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Als opleidingsinstituut en uitgever bieden wij finance professionals al 25 
jaar inspirerende mogelijkheden om verder te komen in hun ontwikkeling 
van kennis, netwerk en carrière. Maar 2020 was compleet anders dan al 
die voorgaande jaren; van de ene op de andere dag moesten we in maart 

dicht, om pas in september weer open te gaan. Ondertussen was er een bijzonder 
fenomeen ontstaan: schermvermoeidheid.  

Je herkent het ongetwijfeld. Dagelijks uren naar collega’s, relaties en klanten 
luisteren én kijken op het laptop-scherm. Toen de eerste klassikale trainingen weer 
gepland stonden voor september was ik sceptisch over de animo. Durfden mensen 
zo’n klassikale bijeenkomst weer te bezoeken, mochten ze wel van hun werkgever?

Nou, mijn twijfels bleken compleet ongegrond. Want sinds we weer open zijn, word ik 
bijna dagelijks gebeld met de vraag of die klassikale cursus daadwerkelijk doorgaat. 
“ik ben scherm moe en heb echt geen behoefte aan een online training”, kreeg ik 
vervolgens te horen. De behoefte aan interactie met gelijkgestemden over relevante 
thema’s onder leiding van een expert is en blijft de kern van een klassikale training 
en is juist nu dé leervorm waar de meeste financials de voorkeur aan geven.

Toch hebben wij ook direct in het begin van de eerste lockdown in een hoog tempo 
de mogelijkheden voor webinars ontgonnen. De lockdown was net een week 
onderweg toen we ons eerste webinar organiseerden: Cash is King in Crisistijd. Voor 
meer dan 400 deelnemers. Door onze E-learning Academy (FinanceHub.nl) hebben 
we veel ervaring met het opnemen van hoogwaardige content en omdat we over 
onze eigen studio beschikken, konden we een vliegende start maken. FinanceHub.
nl is in 2020 dan ook flink uitgebreid met nieuw modules, podcasts, expert interviews 
en artikelen. Uiteraard trekken we die lijn door in 2021 en staan de opnames voor 
nieuwe content al gepland in een spiksplinternieuwe studio. 

Midden in de crisis overleed geheel onverwachts Alex van Groningen, naamgever 
en grote roerganger van ons bedrijf. De tsunami aan steunbetuigingen die over ons 
heen kwam, was hartverwarmend. Het was ook het moment waarop we meer dan 
ooit beseften dat we samen met Alex de afgelopen 25 jaar een heel mooi bedrijf 
hebben opgebouwd. Met Alex en al die anderen maakten we een prachtige reis, die 
we komende jaren zullen doorzetten. Mede ter ere van en ter nagedachtenis aan 
Alex. Zoals één van onze Zuid-Afrikaanse collega’s het prachtig verwoordde:

Ivo ten Hoorn
Productmanager Opleidingen
Alex van Groningen BV  

 Leergang Controlling Project Control (Post-HBO)

 Controller in een Week
Controlling

  Leergang Controlling Project Control (Post-HBO)

 Project Control (Post-HBO) 
  Project Management Ondersteuner 

“Legends don’t die. They join us during 
brainstorms, braais and in sleepless nights. 

They come to us as parables, anecdotes 
and life lessons. 

Alex stays with us forever.”
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 Project Control (Post-HBO) 
  Project Management Ondersteuner 
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Het financieel management 
wordt binnen organisaties 
zeer verschillend ingevuld. 
Competenties van de 

finance professionals die er werkzaam 
zijn, spelen een grote rol. De wellicht 
belangrijkste invloedfactor op het 
functioneren en de impact van financiële 
dienstverleners wordt echter vaak 
over het hoofd gezien: leiderschap! 
De manier waarop leiders een bedrijf 
runnen, bepaalt in sterke mate de 
cultuur en daarmee samenhangend 
de beheersing van de onderneming. 
Financieel faciliteren van dit proces 
wordt dus min of meer mogelijk 
gemaakt vanuit de ontwikkeling van 
leiderschapsstijlen die we in organisaties 
herkennen. Daar zit een evoluerende 
spirale dynamiek in.  

Gebaseerd op het wetenschappelijk 
werk van dr. Clare W. Graves worden 
acht organisatiestadia gehanteerd 
waarbij leiderschap en cultuur zich 
ontwikkelen en de behoefte aan 
financiële ondersteuning meebeweegt.

De basisorganisatievorm is het 
niveau van de groep, dat alleen 

gericht is op het najagen van primaire 
overlevingsbehoeften. Nauwelijks 
communicatie, en als die er al is, dan 
is die alleen gericht op paren, voedsel 
verzamelen, elkaar beschermen en 
ander kuddegedrag. Er is hier geen 
behoefte aan financieel management!

De clanorganisatie is waar de 
volgende fase van organiseren zich 
naartoe ontwikkelt. Daar speelt 
het boegbeeld de hoofdrol en de 
groepsgenoten offeren zich volledig 
op voor het collectief. Communicatie 
is mondeling, van hoog naar laag. Het 
clanhoofd spreekt de waarheid en 
bepaalt daarmee tevens de financiële 
werkelijkheid, die overigens nergens 
wordt vastgelegd. We komen dit tegen 
bij sommige clubs, sportteams en in 
hechte families.

De machtsorganisatie komt hierna 
en begint al meer op bedrijfsmatig 
denken te lijken. Deze is gegroepeerd 
rondom de heerser. Soms wordt de 
pikorde gewijzigd. Gezag werkt zolang 
de baas aanwezig is. Daardoor zullen 
werknemers alleen maar optimaal 
functioneren als er voldoende toezicht is. 

Acht verschillende bedrijfsculturen: in welke werk jij? 
De leiderschapsstijl van een organisatie bepaalt
het bijbehorende type financieel management.

Wat voor controller moet jij zijn?

Door Hinrich Slobbe, control prof in beide betekenissen, als 
associate professor aan de Business School Nederland en 
als directeur van Wisdom in Finance.

Cultuur en leiderschap 
bepalen in hoge mate 

de invulling van de 
financiële functie binnen 

organisaties
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De financiële functie is onderdeel van dit 
toezicht en fungeert sanctionerend, als 
er niet naar de leider geluisterd wordt. 
Logica en overreding op basis van 
argumenten zijn ondergeschikt aan het 
machtswoord.

De bureaucratische organisatie is de 
reactie op de vele vormen van zulk 
machtsmisbruik. Hier speelt ordening 
op basis van goed en kwaad een 
hoofdrol. De structuur en rangorde 
binnen de organisatie zijn hiërarchisch 
en gebaseerd op rechtmatigheid, 
doelmatigheid en integriteit. Het 
financieel management binnen 
deze organisaties handelt volgens 
een administratieve organisatie en 
intern controlesysteem van checks 
en functiescheiding. Begrenzing van 
bevoegdheden weegt zwaarder dan de 
doeltreffendheid en accountability van 
medewerkers. 

De ondernemende organisatievorm 
ontstaat als reactie op deze 
machinebureaucratie met oneindige 
managementlagen. Ondernemers 
spelen hier de hoofdrol. Zij willen 
vooral sturen op productiviteit, 
competitie en prestige als gevolg 
van business-succes. Veel bedrijven 
werken met deze prestatiecultuur, 
waarbij de informatiebehoefte 
vooral ligt bij de resultatenrekening. 
Managementrapportages bewijzen het 
succes of falen, en beloningsstructuren 

zijn bijna zonder uitzondering gebaseerd 
op bonus-malus-systemen.

De professionele organisatie is de 
reactie op doorgeslagen kapitalisme en 
daarmee samenhangend materialisme. 
Hierbij is de dienstbare leider 
ondersteunend voor de gemeenschap 
van professionals. Binnen deze platte 
zorgcultuur wordt de autonomie laag in 
de organisatie gelegd, wordt gehandeld 
vanuit draagvlak en worden alle 
stakeholders geconsulteerd. Co-creatie, 
samen doen met empathie, solidariteit 
en geduld, vriendelijkheid en eerlijkheid. 
Financieel management ondersteunt 
deze langere processen met zowel 
financiële als niet-financiële kpi’s, die 
zichtbaar maken hoe de gemeenschap 
als geheel functioneert, en risico’s, die 
in kaart brengen hoe successen op de 
langere termijn worden veiliggesteld.

De netwerkorganisatie is hier 
een vervolg op. Hier is een meer 
open cultuur met meer flexibiliteit, 
verbindende netwerken, meer 
ingewikkelde en innovatieve 
structuren. Het emergente 
leiderschap is spontaan optredend 
in de toegenomen complexiteit, 
vanwege de aaneenschakeling van 
de verschillende elementen tot het 
grotere geheel. De behoefte van de 
diverse deelnemers aan dit netwerk 
aan financiële ondersteuning ligt vooral 
bij transparant projectmanagement 

met een wendbare structuur. Een ver 
doorgevoerde vorm van activity-based-
costing gekoppeld aan een systeem van 
transferprijzen en cafetariatarieven. De 
managementinformatie is voornamelijk 
niet-financieel van aard en beschikbaar 
voor alle stakeholders. Het is bijna niet 
voor te stellen, maar ook hier is een 
verdere doorontwikkeling mogelijk.

De fluïde organisatie is voorlopig het 
laatste stadium waarin organisaties 
onder leiding van een holistisch leider 
in verbinding komen met het geheel. 
Ontplooiing van de totale samenleving, 
volledig geïntegreerde duurzaamheid 
met rekenschap van milieu, mens 
en mensheid. Het algemeen belang 
staat boven het individueel belang. 
Deze organisatievormen zijn er op 
zeer kleine schaal en de financiële 
discipline is totaal ondergeschikt aan 
de duurzaamheid. Kpi’s zijn gericht 
op maatschappelijk verantwoord 
ondernemen en verenigen. Het doet 
wat new-age-achtig aan, maar voor de 
maatschappij geeft het een futuristisch 
uitzicht op een hemel op aarde.

Cultuur en leiderschap bepalen in hoge 
mate de invulling van de financiële 
functie binnen organisaties. Belangrijk 
voor de professional is om te bepalen 
binnen welke fase een onderneming 
zich bevindt. Daarbij hoort een optimale 
invulling van de interne verslaglegging. 
Want cultuur is altijd sterker dan control. 
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 Controller in een Week

Werk je als controller of wil je als controller aan de slag? Met de opleiding 
Controller in een Week breng je je financiële en strategische inzicht naar een 
hoger niveau, zonder dat je een volledige hbo- of postdoc- opleiding hoeft te 
volgen. Ontdek in slechts vijf dagen alle facetten van het werkgebied van de 
moderne controller.

De voordelen
• Voorkom onnodige financiële missers en signaleer sneller kansen
• Weet wat er van jou als controller anno nu wordt verwacht
• Krijg inzicht in hoe je als controller invloed uitoefent op de business
• Word een betere adviseur van het management
• Ontwikkel een strategische visie op jouw vakgebied
• Ken alle theorieën en tools van de high-performance-controller
• Vergroot de kredietkansen met een optimale planning-en-controlcyclus

Periode: Investering:

5 dagen 3995 euro

Onderwerpen
• Dag 1: De functie van de controller 
• Dag 2: Management Control 
• Dag 3: Management Accounting 
• Dag 4: Financiële Analyse 
• Dag 5: Treasury & Cash Management 
•  Tweemaal anderhalf uur sparren met een 

personal coach

 Leergang Controlling

Werk je als financial en wil je als (business) controller aan de slag? De rol van 
business controller wordt steeds meer gevraagd en verandert snel. Met de 
leergang Controlling breng je jouw financiële en strategische inzicht naar een 
hoger niveau, zonder dat je een volledige hbo- of postdoc-opleiding hoeft 
te volgen. Na de training vervul je je rol als inhoudelijk vakman, bekwaam 
adviseur, begeleider en coach. Ondersteun proactief bij het nemen van 
belangrijke beslissingen in strategische situaties.

De voordelen
• Weet wat er van jou als controller anno nu wordt verwacht
• Krijg inzicht in hoe je als controller invloed uitoefent op de business
• Word een betere adviseur van het management
• Ontwikkel een strategische visie op je vakgebied
• Een pakketvoordeel van ruim 15%

Periode: Investering:

7 dagen 5695 euro

Onderwerpen
• De functie van de controller
• Management Control
• Management Accounting
• Financiële Analyse
• Treasury & Cash Management
• Sparren met personal coach
• Kennismaken met de vier verschillende rollen  
 van de controller
• Omgevingsanalyse en self-assessment
• Toepassing van rollen in eigen situatie
• Actieplanning gericht op persoonlijke   
 doelstellingen

 De Controller als Business Partner

Ben je al enkele jaren werkzaam als controller en vind je het tijd om door 
te groeien? Volg dan de training De Controller als Business Partner. Ontpop 
jezelf als volwaardige gesprekspartner voor het management en de directie 
en ontdek hoe je een onmisbare business partner wordt.

De voordelen
•  Weet beter dan ooit wat er van je verwacht wordt en welke rol daarbij 

past
• Krijg inzicht in hoe je als vakman beter uit de verf kan komen
•  Ontdek hoe je een betere adviseur wordt en beter samenwerkt met 

collega-managers
• Leer effectiever omgaan met je medewerkers en collega’s
•  Ontwikkel een visie op management en leidinggeven en weet welke stijl 

je het beste past

Periode: Investering:

2 dagen 1895 euro 

Onderwerpen
•  Kennismaken met de vier rollen van de 

controller: vakman, adviseur, begeleider, coach 
• Omgevingsanalyse en self-assessment
• Toepassing van rollen in je eigen situatie
•  Gastbijdrage van Matthijs Hubbers: vml. 

Director Business Control Albron
•  Actieplanning gericht op persoonlijke 

doelstellingen 
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 Project Management Ondersteuner

De rol van de projectondersteuner in het team is onmisbaar en uitdagend, maar 
niet eenvoudig. Een projectondersteuner heeft behoefte aan een gedegen 
basis voor het succesvol opzetten, structureren en beheersen van de projecten. 
De opleiding Project Management Ondersteuner geeft een goed overzicht van 
de belangrijkste samenhangende begrippen. 

De voordelen
• Doorgrond de basisbegrippen en werkwijzen binnen projecten
•  Ontdek de bijzondere aanpak en ondersteuning die projecten succesvol 

kunnen maken 
•  Leer alles over het opzetten van informatiesystemen, (project)

administratie en kwaliteitsbewaking bij projecten
• Begrijp de samenhang tussen de diverse aspecten van projectbeheersing
• Zet je eigen projectrisicobeheerssysteem op 

Periode: Investering:

4 dagen 1245 euro

Onderwerpen
• Sturen en beheersen van projecten 
• De proactieve projectondersteuner 
• Businesscase en projectadministratie 
•  Planningen begrijpen en 

projectrisicomanagement

 Project Control (Post-HBO)

Ontwikkel een helicopterview op projectbeheersing. Ontdek hoe je op een 
succesvolle manier project control toepast om projecten (groot of klein) 
te beheersen. Vergroot de grip op je projecten zodat deze vaker binnen 
budget, op tijd en met het gewenste resultaat worden opgeleverd. 

De voordelen
• Je projecten verlopen succesvoller 
• Reduceer de tijd die je aan je projecten spendeert met minimaal 20% 
•  Optimaliseer de relatie met belangrijke relaties zoals (onder)aannemers 

en suppliers 
• Haal gegarandeerd meer rendement uit je projecten 
• Beheers projectrisico’s en onzekerheden adequaat 

Periode: Investering:

9 dagen 3455 euro

Onderwerpen
• Project Control
• Projectmensen
• Businesscase
• Projectmanagement
• Financiële ruggengraat van het project
• Projectrisicomanagement
• Informatiebeheersing en kwaliteit
• Monitoren van projectvoortgang
• Contracting



RISICOMANAGEMENT

Risicomanagement

  Risicomanagement 

 Enterprise Risk Management / COSO 2017

 In control met Risicomanagement
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 Risicomanagement

Tijdens je werkzaamheden heb je altijd te maken met onzekere factoren. Deze 
factoren kunnen een negatief effect hebben op je bedrijfsvoering. Hoe herken 
je deze zogenoemde risicofactoren? En belangrijker: hoe houd je hier grip op? 
Tijdens de opleiding Risicomanagement ontdek je in vijf dagen alle facetten van 
integraal risicomanagement. Zo ervaar jij wat de belangrijkste stappen zijn naar 
succesvol risicomanagement.

