
Een driedaagse training voor 
(toekomstige) aandeelhouders 
in familiebedrijven die geen 
financiële achtergrond hebben, 
maar wel inzicht willen in de 
cijfers van hun familiebedrijf.

Inzicht in de financiën 
van uw familiebedrijf

Voor wie is deze training bestemd?
Deze driedaagse training is bedoeld voor (toekomstige) 

aandeelhouders in familiebedrijven die weinig financiële 

achtergrond hebben maar wel inzicht willen in de 

financiën van het familiebedrijf. De deelnemers aan de 

cursus werken in het familiebedrijf, of zijn (toekomstig) 

aandeelhouder of hun ouders zijn actief in het 

familiebedrijf, als oprichter of anders. Zij willen de balans 

en winst- en verliesrekening kunnen lezen, begrijpen 

hoe zij naar investeringen, “waarde”, rendement en de 

financiële gezondheid van het familiebedrijf kunnen 

kijken. Zij vinden het prettig om met andere leden 

van bedrijfsfamilies hierover in een veilige setting van 

gedachten te wisselen. Vooropleidingsniveau van de 

deelnemers is veelal HBO en universitair.

Wat doet u in de training?
In de training wordt de meeste tijd besteed aan inzicht 

vergaren in wat de cijfers vertellen, daarvoor wordt in 3 

dagen een goed fundament gelegd. Er wordt besproken 

wat u zou willen en moeten weten en waarom.

Uw eigen cijfers worden als oefenmateriaal gebruikt. 

(Tenzij u daar bezwaar tegen heeft, worden de door het 

familiebedrijf gedeponeerde cijfers van de jaarrekening 

gebruikt tijdens de training.) Minimaal 80% van de 

tijd bent u met de cijfers bezig. De overige tijd en 

tijdens lunch en diner spreekt u over bredere financiële 

vragen. Waarom en op welke gebieden wordt in het 

familiebedrijf anders omgegaan met financiën? Waaruit 

bestaat familiekapitaal behalve financieel kapitaal? Hoe 

kijken familiebedrijven naar dividendbeleid of uitkoop van 

aandeelhouders?

Inzicht in de financiën 
van uw familiebedrijf

“Het is intensief, maar de afwisseling 
van helder uitgelegde theorie en 
concrete toepassing op de eigen 
cijfers laat de materie tot leven 
komen.”
- 2e generatie aandeelhouder



De basis van de inhoud van de 
cursus staat vast, deels wordt 
de inhoud ook bepaald door de 
samenstelling van de groep. 
De groepen zijn met maximaal 
10 deelnemers klein voor een 
maximaal leereffect.

De inhoud

De inhoud van de cursus staat deels vast en wordt deels 

bepaald door de groep en de vragen die leven. Er wordt 

ingegaan op situaties van deelnemers, vragen kunnen 

ter plekke worden neergelegd. De volgende financiele 

onderwerpen zijn richtlijn voor het financiele programma:

1. Financiële begrippen en denkwijzen 
(resultaatbepaling)
Hoe werkt het? Hoe berekent men het resultaat?

Hoe kunt u jargon doorgronden? Hoe werkt de financiële 

logica? (Welke andere logica is er?) Waarom zijn uitgaven 

geen kosten en ontvangsten geen opbrengsten? 

Kasstelsel versus stelsel van baten en lasten.

2. Beoordeling van financieel resultaat en 
financiële positie
Wat staat er in de jaarrekening? Balans, winst- en 

verliesrekening, kasstroomoverzicht en de toelichting. 

Hoe kunt u de financiële gezondheid beoordelen? Wat 

kunt u met ratio’s en kengetallen? Wat is het belang 

van trends onderkennen? Wat is het verband tussen 

rendement, solvabiliteit en liquiditeit (en het belang 

hiervan in een familiebedrijf? Wat is het belang van 

posten in de jaarrekening, zoals goodwill, materiële vaste 

activa, deelnemingen, voorraden, onderhanden werk, 

voorzieningen?

