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Inspirerend Finance begrijpen

Doelgroep

Fundamentals of Finance is ons basisprogramma. In deze opleiding leer je op een
inspirerende en actieve manier Finance echt begrijpen. Doordat we dichtbij beginnen,
namelijk de finance in je privé situatie, ben je vanaf het begin aangehaakt. Via de
huizen-markt maken we de stap naar een bedrijf. We laten met bewegende blokken en
kleur, kortom met de Financial Mindmap, zien hoe abstracte begrippen als de winst- en
verliesrekening, de balans en Cash flow werken. Bij elk blok van de Financial Mindmap
dat we uitleggen, gebruiken we story-telling en casuïstiek. Achter de cijfers zitten namelijk
verhalen, leuke verhalen. Je ervaart de positie van verschillende stakeholders en uiteindelijk
vind je zelf het verhaal achter de cijfers door een jaarrekening te analyseren.

Iedereen die met Finance te maken heeft.

De basis van Finance met blokken en kleur

Aan de slag met cijfers

•

Je ontdekt zelf het verhaal
achter de cijfers door een
jaarrekening te analyseren
met onze waaier en een
simpel stappen plan. Met
dit stappen plan kan je
vervolgens ook andere
jaarrekeningen lezen en
begrijpen.

•

•

Met 1 simpel beeld leer je hoe balans,
winst- en verliesrekening en cash flow
samenhangen;
Abstracte begrippen zoals solvabiliteit,
liquiditeit en werkkapitaal zijn met de
Financial Mindmap makkelijk te begrijpen;
Je ziet welke stakeholders achter de
verschillende blokken zitten en welke ratio’s
zij gebruiken om een bedrijf te beoordelen.

Tijdsduur en eindresultaat
Je begrijpt in 1 dag de fundamenten van Finance: winst- en
verliesrekening, balans, cash flow. De rol van verschillende
stakeholders, ratio’s en jaarrekeninglezen. Met als einddoel
dat je finance in de context van je eigen werkomgeving kunt
plaatsen en toepassen.
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In-company

Bewezen effect

Wil je deze training samen met collega’s volgen? Dan kunnen we deze training
ook in- company verzorgen. Daarnaast ontwerpen we ook programma’s
speciaal op maat voor jouw organisatie. Wil je hier meer over weten? Bel dan
met 030 – 6999 000 en vraag om een adviesgesprek.

Onze aanpak en didaktiek bewijst zich keer op keer. Dat blijkt niet alleen
uit de hoge evaluaties van onze deelnemers, maar ook uit de resultaten
van de examinering die sommige deelnemers vanuit hun bedrijf doen.
Onze deelnemers hebben een duidelijk en blijvend leerrendement van de
trainingen die ze bij ons volgen.

Groepsgrootte
Om het leerrendement te bereiken werken we in groepen met een maximale
grootte van 15 deelnemers.

Gratis advies
Twijfel je of deze training aansluit bij je leerbehoeftes? Onze adviseurs
helpen je graag bij het maken van de juiste keuze. Bel onder werktijden
met 030 – 6999 000 voor een gratis adviesgesprek.

Investering
Open inschrijving: € 995,- all-in per deelnemer.
In-house: pricing afhankelijk van o.a. de maatwerkcomponent en de
groepsgrootte. Indicatief voor in-house trainingen is een dagdeeltarief van
€2.495,- ex btw.