De voordelen
• Krijg inzicht in de belangrijke pijlers van risicomanagement
• Leer wat de belangrijkste stappen zijn naar succesvol risicomanagement
• Herken risico’s en voorkom verrassingen
• Stel een praktisch en toepasbaar beheersplan op
• Voldoe aan (nieuwe) regelgeving 

Periode: Investering:

5 dagen 2995 euro 

Onderwerpen
• Ontdek de potentie van Risicomanagement 
• Succesvol Strategisch Risicomanagement 
• Effectief Operationeel Risicomanagement
• De voordelen van Krediet Risicomanagement 
•  De gevolgen van risico’s op de economische 

waarde

 Enterprise Risk Management / COSO 2017

Enterprise Risk Management (ERM) als risicobeheersingssysteem is dé 
aangewezen methode om onzekere gebeurtenissen, risico's en opportunities 
proactief en integraal te managen. Wil je systematisch onaangename 
verrassingen voorkomen en het gevoerde beleid inzake risicomanagement 
beter verantwoorden? Dan is de tweedaagse cursus Enterprise Risk 
Management voor jou onmisbaar. Realiseer doelstellingen, benut kansen en 
creëer waarde. 

De voordelen
• Neem afscheid van hapsnap en ad-hocbeleid
• Manage proactief en integraal onzekere gebeurtenissen 
• Voldoe aan wettelijke vereisten 
• Benut gedane investeringen optimaal
• Creëer een betere samenwerking tussen compliancefuncties 

Periode: Investering:

2 dagen 1895 euro

Onderwerpen
• Overzicht ERM / COSO-raamwerk 
• Overzicht COSO II 
• Update COSO 2017 
•  Belangrijke concepten, principes en 

onderdelen van het raamwerk 
• Rollen en verantwoordelijkheden 
• Praktijkcase ERM 
•  Gastspreker over de praktijk van Risk & 

Compliance Management

 In Control met Risicomanagement

Ontdek alles over risico’s en de vaak desastreuze gevolgen van verkeerde 
inschattingen. Na deze masterclass heb je het inzicht om een robuust 
raamwerk te bouwen, flaters te voorkomen en risicomanagement 
te integreren in jouw organisatie. Deze bijeenkomst staat bol van 
aansprekende casussen, waaronder de Casus Bear Stearns (Harvard 
casus), die feilloos de succes- en faalfactoren aantonen.

De voordelen
• Beheer risico’s actief en signaleer jouw risicovolle projecten 
• Bespaar veel tijd door praktische risicoanalyses 
•  Gebruik de harde lessen uit de crisis in jouw voordeel en hanteer een 

gedegen risicobeleid 

Periode: Investering:

1 dag 895 euro

Onderwerpen
•  Belangrijke concepten en onderdelen van een 

ERM-raamwerk 
•  In- en externe governance van risicomanagement 
• Lessons learned van een ervaren CFO 
• Risk Dashboard; KRI’s en KRLI’s 
• Casus Bear Stearns (Harvard casus)

BRON: SPRINGEST.NL 

BEOORDEELD MET

8.3



14 | RISICOMANAGEMENT

Wat zijn de drie meest voorkomende signalen van 
ineffectief risicomanagement?

Lines of Risk
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Recent heeft het Institute of 
Internal Auditors hun 3 Lines 
of Defence Model aangepast. 
Niet alleen is in de naam het 

woord 'Defence' verdwenen, maar ook 
de positie van risicomanagement is 
explicieter geworden. Vooral voor de 
eerste lijn is het nu heel duidelijk: zij zijn 
verantwoordelijk voor de identificatie 
van risico's en het beheersen ervan. De 
tweede lijn heeft een ondersteunende 
en adviserende rol in complexe situaties. 
Een mooie aanleiding om nog eens stil te 
staan bij effectief risicomanagement.

Effectief risicomanagement
Vanuit de praktijk zijn er een drie rode 
draden die iedere keer weer naar voren 
komen wanneer risicomanagement niet 
effectief blijkt te zijn:

1. Zwevende risico's
2. Geen risico-eigenaarschap
3. Geen aanspreekcultuur

1. Zwevende risico's
Van zwevende risico's is sprake als een 
organisatie met lijsten risico's werkt 
die nergens aan zijn gekoppeld. Als 
risico's niet vanuit een context worden 
geïdentificeerd voelen ze vaak als niet 
relevant en doet niemand er iets mee. Dit 
leidt tot negatieve energie omdat deze 
aanpak ervoor zorgt dat de organisatie 
een negatief en bureaucratisch beeld 
krijgt van risicomanagement.

Door vanuit doelstellingen, processen 
of projecten risico's te benaderen 
ontstaat een duidelijke link naar 
de gebeurtenissen die zorgen dat 
een doel niet wordt gehaald of een 
resultaat niet wordt behaald. Dit leidt 
tot relevante strategische en tactische 
risico’s die alleen maar kunnen worden 
bepaald door de doel of proces/project 
verantwoordelijke. Eerste lijn dus, in 
plaats van welwillendheid van de tweede 
lijn die leidt tot zwevende risico's.

Door Geert Haisma. Hij is directeur Fully in Control en al 25 jaar 
gericht op nieuwe ontwikkelingen die doelbereiking effectief en 
succesvol kunnen maken. Hij is verbonden aan Universiteit Twente 
en moderator van de public peer group van het Controllers Netwerk.

Slechte ervaringen 
en gebrek aan kennis 

zullen een 
effectieve werking van 

risicomanagement in de 
weg staan
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2. Geen risico-eigenaarschap
In veel organisaties bestaat discussie 
wie verantwoordelijk is voor welke 
risico's. Als risico's worden gekoppeld 
aan doelen en processen/projecten 
is echter meteen ook duidelijk wie 
verantwoordelijk is voor welk risico. Het 
zijn dezelfde personen als de doel en 
proces/project eigenaren.

Een bovenliggende complicatie ligt vaak 
in het feit dat niet altijd duidelijk is wie 
verantwoordelijk is voor welk doel of 
welk proces, zeker als een keten door 
afdelingsgrenzen heen loopt. Als dit het 
geval is, is er aanvullend sprake van een 
besturingsrisico, waardoor de organisatie 
niet zo efficiënt of effectief werkt als zou 
kunnen. Dit risico ligt altijd op het bordje 
van de bestuurder en is typisch iets 
dat door de derde lijn in een audit kan 
worden gesignaleerd.

3. Geen aanspreekcultuur
In veel organisaties, zeker in de publieke 
sector, vult de tweede lijn risico's in die 
eigenlijk door de eerste lijn zouden 
moeten worden geïdentificeerd en 
beheerst. Als de eerste lijn haar 
verantwoordelijkheid niet pakt en er 
ook niet op wordt aangesproken, is 
er feitelijk geen sprake van effectief 
risicomanagement.

Vanuit de gedachte van 
Succesmanagement is een eerstelijns 
manager verantwoordelijk voor twee 
dingen: zorgen dat zijn processen 
soepel lopen (+ effect) en zorgen dat 
ongewenste gebeurtenissen de output of 
resultaat niet verstoren (- effect). 

Slechte ervaringen en gebrek aan kennis
Het nieuwe 3 Lines Model helpt om 
de effectiviteit van risicomanagement 

te vergroten door explicieter te wijzen 
op de eerstelijns verantwoordelijkheid. 
Maar veel eerstelijns managers zijn 
helemaal niet gecharmeerd van 
risicomanagement op basis van 
ervaringen die voortkomen uit de 
hierboven genoemde drie punten. 
Slechte ervaringen en gebrek aan 
kennis zullen een effectieve werking 
van risicomanagement in de weg staan.
Het is van belang om de slechte 
ervaringen aan te pakken en het 
negatieve beeld om te buigen. Want 
zolang de eerste lijn de toegevoegde 
waarde van risicomanagement niet 
inziet, zal risicomanagement nooit echt 
van de grond komen. 
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De toenemende rol van big data vereist open 
datastandaarden voor een toekomstgericht 
compliance- en rapportageproces.

Begin de datarevolutie nu!

Door Liv Watson. Zij is Senior Director Strategic Customer 
Initiatives bij Workiva en was tot voor kort voorzitter van 
het Technology Trends Subcommittee van de IMA.

Het internationale Institute of 
Management Accountants 
(IMA) publiceerde in 
juni het rapport 'Digital 

Transformation: Business Reporting in 
the Fourth Industrial Revolution'. Ik had 
het geluk dat ik mee mocht schrijven 
aan dit rapport, en dat zette me aan 
het denken over hoe we werken, wat 
dit betekent voor bedrijven, en over 
hoe technologieën als AI, machine 
learning en cloudsoftware het leven van 
werknemers zoveel makkelijker kunnen 
maken, zodat ze tijd overhouden om 
andere waardevolle zaken op te pakken.

Een schets van de huidige situatie: 
overheidsinstanties en andere 
toezichthoudende instanties staan 
steeds meer onder druk om de kosten 
die gepaard gaan met het compliance-
proces drastisch te verlagen. Enerzijds 
om gunstige omstandigheden voor 
economische groei te creëren, 
anderzijds om operationele kosten 
te verlagen die van oudsher worden 

gedragen door financiële afdelingen 
die ook steeds meer moeten doen met 
minder geld.

Wat dat betekent voor bedrijven, 
die aan deze instanties moeten 
rapporteren, is dat hun compliance- en 
rapportageprocessen, voorwaarden 
waaraan vaak gerefereerd wordt als 
onderdeel van de vierde Industriële 
Revolutie, genoodzaakt zijn te 
transformeren. Een ontwikkeling die 
in het licht van de huidige coronacrisis 
alleen maar urgenter wordt.

Datarevolutie
Financiële afdelingen moeten voor 
deze transformatie vooral kijken 
naar mogelijkheden op het gebied 
van cloudoplossingen, open data 
standaarden en automatisering, om 
vertragingen in het rapportage- en 
complianceproces effectief aan te 
pakken. Om deze omslag te kunnen 
maken is een door technologie gedreven 
aanpak nodig, met een focus op data. Zo 
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kunnen activiteiten gemonitord worden, 
komt data breder beschikbaar en wordt 
computerkracht ingezet om controles 
uit te voeren, bestanden bij te werken 
en processen te automatiseren en 
verbeteren.

Het onderzoek liet voor mij vooral heel 
goed zien hoe belangrijk het is dat 
we een datarevolutie starten. Daarbij 
moeten we beginnen bij de basis: de 
infrastructuur. Bijvoorbeeld door een 
wereldwijd taxonomieregister op te 
zetten, met een bijbehorend, open 
taxonomie-innovatieplatform. Bedrijven 
en hun stakeholders zijn afhankelijk 
van betrouwbare, toegankelijke, 
computer-ready data die geschikt is 
voor audits. Dat kan alleen als we open 
datastandaarden gebruiken, zodat 
we repetitieve en eenvoudige taken 
kunnen automatiseren. Medewerkers 

krijgen op die manier meer tijd om zich 
op de strategische onderdelen van 
hun taken te richten. Om dit mogelijk te 
maken is het tevens van groot belang, 
vooral voor bedrijven die zich op het 
internationale toneel begeven, dat de 
belangrijkste financiële, niet-financiële en 
andere vormen van externe rapportages 
accuraat, compleet, consistent en 
doeltreffend zijn.

Data voor morgen, niet over gisteren
Niemand kan ontkennen dat het huidige 
ecosysteem met regelgevende data 
(RegData) te gefragmenteerd is en 
uit verschillende niveaus met talloze 
variabelen bestaat: verschillende 
dataformats, manieren van indienen, data 
definities voor algemene elementen, 
bedrijfsregels, toegangscontroles en 
validatiemethodes voor vergelijkbare 
rapportage-elementen over verschillende 

formulieren en regelgevers. Met zo'n 
enorme hoeveelheid variabelen en 
complexiteiten, is het niet verwonderlijk 
dat bedrijven reikhalzend uitkijken 
naar technologische oplossingen om 
workflows te stroomlijnen!

Financiële afdelingen horen nu op 
het punt beland te zijn, waar ze het 
verleden achter zich kunnen laten en 
door kunnen pakken naar de toekomst, 
met een gedegen plan van aanpak 
voor technologische implementaties. 
Zo wordt het compliance- en 
rapportageproces transparanter, 
innovatiever én dynamischer, zodat 
organisaties flexibeler in kunnen spelen 
op uitdagingen van de toekomst.

Onmisbaar zijn hierbij professionals die 
de toegevoegde waarde van AI en de 
rol daarvan in het dataproces inzien. 

Financiële afdelingen 
horen nu op het punt 

beland te zijn, waar ze 
het verleden achter zich 

kunnen laten en door 
kunnen pakken naar de 

toekomst



FINANCIËLE ANALYSE | 19

Alex van Groningen | Training & Opleiding 2021

 Big Data & Analytics voor Financials

Ontdek hoe jij en je onderneming van Big Data profiteren tijdens de training 
Big Data & Analytics. Met de praktische tools en inzichten optimaliseer je 
direct de kwaliteit van je rapportages en adviezen. Zo verlaag je direct kosten 
en spot je kansen. Na de training stippel je een gedegen Big Data strategie 
uit, richt je een Big Data gedreven beslissingsproces in en weet je wat je met 
je eigen (Big) Data kunt om het succes van jouw organisatie te vergroten. 

De voordelen
• Doorgrond Big Data & Analytics en pas de juiste middelen succesvol toe 
• Maximaliseer het gebruik van interne en externe data 
• Voorkom te veel focus op één ingrediënt (zoals technologie) 
• Optimaliseer performance op basis van relevante inzichten 
• Overtuig je collega's via bewezen praktische Big Data toepassingen 

Periode: Investering:

3 dagen 2295 euro

Onderwerpen
•  Wat is Big Data en wat is Data Analytics 
 nou echt? 
• Welke mensen heb je nodig om met  
 Big Data aan de slag te gaan? 
•  Welke technologie is nodig om gestelde 

doelen te bereiken? 
•  Welke data is beschikbaar en hoe pas je deze 

optimaal toe? 
•  Hoe kom je van een goed idee tot praktische 

toepassingen? 

 BI voor Financials

Wil je een actievere rol gaan spelen in Business Intelligence (BI) en 
analyticsprojecten? Tijdens de eendaagse introductietraining BI ontdek je wat 
BI voor jouw financiële organisatie kan betekenen. Zo overtuig je straks de 
directie op basis van feiten en een onderbouwde BI businesscase.

De voordelen
• Begrijp de power van BI; haal alles uit de informatie die je in huis hebt 
• Word een volwaardige gesprekspartner voor BI- en IT-specialisten 
•  Implementeer BI effectief, efficiënt en overtuigend in jouw planning-

encontrolcycli 
• Overtuig je directie op basis van feiten en een BI businesscase 
•  Lever financiële rapportages en analyses die zichtbaar toegevoegde 

waarde hebben

Periode: Investering:

1 dag 995 euro

Onderwerpen
• Wat is Business Intelligence?
• Toepassingen voor BI binnen finance
• Inrichting van en technieken voor BI
•  Gastspreker Jeroen Frenken, Manager BI 

Competency Center Schiphol Group
• Organiseren van BI
• Een businesscase voor BI

BRON: SPRINGEST.NL 

BEOORDEELD MET

8.0

BRON: SPRINGEST.NL 

BEOORDEELD MET

9.0

 Power BI voor Financials

Met de komst van big data zijn gegevens uit verschillende bronnen 
beschikbaar voor verwerking, analyse en presentatie. Power BI is, als 
verlengstuk van de moderne versie van Excel, een handige tool om data 
toegankelijk te maken. Steeds meer ondernemingen zetten dit in als Business 
Intelligence Tool. Deze training behandelt de onderwerpen vanuit de financial 
zonder al te technisch te worden. Ga zelf hands-on aan de slag met Power BI.

