
 
TRAINING	  FINANCIEEL	  ECONOMISCH	  BELEID	  VOOR	  DE	  (CENTRALE)	  ONDERNEMINGSRAAD	  	  

Doel	  van	  de	  training	  

Het	  doel	  van	  de	  training	  is:	  
*	  De	  OR-‐leden	  inzicht	  te	  geven	  in	  de	  rol	  van	  de	  OR	  in	  het	  financieel	  economisch	  beleid	  van	  de	  
organisatie.	  
*	  Een	  theoretisch	  kader	  op	  het	  gebied	  van	  financieel	  economisch	  beleid	  neer	  te	  leggen.	  Hierbij	  wordt	  
ook	  ingegaan	  op	  praktische	  situaties	  voor	  de	  OR,	  waardoor	  men	  meer	  greep	  krijgt	  op	  de	  financiële	  
cijfers	  en	  daardoor	  een	  gelijkwaardige	  gesprekspartner	  kan	  zijn	  bij	  overleg	  met	  de	  directie	  en/of	  het	  
bestuur.	  	  
*	  De	  OR-‐leden	  inzicht	  te	  geven	  in	  de	  Planning	  en	  Control	  Cyclus	  (PCC),	  de	  jaarrekening,	  de	  begroting	  
en	  overige	  financieel	  economische	  informatie.	  

	  
Doelgroep	  

De	  training	  is	  bestemd	  voor	  de	  gehele	  (C)OR	  of	  één	  of	  meerdere	  OR-‐commissies	  van	  bedrijven	  of	  
non-‐profit	  instellingen.	  

	  
Omstandigheden	  rondom	  de	  training	  

De	  training	  wordt	  gegeven	  voor	  maximaal	  12	  personen.	  Wij	  werken	  graag	  in	  een	  ruimte	  die	  is	  
afgestemd	  op	  de	  groepsgrootte	  en	  wij	  maken	  gebruik	  van	  een	  beamer	  en	  een	  flip-‐over.	  

	  
Trainingsduur	  en-‐	  opzet	  

Trainingsduur	  
De	  training	  duurt	  4	  dagdelen	  (2	  dagen);	  de	  data	  zullen	  in	  nader	  overleg	  worden	  bepaald.	  
	  
Trainingsopzet	  
Er	  wordt	  een	  korte	  inleiding	  gegeven	  over	  het	  doel	  en	  de	  opzet	  van	  de	  training.	  
Daarna	  wordt	  het	  theoretisch	  kader	  behandeld,	  waarbij	  als	  rode	  draad	  de	  PCC	  (Planning	  en	  Control	  
Cyclus)	  fungeert.	  
De	  theorie	  wordt	  met	  praktijkvoorbeelden	  levendig	  gemaakt.	  
Middels	  praktische	  oefeningen	  wordt	  de	  theorie	  omgezet	  in	  vaardigheden.	  
Er	  wordt	  ruimte	  gemaakt	  voor	  praktijkvragen	  van	  de	  deelnemers.	  
Aan	  het	  eind	  van	  de	  training	  vindt	  er	  een	  evaluatie	  plaats.	  
Middels	  een	  korte	  hand-‐out	  kan	  de	  stof	  nog	  eens	  worden	  nagelezen.	  

	   	  



 
Te	  behandelen	  onderwerpen	  

*	  De	  rol	  van	  de	  OR	  in	  het	  financieel	  economisch	  beleid.	  
*	  Planning	  en	  Control	  Cyclus	  (PCC).	  	  
*	  Jaarrekening	  (algemeen,	  balans,	  exploitatierekening,	  staat	  van	  herkomst	  en	  besteding	  der	  
middelen).	  
*	  Begroting	  (exploitatiebegroting,	  begrote	  balans,	  investerings-‐	  en	  liquiditeitsbegroting).	  
*	  Ratio’s	  (liquiditeit,	  solvabiliteit	  e.d.).	  
*	  Diverse	  (management	  informatie,	  benchmarking,	  indexcijfers	  e.d.).	  

Condities	  

De	  training	  wordt	  door	  Matraico	  aangeboden	  aan	  de	  (C)OR	  of	  één	  of	  meerdere	  OR-‐commissies.	  De	  
training	  wordt	  verzorgd	  door	  Koos	  Mak,	  eigenaar	  van	  Matraico.	  
De	  prijs	  van	  de	  training	  bedraagt	  €	  1.350,-‐-‐	  per	  dagdeel.	  Dit	  komt	  bij	  een	  2-‐daagse	  training	  neer	  op	  
een	  bedrag	  van	  €	  5.400,-‐-‐	  (excl.	  BTW),	  inclusief	  intake,	  voorbereiding	  en	  lesmateriaal	  en	  exclusief	  
reis-‐	  en	  verblijfkosten	  alsmede	  de	  eventuele	  huur	  van	  een	  trainingsruimte,	  koffie/thee	  en	  lunch.	  	  
Aanmelding	  kan	  telefonisch	  (06-‐11327204)	  of	  per	  e-‐mail	  (koosmak@matraico.nl)	  t.a.v.	  Koos	  Mak.	  

Overige	  OR	  trainingen	  

Matraico	  verzorgt	  ook	  vervolgtrainingen	  financieel	  economisch	  beleid	  voor	  de	  OR.	  Hierbij	  wordt	  
nader	  ingegaan	  op	  de	  jaarrekening	  van	  een	  organisatie,	  alsmede	  op	  de	  begroting	  in	  relatie	  met	  de	  
jaarplannen	  en	  meerjarenplannen.	  
Tevens	  verzorgt	  Matraico	  coaching	  en	  begeleiding	  van	  de	  OR	  of	  OR-‐commissies	  op	  financieel	  
economisch	  gebied.	  

Waarom	  Matraico?	  
	  
Matraico	  heeft	  jarenlange	  ervaring	  op	  financieel	  economisch	  gebied,	  zowel	  in	  de	  profit	  als	  in	  de	  non-‐
profit	  sector.	  Tevens	  heeft	  Matraico	  ervaring	  in	  het	  geven	  van	  trainingen	  en	  presentaties.	  

	  

	  	  	  


