“Opfrissen van weggezakte kennis, die ineens verrassend relevant kan zijn”
Jan Jaap

Finance Professional in Business
Meer impact, meer toegevoegde w aarde, meer trots, meer plezier

Programma
•
•

•
•
•

Wij organiseren vier bijeenkomsten van elk één dag (twee dagdelen). Elke dag staat een ander inspirerend
thema centraal. Zie voor de details van het programma hieronder.
‘Leren van elkaar’ staat centraal. Welke ervaringen hebben de deelnemers en wat kunnen anderen daar
van leren? Er is sprake van veel interactie tussen de trainers en de deelnemers, zowel aan de hand van
relevante casuïstiek, als aan de hand van vraagstukken die door de deelnemers zelf kunnen worden
ingebracht.
Na afloop gaan de deelnemers naar huis met concrete verbetermogelijkheden voor zichzelf en voor hun
Finance & Control teams.
Er is plaats voor maximaal 18 deelnemers.
De leergang kan desgewenst ook in-house worden verzorgd. Wij bespreken de mogelijkheden graag met u.

PE-punten
•

Door deelname aan dit programma hebt u recht op 36 PE-punten. Dit aantal punten is gebaseerd op de
vier dagen, maar ook op het feit dat er voorbereiding van u wordt gevraagd, bijvoorbeeld door het
invullen van een scan en het bestuderen van relevante literatuur, welke u vooraf ontvangt.

Dag 1
18 april 2019

Dag 2
16 mei 2019

Dag 3
13 juni 2019

Dag 4
27 juni 2019

In control

Vaardigheden

Huis op orde

Business Strategie

•Wat is dat?
•Wanneer ben je dat?
•Wat is daar voor
nodig?
•Introductie model
Finance & Control
•Verkenning,
verdieping en
precisering van de rol
& positie van F&C in
de organisatie
•Doorvertaling en
handvatten naar de
eigen organisatie om
hier direct mee aan de
slag te gaan

•Wat zijn relevante
skills voor de finance
professional in deze
tijd?
•Verkenning en
(door)ontwikkeling
met behulp van een
scan
•Vertaling naar de
eigen dagelijkse
praktijk
•Uitleg en bespreken
van het concept
'trusted advisor'
•Het uitstellen van
oordeel

•Wanneer is 'het eigen
huis' op orde?
•Wanneer hebben we
als F&C ons eigen
team op orde en
waarom is dat
belangrijk?
•Vaststellen en
uitwerken van
twintig-puntenchecklist naar een
pragmatisch en
concreet actieplan

•Verder bouwen op
het fundament van de
1e drie dagen
•Waar zit de
toegevoegde waarde
richting de business?
•Hoe zorgt F&C ervoor
dat de juiste vragen
worden gesteld over
strategie en het
(toekomstig)
verdienmodel?
•Uitwerking met
aanpak voor 'De
Winnende Strategie'
en het business model
canvas

Uw trainers
Bert Gadellaa RA

Drs. Hidde van der Wal

• Positivist en bemiddelaar
• Zorgt voor enthousiasme
en energie in een
organisatie
• Aandacht voor details
• Een mensenmens
• Pragmatische registeraccountant met
postdoctorale
opleiding management consultancy
• Docent voor NIVE Opleidingen, HOFAM en UBS
• Specialisaties: financiële functie, management
control en verandermanagement

• Ervaren adviseur met brede
internationale ervaring
• Focust op doeltreffend
besturen van organisaties en
verhogen van rendement
onder het motto ‘turning
strategy into results’
• Docent EIAP EMFC UVA
• Docent NIVE Opleidingen en HOFAM
• Van huis uit econoom

“De docenten hebben zeer ruime kennis van theorie en praktijk!”
“De docenten bieden veel ruimte om specifieke casuïstiek die bij deelnemers speelt te
behandelen. Dit maakt het zeer interactief en deelnemers leren op deze manier ook van elkaar.”
Eric

Kosten en locatie
De kosten voor deze leergang bedragen € 2.450 exclusief BTW en inclusief lesmateriaal, lunch, drankjes en
dergelijke. Dit is minder dan € 70 per PE-punt! De bijeenkomsten vinden plaats op de geografische lijn Zwolle Amersfoort. Afhankelijk van de samenstelling van de groep wordt de definitieve locatie vastgesteld.
Annuleren kan kosteloos tot vijf weken voor aanvang van de training, na deze periode tot een week voor
aanvang van de eerste cursusdag is 50% van het volledige cursusbedrag verschuldigd. Na deze termijn is het
volledige cursusbedrag verschuldigd. Een vervanger sturen mag altijd (zonder extra kosten).

Doe mee en vergroot uw impact!
Hebt u nog vragen of wilt u zich aanmelden? Dat kan door een mail te sturen naar
hannahvergunst@ijsselvliet.nl. Wij nemen vervolgens contact met u op.

“Sparren op niveau met mensen die jouw ‘taal’ spreken, inspirerende, humorvolle, maar ook
zeker intensieve bijeenkomsten en goed toepasbaar in de dagelijkse praktijk”
Jan