De voordelen
• Ontsluit eenvoudig data uit meerdere bronnen 
• Vergroot je inzicht in je data 
• Krijg Power BI simpel en toepasbaar uitgelegd 
• Verbeter je Power BI kennis in één dag 
• Ontdek nieuwe mogelijkheden 

Periode: Investering:

1 dag 995 euro

Onderwerpen
• Power BI in vogelvlucht 
•  Gegevens importeren uit verschillende 

bronnen 
• Transformeren met de Query Editor 
• Uitwerken voorbeeld opdrachten 
• Maken van een datamodel 
•  Analyseren van gegevens voor verschillende 

perioden 
• Bouwen van dynamisch dashboard
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 Strategisch Werkkapitaal Management & Supply Chain Finance

Tijdens deze unieke tweedaagse masterclass onthult topdocent en 
financieel analist Jean Gieskens nieuwe inzichten, praktische tips en 
concrete handvatten om een structureel betere werkkapitaalpositie te 
realiseren. Theorie en praktijk komen op een inspirerende wijze samen in 
een integratiecase die als een rode draad door de diverse modules van de 
masterclass loopt. 

De voordelen
• Realiseer structureel betere werkkapitaalposities 
• Bereik betere samenwerking met de schakels in de supplychain 
•  Doorzie de wijze waarop kredietinstellingen naar werkkapitaal-
 financiering kijken 
• Bepaal de meest optimale financieringsconstructie 
• Hanteer de juiste werkkapitaal voor performance-indicatoren 

Periode: Investering:

2 dagen 1895 euro

Onderwerpen
• Inleiding: context, definities en modellen 
• Credit & Financial assets 
• Werkkapitaalfinanciering 
• Performance-indicatoren voor werkkapitaal 
• Integrale businesscase

 Financiële Analyse 

Haarscherpe en tijdige financiële analyses zijn cruciaal om forse verliezen of 
-winsten te zien aankomen. Na de driedaagse training signaleer je sneller en 
beter de financiële risico’s en kansen voor jouw onderneming. Zo voorkom je 
missers en creëer je waarde.

De voordelen
• Krijg inzicht in jouw business: koppel je strategie aan cijfers en vice versa 
•  Externe view: anticipeer beter omdat je de marktontwikkelingen eerder 

doorziet
• Effectief analyseren: profiteer van de verschillende analysetechnieken
•  Zicht op waarde: vergroot je inzicht in de waarde die een bedrijf 

vertegenwoordigt 

Periode: Investering:

3 dagen 2295 euro

Onderwerpen
• Strategische Analyse 
• Ratioanalyse en manipulatie 
• Cashflowanalyse en marktontwikkelingen 
• Technieken & valkuilen 
• Gevorderde Cashflowanalyse 
• Aandeelhouderswaarde 
• Vier topcases bieden een verbluffend inzicht
• Uitvoeren van gevoeligheidsanalyses

 Power BI voor Finance Professionals (online) 

Vergroot jouw expertise op het gebied van Power BI met de 4-delige 
webinarreeks. Ontdek hoe je interactieve analyses en dashboards maakt die 
leiden tot betere beslissingen. De individuele webinars in de reeks zijn ook 
los te volgen.

De voordelen
• Ontsluit eenvoudig data uit meerdere bronnen 
• Vergroot je inzicht in jouw data
• Krijg Power BI simpel en toepasbaar uitgelegd
• Verbeter je Power BI kennis in een reeks van 4 webinars
• Ontdek nieuwe mogelijkheden

Periode: Investering:

4 webinars
van ca. 2 uur

249 euro

Onderwerpen (dit zijn tevens de onderwerpen 
van de vier individuele webinars) 
• Verzamelen en transformeren (Power Query)
• Modelleren en berekenen (DAX)
• Rapporteren en visualiseren
• Analyseren

BRON: SPRINGEST.NL 

BEOORDEELD MET

9.0

BRON: SPRINGEST.NL 

BEOORDEELD MET

8.5
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 Effectieve Liquiditeitsprognoses met Excel

Wil jij je resultaten professioneel presenteren in een dynamische rapportage 
met bijbehorende grafieken? Benut Excel’s potentieel volledig en bouw in één 
dag een professioneel cashflow-forecastmodel.

De voordelen
• Maak een professioneel cashflowforecastmodel in Excel 
• Boek forse tijdswinst 
• Ontvang een uitgewerkt rekenmodel 
• Ontwikkel dynamische rapportages 
•  Maak efficiëntere rapportages, prognoses, budgetten, investeringen en 

jaarrekeningen 

Periode: Investering:

1 dag 995 euro

Onderwerpen
•  Cashflowbepaling: opzet van het rekenmodel 
• Identificatie en beheer van inputvariabelen 
• Verwerken van leningen en kredietlimiet 
•  Rekening houden met betalings- en 

ontvangsttermijnen 
•  Inbedden van actuele cijfers Impact op balans 

en resultatenrekening 
• Dynamische rapportage 
• Uitvoeren van gevoeligheidsanalyses 

 Effectief Forecasten 

Zoek jij naar handvatten om een integraal planningsproces op te zetten dat 
jouw budgetten en forecasting sneller, lichter en betrouwbaarder maakt? 
Ontdek het belang van S&OP/IBP als integraal planningsproces tijdens de 
eendaagse cursus Effectief Forecasten.

De voordelen
• Richt het budgetteringsproces optimaal in 
•  Weet of je moet kiezen voor rolling forecasting of een forecast tot 

jaareinde 
•  Link forecasting en budgettering aan de bedrijfsstrategie
•  Leer welke rol de financieel manager, controller en andere medewerkers 

bij planning spelen 
• Ontdek wanneer je een statistical forecasting kunt toepassen 

Periode: Investering:

1 dag 995 euro

Onderwerpen
• De uitdagingen rondom budgettering 
• Best practices in budgettering bij bedrijven 
• Forecasting in relatie tot budgettering 
•  Keuze voor en implementatie van rolling 

forecasting 
• Inrichting van forecastingcyclus 
• ICT selectie & implementatie 
•  Koppeling forecasting en operationele planning 
• Selectie van key drivers in planningprocessen 
• Toegevoegde waarde van statistische   
 forecasting

BRON: SPRINGEST.NL 

BEOORDEELD MET

8.0

BRON: SPRINGEST.NL 

BEOORDEELD MET

7.7

 Excel voor Financials

Ontdek tijdens deze tweedaagse Excel financial training eenvoudige 
mogelijkheden die je direct voordeel opleveren. Win tijd, verbeter je analyses, 
presenteer effectiever en voorkom verrassingen. Excelleer met Excel en 
zorg dat Excel voor jou als financieel manager, accountant of controller geen 
geheimen meer heeft.

De voordelen
•  Grote tijdsbesparing: boek direct forse tijdwinst. Je werkt tot 50% sneller 
•  Effectieve presentaties: presenteer je analyses doeltreffend 
•  Minder fouten: voorkom verrassingen. Excel heeft voor jou geen 

geheimen meer
•  Betere spreadsheets: los knelpunten op in je eigen spreadsheets, samen 

met de docent
•  Sterkere analyses: maak gebruik van handige tools. Haal meer informatie 

uit jouw gegevens 

Periode: Investering:

2 dagen 1495 euro

Onderwerpen
• Structuur aanbrengen in een gegevensbestand 
• Financiële functies en gegevensanalyse 
• Sneller werken met macro’s en VBA-codes 
• Eigen functies bouwen 
• What if-analyse en invoegmacro’s/add-ins 
• Rapportage en presentatie van gegevens

BRON: SPRINGEST.NL 

BEOORDEELD MET

9.0
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Wil je echt mee kunnen blijven veranderen? 
Vergeet dan Agile, Lean en de rest en 
de-organiseer!

Red je organisatie! De-organiseer!

Alex van Groningen | Training & Opleiding 2021

We weten allemaal dat 
grote organisaties zoals 
banken en verzekerings-  
maatschappijen en 

overheidsinstellingen ontstaan tijdens 
de industriële revolutie. Een van de 
belangrijkste organisatieprincipes 
daarbij was dat er een scheiding 
gemaakt werd tussen de mensen die 
dachten, en de mensen die met hun 
handen werkten. Het resultaat: een 
piramide met de baas centraal en focus 
op in control zijn.

Dit was een logisch gevolg van het feit 
dat maar een beperkt aantal mensen 
een (hogere) opleiding had gevolgd. 
Dit besturingsmodel moest ervoor 
zorgen dat iedereen deed wat hij moest 
doen en ervoor waken dat er geen 
ongelukken zouden gebeuren. Het 

senior management en de mensen op 
stafafdelingen op het hoofdkantoor (het 
corporate center) zorgden bovendien 
voor het aantrekken van kapitaal en 
stond tussen de medewerkers en de 
verschillende businessunits enerzijds 
en de aandeelhouders, de klanten en 
andere externe belanghebbenden 
anderzijds.

Managen en organiseren, vernietigen 
ze waarde, of voegen ze het toe?
Anno 2020 geldt eigenlijk nog steeds 
hetzelfde in veel grote organisaties 
voor elke coördinatie- en management 
en leidinggevende functie en -rol. 
De vraag is: voegt een topmanager, 
senior manager, teamleider of 
coördinator klantwaarde toe, of 
vernietigt zij en hij eigenlijk klantwaarde 
en aandeelhouderswaarde door zich 

ʻer tegenaan te bemoeienʼ? Is het je 
ook niet opgevallen dat veel grote 
organisaties gewoon doordraaien 
tijdens de zomervakantie, of zoals nu 
tijdens corona, terwijl al die mensen 
thuiswerken? Als je eerlijk bent, draait 
jouw afdeling beter als jij er bent of als 
je er niet bent? En geldt dat ook voor 
jouw eigen manager?

In de oorspronkelijke situatie wogen 
de kosten in tijd, geld en alternatieve 
investeringsmogelijkheden van dat 
besturen en organiseren waarschijnlijk 
op tegen de gevolgen, mogelijke 
consequenties en risico’s van het 
mensen op de werkvloer hun eigen 
gang te laten gaan. Zoals een van de 
wereldwijde Amerikaanse professoren 
met betrekking tot klantwaardecreatie 
en klantwaardevernietiging me echter al 

Door Tony de Bree. Hij is auteur van 'Overlevingsstrategie voor 
startups', 'De scale-up blueprint' en 'Kan het vliegen?'. Sinds 1997 
spot hij succesvol bedrijven als Amazon, Bol, ASML, IKEA en 
PayPal. Hij is ICT-lid in RvC's en werkte bij ABN AMRO, als Dragon 
bij corporate venturing en als global splitsingsmanager KYC.
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in 1997 tijdens mijn EEP MBA in Wharton 
uitlegde, is dat om een aantal redenen 
tegenwoordig al lang niet meer het 
geval.

In de huidige tijd van een overvloed 
aan hoogopgeleide mensen binnen 
en buiten de oude grenzen van de 
eigen organisatie en de wereldwijde 
beschikbaarheid van internet en 
mobiele technologie bij klanten 
en andere belanghebbenden, is 
dit traditionele management- en 
coördinatiemechanisme de facto 
achterhaald en overbodig geworden. En 
bovendien onbetaalbaar.

Deze organisatiekosten (ook wel 
interactiekosten genoemd), in termen 
van tijd en geld, kunnen nu en na corona 
niet meer op de betalende klanten 
worden afgewenteld, waarbij vooral de 
interne organisatiekosten ertoe leiden 
dat de interne processen – waaronder 
het nemen van besluiten over steun 
of bedrijfsleningen bijvoorbeeld – 
totaal uit de pas lopen met de snelle 
veranderingen in de rest van de wereld. 
De eenzijdige focus op zelfbediening 
en kostenbesparingen versterkt deze 
ontwikkeling in feite alleen nog maar. 
Zo ervaren klanten bij grootbanken en 
verzekeringsmaatschappijen dat ze zelf 
steeds meer moeten doen, maar dat 
de gerealiseerde kostenbesparingen, 

inclusief het op grote schaal ontslaan 
van mensen van boven de 50 jaar 
sinds 2008, niet aan hen worden 
doorgegeven. Integendeel!

Van traditionele organisatie naar de 
organisatie van de toekomst.
Echte nieuwe leiders van innovatieve 
grote ondernemingen nemen daarom 
steeds meer hun toevlucht tot andere, 
creatievere aanpakken van hun 
verander- en transformatiemanagement, 
dan kostbare en tijdrovende Lean, Agile 
en andere traditionele benaderingen 
van incrementele verandering. Echte 
innovatieve ondernemers - online en 
offline - kiezen voor desintegratie, 
creatieve vernietiging, en snel splitsen 
in samenwerking met hun beste 
klanten en partners. Ze de-organiseren 
(desorganiseren) in plaats van re-
organiseren. En ze doen dat snel.

Een soort extreme make-over dus, in 
plaats van een voortdurende stroom 
van cosmetische ingrepen die niets 
oplost. En dat werkt. De organisatie 
van de toekomst is een virtuele 
relatieorganisatie. Een, zoals ik het noem, 
'Multinational Zonder Management en 
Vast Personeel (MZMVP)'. Ik ben net als 
veel andere zelfstandige ondernemers, 
startups en scale-ups wereldwijd nu al 
negen jaar MZMVP'er, in een netwerk 
met toppers in binnen- en buitenland. Het 

werkt! Je bent zo snel en flexibel als een 
start-up en zo groot als een multinational.

Je werkt alleen met mensen die je kent 
en die jou kennen en vertrouwen. Risk 
nul dus. Elke ochtend onderneem ik, na 
een korte en constructieve vergadering 
met mijzelf in mijn virtuele eenmanszaak 
met topexperts wereldwijd. Ik ben veel 
productiever in veel minder tijd dan ooit 
tevoren: geen tonnen e-mails, geen 
tenenkrommende vergaderingen zonder 
agenda met 30 man rond de tafel. 
Heerlijk. Een echte high performance-
organisatie, anno nu!

Stop met die cosmetische 
veranderingen.
Dus als je een logge, grote organisatie 
bent en gewoon te groot om snel te 
veranderen in deze crisistijd, stop dan 
met die cosmetische, tijdrovende en 
geldverslindende projecten. Stop met 
Digital Transformation, Agile, Lean, en 
Customer Excellence.
Ga aan de slag met de toptalenten 
binnen je eigen organisatie, delegeer 
besluitvorming naar de mensen met 
klantencontact, naar klanten en partners, 
en hef je zelf juichend op, zodat jij een
MZMVP wordt zoals echte nieuwe 
leiders doen in deze coronacrisis. Van 
mature naar ad-hoc, om met Mintzberg te 
spreken. En doe dat snel, voordat het te 
laat is.. 
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 Corporate Recovery

Ben je ondernemer, manager, jurist, accountant, adviseur of financier? Ben 
je (binnenkort) betrokken bij een faillissement, sanering, reorganisatie of 
doorstart? Tijdens de tweedaagse training Corporate Recovery krijg je 
antwoord op al je praktische vragen.

De voordelen
• Herken 'early warning signals' van aankomende faillissementen
• Grijp effectief en bijtijds in door kosten te besparen en personeel 
 te ontslaan
• Doorgrond het jargon dat bankiers, advocaten en curatoren gebruiken 
 in deconfitures
• Toch failliet? Maak een succesvolle doorstart met minimale schade
• Beïnvloed de keuze van de curator en zijn handelingen

Periode: Investering:

2 dagen 1895 euro

Onderwerpen
• De oorzaken en het herkennen van   
 organisaties in verval
•  Fiscale aspecten bij saneringen en 

faillissementen
•  Reorganisatie en ontslag personeel
• Aanvraag faillissement: hoe en wanneer?
• De grenzen van sterfhuisconstructies
• Voorbereiding technisch faillissement of een  
 Pre-Pack voor een doorstart

 Post-Merger Integration

Het momentum van de transactie behouden tijdens de eerste 100 dagen 
na een overname is bepalend voor het succes. Zorg dat de deal optimaal 
synergievoordeel oplevert en volg de training Post-Merger Integration. 
Ontdek dé aanpak die in vele overnames zijn succes bewezen heeft.

