
 

 

Ben jij over drie jaar nog het financieel 

geweten voor jouw organisatie? 

Trots, plezier, impact  

 

Twee succesvolle ‘try-outs’ in 2016 hebben geleid tot ons curriculum voor de ervaren finance 

professional in business. 

We hebben dit gedaan vanuit onze visie: met trots op je vak en plezier in je werk meer impact 

hebben op je werkomgeving. 

Dit najaar bieden wij dit curriculum aan in de vorm van een training van vier dagen: ochtend en 

middag. De volgende thema’s komen aan bod: 

Dag 1: Wanneer ben je in control, wat is daarvoor nodig en wat betekent dat voor jouw rol en 

 positie? 

Dag 2: Welke vaardigheden – hard en zacht – heb je dan daarvoor nodig? 

Dag 3: Hoe houd je vervolgens dan het eigen – financiële - huis op orde? 

Dag 4:  En, tenslotte, hoe draag je dan bij aan het formuleren en realiseren van de strategie? 

De training geeft je inzicht in hoe jij in jouw rol en positie kan blijven bijdragen aan het realiseren van 

de doelstellingen van de organisatie. 

Interesse? Reserveer dan alvast  26 oktober, 9 november, 23 november en 14 december 2017 in je 

agenda.  

Meer weten? Zie hiervoor de bijgevoegde informatie. 
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Curriculum ervaren finance 

professionals in business 

Achtergrond, programma, docenten, praktische zaken 

 

Zijn financials nog wel voldoende toegerust voor de eisen van 

deze tijd? 

Deze tijd stelt voortdurend meer, nieuwe en hogere eisen, bijvoorbeeld als het gaat om zaken als 

leiderschap, werken in teams, wendbaarheid en flexibiliteit. Maar ook ontwikkelingen zoals big data 

analytics, robotics, blockchain, AI, ‘lean’, ‘scrum’, ‘agile’ en ‘six sigma’ vragen onze aandacht. Er 

gebeurt steeds meer en het gebeurt steeds sneller lijkt het wel. Van financials wordt verwacht dat zij 

deze ontwikkelingen kennen en kunnen vertalen naar hun eigen vak, maar ook naar wat deze voor de 

organisatie betekenen als het gaat om het ‘in control’ zijn en blijven. 

Twee succesvolle ‘try-outs’ in 2016 in dit kader hebben geleid tot ons curriculum voor de ervaren 

finance professional in business. We hebben dit gedaan vanuit onze visie: vanuit trots op je vak en 

plezier in je werk meer impact hebben op je werkomgeving. Gericht op en de vertaling van theorie 

naar – eigen – praktijk door gebruik te maken van elkaars kennis, kunde en ervaring. 

Vier dagen, vier thema’s 

Dag 1: Wanneer ben je in control, wat is daarvoor nodig en wat betekent dat voor jouw 

rol en positie? 

Het begint met de basis. Wanneer ben je ‘in control’? Concepten uit ‘management control’ helpen om 

hier een concreet en passend antwoord op te geven. Wat is dan nodig en wat betekent dat voor jouw 

rol en positie? Bij het antwoord geven op deze vragen werken we met ons model voor de financiële 

functie en ons model voor ‘business control’. Alle activiteiten binnen het financieel-economische 

domein komen aan bod met ruime gelegenheid voor eigen inbreng. 

 

Model IJsselvliet financiële functie 



 

3 

 

Dag 2: Welke vaardigheden – hard en zacht – heb je dan daarvoor nodig? 

Nu we rol en positie hebben bepaald, gaan we kijken naar de vaardigheden die daarbij horen. We 

werken met concepten van ‘de trusted advisor’ en ‘het uitstellen van oordeel’. Op basis van een 

checklist stellen we vast waar de accenten moeten liggen qua vaardigheden. ‘Hard’ en ‘soft skills’ 

komen aan bod. Toepassing in de praktijk wordt vooral gedaan met eigen casuïstiek. 

Dag 3: Hoe houd je vervolgens dan het eigen – financiële - huis op orde? 

Nu zijn we gepositioneerd en vaardig en volgt de vraag: hebben we ons eigen huis op orde? Hoe 

brengen we het op orde en hoe houden we het op orde?  Niets is zo erg als wel de rol en positie 

claimen, maar - dat anderen - vaststellen dat zaken in ons werkgebied niet kloppen of naar behoren 

functioneren. Dat helpt niet als het gaat om onze geloofwaardigheid. Aan de hand van een twintig 

punten checklist gaan we kijken in hoeverre het eigen huis op orde is en wat er nog moet gebeuren. In 

het algemeen, maar ook in de eigen praktijk van de cursisten. Het gaat dan om thema’s zoals kwaliteit 

(van de financiële administratie), communicatie, integriteit, eigenaarschap en planning van het werk. 

