedoeld?

Iedereen die op zoek is naar praktische tips & tricks om zijn of haar strategie-implementatievaardigheden te verbeteren. U bent een Senior Manager, Strategie-verantwoordelijke,
Projectleider, Programma- of Portfoliomanager, Ondernemer, Consultant of Business Coach.
www.the-performance-factory.com
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Dag 1 Maandag 11 februari

Dag 2 Dinsdag 12 februari

8:30

8:30

Registratie en koffie

Registratie en koffie

9:00 Module 1: Het 8-kader
9:00 Module 5: Meet uw strategieproces
		Ontdek de 8, een eenvoudig en praktisch kader 		Meet opnieuw: de waarde van KPI’s wordt overschat.
		voor strategie-implementatie.
		
Leer hoe uw implementatievaardigheden te
		
benchmarken en vergelijk uzelf met de best		in-class.

		
		
		

10:30

10:30

Ochtenpauze en netwerking

11:00 Module 2: Test uw strategie
		Ontdek 3 belangrijke controlepunten om na te
		
		
		
		

12.30

15:00

11:00 Module 6: Bepaal objectieven / Kies projecten
		Voorbij SMART: hoe u fantastische doelen kan stellen

12.30

13.30 Module 3: Communiceer uw strategie
		Ontdek de 3H-inhoud: hoe krijgt u uw ideeën
		
		
		

Ochtenpauze en netwerking

gaan of uw strategie klaar is voor implementatie. 		
Kijk verder dan missieverklaringen: hoe u een 		
inspirerende finishlijn kan vastleggen om het 		
traject krachtig aan te vatten.

Lunch

in het hart, hoofd en handen van uw volgers?
Leer hoe u best omgaat met de vervorming
van boodschappen en de kennisvloek.

Middagpauze en netwerking

Leer een verschillende benadering om succes te meten.
Ontdek hoe uw dashboard opgeschoond kan worden en
u enkel de indicatoren overhoudt die ertoe doen.

voor uzelf en anderen.
Waarom de meeste ondernemingen moeite hebben met
hun strategische projecten en wat u eraan kan doen.

Lunch

13.30 Module 7: Creëer fantastische gewoontes
		Leer 5 zaken die succesvolle mensen weten over ge
		
		
		
		

15:00

woontes en pas die dan toe voor eigen succes.
Waarom 88% van de mensen er niet in slagen om zich
goede gewoontes aan te meten en wat je kan doen om
deel uit te maken van de happy few.

Middagpauze en netwerking

15:30 Module 4: Cascadeer uw strategie
15:30 Module 8: Motiveer om de finishlijn te bereiken
		9 zaken die elke leider moet weten over de Bal 		Wek micromotivatie op: leer over de cruciale strategie		anced Scorecard.
		
. 		
4 essentiële vragen om uw strategie in kleinere 		
		
elementen op te delen: klaar voor het budget 		
		proces.

gevechten en hoe u die kan winnen.
Waarom Change Management steeds belangrijker wordt
en hoe u er echt goed in kan worden.

17:00

Samenvatting dag 1

17:00

Samenvatting dag 2

17:15

Einde dag 1

17:15

Einde Dag 2

Jeroen De Flander

is een strategie-implementatie expert. Hij is professor aan de Tias Business School in Nederland, gastprofessor aan de London Business School en een veelgevraagde keynote speaker in meer dan veertig landen. Hij deelde het podium met verschillende topnamen
zoals Michael Porter, Roger Martin, Robert Kaplan en Costas Markides. De Flander is één van de vijf bestverkopende business-auteurs
van België. Zijn eerste boek, Strategy Execution Heroes, bereikte de Amazon-bestsellerlijst in vijf landen en werd genomineerd voor
Management Boek van het Jaar 2012 in Nederland. Zijn tweede boek The Execution Shortcut bereikte de Amazon top 3 in zijn categorie.

2-daagse Master Class
Early bird:
Regular:

GROEPSKORTING

1.500 Euro + BTW indien van toepassing (voor 04/01/2019)
1.950 Euro + BTW indien van toepassing

MOGELIJK VANAF

3 DEELNEMERS

Elke deelnemer ontvangt alle data van de Strategy
Execution Barometer, de grootste strategie-implementatiebenchmark
ter wereld en een exemplaar van de boeken Strategy Execution Heroes
en The Execution Shortcut.

Schrijf je vandaag in:

karen.devreese@the-performance-factory.com

www.the-performance-factory.com
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