De voordelen
• Ontdek hoe je effectief integreert 
• Behoud het momentum van de deal 
• Vergroot en versnel jouw synergievoordeel 
• Ontvang tientallen tips voor een succesvolle post-merger integratie 
• Identificeer integratierisico’s en beheers deze effectief 

Periode: Investering:

1 dag 995 euro

Onderwerpen
• Integratie begint al voor de closing 
• Behoud het momentum van de deal 
• Het belang van een goede 'dag 1' 
• De eerste 100 dagen zijn bepalend 
• Synergie: wat is het en hoe meet je het? 
• Omgaan met cultuurverschillen 
• De rol van de ondernemingsraden

 Actief in Overnames

Ontdek in twee dagen wat je wilt en moet weten over het succesvol 
(ver)kopen van een bedrijf. Na de cursus Actief in Overnames neem je de 
juiste stappen en vermijd je valkuilen. Ontvang een fors hogere prijs bij 
verkoop of betaal flink minder voor je aankoop. 

De voordelen
• Doorzie het hele overnameproces 
• Herken de valkuilen die je tijdens iedere overname moet ontwijken 
• Ontdek tientallen zaken waardoor je sneller een betere deal maakt 
• Wissel eenvoudig van gedachten met alle partijen in het overnameproces 
• Ontvang een hogere prijs bij verkoop of betaal minder voor je aankoop 

Periode: Investering:

2 dagen 1995 euro

Onderwerpen
•  Voorbereiding en overview van het 

overnameproces 
• Juridische aspecten bij bedrijfsovernames 
• Waarde en prijs 
• De financiering van de bedrijfsovername 
• Fiscale aspecten bij overnames 
• Due diligence bij fusies en overnames 
• Closing the deal: faal- en slaagfactoren

BRON: SPRINGEST.NL 

BEOORDEELD MET

8.2
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 Business Valuation

Krijg je bij verkoop wel genoeg geld voor de aandelen van je bedrijf? En hoe 
weet je zeker dat je als koper niet te veel betaalt? Volg de opleiding Business 
Valuation en ontdek in slechts twee dagen hoe je overtuigend de juiste waarde 
van een bedrijf berekent.

De voordelen
• Betaal niet te veel voor een overname 
• Stuur je onderneming naar een hogere waardering 
• Kies een fiscaal voordelige route 
• Weet welke fouten je tegen kunt komen in waarderingen 
•  Vermijd valkuilen in jaarrekeningen, vuistregels en duediligence-

onderzoeken 
• Bespaar op advies en realiseer betere deals  
 

Periode: Investering:

2 dagen 1995 euro

Onderwerpen
• Wat is de waarde van een bedrijf? 
•  Welke waarderingsmethoden zijn er en wat zijn 

ze waard? 
• De fiscale aspecten van waarderen 
•  Due diligence: hoe beperkt je de risico's van 

waarderen? 
•  Workshop: wat is een goedlopend bedrijf waard? 
• Workshop: prijsbepaling en financiering

BRON: SPRINGEST.NL 

BEOORDEELD MET

8.8

 Commissarissen en Toezichthouders 

Goed toezicht is belangrijk. De governance veranderingen volgen elkaar 
snel op en als (toekomstig) bestuurder of toezichthouder moet je goed 
weten wat er van je verwacht wordt. Ontdek in deze praktijktraining wat de 
rol is van een commissaris, wat de verantwoordelijkheden zijn en hoe de 
dynamiek is in de boardroom.

De voordelen
• Ga met goed begrip van de rol en verantwoordelijkheden aan de slag
•  Maak het verschil door de juiste vragen te stellen en van toegevoegde 

waarde te zijn
•  Verbeter je kennis van good governance en geldende wet- en 

regelgeving
•  Raak geïnspireerd om je expertise te delen en bij te dragen aan 

ontwikkeling en groei
•  Verzilver eindelijk je ambities en stap goed voorbereid in een 

toezichthoudende rol

 

Periode: Investering:

2 dagen 1895 euro

Onderwerpen
• Wat is goed toezicht? Wat is nieuw toezicht?
•  Nieuw in de boardroom, profielen, kiezen, 

voorbereiden en toetreden
•  De wet, de reglementen, de samenwerking en 

de mores
•  Praktisch onboarden en snel effectief kunnen 

zijn als toezichthouder
•  Dynamics, in actie zijn of actief zijn en 

rolverdeling
•  Het Socratische gesprek voeren in de 

boardroom
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 Betere M&A Deals

Voorkom dat je om verkeerde redenen een overname doet, met ingrijpende 
consequenties als gevolg. M&A-expert Robert Boersma belicht de 
beweegredenen voor een acquisitie. Je ontvangt praktische tips en concrete 
voorbeelden die je helpen de juiste beslissing te maken en betere deals te 
maken.

De voordelen
• Doe betere overnames door je kennis van de M&A-markt
• Adviseer als businesspartner bij strategische besluiten in M&A
• Scan overnamekandidaten sneller op synergie en creëer miljoenen   
 meerwaarde
• Ontvang tientallen praktische M&A-tips die je direct toe kunt passen

Periode: Investering:

1 dag 895 euro

Onderwerpen
• De juiste beweegredenen voor een acquisitie
• De laatste ontwikkelingen op M&A-gebied
• Komt er een overnamegolf?
• M&A als Strategie
• Lessen uit de praktijk
• Analyse van een zeer succesvolle en   
 dramatische overname 

 De Nieuwe CFO; Strategisch Financieel Management 

Groei als financieel vakman in je rol als strategisch partner en zoek naar het 
juiste gereedschap om te sparren met de CEO. Tijdens deze unieke vijfdaagse 
masterclass ontvang je perfect inzicht in strategisch financieel management en 
ontdek je wat er op de agenda staat van de nieuwe CFO.

De voordelen
• Sluit betere M&A-deals 
• Draag actief bij aan strategierealisatie 
• Voorkom dat het misgaat door strategisch turnaround management 
•  Krijg meer grip op Compliance & Governance Blijf in control met 

risicomanagement 
• Ontvang 5 toonaangevende boeken 
 
 

Periode: Investering:

5 dagen 3995 euro

Onderwerpen
Volg gerust een of meer losse dagen: 
• Dag 1: Betere M&A-deals 
• Dag 2: Succesvolle strategierealisatie 
• Dag 3: Turnaround management 
•  Dag 4: Grip op Compliance & Corporate 

Governance 
• Dag 5: In control met risicomanagement

 Succesvolle strategierealisatie

Hoe word je een betere strategische partner? Hoe werk je aan een krachtige 
koers voor de organisatie? Welke denkkaders en instrumenten staan financieel 
managers ter beschikking? En wat is de rol van financieel leiderschap?

De voordelen
• Gebruik het juiste gereedschap om een krachtige strategie te   
 ontwikkelen én te ontvouwen
• Ontvang tientallen tips om strategische dilemma’s te doorbreken
• Gebruik de ervaringen van een top CFO om nog meer aan    
 strategierealisatie bij te dragen
• Hanteer het vereiste leiderschap om ambassadeurs te kweken voor de  
 gekozen strategie   

Periode: Investering:

1 dag 895 euro

Onderwerpen
• Ontwikkelingen in het vak: methoden en   
 misverstanden
• Strategisch denken: het kraken van duivelse  
 dilemma’s
• Balanceren tussen plannen en ontvouwen
• Strategisch leiderschap in organisaties

BRON: SPRINGEST.NL 

BEOORDEELD MET

8.5
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Verslaglegging & 

Rapportage

  Power BI voor Financials 
 Interactieve Dashboards met Excel 

 E�ectief Forecasten 

 Leergang Reporting

  E�ectieve Rapportages

  Power BI voor Finance Professionals (online)

 Turnaround Management 

Waarom halen ook jarenlang gezonde ondernemingen het soms niet? Hoe 
ziet een succesvol turnaroundplan eruit en wat zijn de belangrijkste succes- en 
faalfactoren van turnaroundprojecten in de Nederlandse praktijk? Turnaround 
staat hoog op de agenda in iedere boardroom, of het nu goed gaat of niet.

De voordelen
• Grijp op tijd in en voorkom dat het echt misgaat
• Herken early warning signals bij jouw belangrijkste partners en klanten
• Reduceer kosten door beschikbare tools effectief te hanteren

 

Periode: Investering:

1 dag 895 euro

Onderwerpen
• Turnaround management in de 21e eeuw
• Waarom bedrijven altijd door eigen toedoen in  
 de problemen komen
• Disruptive trends; belangrijkste oorzaak van  
 falen in de 21e eeuw
• Wanneer moet je ingrijpen?
• Succes- en faalfactoren van turnaround   
 management
• Kostenreductie vs. groeien in crisistijd
• Het belang van vertrouwensherstel in een   
 turnaround

 Leergang M&A (Fusies & Overnames) 

Ontdek in de leergang M&A (Fusies & Overnames) alles over bedrijfs-
overnames, bedrijfswaardering en succesvolle integratie na een fusie 
of overname. Experts uit het vakgebied nemen je mee door het gehele 
overnameproces. Bereken de juiste waarde voor een bedrijf en ontdek hoe je 
de beste deal maakt. Na de overname is het van belang dat je het momentum 
van de deal behoudt en direct effectief integreert.

De voordelen
• Ontdek de invloed van de Coronacrisis op overnames
• Doorzie het hele overnameproces
• Herken de valkuilen die je tijdens iedere overname moet ontwijken
• Betaal flink minder bij de aankoop van een bedrijf
• Vermijd valkuilen in jaarrekeningen en due diligence-onderzoeken
• Ontdek hoe je effectief integreert
• Ontvang tientallen tips voor een succesvolle post-merger integratie
• Een pakketvoordeel van ruim 24%

 

Periode: Investering:

5 dagen 4395 euro

Onderwerpen
• Voorbereiding en overview van het   
 overnameproces
• Juridische en fiscale aspecten bij    
 bedrijfsovernames
• Due diligence bij fusies en overnames, beperk  
 de risico's 
• Closing the deal: faal- en slaagfactoren
• Synergie: wat is het en hoe meet je het?
• Omgaan met cultuurverschillen
• De rol van de ondernemingsraden
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  E�ectieve Rapportages

  Power BI voor Finance Professionals (online)
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Excel MVP Tony de Jonker's tips om met Excel en 
Power BI jouw financiële rapportages te versnellen 
en te professionaliseren.

Betere rapportages met Excel en 
Power BI

Door Tony de Jonker. Hij is een van slechts 70 Excel MVPs 
wereldwijd: door Microsoft benoemde ʻExcel Most Valuable 
Personʼ. Doordat hij nog dagelijks “met beide benen in de 
modder”, kan hij als geen ander theorie koppelen aan praktijk.

Er zijn nog veel bedrijven waarbij 
het genereren van periodieke 
en ad hoc rapportages veel tijd 
in beslag neemt, waardoor ze 

niet slagvaardig kunnen reageren. In de 
loop van de tijd zijn er allerlei
onnodige stappen en procedures 
ingeslopen die weinig bijdragen aan de 
verbetering en inzicht in de
cijfers. Tevens zijn er nog 
veel rapportages die weinig 
gebruikersvriendelijk zijn, omdat 
uitbundige tabellen worden 
gepresenteerd zonder het kaf van 
het koren te scheiden. Rapportages 
verschijnen in diverse vormen zoals 
PowerPoint, Pdf, Word, Excel en Power 
BI. Je kunt tijd en geld besparen in 
elke fase van het rapportageproces, te 
weten op het gebied van organisatie, 
verwerking en presentatie. In 
deze bijdrage ga ik een aantal tips 
aanreiken gebaseerd op mijn eigen 
werkervaringen als Business Consultant 
in de praktijk.

Organisatie
Dit aspect heeft te maken met het 
inrichten en uniformeren van data:

Bijgewerkt
Zorg ervoor dat je rekeningschema 
volledig is bijgewerkt met de dimensies 
benodigd voor de rapportages. 
Naast grootboekrekeningnummer, 
omschrijving, soort rekening (balans, 
resultatenrekening) kun je aanvullende 
kolommen inrichten voor rapportages 
naar rubrieken en kostenplaatsen. Zo 
kun je snel alternatieve balans- en 
resultatenrekeningen presenteren die 
toegespitst zijn op de ontvangers.
 
Beperkt
Houd het aantal rekeningen beperkt. 
Vele bedrijven hebben in de loop der 
jaren zeer uitgebreide rekeningschema’s 
aangemaakt, waardoor het gauw 
onoverzichtelijk wordt bij het analyseren 
van relevante rekeningen. Soms is 
het verstandig om op zijn tijd het 
rekeningschema op te schonen.
 
Standaard tabellen
Maak gebruik van standaardtabellen 
voor het verzamelen van data. Denk 
hierbij aan het begroten van posten 
per kostensoort-project-kostenplaats-
afdeling. Hiertoe kun je in Excel een 

gebruikersvriendelijk formulier maken 
met keuzelijsten en validaties. De 
budgethouders kunnen interactief 
plannen door het aanbieden van 
interactieve grafieken, waardoor ze 
de impact van ingeplande posten 
in de loop van tijd gemakkelijker 
kunnen beoordelen en fouten worden 
voorkomen.
 
Uniforme sjablonen
Creëer uniforme sjablonen voor het 
uitvoeren van standaardcontroles.

Verwerken van data
Het verwerken van data kost de 
meeste tijd, omdat er veel handmatige 
handelingen mee gemoeid zijn die veelal 
geautomatiseerd kunnen worden:

• Maak gebruik van Power Query in het 
moderne Excel of Power BI om je data 
in te lezen en te transformeren naar 
strakke tabellen.

 
• Koppel stamtabellen aan de 

transactietabellen en maak aanvullende 
berekeningen met behulp van DAX-
metingen in Power Pivot of in Power BI.



VERSLAGLEGGING & RAPPORTAGE | 31

Alex van Groningen | Training & Opleiding 2021

• Sommige verwerkingen in Excel 
kunnen worden geautomatiseerd met 
de programmeertaal VBA (Visual Basic 
for Applications).

Presentatie
Op het gebied van presentatie 
kun je veel tijdwinst boeken en 
informatiewaarde verhogen door het 
aanbieden van klantvriendelijke en 
inzichtelijke rapportages die sneller 
opgeleverd kunnen worden en op basis 
waarvan men betere beslissingen kan 
nemen. Denk hierbij aan de volgende 
zaken:

Digitaal
Met het oog op het milieu is niet meer 
van deze tijd om maandelijks rapporten 
klaar te maken in de vorm van een pdf-, 
Word- of PowerPoint bestand om deze 
dan diverse keren af te drukken en te 
verspreiden.
 
Dynamische Dashboards
Het verdient aanbeveling om rapporten 
in de vorm van dynamische dashboards 
en Visuals te gaan maken waarbij 
inzichten tot stand komen die op papier 
niet tot zijn recht komen. Denk hierbij 
aan de mogelijkheden om onderlinge 
relaties tussen grafieken te zien, door 
te klikken naar andere geledingen en 
selecties met keuzelijsten te maken. Met 
het moderne Excel en vooral Power BI 
liggen dergelijke mogelijkheden binnen 
handbereik.
 
Scheid kaf van koren
Neem je huidige rapportage set 
kritisch onder de loep en bepaal welke 
drivers je werkelijk nodig hebt om het 

bedrijf adequaat te kunnen besturen. 
Ervaring leert dat al gauw meer dan 
de helft ervan overboord kan. Nog te 
vaak zie ik boekhoudkundige tabellen 
van meerdere kolommen (> 30 zelfs) 
geplakt worden in een Power Point 
dia zonder enige toelichting. Is het de 
Fear of Missing Out (FOMO) dat men 
alles wenst te rapporteren? Het gaat 
erom de diamonds in the dirt te gaan 
vinden, oftewel het kaf van het koren te 
scheiden.
 
Automatiseer
Bouw je model zodanig op dat alle 
rapporten en dashboards automatisch 
gegenereerd kunnen worden zonder 
enige menselijke interventie. Met het 
moderne Excel en Power BI is zulks 
mogelijk door het gebruik te maken van 
dynamische formules (DAX measures 
en/of Excel functies), draaitabellen en 
wellicht een vleugje VBA.
 
Top-down structuur
Structureer je rapportages volgens het 
top-down principe. Toon op de eerste 
pagina de hoofdzaken in de vorm van 
Visuals of mini-tabel. Van daaruit kun 
je dan doorklikken naar onderliggende 
details. De hulpmiddelen hiervoor zijn 
hyperlink en bookmarks. Zorg ervoor 
dat men gemakkelijk kan terugkeren 
naar het hoofdmenu.
 
