TRAINING

“Waar is het Geld?”
Een intensieve training in financieel beheer
Elke onderneming heeft er mee te maken. Uiteindelijk vormt geld verdienen, winst
maken de basis van de continuïteit. Uiteraard heeft elk bedrijf een accountant en/of
een financieel manager of boekhouder. Toch is het zaak dat kennis van financiën
breed in de organisatie aanwezig is. Te beginnen natuurlijk bij de ondernemer zelf,
maar ook bij andere functionarissen zoals office managers, bedrijfsleiders of
verkopers. Eigenlijk zou iedereen in het bedrijf enige kennis van zaken op dit gebied
moeten hebben.
Echter het blijkt dat deze kennis vaak alleen bij de (externe) accountant en één of
twee functionarissen in het bedrijf aanwezig is.
Dutchtrain heeft daarom een praktische training ontwikkeld om dit probleem te
verhelpen.
Gedurende drie dagen gaan we uitgebreid in op alle aspecten van Financieel
Beheer/Management. Naast een deel kennisoverdracht en het verschaffen van
inzicht wordt veel tijd ingeruimd voor oefeningen.
Uitgangspunt bij de training is zoveel mogelijk inhaken op uw eigen bedrijfspraktijk en
uw persoonlijke ontwikkelingsbehoefte.
Bestemd voor:
Iedereen die een grondige basiskennis van Financiën nodig heeft.
Aan de orde komen o.a. de volgende onderwerpen;
• Financiële verslaglegging
• Verlies en Winst rekening
• Balans
• Afschrijvingen/kasstroom
• Financiële administratie
• Financiering in het MKB
• Voorraadwaardering
• Kosten en Kostprijs calculatie
• Fiscale zaken
• Werken met vreemde valuta

Er is nadrukkelijk veel ruimte om cases uit uw eigen bedrijf te behandelen.

Onze docent:
Karin van Geloven is 'van huis uit' bedrijfseconoom. Na 10 jaar bij diverse banken te
hebben gewerkt heeft zij in 2004 'het roer omgegooid' en is als zelfstandige gestart.
Voor diverse opdrachtgevers heeft ze vakinhoudelijke trainingen verzorgd in het
bankwezen en de accountancy, zoals zakelijke kredietverlening en adviseren met
impact. Daarnaast geeft ze ook trainingen op het gebied van communicatieve
vaardigheden.
Als freelance docent is ze verbonden aan Avans Hogeschool en Fontys en verzorgt
ze lessen en begeleidt ze studenten bij het afstuderen in de bedrijfseconomie en
accountancy opleiding.
Duur: 3 dagen
OPEN INSCHRIJVING
Minimaal 4 en maximaal 6 deelnemers
Aanvang 09.30 uur tot 16.30 uur
Locatie; Zundert
Prijs: € 1.095,00 per persoon exclusief BTW; inclusief cursusmateriaal en lunches
Mocht u interesse hebben en zich willen inschrijven voor deze, of één van onze
andere trainingen, dan kunt u kontakt opnemen met: info@intervicis.nl

