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FINANCIEEL MANAGEMENT VOOR  

NON-FINANCIALS  
 
 

Geld speelt altijd een rol voor beslissingsbevoegde managers: zij willen weten welke invloed zij hebben op 

financiële stromen binnen de eigen organisatie. 

Financiële specialisten (controllers, accountants, financiële managers) spreken met een eigen vakjargon, 

waar de niet-financiële manager of professional moeite mee heeft; het is van belang met financiële 

specialisten te kunnen communiceren. 

'Accountability' van managers en professionals verdient versterking.  

 

Deze training is een kennismaking met de moderne uitgangspunten van financiële informatie. Daarbij is 

het van belang de financiële informatie uit een jaarrekening te kunnen begrijpen en interpreteren. In 

besprekingen daarover moeten de juiste vragen kunnen worden gesteld. Basiskennis van begroten en 

budgettering, investeringsbeslissingen, exploitatie-overzichten, interne controles en het versterken van het 

kostenbewustzijn, de verhouding tussen plannen en financiële mogelijkheden zijn onontbeerlijke 

competenties van managers van nu, in elke sector. 

 
 
De training richt zich op 

 
• Het financiële model van een organisatie; de vijf aspecten van financieel management: Financiering, 

Investeren, Management Accounting, Marketing en Externe Verslaggeving. De invloed van menselijk 

gedrag, risico en administratieve organisatie/interne controle. 

• Externe verslaggeving: de wijze waarop naar buiten toe wordt gecommuniceerd; jaarverslag, 

jaarrekening, accounting principes, financieringsbeginselen.  

• Behandeling jaarrekening van de eigen organisatie. 

• Financiële planning: vanuit marktgegevens doorwerken naar investeringsplan, operationeel plan en 
liquiditeitsplan. Het opstellen van begrotingen. Behandeling van een voorbeeld van een 

(investerings-)begroting uit de eigen organisatie. 

• Management accounting - de zin van kostprijsberekeningen: full costing en direct costing, de zin van 

contributiemarges als stuurinstrument; kostenbeheersing. 

• De rol van budgetten en budgetcontrole. De budgetcyclus en de presentatie van een budget. 

Behandeling van een voorbeeldrapportage uit de eigen organisatie. 

• Prestatie-management. De balanced scorecard; het nut van KSF, KPI en stuuritems. 

 
Zoals bij alle DNA-trainingen - dankzij de gekozen trainingsvorm – zijn de praktische en recht toe–recht 

aan inzichten en technieken direct na de training toe te passen. 
De trainer is Gijs Hiltermann, die wordt gezien als een van de beste en meest ervaren trainers op dit 

vakgebied. 

 
 

 
Doelgroep: Niet-financiële managers en professionals uit andere disciplines 

Duur:  2 dagen 

Groepsomvang: Maximaal 12 deelnemers 
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Overzicht inhoud 

Balans 
 
 

Verlies- en Winstrekening 
 
 

Kasstromen 
 
 

Investeringen 
 
 

Jaarverslag nader bekeken 
 
 

Activazijde van de balans 
 
 

Passivazijde van de Balans 
 
 

Samenhang 
 
 

Financieel Management en Verslaggeving 
 
 

Organisaties en Verslaggeving 
 
 

Wet- en regelgever 
 
 

De Toelichting 
 
 

De Analyse 
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