Maak selecteren mogelijk
Bied de gebruiker de mogelijkheid 
om selecties te maken door middel 
van slicers en filters alsmede drill-
down mogelijkheden, waardoor 
men zelf het gewenste aanzicht kan 
bekijken. Dit voorkomt het aanmaken 

van verschillende rapporten (bladen) 
voor verschillende levels (afdelingen, 
kostenplaatsen, projectleiders) met 
dezelfde lay-out. In Power BI kun je de 
rechten regelen dat rapporten alleen 
geraadpleegd mogen worden door 
daartoe van tevoren gedefinieerde 
gebruikers (Row Level Security).
 
Maak gebruik van voorwaardelijke 
opmaak om de gebruiker te wijzen op 
afwijkende cijfers.
 
Probeer per pagina een vraag te 
beantwoorden met de daarbij relevante 
Visuals. Je kunt dan nog een korte 
toelichting toevoegen. De toelichting 
dient wel een verklaring en/of een 
gewenste actie weer te geven. Vermijd 
teksten die geen waarde toevoegen. 
Voorbeeld: de omzet is gestegen met x 
euro of y procent. Zulke zaken dienen 
duidelijk uit de Visuals te zien zijn.

Gebruik het Excel en Power BI van nú
Ofschoon het vorenstaande geen 
uitputtende opsomming is van 
mogelijke verbeteringen, kun je 
door toepassing daarvan jouw 
financiële rapportages versnellen 
en professionaliseren. Tevens dient 
deze bijdrage als een spiegel voor 
jezelf als financial professional. In 
hoeverre ben je vertrouwd met het 
bouwen van modellen en het uitrollen 
van dynamische dashboards met het 
moderne Excel en Power BI?  Door 
het beheersen van deze nieuwe 
vaardigheden kun je de moderne wijze 
van rapporteren ook overtuigender 
laten zien aan gebruikers, zodat ze snel 
daarmee aan de slag willen gaan. 
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 Excel voor Financials

Ontdek tijdens deze tweedaagse Excel financial training eenvoudige 
mogelijkheden die je direct voordeel opleveren. Win tijd, verbeter je analyses, 
presenteer effectiever en voorkom verrassingen. Excelleer met Excel en 
zorg dat Excel voor jou als financieel manager, accountant of controller geen 
geheimen meer heeft.

De voordelen
•  Grote tijdsbesparing: boek direct forse tijdwinst. Je werkt tot 50% sneller 
•  Effectieve presentaties: presenteer je analyses doeltreffend 
•  Minder fouten: voorkom verrassingen. Excel heeft voor jou geen 

geheimen meer
•  Betere spreadsheets: los knelpunten op in je eigen spreadsheets, samen 

met de docent
•  Sterkere analyses: maak gebruik van handige tools. Haal meer informatie 

uit jouw gegevens 

Periode: Investering:

2 dagen 1495 euro

Onderwerpen
• Structuur aanbrengen in een gegevensbestand 
• Financiële functies en gegevensanalyse 
• Sneller werken met macro’s en VBA-codes 
• Eigen functies bouwen 
• What if-analyse en invoegmacro’s/add-ins 
• Rapportage en presentatie van gegevens

 Power BI voor Financials

Met de komst van big data zijn gegevens uit verschillende bronnen beschikbaar 
voor verwerking, analyse en presentatie. Power BI is, als verlengstuk van de 
moderne versie van Excel, een handige tool om data toegankelijk te maken. 
Steeds meer ondernemingen zetten dit in als Business Intelligence Tool. Deze 
training behandelt de onderwerpen vanuit de financial zonder al te technisch te 
worden. Ga zelf hands-on aan de slag met Power BI.

De voordelen
• Ontsluit eenvoudig data uit meerdere bronnen 
• Vergroot je inzicht in je data 
• Krijg Power BI simpel en toepasbaar uitgelegd 
• Verbeter je Power BI kennis in één dag 
• Ontdek nieuwe mogelijkheden

Periode: Investering:

1 dag 995 euro

Onderwerpen
• Power BI in vogelvlucht 
• Gegevens importeren uit verschillende bronnen 
• Transformeren met de Query Editor 
• Uitwerken voorbeeld opdrachten 
• Maken van een datamodel 
•  Analyseren van gegevens voor verschillende 

perioden 
• Bouwen van dynamisch dashboard

 Power BI voor Finance Professionals (online) 

Vergroot jouw expertise op het gebied van Power BI met de 4-delige 
webinarreeks. Ontdek hoe je interactieve analyses en dashboards maakt die 
leiden tot betere beslissingen. De individuele webinars in de reeks zijn ook 
los te volgen.

De voordelen
• Ontsluit eenvoudig data uit meerdere bronnen
• Vergroot je inzicht in jouw data
• Krijg Power BI simpel en toepasbaar uitgelegd
• Verbeter je Power BI kennis in een reeks van 4 webinars
• Ontdek nieuwe mogelijkheden

Periode: Investering:

4 webinars
van ca. 2 uur

249 euro

Onderwerpen (dit zijn tevens de onderwerpen 
van de vier individuele webinars) 
• Verzamelen en transformeren (Power Query)
• Modelleren en berekenen (DAX)
• Rapporteren en visualiseren
• Analyseren

BRON: SPRINGEST.NL 

BEOORDEELD MET

9.0
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 Effectief Forecasten 

Zoek jij naar handvatten om een integraal planningsproces op te zetten dat 
jouw budgetten en forecasting sneller, lichter en betrouwbaarder maakt? 
Ontdek het belang van S&OP/IBP als integraal planningsproces tijdens de 
eendaagse cursus Effectief Forecasten.

De voordelen
• Richt het budgetteringsproces optimaal in 
•  Weet of je moet kiezen voor rolling forecasting of een forecast tot 

jaareinde 
• Link forecasting en budgettering aan de bedrijfsstrategie
•  Leer welke rol de financieel manager, controller en andere medewerkers 

bij planning spelen 
• Ontdek wanneer je een statistical forecasting kunt toepassen 

Periode: Investering:

1 dag 995 euro

Onderwerpen
• De uitdagingen rondom budgettering 
• Best practices in budgettering bij bedrijven 
• Forecasting in relatie tot budgettering 
•  Keuze voor en implementatie van rolling 

forecasting 
• Inrichting van forecastingcyclus 
• ICT selectie & implementatie 
• Koppeling forecasting en operationele planning 
• Selectie van key drivers in planningprocessen 
• Toegevoegde waarde van statistische   
 forecasting

 Effectieve Rapportages

Voorkom dat verkeerde of onvolledige informatie gerapporteerd wordt en 
verbeter rapportages met heldere vuistregels. Volg de eendaagse training 
Effectieve Rapportages en en optimaliseer direct de impact van jouw 
managementinformatie.

De voordelen
• Ga naar huis met je eigen aangepaste rapportage 
• Verbeter de inhoud van je rapportages met heldere vuistregels 
• Maak het verschil door de juiste visualisatie en lay-out 
• Verzilver eindelijk de in rapportages geïnvesteerde energie 

Periode: Investering:

1 dag 895 euro

Onderwerpen
• Managementrapportages in vogelvlucht 
• Het verhaal achter ineffectieve rapportages 
•  Verbeter de inhoudelijke kwaliteit van 

rapportages 
•  Het belang van de lay-out en visualisatie van 

rapportages 
• Hoe zet je effectief het rapport in bij overleg? 
• 5 stappen naar effectief rapporteren (2 cases)

 Interactieve Dashboards met Excel

Ben je in staat om adequate beslissingen te nemen op basis van de 
belangrijkste business drivers? Beschik je over interactieve dashboards 
waarmee je realtime een visueel overzicht van alle relevante 
businessaspecten hebt? Ontvang alle ingrediënten voor een robuust 
dashboard en professionaliseer jouw presentaties door middel van visuele 
effecten en besturingselementen. 
 
 De voordelen
• Visualiseer alle KPI's in één overzicht 
•  Realiseer een realtime visueel overzicht van alle relevante 

businessaspecten 
•  Overtuig je collega's met de belangrijkste business drivers in één pagina 
•  Professionaliseer je presentaties door middel van visuele effecten en 

besturingselementen 
• Maak onderscheid tussen goede en inefficiënte dashboardmodellen 

Periode: Investering:

1 dag 995 euro

Onderwerpen
• Ingrediënten van een robuust dashboard 
•  Werken met intelligente tabellen – voordelen 

en valkuilen 
•  Dashboard bouwen zonder formules met 

slicers en tijdlijn 
• Gegevens opzoeken en sommeren 
•  Visualisaties met sparklines en voorwaardelijke 

opmaak 
• Meters en bijzondere grafieken
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Finance & IT

  BI voor Financials

 Big Data & Analytics voor Financials 
 BI Finance & IT

 Webinar reeks Power 

 Power BI voor Financials  Power BI voor Finance Professionals (online)

 Effectieve Liquiditeitsprognoses met Excel

Wil jij je resultaten professioneel presenteren in een dynamische rapportage 
met bijbehorende grafieken? Benut Excel’s potentieel volledig en bouw in één 
dag een professioneel cashflow-forecastmodel.

De voordelen
• Maak een professioneel cashflowforecastmodel in Excel 
• Boek forse tijdswinst 
• Ontvang een uitgewerkt rekenmodel 
• Ontwikkel dynamische rapportages 
•  Maak efficiëntere rapportages, prognoses, budgetten, investeringen en 

jaarrekeningen 

Periode: Investering:

1 dag 995 euro

Onderwerpen
• Cashflowbepaling: opzet van het rekenmodel 
• Identificatie en beheer van inputvariabelen 
• Verwerken van leningen en kredietlimiet 
•  Betalings- en ontvangsttermijnen 
•  Inbedden van actuele cijfers Impact op balans 

en resultatenrekening 
• Dynamische rapportage 
• Uitvoeren van gevoeligheidsanalyses

 Leergang Reporting

Steek je veel tijd in het produceren en lezen van rapportages, budgetteren 
en forecasten? Volg dan de Leergang Reporting. In 3 dagen leer je effectiever 
rapporteren, sneller en beter forecasten en budgetteren en neem je adequate 
beslissingen op basis van de belangrijkste business drivers.

De voordelen
• Verbeter de inhoud van je rapportages met heldere vuistregels
• Presenteer je analyses doeltreffend
• Maak een professioneel cashflowforecastmodel in Excel
• Ontwikkel dynamische rapportages
• Realiseer een realtime visueel overzicht van alle relevante    
 businessaspecten
• Een pakketvoordeel van ruim 27%

Periode: Investering:

3 dagen 2695 euro

Onderwerpen
• Ga naar huis met je eigen aangepaste   
 rapportage
• Verbeter de inhoud van je rapportages met  
 heldere vuistregels
• Visualiseer alle KPI's in één overzicht
• Maak onderscheid tussen goede en   
 inefficiënte dashboardmodellen
• Richt een integraal planningsproces in
• Link forecasting en budgettering aan de   
 bedrijfsstrategie

 Leergang Excel

Als financial werk je iedere dag met Excel. Wil je dit slimmer en sneller 
kunnen toepassen? Volg dan de Leergang Excel en word in slechts 4 
dagen Excel-expert. De leergang bestaat uit de essentiële trainingen Excel 
voor Financials, Effectieve liquiditeitsprognoses met Excel en Interactieve 
Dashboards met Excel.

De voordelen
• Boek direct forse tijdwinst. Je werkt tot 50% sneller
• Presenteer je analyses doeltreffend
• Maak een professioneel cashflowforecastmodel in Excel
• Ontwikkel dynamische rapportages
• Visualiseer alle KPI's in één overzicht
• Realiseer een realtime visueel overzicht van alle relevante    
 businessaspecten
• Een pakketvoordeel van ruim 23%

Periode: Investering:

4 dagen 3295 euro

Onderwerpen
• Alle nieuwe functies in Excel 2013 én 2016
• Structuur aanbrengen in een gegevensbestand
• Financiële functies en gegevensanalyse
• Rapportage, presentatie en beheer van gegevens
• Dynamische rapportage met week- en   
 maandinzicht
• Uitvoeren van gevoeligheidsanalyses
• Eigenschappen en ingrediënten van een   
 robuust dashboard
• Werken met intelligente tabellen – voordelen  
 en valkuilen
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Waar in Nederland wordt blockchain al met succes 
op grote schaal toegepast?

Blockchain en de routes naar 
verdienmodellen

Het begrip ‘blockchain’ is inmid-
dels wel bekend, maar er 
blijken nog steeds testfases 
nodig te zijn om uit te wijzen 

of er winst uit de benutting te halen valt. 
Daarmee is het consortium Deliver voor 
de containersector bezig. De testfasen 
van dit blockchain-platform van het 
Havenbedrijf Rotterdam, ABN AMRO en 
Samsung SDS moeten na de validatie uit-
wijzen hoe winst uit Deliver behaald kan 
worden. Schattingen over de benodigde 
investeringen in de ontwikkeling van een 
blockchain die op maat gesneden is voor 
een specifieke doelgroep, lopen uiteen 
van 1.000 euro tot een paar miljoen en 
zelfs miljarden. Het is dan ook geen 
verrassing dat bedrijven en organisaties 
bedenktijd nemen voor ze in een van de 
vele aangeboden concepten investeren.

Daarmee houden veel durfals rekening 
als ze potentiële markten benaderen met 
het vooruitzicht dat investeren in een op 
een specifieke doelgroep ontwikkelende 
blockchain nut heeft en zeker noodzaak 
wordt, zo dat al niet is. Een paar van die 
aanbieders zijn TradeLens, Blockchain 
Now en Diipblockchain, dat is opgezet 

door twee oud-studenten van de Techni-
sche Universiteit Eindhoven.

Winstpotentie
Er zijn zeker blockchain-software-aan-
bieders die hun specifieke markt van 
nut en noodzaak van gebruik hebben 
weten te overtuigen en sterke partijen 
aan zich hebben weten te binden. 
TradeLens met participanten IBM en 
de Deense containerrederij Maersk, 
en Blockshipping met financiële 
steun van The Danish Maritime Fund, 
zijn daarvan voorbeelden. Onlangs 
sloot het consortium Deliver zich bij 
de rij aan van degenen die vertrou-
wen hebben in de winstpotentie van 
specifieke blockchains. De partici-
panten Havenbedrijf Rotterdam, ABN 
AMRO en Samsung SDS geloven vanaf 
het begin van hun samenwerking in 
het doel van Deliver. Samsung SDS 
marketing-manager Eric-Jan Iding zegt 
daarover: “Het doel is het frictieloos 
toegang verlenen tot geverifieerde en 
vertrouwde data aan alle spelers in 
de fysieke en financiële supply-chain. 
Dit is wat de blockchain-technologie 
toevoegt aan Deliver.”

Intussen heeft het Havenbedrijf Rotter-
dam samen met verladers de applica-
tie Boxinsider ontwikkeld. Daarmee 
kunnen verladers en expediteurs op 
elk moment zien waar hun containers 
zich bevinden in de haven en verder 
in het achterland. Vooralsnog haalden 
verladers en expediteurs zelf de infor-
matie over hun containers door diverse 
online-bronnen te raadplegen. De op 2 
oktober jongstleden gelanceerde appli-
catie moet het efficiëntere en gebrui-
kersvriendelijke alternatief worden. Het 
valt nog te bezien of dat werkelijk zo 
is. Het is technisch wel mogelijk om de 
applicatie aan Deliver te koppelen.

Nut
Vooral het conservatieve deel van het 
maritieme cluster moet nog overtuigd 
worden dat blockchain-toepassingen 
van nut kunnen zijn voor de eigen ope-
rationele activiteiten. Axoft IT Business 
Development-directeur Wim Milder zegt 
dat het delen van gegevens de vraag 
opwerpt wie de eigenaar is van de data 
en de verdenking dat ‘iedereen er geld 
van kan maken’: “Die gedachte speelt 
misschien bij de Kodak, lees ‘ouderwet-

Door de redactie
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se’ bedrijven, maar ook zij hebben te 
maken met een wereld in verandering 
waar heel veel gebeurt. Banken hebben 
bijvoorbeeld nog steeds een ouderwet-
se manier van data-uitwisseling, maar 
ook zij zullen mee moeten gaan met de 
veranderingen in de wereld. Daarin kun 
je al kleine blockchains opzetten en die 
later aan anderen verknopen. De keuze 
daarvoor is afhankelijk van de manier 
hoe de business-case in elkaar steekt 
en in de complexiteit die in de vereiste 
randvoorwaarden kan zitten.”

