Training

Financiën voor niet-financiële managers in Non-Profit organisaties
3 Dagen
Je werkt in een non-profitinstelling. Je focus in het werk ligt niet op de
financiën, maar er wordt op dit vlak wel steeds meer van je gevraagd.
Vind je het lastig om met je financiële kennis te voldoen aan de
verwachtingen van je organisatie? Heb je regelmatig te maken met
budgetten en begrotingen? Dan is deze training uitstekend geschikt
voor jou. Je leert alles wat nodig is om als een betere gesprekspartner
op financieel vlak te fungeren. Deze training richt zich naast algemene
financiële onderwerpen op specifieke zaken binnen de nonprofitsector. Je brengt je financiële kennis en inzicht naar een hoger
niveau.

Resultaat

Programma

• Je hebt inzicht in en kennis van financieel management binnen je
organisatie
• Je bent een betere gesprekspartner voor je (financiële) collega’s
• Je kunt investeringsbeslissingen financieel onderbouwen
• Je kunt begrotingen, budgetten, balansen en financiële
rapportages opstellen, lezen en interpreteren
• Je bent bekend met de plannings- en controlecyclus
• Je kunt gegevens uit financiële overzichten vertalen in acties
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Doelgroep
Iedereen die in zijn of haar werksituatie te maken krijgt met financiële
beoordeling en overzichten. Deze training is specifiek gericht op
iedereen die werkzaam is in de non-profitsector.

Inleiding financieel management
Budgetteren en begroten
Kostenverdeling en kostenbesparing
Investeringsbeslissingen nemen
Opstellen, bewaken en verdedigen van het afdelingsbudget
Financiële kengetallen
Managementrapportage
Plannings- en controlecyclus
Verantwoording van de cijfers
VBTB (van beleidsbegroting tot beleidsverantwoording)
Praktijksituaties en -voorbeelden
Persoonlijk actieplan

Investering
De investering bedraagt € 1.595.

Studiewijze
Voorafgaand aan de training vindt er een online intake plaats. Op basis
hiervan stel je je persoonlijke doelstellingen vast. In deze training ligt
de nadruk op inzicht in verschillende financiële kengetallen en het
vertalen hiervan in acties. Onder leiding van een ervaren trainer leer
je gedegen financiële afwegingen te maken. Als afsluiting stel je een
persoonlijk actieplan op, dat je ondersteunt bij het toepassen van het
geleerde in je eigen praktijk.
Heb je de gehele training gevolgd, dan ontvang je het ICM-certificaat.

Dit bedrag is excl. € 37,50 per dag voor het dagarrangement of € 10 per avond voor het
avondarrangement. Alle prijzen zijn onder voorbehoud, bekijk de website voor actuele
informatie.
De totale investering is excl. btw. Vrijstelling van btw is mogelijk. Zie voor meer informatie
www.icm.nl/btw.

Advies & inschrijving
Bekijk de meest actuele data en informatie op onze website.

Deze training is tevens onderdeel van de opleiding Post-HBO
Bedrijfskunde. Na het succesvol afronden van deze training kun je je
verder ontwikkelen en krijg je vrijstelling voor 1 module binnen deze
opleiding.

Persoonlijk studieadvies 030 – 29 19 888
Offerte aanvragen of inschrijven www.icm.nl/fnp
Deze training biedt ICM ook In Company aan (www.icm.nl/
maatwerk).

Duur, data en plaatsen
De training wordt verzorgd in Amsterdam, Arnhem, Breda, Den
Bosch, Den Haag, Eindhoven, Enschede, Groningen, Maastricht,
Rotterdam, Utrecht en Zwolle.
Training: do 18 jun – do 25 jun – do 2 jul 2020
Training: wo 9 sep – wo 16 sep – wo 23 sep 2020
Training: ma 9 nov – ma 16 nov – ma 23 nov 2020
Training: wo 13 jan – wo 20 jan – wo 27 jan 2021
Training: ma 8 mrt – ma 15 mrt – ma 22 mrt 2021
Training: di 13 apr – di 20 apr – di 11 mei 2021
Training: ma 7 jun – ma 14 jun – ma 21 jun 2021
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