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CURSUS: INZICHT IN FINANCIËN  
 
De basis: 
Als (lid van een) cliëntenraad word je met enige regelmaat geconfronteerd met het financiële en 
economische beleid van jouw organisatie. Het is daarbij van belang dat je de financiële 
consequenties van beslissingen doorziet. Toch is het ontleden van begrotingen en budgetten voor 
veel (leden van) cliëntenraden lastig, laat staan dat zij comfortabel kunnen meedenken, praten en 
beslissen tijdens bijeenkomsten. In de 2-daagse cursus “INZICHT IN FINANCIËN” leer je financiële 
rapportages te lezen en te ontleden. Waardoor je beter in staat bent een kritische en volwaardige 
gesprekspartner te zijn voor de bestuurder(s), manager(s) en/of toezichthouder(s). 
 
De 2 daagse cursus is uitgebreider dan de 1 daagse cursus. Tijdens deze 2-daagse cursus kun je – in 
overleg met de trainer - het programma en de onderwerpen van dag 2 mede bepalen. De eigen 
cijfers van jouw organisatie en vooraf ingediende vragen kunnen worden behandeld. 
 
De cursus is zeer toegankelijk voor de deelnemers en onderscheidt zich hiermee nadrukkelijk. In 
begrijpelijke taal en op een enthousiaste wijze wordt de inhoud besproken.  
In deze levendige cursus zie, voel en ervaar je op interactieve wijze de mogelijkheden ten aanzien 
van financiën voor jouw cliëntenraadwerk. De trainer neemt jou mee in een interactieve, spannende 
en interessante combinatie van theorie, quiz, spel, casussen, Ted talk en discussie.  
 

Programma: 

Dag 1: 09:00 start training 

 

De onderdelen zijn overwegend interactief!  

 

• Welkom en inleiding 

• Basisbegrippen op het gebied van financieel management. 

o Kosten en opbrengsten. 

o Kengetallen en ratioanalyse. 

o (interpreteren van) een balans, resultatenrekening, begrotingen 

• Bekostiging / omzet in jouw zorggebied 

• casussen uitwerken en bespreken. 

 

➢ Voor de periode tussen dag 1 en dag 2; het uitwerken van actiepunten; breng vragen of 

onderdelen uit jouw dagelijkse praktijk aan voor dag 2. 

 

16:30 Einde eerste trainingsdag 

 

Dag 2: 09:00 Start training 

 

• Welkom en inleiding 
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• Basisbegrippen op het gebied van financieel management en de vertaling naar de werkelijkheid 

binnen jouw organisatie. 

o Jaarverslag van jouw organisatie 

o De periodieke rapportage van jouw organisatie  

o praktijkcasussen 

 

➢ Voor na de training; het opstellen van een persoonlijk (financieel) ontwikkelingsplan. 

 

16:00 Einde training 

 
 

Bijzonderheden: 
De training wordt indien gewenst vervolgd met een nazorgtraject in de vorm van intervisie 
bijeenkomsten en/of bespreking van praktijkcasussen. 
 

Doel: 
‘Inzicht in Financiën’ is gericht op de fundamentele verkenning van de financiële aspecten waar u als 
‘non financial’ mee wordt geconfronteerd bij uw werkzaamheden. De cursus is opgezet op basis van 
de ervaring van de trainers in het trainen van non financials op mbo/hbo/academisch niveau.  
 
De cursus heeft als doel jou inzicht in de financiën van een organisatie te verschaffen, zodat je 
soepeler over financiën kunt communiceren en beter in staat bent financiële voorstellen te 
begrijpen. Zodat je daarover beter kunt beslissen of adviseren.  
 
Daarvoor worden relevante kennis van financieel management en bedrijfseconomie aangereikt. 
Daarnaast worden vooraf ingediende vragen en ‘eigen’ cijfers van de deelnemers behandeld. 
De vorm waarin de tweedaagse cursus wordt gegeven maakt dat de toepasbaarheid in de praktijk 
uitermate groot zal zijn. 

 
Resultaat:  
 
Na deze cursus: 
 

• Ben je in staat soepeler mee te denken, te praten en te adviseren met gesprekspartners over 
financiën.  

• Heb je kennis van belangrijke financiële begrippen. 

• Ben je in staat financiële consequenties te overzien. 

• Heb je inzicht in en kennis van financieel management.  

• Heb je inzicht in cijfermatige overzichten, zoals balans en resultatenrekening, financiële ratio’s, 
budgetten en begrotingen. 

• Kun je eenvoudige financiële berekeningen maken en doorzie je de relaties. 

• Ben je in staat je adviezen financieel te onderbouwen. 
 
 

Voor wie:                                                                                           
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• Leden van (centrale/regionale) cliëntenraden 

• Ambtelijk Secretaris Cliëntenraad / Cliëntenraad Ondersteuner/Trainer/Coach 
 

Uw trainer:   
 
Martin van Hofwegen  
 
Martin laat zich tijdens deze cursus assisteren door een financieel onderlegde collega. 

 

Data/tijden:  
 
Dinsdag 24 januari en dinsdag 14 februari 2023 
9.00 – 16.30 uur (max) 
 

Locatie:  
 
Vergader en Congrescentrum De Schakel 
Oranjelaan 10, 3862 CX  Nijkerk 
(Corona-maatregelen die dan van kracht zijn worden gehanteerd) 

 
Prijs:          
 
€ 575,00 
                                                                                                 

Inschrijven: 
 
U kunt zich aanmelden via de website of door een mail te sturen naar: academie@ncz.nl 
Vermeld in de mail a.u.b.: 
 
• De titel en eventueel de data van de cursus   
• Uw naam  
• Uw functie 
• De organisatie waarvoor u actief bent  
• De sector (welzijn, eerstelijns, ziekenhuis, VVT) waarin de organisatie zich bevindt  
• Indien van toepassing de locatie waarvoor u actief bent 
• Een factuuradres 
• Indien van toepassing een kostenplaats of kostenvermelding 
 

Meer informatie: 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marika Biacsics: 0651222505  

https://ncz.nl/ondersteuning/trainers/martin-van-hofwegen-2/
https://ncz.nl/training/2-daagse-cursus-inzicht-in-financien/

