KRIJG GRIP OP DE KOSTEN VAN UW BEDRIJF
KOSTPRIJSBEREKENING BINNENVAART
Vrijdag 5 oktober 2018, Campus Leerhaven, Gloriantlaan 75, 2050 Antwerpen
Omschrijving (inhoud)
Deze workshop staat stil bij de echte uitdaging van iedere binnenvaartondernemer: het onder controle
krijgen en houden van de kosten. Hiertoe moet je echter eerst inzicht hebben in de échte kost van je
bedrijf. Tijdens deze workshop leer je werken met het online kostprijsberekeningsprogramma voor de
binnenvaart KoBi. KoBi is ontwikkeld door de Universiteit Antwerpen. Het programma is bedoeld om
het voor de binnenvaartondernemer eenvoudiger te maken de kostprijs te kennen en te berekenen.
Je kan je kostenstructuur berekenen en je kosten per jaar en per reis. Je kan op een eenvoudige en
snelle manier verschillende scenario’s voor investeringen berekenen.
Voor wie is deze workshop bestemd?
De workshop is ideaal voor de binnenvaartondernemer die een gedegen kostprijsberekening wil
maken en wil weten waarop letten bij het beoordelen van de kosten van het schip en de marktprijs.
De focus ligt op het simuleren van de impact van kosten.
Voorkennis
Er is geen voorkennis vereist. Neem je eigen laptop of tablet mee. Zonder laptop of tablet kan je
geen toegang krijgen tot het online-programma. De workshop volgen zonder een laptop of tablet
heeft geen zin en is zonder nut.
Methodologie
De workshop wordt klassikaal gegeven in een groep van maximum 20 personen. Je kan dus rekenen
op maximale persoonlijke aandacht. De lesgevers begeleiden je met het invullen van de online
programma op je PC of je tablet. Je ontvangt een uitgebreide handleiding als ondersteuning.
Wat kan je na het volgen van deze training?
Na deze workshop kan je voor je eigen onderneming op een snelle en gedegen manier de impact van
kostenwijzigingen berekenen op het online-programma KoBi.
PROGRAMMA
19u30 Ontvangst
20u00 Start opleiding
22u00 Einde opleiding, met aansluitend een drink
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