
FINANCIEEL MANAGEMENT
UPGRADE JE FINANCIAL SKILLS



Ben je een ondernemer, bedrijfsleider of kaderlid? En wil je jouw finan- 
ciële basics opfrissen? In deze interactieve workshop i.s.m. Deloitte  
worden financiële termen begrijpbaar uitgelegd en leer je cijfers te  
interpreteren.

• Wordt er in jouw professionele omgeving vaak gegoocheld met  
financiële termen? En zou je eindelijk de exacte betekenis ervan  
willen kennen?

• Klinken woorden als ‘EBITDA’ en ‘cashflow’ je bekend in de oren, 
maar weet je niet wat ze precies betekenen?

• Wil je weten hoe je de cijfers moet interpreteren om de gezondheid 
van je vennootschap te kunnen inschatten?

• Dan is deze interactieve workshop i.s.m. Deloitte iets voor jou!

Bestemd voor 
alle ondernemers, bedrijfsleiders en kaderleden die een opfrissing 
wensen van hun financiële basics.



is associate bij Deloitte Accountacy en werkt 
voor de Private Accounting & Reporting  
afdeling. Als trusted advisor levert Frank  

multidisciplinaire oplossingen aan voor kmo’s, 
familie- en groeibedrijven. Digital Accountant 

en de transitie naar digitale toepassingen, 
zowel in- als extern is zijn topprioriteit. Tevens 

begeleidt hij klanten en groeibedrijven op 
accountancy, fiscaal, financieel en strategisch 

niveau. 

FRANK SCHOUTEDEN

is manager bij Deloitte Accountancy voor 
de afdeling Accounting & Reporting. Hij 

heeft een tiental jaar ervaring in het  
verstrekken van multidisciplinair advies 

naar familiebedrijven. Tom is een “digital 
accountant” die je zal bijstaan bij jouw 
administratieve en boekhoudkundige  
uitdagingen van vandaag en dit met  

behulp van de meest recente digitale 
tools om zo jouw financieel management 

tot een hoger niveau te tillen.

TOM LEYSSEN

DOCENTEN



DAG 1 | Hoe ga ik om met mijn cijfers?
12.10.23 | 8.30 u. - 12.30 u.
• Corporate governance van een jaarrekening?
• De belangrijkste bestanddelen van een jaarrekening
• Basiselementen van de financiële analyse
• Wat is de impact van transactie X, Y en Z op de balanspositie van 

een onderneming?
• Hoe ziet een balans eruit van een vennootschap in financiële 

moeilijkheden?
• Basic reporting op basis van jouw jaarrekening: hoe ga je hier-

mee aan de slag?
• Wat is de impact van uitkeringen van reserves?

DAG 2 | Hoe interpreteer ik mijn cijfers in kader van mijn bedrijfsvoering? 
26.10.23 | 8.30 u. - 12.30 u.
• Casus: het verschil tussen een fiscale en bedrijfseconomische 

jaarrekening
• Wat betekent ‘geen vermogen opbouwen zonder belastingen te 

betalen’?
• Hoe je reporting optimaliseren via de juiste technologie?
• Digitalisering als opportuniteit voor je financiële afdeling
• Mijn management dashboard als bsis voor het nemen van strate-

gische beslissingen
• Hoe ga ik aan de slag met budgettering en cash-planning?
• Hoe interreteer ik de financials van mijn concurrenten?

PROGRAMM A



PRIJS 
De kostprijs bedraagt € 345,00 (excl. btw) per persoon. Onder  
bepaalde voorwaarden is gedeeltelijke subsidiëring via  
KMO-portefeuille mogelijk (KMO-Portefeuille erkenningsnummer 
DV.O107340). Kosteloos annuleren kan schriftelijk tot en met  
maandag 14 september 2023.

LOCATIE
VKW Limburg, Kunstlaan 16, 3500 Hasselt

TIMING 
Elke sessie gaat door van 8.30 tot 12.30 uur. Welkomstkoffie en  
koffiekoeken staan klaar, ‘s middags voorzien we een lichte lunch.

MEER INFORMATIE & INSCHRIJVEN 
Wil je meer informatie over deze opleiding?  
Mail of bel naar Simon Cox (simon.cox@vkwlimburg.be - 
M. 0494 36 85 52)

Inschrijven kan via de website www.vkwlimburg.be of met een  
mailtje naar academy@vkwlimburg.be (T. 011 24 95 22 - Nele  
Vandael)

PRAKTISCH
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