FINANCIAL MINDMAP | FINANCE IN 1 BEELD
Leren van de beste trainers

Ons motto: Inspirerend Finance begrijpen

Bij het JBR Institute leer je van de beste trainers: experts met finance kennis en professionals met ruime ervaring
in het werken met groepsdynamische processen. De trainer maakt je bewust van je eigen kennis en kwaliteiten
en ondersteunt je bij het verkrijgen van nieuwe kennis en vaardigheden. Ze hebben een praktische, directe en
dynamische stijl en een sterke focus op de praktijk. De trainers zijn:

Finance is voor iedereen belangrijk. Het is immers de basis van ons economisch verkeer. In alle lagen van de
organisatie waar jij werkt, heb je ermee te maken en bijna alle juridische vraagstukken hebben een financiële
component. De diepgang die je nodig hebt in je financiële kennis, verschilt per functie en specialisme.

•
•
•
•
•

Vakspecialisten
Mensen die de groep pakken en alert houden
Professionals die de link kunnen maken naar de praktijk van de deelnemers
Bevlogen in hun werk
Opgeleid tot professioneel trainer

Bij ons volg je een leerprogramma voor echte toepasbaarheid en voor het beste leerresultaat. Wij werken met
de beste docenten, en we hebben het beste leermateriaal. Alleen wij zijn, door onze didactische methoden, in
staat om in korte tijd complexe kennis toepasbaar te maken en duurzaam te verankeren.

Enkele klanten die de kracht van de Financial Mindmap al hebben ervaren:

Maar vaak is de enige keuze die je hebt om finance te leren vanuit boekhouden in een traditioneel en lastig te
vatten leerprogramma dat vol staat met vaktermen.
Bij ons volg je echter geen gewone finance training. Bij ons is finance leren leuk. Wij beginnen bij de kern en we
laten je met bewegende beelden ervaren hoe finance werkt; eigenlijk heel makkelijk!
Je krijgt via een zeer innovatieve lesmethode op een hele toegankelijke manier inzicht in finance. Je leert snel en
efficiënt via korte en krachtige interactieve leerprogramma’s, zowel in een groep als via een game en thuis. Daarna
kan je geïnspireerd en met direct toepasbare kennis aan de slag met jouw finance vraagstukken.
Bij ons volg je hoogstaande en bewezen succesvolle leerprogramma’s, gebaseerd op jarenlange ervaring en
opgebouwd vanuit een gedegen innovatieve didactische aanpak.
We hebben onder andere de leerprogramma’s ‘fundamentals of finance’, ‘sturen met cijfers’, ‘Business cases’ en
‘Real Estate’.

Wie wij zijn
Het JBR-Institute is dé plek voor finance trainingen, maar geen gewone finance trainingen.
Onze innovatieve lesmethode maakt, samen met de bewezen succesvolle programma’s, dat je bij ons op een leuke
manier snel en efficiënt leert. Wij maken finance op een begrijpelijke manier voor iedereen toegankelijk.
Je volgt korte en krachtige blended leerprogramma’s. En je gaat geïnspireerd en met direct toepasbare kennis in je
eigen praktijk aan de slag met je finance vraagstukken.
Het JBR Institute is opgericht door Joost de Vries medio 2010 vanuit JBR, een onafhankelijk management
adviesbureau op het gebied van strategie, corporate finance en restructuring & debt advisory.

De gemiddelde scores op onze programma’s zijn hoger dan 9 op een 10-puntsschaal.

ONZE LEERPROGRAMMA’S ZIJN GEBASEERD OP DE VOLGENDE SUCCES FACTOREN:

Innovatieve didactiek: de Financial Mindmap
Wij geloven in de kracht van beelden. En we geloven in interactie, waarbij je wordt uitgedaagd en waarbij je al
doende en van voorbeelden leert. Deze bewezen leerprincipes hebben geleid tot de kern van onze lesmethode;
de Financial Mindmap. De Financial Mindmap is de interactieve weergave van een balans met een winst- en
verlies rekening. We brengen hiermee in herkenbare en logische kleuren en met bewegende beelden de kern
van finance over. Alle basisbegrippen van finance komen daarin aan de orde zoals de link tussen balans, winst
en verliesrekening en cashflow. Doordat je direct de effecten van een wijziging in een blok ziet, en doordat je de
begrippen in kleuren kan leren, leer je beter en sneller.

Wij geloven dat concrete toepassing en herhaling van de stof belangrijk is voor het leerrendement. En we geloven
dat mensen vooral leren als het leuk is en als zij uitgedaagd worden. Deze basis van het menselijk leren heeft
geleid tot het ontwerpen van een volledige online serious game: Finance City.
Finance City helpt de lesmethode te verankeren en het maakt (thuis) herhaling en ondersteuning op een leuke
manier mogelijk. In deze game word je als speler uitgedaagd te denken als een ondernemer. Je maakt financiële
keuzes en de financiële impact van elke keuze wordt meteen zichtbaar gemaakt met de Financial Mindmap. Zo zie
je direct de impact van je keuzes terug, concreet in de game. Wil je een level halen, dan moet je aan verschillende
logische en real- life randvoorwaarden voldoen. Daarnaast heb je te maken met tijdsdruk en onverwachte events.

Praktijkgericht leren: High Impact Learning
Wij geloven in High Impact Learning, waarbij leren en werken sterk verweven zijn. Want we geloven dat jij het
beste leert, wanneer jij met die kennis direct iets moois bewerkstelligt in je eigen praktijk. Daarom werken we
praktijkgericht: met jouw eigen casuïstiek en, waar passend, met jouw bedrijfsrelevante cijfers en vraagstukken. Je
maakt bijvoorbeeld zelf een business case en deze neem je door in je training , of er is de mogelijkheid dit een-opeen met je trainer door te nemen. Daarmee hebben onze leerprogramma’s een hoge impact.

Bedrijfsintern maatwerk:
Wil je een interne training Finance voor non Financials? Wij kunnen ook in- company trainingen verzorgen.
Graag doe wij dan een intake, zodat wij kunnen nagaan wat de leerbehoeftes zijn in de praktijk. Op basis daarvan
ontwerpen wij een programma speciaal op maat voor jouw organisatie. Zo maken we, met de basis die we
hierboven hebben uitgelegd, optimaal maatwerk mogelijk.

Onze programma’s:
De Financial Mindmap is kortom een toegankelijk en interactieve tool om finance duurzaam te begrijpen en reeds
bestaande kennis te verdiepen. Daarnaast ontstaat er door de kleuren van de Financial Mindmap uniformiteit in
begrip en taal.
Een training met de financial mindmap leidt tot ongekend snelle kennis overdracht, is inspirerend, blijvend en
levert een hoge toegevoegde waarde voor je organisatie.

Innovatieve didactiek: de serious game Finance City