Blockshipping A/S partner en business-
ontwikkelaar André van der Zwaan 
vindt het veelbelovend dat banken 
bezig zijn de mogelijkheden van block-
chains te onderzoeken. De participatie 
in het Deliver-platform is daarvan een 
voorbeeld. Van der Zwaan constateert 
desondanks twee lijnen als het om ac-
ceptatie en mogelijke participatie in een 
blockchain gaat: er is een een afwach-
tende houding in de maritieme markt, 
want ‘het is nieuw’ en als tweede moet 
niet de techniek van blockchain een 
issue zijn, maar moet het duidelijk zijn 
welk business-proces geleverd wordt in 
de logistieke keten. Dat business-pro-
ces en dus het business-model spelen 
ook mee als we het over de kosten en 
het rendement van deelnemen in een 
blockchain hebben.

Transparantie
Met blockchain kan er transparantie 
ontstaan in de status van containers, 
financiële transacties en andere acti-
viteiten in de logistieke keten. Deze 
transparantie is niet een volledig inzicht 
in de data door iedereen, maar alleen 
de status die voor de volgende hande-
ling nodig is. Dat hierdoor veel handma-
tig werk zal wegvallen, is evident.

Elke partij die met blockchain begint 
moet, zoals bij elk IT-project, een duide-
lijk doel voor ogen hebben en in staat 

om informatie door de gehele logistieke 
of financiële keten aan elkaar te sluiten. 
Daarmee zijn forse investeringen in tijd 
en geld gemoeid.
De business-ontwikkelaar weet dat uit 
eigen praktijkervaring. Hij ontwikkelt 
samen met het Deense Blockshipping 
het specifieke blockchain-platform 
Global Shared Container Platform 
(GSCP) op basis van wat Blockship-
ping de containersector al via dit open 
platform aanbiedt. Het is opgezet voor 
containerrederijen, terminal-operators, 
cargadoors en expediteurs en andere 
betrokkenen in voor- en natransport. 
Het vernieuwende element in GSCP is 
volgens Van der Zwaan dat deze block-
chain onafhankelijk van de eindgebrui-
ker werkt. Het speciale platform zou de 
oplossing zijn voor verdere kostenbe-
sparingen en efficiencystroomlijning in 
de organisatie, waar eerdere pogingen 
weinig resultaat hadden.

Douane
De douane meldt dat ze telkens de weg 
zoekt om haar strategische doelstel-
lingen te bereiken en dat data-uitwisse-
ling daarbij een belangrijk hulpmiddel 
is: vooral bij douane-inspecties. De 
Nederlandse organisatie maakt deel 
uit van het IT-innovatiesamenwer-
kingsverband van veertien EU-doua-
ne-organisaties in het zogenoemde 
H2020-netwerkproject PEN-CP. Ze 
gaan binnen dat samenwerkingsver-
band proefprojecten uitvoeren voor 
IT-innovaties die toepasbaar kunnen 
zijn bij douane-inspecties. De veertien 
douane-organisaties kijken daarbij ook 
naar blockchain-toepassingen, naast 
de al ingevoerde data-analytics en 
container-scanning-technieken.

Verder noemt de douane de CORE- en 
Casandra-projecten als voorbeelden 
van onderzoek naar de toepasbaarheid 
van geavanceerde data-uitwisseling. Ze 
was samen met de TU Delft, container-

rederij Maersk en IBM betrokken bij 
het CORE-project, dat uitmondde in 
het Global Trade Digitization-platform 
(GTD). De betrokkenen claimen dat dit 
platform het eerste wereldwijde block-
chain-platform is voor de uitwisseling 
van logistieke data en documenten. Het 
is een open-source-platform dat dus 
ook door de concurrentie kan worden 
gebruikt. Deze blockchain-vorm blijkt 
in de praktijk meer business voor alle 
partijen te genereren dan gedacht.

Pipelines
Hiermee zijn onderzoek en ontwikke-
ling van blockchain-toepassingen niet 
afgerond. Vanuit de TU Delft klinkt de 
aanbeveling om de volgende stap-
pen te nemen: om te beginnen door 
automatisering van data-analytics van 
de data in zogenoemde data-pipelines 
om verdachte goederen nog sneller te 
kunnen identificeren. De eerste stap 
daartoe is gezet in het relatief nieuwe 
H2020-project Profile met als doel op-
onthoud door douanegrenscontrole tot 
een minimum te beperken.

Zoveel is duidelijk over nut en noodzaak 
van gebruik van geavanceerde toepas-
singen van data-uitwisseling-technieken 
in alle schakels van de logistieke keten. 
TU Delft hoogleraar informatie en 
communicatie-technologie Yao-Hua 
Tan sprak onlangs de verwachting uit 
dat het aantal douane-aangiften vanuit 
Schiphol en de Rotterdamse haven bin-
nen nu en vijf jaar van 160 miljoen naar 
500 miljoen stijgt. Deze stijging komt 
door de enorme groei van e-commerce 
en de aanstaande Brexit. “Deze enorme 
toename vraagt om slimme manieren 
van werken om efficiënte risicoanalyse 
te waarborgen en kosten te besparen 
bij verwerking van de douane-import-
aangifte,” aldus de hoogleraar. “Digi-
talisering en samenwerking tussen 
douane-organisaties en de vervoerske-
ten zijn hierbij van groot belang.” 
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 BI voor Financials

Wil je een actievere rol gaan spelen in Business Intelligence (BI) en 
analyticsprojecten? Tijdens de eendaagse introductietraining BI ontdek je wat 
BI voor jouw financiële organisatie kan betekenen. Zo overtuig je straks de 
directie op basis van feiten en een onderbouwde BI businesscase.

De voordelen
• Begrijp de power van BI; haal alles uit de informatie die je in huis hebt 
• Word een volwaardige gesprekspartner voor BI- en IT-specialisten 
•  Implementeer BI effectief, efficiënt en overtuigend in jouw planning-

encontrolcycli 
• Overtuig je directie op basis van feiten en een BI businesscase 
•  Lever financiële rapportages en analyses die zichtbaar toegevoegde 

waarde hebben

Periode: Investering:

1 dag 895 euro

Onderwerpen
• Wat is Business Intelligence? 
• Toepassingen voor BI binnen finance 
• Inrichting van en technieken voor BI 
•  Gastspreker Jeroen Frenken, Manager 

BI Competency Center Schiphol Group 
Organiseren van BI 

• Een businesscase voor BI

 Big Data & Analytics voor Financials

Ontdek hoe jij en je onderneming van Big Data profiteren tijdens de training 
Big Data & Analytics. Met de praktische tools en inzichten optimaliseer je 
direct de kwaliteit van je rapportages en adviezen. Zo verlaag je direct kosten 
en spot je kansen. Na de training stippel je een gedegen Big Data strategie 
uit, richt je een Big Data gedreven beslissingsproces in en weet je wat je met 
je eigen (Big) Data kunt om het succes van jouw organisatie te vergroten. 

De voordelen
• Doorgrond Big Data & Analytics en pas de juiste middelen succesvol toe 
• Maximaliseer het gebruik van interne en externe data 
• Voorkom te veel focus op één ingrediënt (zoals technologie) 
• Optimaliseer performance op basis van relevante inzichten 
• Overtuig je collega's via bewezen praktische Big Data toepassingen 

Periode: Investering:

3 dagen 2295 euro

Onderwerpen
•  Wat is Big Data en Data Analytics? 
•  Welke mensen heb je nodig om met Big Data 

aan de slag te gaan? 
•  Welke technologie is nodig om gestelde 

doelen te bereiken? 
•  Welke data is beschikbaar en hoe pas je deze 

optimaal toe? 
•  Hoe kom je van een goed idee tot praktische 

toepassingen? 

 Power BI voor Financials

Met de komst van big data zijn gegevens uit verschillende bronnen beschikbaar 
voor verwerking, analyse en presentatie. Power BI is, als verlengstuk van de 
moderne versie van Excel, een handige tool om data toegankelijk te maken. 
Steeds meer ondernemingen zetten dit in als Business Intelligence Tool. Deze 
training behandelt de onderwerpen vanuit de financial zonder al te technisch te 
worden. Ga zelf hands-on aan de slag met Power BI.

De voordelen
• Ontsluit eenvoudig data uit meerdere bronnen 
• Vergroot je inzicht in je data 
• Krijg Power BI simpel en toepasbaar uitgelegd 
• Verbeter je Power BI kennis in één dag 
• Ontdek nieuwe mogelijkhedenn

Periode: Investering:

1 dag 995 euro

Onderwerpen
• Power BI in vogelvlucht 
• Gegevens importeren uit verschillende bronnen 
• Transformeren met de Query Editor 
• Uitwerken voorbeeld opdrachten 
• Maken van een datamodel 
•  Analyseren van gegevens voor verschillende 

perioden 
• Bouwen van dynamisch dashboard
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 Finance & IT

Te veel IT-projecten stellen teleur. Volg de masterclass Finance & IT, voorkom 
veelgemaakte fouten en maak direct het verschil. Ontdek hoe je als financial 
betere keuzes maakt, het rendement verhoogt, kansloze projecten tijdig 
stopt en snel kunt ingrijpen waar nodig. Beschik over essentiële IT-kennis en 
basisbegrippen die iedere financial paraat moet hebben. 

De voordelen
• Behoor tot de 30% die wél rendement haalt uit IT-investeringen 
• Voorkom IT-projecten die gedoemd zijn te mislukken 
• Benut commerciële kansen door betere business-IT alignment 
•  Beheers IT-jargon en wees een volwaardige gesprekspartner voor 
 IT-collega’s 
•  Maak gedegen financiële analyses die jouw directie vertrouwt en 
 serieus neemt 

Periode: Investering:

1 dag 895 euro

Onderwerpen
• Introductie van het IT Management Huis 
• De infrastructuur van IT 
• De applicaties binnen een organisatie 
•  De disciplines om een IT-omgeving te managen 
• IT-projecten binnen een onderneming 
•  Het management, de strategie en organisatie 

van een IT-domein 
•  Onderweg naar morgen (ontwikkelingen en 

implementatie)

 Power BI voor Finance Professionals (online) 

Vergroot jouw expertise op het gebied van Power BI met de 4-delige 
webinarreeks. Ontdek hoe je interactieve analyses en dashboards maakt die 
leiden tot betere beslissingen. De individuele webinars in de reeks zijn ook 
los te volgen.

De voordelen
• Ontsluit eenvoudig data uit meerdere bronnen
• Vergroot je inzicht in jouw data
• Krijg Power BI simpel en toepasbaar uitgelegd
• Verbeter je Power BI kennis in een reeks van 4 webinars
• Ontdek nieuwe mogelijkheden

Periode: Investering:

4 webinars
van ca. 2 uur

249 euro

Onderwerpen (dit zijn tevens de onderwerpen 
van de vier individuele webinars) 
• Verzamelen en transformeren (Power Query)
• Modelleren en berekenen (DAX)
• Rapporteren en visualiseren
• Analyseren
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Tip: cursisten van Alex van Groningen melden zich kosteloos aan voor de FM Club. Volg een cursus via AlexvanGroningen.nl.

WORD LID VAN DE FM CLUB EN PROFITEER VAN ALLE PRIVILEGES:

• Ontvang CFO Magazine, hét magazine voor de moderne finance professional 

• Bezoek (online) FM Club Masterclasses over actuele financiële onderwerpen 

• Ontmoet vakgenoten en laat je inspireren tijdens netwerkborrels van de FM Club 

• Verzeker je van deelname aan de belangrijkste jaarcongressen voor financials 
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Meld je vandaag nog aan via FMClub.nl
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   GROTER NETWERK
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 IFRS Essentials

Doorgrond de belangrijkste hoofdlijnen van IFRS. Ontdek de impact van 
IFRS en de gevolgen voor jouw organisatie. In deze cursus leer je IFRS tegen 
minimale kosten te implementeren en te gebruiken in het voordeel van jouw 
bedrijf. Ook kan je jaarrekeningen volgens IFRS-standaarden begrijpen en 
afzetten tegen je huidige en nationale verslaggeving.

Deze cursus maakt ook deel uit van de tweedaagse cursus IFRS Essentials & 
IFRS Advanced.

De voordelen
• Doorgrond de invloed van IFRS op je balans en winst- en verliesrekening
• Ontdek de verschillen tussen Dutch Gaap en IFRS
• Voldoe aan de wensen of zelfs eisen die zakenpartners 
 en/of banken stellen
• Ontvang een schat aan praktische informatie en rekenmodellen
• Inventariseer de impact van IFRS en vertaal direct naar acties

Periode: Investering:

1 dag 995 euro

Onderwerpen
• IFRS in vogelvlucht
• 80% blijft hetzelfde, 20% is nieuw
• IFRS for Private Entities
• IFRS in het MKB
• IFRS in het grootbedrijf
• Praktijkvoorbeelden en casussen

 IFRS Advanced

Ontvang in-depth kennis over drie standaarden van IFRS met de grootste 
impact op de day-to-daybusiness sinds tijden: opbrengstverantwoording 
(IFRS 15),  Leasing (IFRS 16) en de nieuwste standaard Verzekeringscontracten 
(IFRS17). Beide met strikte deadlines binnen IFRS doorgevoerd. Weet jij exact 
wat de gevolgen zijn van deze drie standaarden op jouw verslaglegging en 
balans?

Deze cursus maakt ook deel uit van de tweedaagse cursus IFRS Essentials & 
IFRS Advanced.

De voordelen
• Inventariseer de impact van IFRS en vertaal direct naar acties
• Ontdek de verschillen tussen Dutch Gaap en IFRS
• Voldoe aan de wensen en eisen die zakenpartners en/of banken stellen
• Ontvang een schat aan praktische informatie
• Doorgrond de invloed van IFRS op jouw balans. winst- en verliesrekening  
 en kasstroomoverzicht

Periode: Investering:

1 dag 995 euro

Onderwerpen
• IFRS 15: Revenue recognition (deadline 
 1 januari 2018)
• IFRS 16: Leases (deadline 1 januari 2019)
• IFRS 17: Verzekeringscontracten (ingangsdatum  
 1 januari 2021)
• Andere wijzigingen (waaronder IFRS 9)
• Praktijkchecklists
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 US GAAP Expert

Waar de meeste trainingen zich focussen op de verschillen tussen Local/
Dutch GAAP en US GAAP gaan we in de training US GAAP Expert veel verder 
dan een vrijblijvende vergelijking van standaarden. Je krijgt inzicht in alle 
aspecten van de Amerikaanse rapportage waarbij zowel de FASB-regels als 
de SEC-Forms en regels uit de doeken worden gedaan. Veel belangrijker nog: 
Je leert er écht mee werken.

De voordelen
• Krijg inzicht in alle aspecten van de Amerikaanse rapportage 
•  Bereid je voor om in de Verenigde Staten aan de slag te gaan met 
 deze materie 
• Deel je kennis en ervaring met vakgenoten 
• Toets je US GAAP-kennis met 20 multiplechoicevragen 
• Ontvang een waardevol US GAAP Expert certificaat 

Periode: Investering:

3 dagen 2295 euro

Onderwerpen
• Financial Statements: The Basics, Assets 
•  Balance Sheet: Equity, Liabilities and 

Contingencies, Profit and Loss 
• Special Topics US GAAP

 Grip op Compliance / Corporate Governance

Topdocenten Vincent Wanders en Annelies Hogenbirk onthullen hoe je kan 
voldoen aan de groeiende regeldrift in Nederland, zonder dat dit ten koste 
gaat van groei en winstgevendheid en torenhoge boetes oplevert.