3. Kasstromen
Wat is de relatie tussen rendement en kasstromen? Hoe 

belangrijk zijn kasstromen? Wat is het belang van de 

operationele kasstroom voor de bedrijfscontinuïteit en 

dividend? Wat is het belang van de vrije kasstroom (free 

cash flow)?

Waarom is deze cursus voor u van belang?
Goed geïnformeerd beslissingen nemen in het 

familiebedrijf is lastig voor aandeelhouders van 

familiebedrijven of hun kinderen als ze geen vaardigheid 

hebben in het interpreteren van de cijfers van het 

familiebedrijf. Meer financieel inzicht kan gewenst 

zijn, bijvoorbeeld om meer uit uw gesprek met de 

accountant te halen. Of als eigendom overgaat en 

de waarde van het bedrijf opeens relevant wordt. Of 

gewoon om als een betrokken (toekomstig) eigenaar 

goed te kunnen meepraten en meebeslissen in de 

aandeelhoudersvergadering. Deze cursus geeft u in 3 

dagen basiskennis en vaardigheden om dat te doen.

Wat kunt u na deze cursus?
U heeft, na het volgen van deze cursus, beter inzicht 

in de financiën van uw familiebedrijf. U kunt beter de 

inhoud van jaarrekeningen en jaarverslagen inschatten 

en beoordelen en bent een betere gesprekspartner voor 

uw accountant en in aandeelhoudersvergaderingen. U 

weet waarom u kengetallen en ratio’s kunt gebruiken.

U heeft aanknopingspunten om over de waarde van uw 

familiebedrijf en investeringsvoorstellen van gedachten 

te wisselen. Daarnaast heeft u meer inzicht in bepaalde 

thema’s die u met lotgenoten heeft besproken.



4. Investeringsbudgettering
Heeft u liever nu een euro of in de toekomst? 

Welke cijfermatige en andere overwegingen 

zijn er om te investeren? In welke projecten of 

divisies gaan we investeren? Hoe berekent u de 

netto contante waarde? Wat is het verschil tussen 

capex en opex? Hoe berekent u de waarde van 

besparingsinvesteringen? Wat is er mis met ROI 

(Return on Investment)? Wat is het verschil tussen 

ROI en WACC? Wat is het belang van de interne 

rentevoet (Internal rate of return)?

5. Financiering
Waar dient u op te letten bij het vaststellen van een 

logische financiering? Welke vormen van eigen en 

vreemd vermogen zijn er? Wat betekent solvabiliteit 

voor een familiebedrijf? Wat is het verschil tussen 

cumprefs en achtergestelde leningen en waarvoor 

worden ze gebruikt? Hoe is het onroerend goed 

gefinancierd? Wat is “off balance sheet” financiering? 

Waar let een bank op bij een financieringsaanvraag? 

Waarom let de bank op EBIT en EBITDA? Let u op 

bankconvenanten?

6. Waardering en overdracht van aandelen
Hoe zinnig en onzinnig zijn waarderingsmethoden? 

Fiscale waarde, emotionele waarde, marktwaarde en 

prijs van het familiebedrijf. Waardering van aandelen als 

er meer kinderen zijn. Beloning op aandelen los zien van 

beloning voor werken. Financiële en andere afspraken 

met de familie vastleggen. 

7. Jaarverslaggeving
Wat is het verschil tussen een deelneming en 

een dochter? Hoe waardeer je deze posten op de 

balans? Hoe wordt er geconsolideerd? Wat is het 

verschil tussen de geconsolideerde jaarrekening en 

de vennootschappelijke jaarrekening? Wat is het 

verschil met de fiscale jaarrekening en wat is een 

fiscale eenheid? Wat is een 403 verklaring? Uit welke 

rechtspersonen bestaat uw familiebedrijf in economisch, 

juridisch en fiscaal opzicht?

