Financiën voor non-financials - Een praktijkgerichte cursus
Elke onderneming heeft werknemers die goed zijn in hun eigen vakgebied: de sales manager weet
alles van verkoop, het hoofd productie kent de machines, de chef technische dienst zorgt voor
onderhoud, de marketingmanager lanceert nieuwe reclamecampagnes en de medewerker inkoop
bedingt de beste inkoopcondities. Al deze managers nemen ook regelmatig beslissingen met
financiële gevolgen. Maar niet elke manager kan deze financiële gevolgen goed overzien of
interpreteren. Daardoor zijn de managers niet altijd volwaardige gesprekspartners of blijven ze met
vragen zitten over financiële onderwerpen. Ook
directieleden vinden het vaak moeilijk om
financiële overzichten goed te begrijpen en de
juiste vragen te stellen aan controllers en
accountants. En zelfstandige ondernemers
worstelen ook regelmatig met de financiële
aspecten van hun eigen onderneming. De
cursus Financiën voor non-financials biedt
voor al deze situaties een eenvoudige, snelle en
betaalbare oplossing.
Herkent u zichzelf of uw medewerkers in de volgende vragen?
v Als het gaat om financiën worden veel termen gebruikt die eigenlijk niet helemaal duidelijk
zijn: wat wordt bedoeld met werkkapitaal, liquiditeit, vermogen, rendement, afschrijving…?
v Wat valt nu precies onder het begrip kostprijs en hoe kan ik daar op eenvoudige wijze
inzicht in krijgen?
v Wat is het verschil tussen opbrengsten, baten en inkomsten of tussen kosten, lasten en
uitgaven?
v Hoe maak ik een goede (liquiditeits)begroting en hoe bewaak ik een budget?
v Hoe stel ik een jaarrekening op?
v Hoe stel ik het beste een inzichtelijk resultatenoverzicht samen?
v Welke vragen kan ik stellen aan mijn controller of accountant om een beter inzicht te krijgen
in mijn financiële situatie?
v Hoe bepaal ik de winstgevendheid per afdeling of per product?
v Wat wordt bedoeld met passiva, schulden, verplichtingen en voorzieningen en wat zijn de
verschillen tussen die begrippen?
v Ontbreekt het u aan tijd om door middel van zelfstudie of lange cursustrajecten de
benodigde kennis te verwerven?
Als deze en vergelijkbare vragen bij u of uw medewerkers regelmatig opkomen, dan bieden één
of meerdere modules van de cursus Financiën voor non-financials de antwoorden.

Wat houdt de cursus Financiën voor nonfinancials in?
De cursus geeft in een aantal bijeenkomsten
antwoorden op de belangrijkste financiële
vragen die managers hebben. De cursus is
praktisch; niet de theorie maar de directe
toepasbaarheid in de praktijk staat centraal.
En er is volop gelegenheid om in te gaan op
specifieke vragen en wensen van deelnemers.
De cursus is opgebouwd uit losse modules
rondom een bepaald onderwerp: u volgt alleen
modules over onderwerpen die voor u relevant
zijn. Na afloop van de cursus zijn deelnemers
in staat om de belangrijkste financiële en
bedrijfseconomische begrippen en termen
goed te duiden en toe te passen. Zij voelen zich
daardoor zelfverzekerder om in bijeenkomsten met collega’s, administrateurs, klanten en
accountants deel te nemen aan het gesprek. En bovenal: ze hebben meer inzicht in de financiële
gevolgen van hun keuzes en beslissingen.
Hoe ziet de cursus eruit?
v De cursus bestaat uit een aantal modules. Iedere module omvat 1 of 2 bijeenkomsten. U
kunt inschrijven per module of voor de gehele cursus
v Elke bijeenkomst duurt van 19:30 uur – 22:00 uur
v Doelgroep: werknemers, managers, zelfstandigen en directieleden die niet werkzaam zijn op
de afdeling financiën maar wel regelmatig te maken hebben met de financiële aspecten van
hun werk en hun kennis daarvan graag op een hoger niveau willen brengen
v Geschikt voor deelnemers werkzaam in zowel de profit- als in de not-for-profit-sector
v Kleine cursusgroepen tot maximaal 10 personen
v Geen specifieke vooropleiding nodig
v Een veilige leeromgeving: domme vragen bestaan niet
v Een zeer ervaren en betrokken docent met ruime vakinhoudelijke kennis en didactische
vaardigheden
v Geen huiswerk of verdere studiebelasting
v Bescheiden investering: per bijeenkomst bedraagt de prijs € 95 en de gehele cursus bieden
wij aan voor € 425.
De docent
De cursus Financiën voor non-financials wordt gegeven door Jack Lous van cursusinstituut
• Factief •. Als registeraccountant heeft hij een zeer uitgebreide ervaring op administratief en
bedrijfseconomisch gebied. Tevens doceert en examineert hij al vele jaren bedrijfseconomische en
financiële vakken bij verschillende opleidingsinstituten. Hij is bij uitstek in staat om onderwerpen
die door cursusdeelnemers als lastig worden ervaren op een heldere manier te verwoorden en aan
de hand van talloze praktijkvoorbeelden uit te leggen.
Verdere informatie en inschrijving
Voor verdere inhoudelijke informatie over de cursus, cursusdata en inschrijving verwijzen wij u
naar onze website: www.factief.nl
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