De voordelen
• Voorkom (dreigende) boetes van toezichthouders door tijdig bij te sturen
• Presenteer jezelf als gesprekspartner en houd stakeholders tevreden
• Ga op een pragmatische manier om met externe en interne normering
•  Gebruik praktische inzichten om meer grip op je organisatie te krijgen en 

te houden

Periode: Investering:

1 dag 895 euro

Onderwerpen
• Van 'verklaren' naar 'bewijzen'
•  Ontwikkeling corporate governance en 

compliance
• Het agencymodel en het stakeholdersmodel
• Aandeelhouder en hun rechten
•  De verankering van compliance bij executives 

en non-executives
•  Compliance als strategisch instrument (en 

onderdeel van het verdienmodel)

BRON: SPRINGEST.NL 

BEOORDEELD MET

8.8
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Omdat belastingen allesbehalve neutraal en 
transparant worden geheven, is het stelsel 
nodeloos gecompliceerd.

Bas Jacobs (EUR): Het Nederlandse 
belastingstelsel kan veel beter

Onlangs verscheen de 
bundel Ontwerp voor een 
Beter Belastingstelsel, 
samengesteld door de 

economen Bas Jacobs en Sijbren 
Cnossen. Dat het Nederlandse 
belastingstelsel veel beter kan, blijkt 
zonder meer uit het boek. Maar of 
de voorstellen ook zullen worden 
doorgevoerd? Jacobs: “Ik hoop op 
meer politieke overeenstemming op 
hoofdlijnen waar het belastingstelsel op 
termijn naartoe zou moeten.”

ʻDe beste in zijn vak ,̓ oordeelden 
vakgenoten in 2013 over de econoom 
Bas Jacobs volgens het blad Vrij 
Nederland. Destijds was Jacobs 
zeer nadrukkelijk aanwezig in de 
media, om zijn licht te laten schijnen 
op de eurocrisis, om zich tegen de 
bezuinigingen van het kabinet te keren, 
om aan te dringen op hervorming 
van het pensioenstelsel - kortom, 
ʻom maatschappelijk betrokken te 
zijnʼ en ʻom invloed uit te oefenen op 
het nationale beleid en mijn stem te 
verheffen in het publieke debat ,̓ zoals 
hij het destijds uitdrukte. Voor de 
oppervlakkige waarnemer leek Jacobs 
wellicht iemand die overal wel verstand 
van had en daarover maar al te graag 
zijn opinie gaf.

“Maar dat zou een misverstand zijn”, 
verzekert Jacobs (46, hoogleraar 

economie en overheidsfinanciën aan de 
Erasmus Universiteit Rotterdam). “Van 
accountancy weet ik bijvoorbeeld vrijwel 
niets. Mijn deskundigheid ligt toch echt 
op het terrein van de openbare financiën 
en een beetje macro-economie.”

Akkoord: Jacobs is geen allesweter. 
Maar zijn vakgebied is zeer breed, en 
zijn kennis bestrijkt ook het Nederlandse 
belastingstelsel. En juist daarover heeft 
Jacobs talrijke interessante ideeën 
voor accountants en fiscaal adviseurs. 
De lezer kan die tot zich nemen in de 
onlangs verschenen bundel Ontwerp 
voor een Beter Belastingstelsel, 
samengesteld door Jacobs en fiscaal 
econoom Sijbren Cnossen.

Jacobs en Cnossen hebben ook 
meegeschreven aan het boek, samen 
met 27 andere vooraanstaande 
economen die zijn ingegaan op hun 
uitnodiging om voorstellen te doen hoe 
het Nederlandse belastingstelsel kan 
worden verbeterd. Dat wil zeggen: “De 
voorstellen houden de belastingdruk 
constant en zijn niet bedoeld om 
meer inkomen te herverdelen of 
overheidspaternalisme te vergroten”, 
zoals Jacobs en Cnossen het uitdrukken 
in het eerste hoofdstuk van hun boek. 
“Dat zijn vragen waar niet economen 
maar de politiek over hoort te beslissen.”

Dat het Nederlandse belastingstelsel 

veel beter kan, is wat de auteurs betreft 
duidelijk. “Allerlei economisch nuttige 
beslissingen van mensen en bedrijven 
worden door belastingheffing verstoord 
en dat geeft welvaartsverliezen. En 
omdat belastingen allesbehalve neutraal 
en transparant worden geheven, is het 
stelsel nodeloos gecompliceerd, wordt 
belastingontwijking aangemoedigd en 
zijn de uitvoerings- en nalevingskosten 
hoog”, schrijven Jacobs en Cnossen. 
Jacobs heeft ooit uitgerekend dat het 
welvaartsverlies van een euro extra 
belastingopbrengst in Nederland 
zo’n veertig à vijftig cent bedraagt. En 
over alle geheven euro’s bedraagt dit 
ruwweg tien cent per geheven euro. 
Daar liggen grote mogelijkheden tot 
verbeteringen. In Ontwerp voor een 
Beter Belastingstelsel - een ware ʻtour 
de forceʼ - worden deze stuk voor stuk 
besproken.

Uitdaging voor Nederland
Het is niet goed mogelijk om Ontwerp 
voor een Beter Belastingstelsel in een 
prettig leesbaar artikel samen te vatten - 
daarvoor is het te rijk en veelomvattend 
- maar een enkel punt eruit lichten kan 
wel. Aan Jacobs de keuze: wat vindt 
hij zelf het belangrijkste voorstel uit het 
boek? “Als je het me met de mes op keel 
vraagt, is de grootste uitdaging voor 
Nederland om te komen tot een uniform, 
symmetrisch, neutraal en efficiënt stelsel 
van belastingen op kapitaalinkomens. 

Door Jan Bletz. Hij is een ervaren journalist met veel kennis 
van financiën en ICT.  Naast AccountantWeek schrijft hij 
onder andere voor Computable, Management Team, MenA 
en Sprout. Hij was hoofdredacteur van CFO magazine, eYe, 
Respons! en SecondSight.
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Het staat daarom ook vooraan in het 
boek.”
“Het inkomen uit sparen, beleggen, 
het eigen huis en pensioen worden nu 
heel verschillend belast - soms vlak, 
dan progressief, dan weer forfaitair, 
of op basis van soms gerealiseerd 
rendement, terwijl de belangrijkste 
vermogensbestanddelen - het eigen huis 
en het pensioen - worden gesubsidieerd 
met fiscale aftrekposten. Als we huizen 
en pensioenen net als spaargeld zouden 
belasten, zouden we jaarlijks zo’n 35 
miljard euro extra inkomsten hebben, 
bijna net zo veel als we uitgeven aan 
het hele onderwijssysteem. Er zit geen 
enkele consistentie of economische 
logica in. Erger nog, om het vermogen 
van de Nederlander grotendeels in 
stenen en pensioenfondsen zit, is 
onze economie erg kwetsbaar en 
instabiel. In de eerste plaats omdat dit 
vermogen illiquide is, en mensen er in 
nood maar moeilijk bij kunnen. In de 
tweede plaats stimuleert de fiscus met 
de hypotheekrenteaftrek het maken 
van schulden, wat als de economie naar 
beneden gaat, een extra neergaande 
beweging veroorzaakt.” Weg dus 
met de fiscale subsidies op het eigen 
woningbezit en het pensioen: “Dan 
kunnen de tarieven in Box 1 over de hele 
linie met 9 procentpunten omlaag. Het 
wordt dan aantrekkelijker om te werken, 
te scholen, te ondernemen en carrière te 
maken.”

Ook Box 2, de ʻpretboxʼ is Jacobs 
een doorn in het oog. “De directeur-
grootaandeelhouder die een beetje 
handig is, kan behoorlijk wat uit- of 
afstel van belastingen organiseren 
met allerlei fiscale trucs. Zoals zichzelf 
een laag loon uitkeren - in de regel het 
gebruikelijke loon van 45.000 euro per 
jaar - om de progressieve belasting op 
arbeidsinkomen in Box 1 te ontwijken 
en dit om te zetten in lager belaste 
dividenduitkeringen in Box 2. Beter 
is het daarom de DGA te belasten 
volgens het Noorse systeem, dat kijkt 
naar het gebruikelijke kapitaalinkomen 
in plaats van het gebruikelijke loon. Je 
kunt er dan vanuit gaan dat de DGA 

tussen de 5-10 procent rendement 
boekt op zijn aandelenvermogen - dat 
is je gebruikelijke kapitaalinkomen 
- en dat belasten met de huidige 44 
procent die hij nu totaal betaalt aan 
vennootschapsbelasting en belasting 
in Box 2 over dividenduitkeringen. Alles 
daarboven kan dan apart worden belast 
als arbeidsinkomen in Box 1. Een andere 
truc is sparen in de BV, in de wetenschap 
dat er pas een heffing in Box 3 over 
hoeft te worden betaald bij uitkering van 
het spaargeld. Wij stellen voor dat het 
rentevoordeel dat de DGA heeft gewoon 
te belasten. Dus geld laten staan mag, 
maar het wordt belast alsof je het wel had 
opgenomen.”

Uiteindelijk zou er één box moeten 
komen voor alle vormen van 
vermogen, waar inkomen uit spaargeld, 
beleggingen, eigen huis, pensioen en 
eigen onderneming allemaal tegen één 
tarief worden belast.

(Bouw)steen in de Hofvijver
Ontwerp voor een Beter Belastingstelsel 
is bedoeld als een ʻsteen in de Hofvijver 
van belastingherziening ,̓ aldus Jacobs, 
ʻeen bouwsteen, wel te verstaan .̓ Maar 
of de politiek ook dankbaar gebruik zal 
maken van deze ʻbouwsteen ,̓ hoe fraai 
deze ook is, valt te betwijfelen. 

De politieke en maatschappelijk aandacht 
is beperkt, erkent Jacobs: “De overheid 
haalt jaarlijks voor 300 miljard euro 
aan belastingen op, bijna 40 procent 
van het bruto binnenlands product. 
Maar de interesse in hoe dat gebeurt 
is gering. Er is volop aandacht voor de 
uitgavenkant: we hebben allerlei aparte 
ministeries, met eigen begrotingen waar 
uitgebreid over wordt gediscussieerd. 
De belangstelling voor de inkomstenkant 
staat daartoe in geen enkele verhouding. 
De belastingdienst moet het doen met 
één of nu twee staatssecretarissen en 
een begroting die een bijlage is bij die 
van het Ministerie van Financiën.”

Aan de andere kant is de herziening 
van het belastingstelsel een onderwerp 
dat in zoverre actueel is dat er al 

jaren over wordt gesproken of het 
belastingstelsel niet weer eens op de 
schop moet na de vorige ingrijpende 
herziening in 2001, met de invoering 
van het boxenstelsel. “Er zitten 
bovendien zoveel ongerijmdheden en 
inefficiënties en niet-neutraliteiten in 
het huidige systeem dat de urgentie 
om het ingrijpend te hervormen steeds 
groter wordt. Dat ziet de politiek ook 
in. Het wordt denk ik een belangrijk 
thema in de volgende verkiezingen. 
En ik ben overtuigd dat er een politiek 
draagvlak is voor veranderingen. En 
ik heb goede hoop dat het op termijn 
de kant op gaat die wij bepleiten. Hier 
en daar is dat nu al het geval, kijk 
naar de geleidelijke beperking van 
de hypotheekrenteaftrek. Dat het niet 
allemaal even snel zal gaan, is geen 
bezwaar. Het is zelfs goed dat de 
fiscale subsidies op het eigen huis en 
het pensioen niet van de ene dag op de 
andere worden afgeschaft: dit zou het 
vertrouwen in de politiek ondermijnen 
van mensen die hier langdurige 
verplichtingen zijn aangegaan. Andere 
zaken kunnen overigens wel direct 
worden aangepakt, zoals het vervangen 
van het gebruikelijke loon van de DGA 
door een gebruikelijk kapitaalinkomen 
of het belasten van het rentevoordeel 
bij vermogensopbouw in de BV.”

Jacobs denkt dat er best meer politieke 
overeenstemming kan worden bereikt 
over ʻde hoofdlijnen waar het op 
termijn naar toe zou moeten met 
ons belastingstelsel .̓ “Het is geen 
probleem dat de politici verschillende 
opvattingen hebben vanwege hun 
andere visie op de maatschappij en 
economie. Het grootste gevaar is dat 
die visie juist volkomen ontbreekt, 
omdat politici niet duidelijk meer weten 
waar ze voor zouden moeten staan 
en op basis van welke opvattingen ze 
politiek zouden moeten bedrijven. Dat 
leidt er maar al te vaak toe dat ze zich 
achter gevestigde belangen blijven 
verschuilen, hun stokpaardjes blijven 
berijden en geen enkele poging meer 
doen om tot een belastinghervorming 
te komen.” 
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 Beïnvloeden en Adviseren

Verbeter jouw vaardigheden op het gebied van communicatie, adviseren en 
beïnvloeden. Tijdens de driedaagse training Beïnvloeden en Adviseren krijg 
je zicht op je eigen stijl van beïnvloeden en adviseren en het effect daarvan 
op anderen. Met de praktische handvatten bereik je meer, communiceer je 
effectiever en adviseer je met meer impact. 

De voordelen
• Leer mensen beïnvloeden zonder macht 
• Vergroot je invloed 
• Zorg dat jouw adviezen niet in de kast verdwijnen 
• Adviseer met meer impact 
• Bereik met minder energie meer resultaat 

Periode: Investering:

3 dagen 2295 euro

Onderwerpen
•  Adviesmodellen, adviesrollen, entree maken 

en contracteren 
• Interveniëren op vier niveaus 
• Gedrags- en communicatiestijlen 
• Self-assessment advies en invloedgedrag 
• Intervisie met de persoonlijke businesscase 
•  Strategie en de implementatie van een 

sterkere adviesrol 
• Oefenen in de praktijk

 Werk Slimmer, niet Harder

Word je dagelijks overspoeld door een tsunami van informatie en onnodige 
onderbrekingen? Wil je slimmer omgaan met concentratie, keuzes en 
gewoontes? Ga stress en uitstelgedrag te lijf en volg de succesvolle training 
Werk Slimmer, niet Harder. Krijg direct grip op je werk en bespaar minimaal 
20% van je tijd.

De voordelen
• Voorkom ‘informatieoverload’, uitstelgedrag en stress 
• Maximaliseer je energie, concentratie en motivatie 
• Besteed drastisch minder tijd aan e-mail en afleidingen 
• Verhoog je persoonlijke productiviteit 
• Werk slimmer en sneller met handige tools, software en apps 

Periode: Investering:

2 dagen 1495 euro 

Onderwerpen
• Het CORD Productiviteits Model 
•  De 9 eigenschappen van een 
 Productiviteits Ninja™ 
• Jouw tweede brein 
• Handige apps, software en tools 
• Slimmer omgaan met e-mail 
• Loskomen van de waan van de dag 
• Overleven in het informatietijdperk

 Onderhandelen

Bij een goede onderhandeling moet je balanceren tussen het behalen 
van een doel en het behoud van de relatie. Een goede voorbereiding, 
vakinhoudelijke kennis en de juiste vaardigheden zijn cruciaal. Hoe stuur je 
een onderhandeling in jouw richting en creëer je tegelijkertijd een win-win 
situatie? In de driedaagse training Onderhandelen ontdek je alle ins-en-outs 
van onderhandelen.

De voordelen
• Ontvang alle ins en outs van onderhandelen
•  Krijg inzicht in je zwakke en sterke punten, valkuilen en het effect van 

jouw stijl op anderen 
• Ontdek hoe je met creativiteit betere resultaten bereikt 
• Stuur een onderhandelingen in jouw richting
• Doorzie dirty tricks, machtsspelletjes en psychologische trucs

Periode: Investering:

3 dagen 1995 euro

Onderwerpen
• De strategische aanpak 
• Innerlijke houding 
• Winnende tactieken 
• Onderhandelingsstijlen en beïnvloeding 
• Machtsverhoudingen 
• Complexe onderhandelingen 
• Voorkom valkuilen en fouten 
• Overwin moeilijke situaties 
• Oefenen in de praktijk

BRON: SPRINGEST.NL 

BEOORDEELD MET

8.5

BRON: SPRINGEST.NL

BEOORDEELD MET

9.7

BRON: SPRINGEST.NL 

BEOORDEELD MET

8.3
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“Vooral de juiste vragen kunnen stellen.” Theun van 
Halewijn, partner bij recruiter Heidrick & Struggles.

