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Waarom Corporate Performance Management volgen?

Volgens Gartner Group is Corporate Performance Management (CPM) de verzameling van
processen, methodes, toepassingen en technologieën die een organisatie gebruikt om haar
prestaties op te volgen, te beheren en te sturen. Het huwelijk, dus, tussen business intelligence
en het managen van de belangrijkste operationele activiteiten van een bedrijf.

CPM heeft als doel de besluitvaardigheid te ondersteunen en te verbeteren. Daarom streeft
men naar zowel overzicht op als inzicht in de bedrijfsprestaties over departementen en activi-
teiten heen. CPM maakt ook werk van de link tussen de ondernemingsstrategie en de uitvoering
ervan. Zo vereenvoudigt Corporate Performance Management aanzienlijk het proces om de
strategie van de organisatie daadwerkelijk in de praktijk om te zetten. CPM stelt een organisa-
tie in staat om het verleden, het heden en de toekomst beter te begrijpen én om van daaruit de
ondernemingsresultaten te verbeteren.

Naast het procesmatige behandelt dit programma ook bondig de technische infrastructuur die
nodig is om deze cyclus jaar na jaar succesvol te laten draaien.

Doelgroep

Het programma richt zich voornamelijk tot managers en businessconsultants die samen met
de informaticaspecialisten instaan voor het (mee) organiseren, beheren en beheersen van
beleidsinformatiesystemen. We denken concreet aan financial en businesscontrollers, markt-
onderzoekers, managementaccountants, beleidsmedewerkers…

www.hubrussel.be/ems

Competenties op maat van uw ambities



Programma
Het programma omvat 21 sessies van 3,5 uur. De sessies vinden plaats op maandagavond, van 18u
tot 21u30, bij de HUB, Stormstraat 2, 1000 Brussel en lopen van 3 oktober 2011 tot 26 maart 2012.

Docenten
W. Bruggeman, prof. Management Accounting & Control Universiteit Gent, prof. Vlerick Leuven-Gent, President of The Belgian
Institute of Management Accountants and Controllers (BIMAC), Partner B&M Consulting • K. Cogghe, Partner 4C Consulting
• B. Cornu, After Sales Business Development &  Marketing Manager BMW Group Belux • F. De Saer, Directeur ICT & KBO,
FOD Economie • K. Gobbens, BI Consultant & Data Quality Expert Lead Sogeti Belgium • K. Knapen, Principal Consultant SAS
Institute, EMS-prof • K. Maes, Manager Salessupport Corelio nv • V. Molly, Medewerker Studiecentrum voor Ondernemerschap
HUB • K. Pattyn, Directeur HoLaPress Communicatie bv, Docent HUB, Programmaleider Operationeel Management, EMS-prof
• M. Vanduffel, Senior BI Consultant & Partner Acumen Consulting • D. Van Nieuwenhuyse, General Manager Business
Intelligence USG People International, Programmaleider Corporate Performance Management, EMS-prof • S. Vermeylen,
Zaakvoerder Sun Tzu • B. Wustenberghs, Principal Consultant Keyrus nv, EMS-prof

Programmacoördinator
Hebt u nog bijkomende vragen? Neem contact op met de programmacoördinator,
Veerle Van Heghe, op het nummer 02-210 12 87 of via veerle.vanheghe@hubrussel.be.

"CPM is een interessante en leerrijke opleiding die bestaat uit het juiste evenwicht tussen theorie en praktijkgerichte voorbeel-
den. Dankzij de opleiding heb ik mijn eerste stappen gezet in de wereld van Business Intelligence. Dat komt me nu dagelijks van
pas bij het opvolgen van budgetten en KPI’s en bij het maken van rapporteringen. Een ideale manier voor mensen zonder IT of
statistische achtergrond om inzicht te verwerven in domeinen als Strategic, Financial, Business en Analytical Intelligence."

Hélène Lathouwers, Marketing-Customer Information Management bij ING België NV

 EMS maakt deel uit van de
Hogeschool-Universiteit Brussel (HUB)
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• Inleidende sessie (3,5 uur): Corporate Performance Management Raamwerk

• Module 1: Strategie & Planning (10,5 uur): Ondernemingsstrategie – Strategische budgettering
– Operationele planning

• Module 2: Corporate Performance Monitoring (10,5 uur): Dashboarding & Berichtgeving - 
Balanced Scorecard: raamwerk en het omzetten van strategie in de praktijk

• Module 3: Reporting & Analysis (14 uur): Online Analytical Processing (OLAP) - Case: bedrijfs-
rapportering binnen een CRM-context - BI-implementatietraject: van A tot Z

• Module 4: Analytical Intelligence (14 uur): Systemisch performance management – Analytical
Intelligence – Statistical Forecasting – Datamining

• Module 5: Corporate Intelligence Infrastructure (10,5 uur): Datawarehousing: raamwerk en
het voorbereiden van data in functie van Analytical Intelligence - Data quality en data-integratie

• Praktijkvoorbeelden (7 uur): CPM als drijfveer voor operationeel management - CPM on site

• Slotsessie (3,5 uur): Change management en round-up


