Finance for non financials

Training:
Financiële analyse en
management
De training Financiële analyse en management is een
verdiepings-module gericht op de financiële sturing van
uw organisatie. Daarbij kiezen we bewust een strategisch
uitgangspunt. Centraal staat allereerst de vraag ‘Wat
is waarde en hoe kunt u die creëren om vervolgens de
waarde van uw organisatie en van uzelf te vergroten?’ In
de training Basistraining finance for non financials is u
een ‘helikopterblik van relevante financiële vraagstukken’
aangereikt. Tijdens deze training verschaffen wij u ‘de
handen en voeten’ waardoor u daadwerkelijk grip krijgt
op en zelfstandig richting kunt geven aan de financiële
sturing van uw organisatie.
We gaan diepgaand in op de business case, het
analyseren van het rendement en de mogelijkheden om
het rendement en de daaruit voortvloeiende kasstroom
te verbeteren. Daarna wordt aandacht besteed aan het
verbeteren van de financiële structuur en de creatie
van waarde door autonome groei en via fusie en
overname. Het cruciale belang van waardecreatie voor
uw organisatie wordt u inzichtelijk gemaakt. De training
verschaft u de handvatten om een beslisser in dit proces
te worden.
Voor inzicht welke onderwerpen per thema
behandeld worden: zie www.keeshorden.nl

Thema’s
Strategische en
operationele analyse van
het rendement
Verbeteringen van
operationele rendement
en kasstroom
Verbetering van de
financiële structuur
Waardecreatie via
autonome groei
Waardecreatie via fusie
en overname

Kenmerken
2 x 1 dag
3 locaties in Nederland
Start 8 x per jaar (voor data zie www.keeshorden.nl)
Prijs € 980 euro all-in (exclusief 21% BTW)
Ook te volgen als onderdeel van
twee totaalprogramma’s

Gecertificeerde kwaliteit
Bureau Kees Horden is CEDEO gecertificeerd voor
zowel maatwerk bedrijfsopleidingen als opleidingen
met open inschrijving. Het CEDEO is een onafhankelijke
instantie die klanttevredenheidsonderzoeken
uitvoert onder de klanten en deelnemers van
opleidingsinstituten. In juli 2017 heeft het laatste
onderzoek plaatsgevonden. Voor beide soorten
trainingen hebben we een 100% score behaald.

Uitspraken CEDEO en
deelnemers
Als niet financieel iemand vind ik het al gauw saai
als het over cijfers gaat, maar deze training werd zo
enthousiast en meeslepend gebracht, met de nodige
humor en boeiende actuele voorbeelden. Ik heb veel
waardering voor de laagdrempelige en uitnodigende
houding van de docenten.
Het klantvriendelijke en het maatwerk roepen
bij de referenten veel waardering. ‘Het is een
kleine vriendelijke organisatie met korte lijnen,
zeer professioneel en ze zitten boven op de actuele
ontwikkelingen. Ze hebben de verwachtingen meer
dan waargemaakt.

Bureau Kees Horden
Bureau Kees Horden biedt niet-financiële
professionals een leerpodium waar op
een bijzondere manier inzicht wordt
gecreëerd in financieel management.
Dertig jaar ervaring in het trainen
van niet-financiële managers maakt
dat we exact weten hoe complexe
financiële materie haarscherp moet
worden ontrafeld. We reiken daarna de
noodzakelijke actuele kennis aan over
(bedrijf)economische mechanismen. Deze
aanpak leidt tot de vereiste inzichten met
grote betekenis voor u en uw organisatie.
De karakteristieke stijl van doceren en de
interactiviteit met de deelnemers en hun
bedrijfseigen financiële cijfers maken de
borging en daarmee de toepasbaarheid
in de praktijk uniek. De hoge officiële
CEDEO score is hiervan het bewijs.
We ontmoeten u van harte. Wees
welkom op uw eigen leerpodium waar
kennis, sfeer, niveau, authenticiteit en
didactiek samensmelten. Wij zullen alles
geven om u in de praktijk op financieel
gebied maximaal autonoom te laten
functioneren.
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