How to be a CFO

Door Bouko de Groot. Hij is hoofdredacteur van FM.nl en FM 
Magazine. Eerder hield hij in het Verre Oosten de vinger aan de 
pols van de internationale economie als content manager voor 
verschillende  publicaties. Hij is auteur van meerdere boeken over 
de Nederlandse geschiedenis.

Theun van Halewijn is partner bij 
Heidrick & Struggles, hij weet 
waar hij over spreekt. Met meer 
dan 50 kantoren wereldwijd en 

1.600 mensen vinden hij en zijn collega's 
elk jaar zo'n 6.000 C-level mensen 
voor het grootbedrijf, waarvan meer 
dan 10 procent CFOs, Van Halewijns 
specialisatie. Onlangs deelde hij in een 
webinar zijn expertise met leden van het 
Controllers Netwerk.

“Als je controllers vraagt waar hun 
ambitie ligt, zeggen de meeste dat ze 
CFO willen worden. Je ziet echter dat 
minder dan een kwart met die ambitie 
het ook waarmaakt. Waarom die 
discrepantie?” houdt Van Halewijn de 
groep voor.

De CFO van de toekomst
Door de jaren heen is het vak van 
CFO veranderd van een nadruk op 
accounting en controls naar het zijn van 
een strategische business partner van 
de CEO. Waar hij echter vooral naar kijkt 
is naar hoe goed iemand aansluit op het 
profiel van de CFO van de toekomst, 
de ʻholistische business leider .̓ “Dat is 
waar het grootbedrijf nu naar kijkt en ook 
kleinere bedrijven die eigendom zijn van 
private equity.” Daar is de CFO een soort 
mini-CEO: er wordt veel meer verwacht 
op het gebied van business insights, van 
commercieel, kunnen overdenken wat 
een beslissing betekent voor het bedrijf, 
en begrip hebben voor de afwegingen 
die de CEO moet maken, tussen risico en 
return bijvoorbeeld.

Theun van Halewijn
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“Het verhaal áchter de cijfers is minstens 
zo belangrijk als het verhaal van de 
cijfers zelf. Dat geldt ook voor control-
ler, maar het verschil is dat de controller 
nadenkt over hoe het komt dat die cijfers 
zo zijn, terwijl de CFO zich dan af moet 
vragen hoe het business model erachter 
eigenlijk in elkaar steekt, bijvoorbeeld 
wat voor invloed online daarop heeft. 
De CFO moet de resultaten en de cijfers 
kunnen plaatsen in een veel bredere 
context en dan kunnen nadenken over 
wat de organisatie daar nu mee gaat 
doen, waar in ieder geval naar gekeken 
moet worden.” Legt hij uit.

Executive presence & people leadership 
“Er wordt heel veel gevraagd van een 
moderne CFO. Maar ook al kan je heel 
veel hokjes aanvinken, als je niet snapt 
wat die bredere behoefte van de CFO 
is, dan is dit niet voor jou weggelegd,” 
adviseert Van Halewijn. Je hoeft niet 
álles te weten en te kunnen, maar je 
moet van alles wat weten en vooral de 
juiste vragen kunnen stellen, begrijpen 
hoe alles samenhangt en  een ʻbigger 
pictureʼ hebben.
De meeste would-be CFO-greats vallen 

af op twee onderdelen: executive pres-
ence en people leadership. “Dat is echt 
belangrijk is, wat wij noemen ʻget things 
done through others .̓ Dus niet zelf Excel 
in duiken, maar anderen dat laten doen 
en die goed aansturen,” schetst Van Ha-
lewijn. Als C-teamlid moet de CFO een 
mening durven hebben en net zo goed 
op het gaspedaal willen trappen als 
op de rem, maar dat wel goed kunnen 
timen. Goed je verhaal kunnen doen in 
het C-team dus, en met de CEO durven 
sparren. “Ook je omgang met investeer-
ders is echt heel belangrijk,” hoe je ze te 
woord staat, op hun vragen reageert, die 
ook kan wegleiden, enzovoort.

Niet iedereen heeft daarin voldoende 
ervaring. Maar “je kan heel veel leren. Ga 
bijvoorbeeld zoveel mogelijk delegeren, 
leer feedback te krijgen, en gebruik 
de extra tijd die je overhoudt om je te 
verdiepen in andere dingen in plaats van 
tot 's avonds laat in Excel te werken,” tipt 
hij. Van Halewijn benadrukt om zo veel 
mogelijk gerichte feedback te vragen 
van de mensen waarmee je werkt, om 
zo beter te worden.” Je kan heel goed 
oefenen om je verhaal scherp te krijgen.” 

En maak dan niet de veelgemaakte fout 
om te algemeen te zijn. Vraag niet “Hoe 
ging het?”, maar wees specifiek: “Kon 
ik mijn punten goed overbrengen?” en 
vraag aan verschillende mensen verschil-
lende dingen.

Walk the talk
Als CFO moet je verder gaan dan alleen 
je boodschap overbrengen. “Veel CEO's 
zeggen dat ze te weinig gechallenged 
worden. Door de continue verandering 
vandaag de dag heb veel meer denk-
kracht nodig in de boardroom. De CFO 
moet die rol kunnen spelen en pakken,” 
benadrukt Van Halewijn. Want directief 
leiderschap is echt iets van vroeger, 
zeker ook voor CEO's, weet hij.

Als CFO moet je dus de discussie 
aangaan en blijven pushen in het 
C-team, dat hoort er gewoon bij. “In een 
goed team moet je goede discussies 
kunnen hebben en in een goed 
gebalanceerd team kan de CFO nooit 
de enige zijn die op de rem trapt. CEO's 
melden dat ze gráág een sparringpartner 
willen: ze houden liever mensen in toom 
in een klein team, dan dat ze het eruit 
moeten trekken of achteraf pas horen 
hoe en wat. Daarin moet de CFO heel 
ver durven gaan, vindt hij. “Als je er echt 
in gelooft, of het nou kostenreductie, 
groei of wat ook is, en men wil echt niet 
luisteren, dan moet je de consequentie 
durven trekken en desnoods gewoon 
weggaan.” Die mentaliteit moet wel bij je 
passen. “Dus vraag jezelf: krijg er daar 
energie van?” Anders moet je het niet 
doen. 

Ook je omgang met 
investeerders is echt heel 

belangrijk
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 De Controller als Business Partner

Ben je al enkele jaren werkzaam als controller en vind je het tijd om door 
te groeien? Volg dan de 2-daagse opleiding controller als business partner. 
Ontpop jezelf als volwaardige gesprekspartner voor het management en de 
directie en ontdek hoe je een onmisbare business partner wordt.

De voordelen
• Weet beter dan ooit wat er van je verwacht wordt en welke rol daarbij past
• Krijg inzicht in hoe je als vakman beter uit de verf kan komen
•  Ontdek hoe je een betere adviseur wordt en beter samenwerkt met 

collega-managers
• Leer effectiever omgaan met je medewerkers en collega’s
•  Ontwikkel een visie op management en leidinggeven en weet welke stijl je 

het beste past

Periode: Investering:

2 dagen 1895 euro 

Onderwerpen
•  Kennismaken met de vier rollen van de 

controller: vakman, adviseur, begeleider, coach 
• Omgevingsanalyse en self-assessment
• Toepassing van rollen in je eigen situatie
•  Gastbijdrage van Controller of the Year: Roland 

van der Pouw
•  Actieplanning gericht op persoonlijke 

doelstellingen

 Overtuigend Presenteren

Twijfel je over je uitstraling naar je publiek en wil je leren presenteren 
zonder angst? Volg dan de training Overtuigend Presenteren, waarin je 
intensief wordt begeleid door zowel een trainer als een individuele coach. 
Iedere trainingsdag heeft vele oefenmomenten die maken dat je met meer 
zelfvertrouwen voor je publiek staat. Zo maak je een onvergetelijke indruk 
tijdens jouw presentaties.

De voordelen
• Houd je publiek geboeid en betrokken van begin tot einde
• Haal meer zekerheid uit jezelf en straal dat ook uit
• Overtuig iedereen zowel met de inhoud als jouw non-verbale uitstraling
• Stem je presentatie inhoudelijk af op de doelgroep
• Integreer hulpmiddelen (PowerPoint, flip-over of whiteboard)
• Ga moeiteloos om met kritische vragen of weerstand uit het publiek

Periode: Investering:

3 dagen 2495 euro 

Onderwerpen
• Omgaan met spanning
• Non-verbale communicatie
• Taal en stemgebruik
• Structuur en voorbereiding
• Overtuigingskracht
• Hulpmiddelen
• Interactie en omgaan met lastige vragen
• Opnamecapaciteit en geheugencurve
• Spreken achter een katheder

 Effectief Leiderschap

Geef je leiding aan een team van professionals? Wil je de juiste besluiten 
nemen en de resultaten van je team verbeteren? Volg dan de vierdaagse 
training Effectief Leiderschap en inspireer écht jouw mensen, communiceer 
helder en creëer optimale samenwerking.

De voordelen
•  Krijg inzicht en tools om jouw effectiviteit naar een hoger niveau te brengen
• Vergroot je gezag en ‘leadership presence’
•  Doorzie de systeemdynamiek van jouw team en weet waar wel/niet en hoe 

te interveniëren
•  Krijg inzicht, mindset en skills om het beste uit mensen naar boven te halen

Periode: Investering:

4 dagen 2995 euro

Onderwerpen
• Jouw visie als leidinggevende
• Gezag en macht
• Team- en organisatiedynamiek
• Political Intelligence
• De 5 pijlers van effectief teamwork
• Cultuur(verandering) in team en organisatie
• Van ‘managing conflict’ naar ‘mining for conflict’
• Constructief omgaan met emoties
• Leadership presence

BRON: SPRINGEST.NL 

BEOORDEELD MET

9.2

BRON: SPRINGEST.NL

BEOORDEELD MET

9.3

BRON: SPRINGEST.NL 

BEOORDEELD MET
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 Commissarissen en Toezichthouders

Goed toezicht is belangrijk. De governance veranderingen volgen elkaar 
snel op en als (toekomstig) bestuurder of toezichthouder moet je goed 
weten wat er van je verwacht wordt. Ontdek in deze praktijktraining wat de 
rol is van een commissaris, wat de verantwoordelijkheden zijn en hoe de 
dynamiek is in de boardroom.

De voordelen
• Ga met goed begrip van de rol en verantwoordelijkheden aan de slag
•  Maak het verschil door de juiste vragen te stellen en van toegevoegde 

waarde te zijn
•  Verbeter je kennis van good governance en geldende wet- en regelgeving
•  Raak geïnspireerd om je expertise te delen en bij te dragen aan 

ontwikkeling en groei
•  Verzilver eindelijk je ambities en stap goed voorbereid in een 

toezichthoudende rol

Periode: Investering:

2 dagen 1895 euro

Onderwerpen
• Wat is goed toezicht? Wat is nieuw toezicht?
•  Nieuw in de boardroom, profielen, kiezen, 

voorbereiden en toetreden
•  De wet, de reglementen, de samenwerking en 

de mores
•  Praktisch onboarden en snel effectief kunnen zijn 

als toezichthouder
•  Dynamics, in actie zijn of actief zijn en 

rolverdeling
• Het Socratische gesprek voeren in de boardroom

Wil je zelfverzekerd en doelgericht overkomen in presentaties en 
onderhandelingen? Wil je werken aan een krachtige uitstraling? In de 
leergang Presentatie- en Onderhandelvaardigheden ga je praktisch aan de 
slag met jouw skills. De training stelt je in staat deals succesvol af te ronden 
en een onvergetelijke indruk te maken tijdens presentaties. Ontdek hoe 
je zelfverzekerd presenteert en hoe je meer voor elkaar krijgt dan je voor 
mogelijk hield.

De voordelen
• Hou je publiek geboeid en betrokken van begin tot einde
• Overtuig iedereen zowel met de inhoud als je non-verbale uitstraling
• Ga moeiteloos om met kritische vragen of weerstanden
• Krijg inzicht in je zwakke en sterke punten, valkuilen en het effect van jouw  
 stijl op anderen
• Ontwikkel het vermogen om iedere onderhandelingssituatie succesvol af te  
 sluiten
• Een pakketvoordeel van ruim 15%

Periode: Investering:

6 dagen 4195 euro

Onderwerpen
• Omgaan met spanning
• Non-Verbale Communicatie
• Taal en stemgebruik
• Overtuigingskracht
• Interactie en Omgaan met lastige vragen
• Opnamecapaciteit & geheugencurve
• Innerlijke houding
• Onderhandelingsstijlen en beïnvloeding
• Machtsverhoudingen
• Complexe onderhandelingen
• Overwin moeilijke situaties

 Leergang Presentatie- en Onderhandelvaardigheden
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 Financieel Management voor niet-financiële managers

Als manager krijg je steeds vaker te maken met financiële vraagstukken, 
terwijl je deze kennis niet altijd paraat hebt. Volg de training Financieel 
Management voor niet-financiële managers en krijg in slechts drie dagen 
een stevige basis in financieel management. Vergaar alle essentiële kennis 
om financiële vraagstukken te begrijpen en de communicatie met je 
financiële collega's vloeiender te laten verlopen.

De voordelen
• Lees sneller financiële rapportages
• Maak onderbouwde keuzes over het wel of niet uitbesteden van diensten
• Ontdek hoe je betere budgetten en financiële prognoses maakt
• Voer betere gesprekken met jouw financiële collega’s en adviseurs
• Investeer regelmatig en twijfel minder of de juiste financiële keuze is gemaakt

Periode: Investering:

3 dagen 1995 euro

Onderwerpen
• Inleiding Financieel Management
• Winst en cashflow
• Investeringen en investeringsbeleid
• Lease, welke mogelijkheden zijn er?
• Kostencalculaties
• Jaarverslaggeving
• Budgetteringsprocessen
• Opties en aandelen
• Fusie en overnames



Met ruim 50 toonaangevende financiële cursussen en management trainingen ontwikkel jij je 

verder in kennis, netwerk & carrière. Al onze trainingen beschikken over een Cedeo-erkenning. 

Dit opleidingskeurmerk geeft jou de garantie dat meer dan 80 procent van onze klanten de 

kwaliteit van onze cursussen waardeert met een 8,0 of hoger. 

Uitgebreide kennis van thema’s binnen finance en onze verschillende community’s met meer dan 

100.000 financials stellen ons in staat om altijd de meest actuele programma’s te ontwikkelen, 

verzorgd door de beste docenten. Korte en praktijkgerichte cursussen die optimaal aansluiten  

bij de doelgroep van ambitieuze en dynamische financials. 

Zo voldoe je als accountant en financieel professional ook in 2021  

makkelijk aan je PE-verplichting. 

Alex van Groningen ook in 2021 dé partner  

voor ambitieuze financials en managers



Chief Executive
Officer

Chief Marketing
Officer

Chief Information
Officer

Chief Human
Resources Officer

Chief Financial
Officer

Bestuurders en
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Hoe houd jij jouw vakkennis bij?

Sijthoff Media is een crossmediaal bedrijf van nieuws- en vakmedia en is gevestigd in Capital C, hét centrum 
voor de creatieve industrie van Amsterdam. Onze media bieden content op het gebied van IT, marketing, 

media, finance, HR, M&A, overheid en kinderen. Bereid u voor op de volgende deal via onze nieuwswebsites, 
vakbladen, events, opleidingen of netwerkbijeenkomsten.

Via onze merken en communities worden één miljoen professionals en de gehele C-suite bereikt

Sijthoff Media. Voor de leiders van nu én van morgen.

Ga naar sijthoffmedia.nl

sijthoffmedia.nl | contact@sijthoffmedia.nl | +31 (0)20 573 36 70

Onze B2B merken

Onze B2C merken

Kinderen & ouders

Marketing, media 
& communicatie Human ResourcesIT & Tech Overheid

 Chief Human Resources O�cer

FinanceM&A Educatie



Vind vandaag jouw droombaan
Tijd voor een nieuwe job in Finance?

Zet nu je eerste stap. Benut vele carrièrekansen op Finance.nl:

✔ Ontvang de Finance.nl Banenspecial

✔ Vind honderden fi nanciële vacatures

✔ Solliciteer direct bij jouw favoriete werkgevers

✔ Plaats simpel en gratis je ‘online CV’

✔ Maak gebruik van het interactieve platform

Bezoek nu Finance.nl
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