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Euroforum is gespecialiseerd in het begeleiden van jouw organisatie bij financiële
opleiding- en training vraagstukken. Onze maatwerk trainingen waarborgen dat de
volledige kennisbehoefte exclusief en concreet wordt vertaald naar jouw organisatie
en werkomgeving.
De aanpak is gericht op het professionaliseren van de financiële functie, het naar een
hoger niveau brengen van afdelingen en functies en het binden van werknemers. De
docenten zijn mensen uit de praktijk die hun financiële ervaring omzetten naar theorie.

› Wij verzorgen o.a. de volgende onderwerpen:
• Management Control
• Governance & Control
• Accounting & Control
• Risicomanagement en Control
• Data-analyse, big data & data science
• ICT processen en informatiemanagementsystemen
• Zelfanalyse en herinrichting van control
• Verandermanagement en de controlfunctie
• Effectief beïnvloeden en adviseren

› Specialistische modules per sector
• Control & sturing van verbonden partijen bij lokale overheden
• Bekostiging & control in het onderwijs
• Bekostiging & control in de zorg
• Treasury en control in de
corporatiesector
• Fusies en de-fusies

Vragen of informatie?
Neem vrijblijvend contact op met:
Guusje Verhoeven
g.verhoeven@euroforum.nl
06 - 516 18 303

› Professionele finance en
controller opleidingen

› Reacties vanuit eerdere trainingen:
“Het is bijna jammer dat alleen wij als business controllers deze opleiding hebben gevolgd. Het zou
namelijk ons CMT (en ander sturingsrollen) ook inzicht kunnen geven hoe (business) control nog beter

Controlling is de meest en snelst ontwikkelende functie binnen de (semi)publieke sector in de
afgelopen 15 jaar, naar een onontbeerlijke advisering en reflectie voor het bestuur. Controllers

gepositioneerd zou kunnen worden.”
Waterschap Vechtstromen

binnen de publieke sector vormen niet alleen het financiële geweten van een organisatie maar

“Zeer leerzaam/interessant waarbij de onderwerpen (in meer of mindere mate) aanzetten tot nadenken

combineren de maatschappelijke taken en de politieke besluitvorming vaak met economische

over (ook wellicht op kleinere schaal) verbeterpunten en de rol die je daar zelf in kunt/moet hebben. De

rationaliteit. De geweldige bijdrage van deze functie heeft niet alleen geleid tot een gezonde

opleiding geeft op hoofdlijnen (beknopt) inzicht in de diverse onderwerpen binnen het vakgebied busi-

publieke sector maar ook volwaardige plek in de governance.

ness control (in ons geval voornamelijk gerelateerd aan een non-profit / onderwijsorganisatie).”
Technische Universiteit Eindhoven

Het veranderproces gaat van financial control naar business control: een betere aansluiting van

“De opleiding / training biedt waardevolle inzichten. De docenten zijn top! en staan open voor dialoog en

de financiële cyclus op de operationele cyclus en de beleids- of strategische cyclus. Het gaat over

interactie. Daardoor worden hoe dan ook waardevolle opleidingsgebieden aangeboord. De docenten zijn

nieuwe thema’s als integrale business cases, risicomanagement en de verantwoording in termen van
maatschappelijke meerwaarde: hoe bereiken we het maximale op de meest doelmatige wijze en hoe
verantwoorden we dat?

in staat zowel de senioren te prikkelen als de nieuwe generatie aan te spreken.
ik vond de cursusdagen erg leerzaam: door de praktijkervaring van de docenten was er steeds een snelle
koppeling naar onze dagelijkse werksituaties mogelijk. Prettige informele sfeer.”
Gemeente Nijmegen

Naast nieuwe concepten en modellen van control, accounting, auditing of risicomanagement gaat het
veelal ook om positionering in de organisatie, de toon van de bedrijfsvoering en de daarbij behorende
soft controls. Inhoudelijke overtuigingskracht als het machtige wapen van een brede professionele
controller!

Podcastreeks voor de Finance Professional
Beluister nu onze unieke podcastreeks voor de Finance Professional via blog.euroforum.nl/finance-control
Hoor van onze docenten alle trends en ontwikkeling binnen finance, met o.a.:
• Goos Minderman, Hoogleraar Public Governance, directeur van The Midfield en ervaren toezichthouder/ commissaris in de
volkshuisvesting, zorg en onderwijs
• Ed Vosselman, Hoogleraar Managment Control, Vrije Universiteit Amsterdam en Hoogleraar Accounting, Radboud Universiteit
• Franck Asselman, Bedrijfseconoom en Senior Stafadviseur Strategie, Academisch Medisch Centrum Amsterdam