Dag 4: En, tenslotte, hoe draag je dan bij aan het formuleren en realiseren van de 

strategie? 

Nu we zijn gepositioneerd, vaardig zijn en ons eigen huis op orde hebben is het tijd voor strategisch 

denken en handelen. We gaan kijken naar de strategie en het verdienmodel dat daarbij hoort. Dat 

doen we met twee concepten: ‘de winnende strategie’ en ‘het business model canvas’. Bij strategisch 

denken en handelen hoort kijken naar ontwikkelingen die impact zouden kunnen hebben op ons werk 

en onze bijdrage aan de strategie van de organisatie. Wij gaan kijken naar digitale transformatie: 

technologische ontwikkelingen zoals AI (Watson), blockchain, robotics (RPA) en IOT, die zeker impact 

gaan hebben op de financiële functie zelf en haar rol en positie in de organisatie. 

Docenten 

De training wordt gegeven door Bert Gadellaa en Hidde van der Wal. Beide zijn ervaren, bevlogen en 

flexibele docenten. 

Dit zeggen cursisten over Bert en Hidde: “Gericht op de praktische toepassing van de theorie. 

Enthousiast en prikkelend. Zetten aan tot nadenken. Direct toepasbaar in de praktijk. Veel interactie en 

humor. Je blijft geboeid.” 

Bert Gadellaa RA MMC (49) 

Partner bij IJsselvliet Strategie & Realisatie. Focus op begeleiden van managementteams bij realiseren 

van strategie en verbeteren financiële functie. Parttime interim CFO bij een snelgroeiend 

groothandelsbedrijf in de retail. Docent bij NIVE Opleidingen en Utrecht Business School en in het 

verleden ook bij Kluwer en Vakmedianet. Gewerkt bij KPMG Accountants en Advisory. 

Drs. Hidde van der Wal (56) 

Partner bij IJsselvliet Strategie en Realisatie. Focus op business control en verbeteren financiële 

functie. Betrokken geweest bij diverse Best in Finance programma’s. Docent bij NIVE. Docent 

management accounting bij EMFC (RC opleiding) en EIAP ABS UvA. Gewerkt bij Philips, LG.Philips 

Displays en KPMG Advisory. 
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Doe mee! 

Maar, kan ik PE-punten krijgen? 

Jazeker. Door deelname aan dit programma heb je recht op 36 PE-punten. Dit aantal punten is 

gebaseerd op de vier dagen, maar ook op het feit dat er voorbereiding wordt gevraagd, bijvoorbeeld 

door het invullen van een scan en het bestuderen van vooraf ontvangen literatuur. 

En, wat kost het? 

In tijd vier werkdagen. In Euro’s € 2.450 exclusief BTW inclusief cursusmateriaal, lunch, koffie, thee en 

dergelijke. 

En, wanneer is het? 

Reserveer dan 26 oktober, 9 november, 23 november en 14 december 2017. 

En, niet onbelangrijk, waar is het? 

De training wordt gegeven op het kantoor van IJsselvliet aan de Burgemeester van Roijensingel 13 in 

Zwolle. Er is voldoende parkeergelegenheid. Het kantoor is ook goed te bereiken met openbaar 

vervoer. 

Annulering, facturatie en vervanging 

Voor aanvang van de eerste dag sturen we factuur, lesmateriaal en instructies ter voorbereiding. 

Annuleren kan kosteloos tot twee weken voor aanvang van, na deze periode tot een week voor 

aanvang is 50% van het cursusbedrag verschuldigd. Na deze termijn is het volledige cursusbedrag 

verschuldigd. Een vervanger sturen kan. Graag wel doorgeven voor de eerste cursusdag. 

Meer weten? 

Voor informatie kijk op onze website, bel of mail naar één van de docenten: 

038 444 96 71 | www.ijsselvliet.nl | bertgadellaa@ijsselvliet.nl | hiddevanderwal@ijsselvliet.nl  

http://www.ijsselvliet.nl/
mailto:bertgadellaa@ijsselvliet.nl
mailto:hiddevanderwal@ijsselvliet.nl