“De tevredenheid over de opleiders 
is zo groot dat alle referenten hen de 
hoogst mogelijke score toekennen. 
Men prijst de docenten vanwege 
hun kennis, maar vooral ook om hun 
heldere, boeiende en humorvolle 
wijze waarop ze die over het 
voetlicht brengen.”
- Cedeo

De competentie van de trainer 
zorgt ervoor dat er intensief 
met cijfers wordt getraind maar 
ook besproken wordt welke 
werelden er achter de cijfers 
zitten. Wie bepaalt bijvoorbeeld 
hoeveel dividend wordt 
uitgekeerd? Welke financieel-
strategische argumenten zijn 
daarvoor?



De docenten
De training wordt verzorgd door één van de 

docenten van Bureau Kees Horden BV. Op verzoek 

van de deelnemers kan Jacqueline van Zwol 

tijdens het laatste dagdeel aandacht besteden 

aan financiële thema’s die een aandeelhouder 

in een familiebedrijf in de praktijk tegenkomt. 

Bijvoorbeeld: “Wat heb je als aandeelhouder of 

STAK bestuurslid te zeggen over financiën? Wat 

voor informatie krijg je? Hoe werkt dividendbeleid 

in de praktijk? Wat voor afspraken kun je maken 

over verkoop van je aandelen of certificaten?”

Kees de Jong
Kees de Jong heeft zich als 

econoom gespecialiseerd in 

verschillende vormen van 

budgetteren. Hij heeft, voordat 

hij docent werd bij Bureau Kees 

Horden, veel werkervaring in 

zowel profit- als non-profit-

organisaties opgebouwd, onder 

andere als intere accountant. 

Hij heeft daarna jarenlange 

ervaring als docent financieel 

management. Hij verzorgt veel 

cursussen in de profit sector en 

voor familiebedrijven.

 k.de.jong@keeshorden.nl

 www.keeshorden.nl

Richard Take
Richard Take studeerde bedrijfs-

economie aan de Erasmus 

Universiteit en is verbonden 

aan Nijenrode, het NIVRA en 

het NIVE en de post doctorale 

opleiding tot beleggingsanalist 

aan de Vrije Universiteit. 

Hij verzorgt veel trainingen 

financiële analyse voor 

managers en kredietanalisten 

van ondernemingen in binnen- 

en buitenland, variërend 

van middle management 

tot leden van de raad van 

bestuur van beursgenoteerde 

ondernemingen. De evaluaties 

zijn doorgaans lovend. Hij is 

door het blad Quote aangeduid 

als ‘aanstormend talent’ in de 

categorie ‘docenten’.

 r.take@keeshorden.nl

 www.keeshorden.nl

Jacqueline van Zwol
Jacqueline van Zwol groeide 

op met een familiebedrijf en 

studeerde rechten in Utrecht. Ze 

werkte in het bankwezen, o.a. als 

adviseur bij fusies en overnames. 

Vanaf 2004 richt ze zich op 

begeleiding van familiebedrijven 

en bedrijfsfamilies bij 

vraagstukken van continuiteit, 

opvolging en inrichting van goed 

bestuur. Ze heeft ook rollen als 

commissaris of voorzitter van het 

STAK bestuur van verschillende 

ondernemingen. Ze werkt met 

3 andere partners onder de vlag 

van INNOO family business 

consultants. Aan verschillende 

universiteiten is ze gastdocent.

 jacquelinevanzwol@innoo.nl

 tel: 06-81905665

Praktische informatie
  3 achtereenvolgende dagen

  Locatie: Kasteel Engelenburg, Brummen

  Data en inschrijven: www.keeshorden.nl

  Prijs € 2280 exclusief btw (inclusief 
  2 overnachtingen, 2 diners, lunches en 
  koffie en thee)

  Overnachten* wordt, in verband met de 
  intensiteit van het programma, aangeraden

* Wenst u geen gebruik te maken van de overnachtingen, dan vindt er 
per overnachting een reductie van € 75 op de prijs plaats. 

www.innoo.nl / www.symbioose.nl


