
 

 
Training: ´Financiën voor een gezonde zaak` 
 
De tweedaagse training bij het boek ‘Financiën voor ZZP’ers’ 
 
In een tweedaagse training krijg je inzicht in al die financiële zaken die essentieel  
zijn om je onderneming werkelijk gezond te maken of houden. 
 
Ondernemen gaat over precies dát doen wat jou boeit, waar je in uitblinkt en waar je energie van gaat 
stromen. Dát doen waar jij een bijdrage aan kunt leveren. Of je nu adviseur, trainer, coach, manager, 
producent of iets heel anders bent, financiën is meestal níet datgene wat je werkelijk boeit. En toch, juist als 
ondernemer, kun je je ogen niet sluiten voor de financiële kant van je zaak. Hoe hard het ook klinkt, als je de 
financiën niet onder controle hebt, kan het snel afgelopen zijn. Speciaal voor de ZZP-er en de MKB 
ondernemer heeft Healthy Finance de training ´Financiën voor een gezonde zaak´ ontwikkeld. 
 
Loop je hier wel eens tegenaan? 

 Heb je geen goed overzicht van je inkomsten en uitgaven? 
 Heb je geen zin om achter je geld aan te jagen, of weet je niet hoe het aan te pakken? 
 Heb je onvoldoende inzicht of je tarieven rendabel zijn? 
 Vraag je je af wat je uitbesteedt aan je accountant, en wat je zelf kan doen? 
 Begrijp je je eigen jaarrekeningen niet? 
 Kan je je accountant / boekhouder niet volgen? 

 
Dan is de training ´Financiën voor een gezonde zaak´ voor jou een waardevolle investering. Aan het eind 
van de training heb je een antwoord op o.a. de volgende vragen: 
 
Resultaat: 
o Je weet hoe je jouw onderneming gezond krijgt en houdt zodat je niet onverwacht in de financiële 

problemen komt 
Aan de hand van de balans en de resultatenrekening van je eigen onderneming, leer je de gezondheid 
van een onderneming beoordelen. Je leert je jaarrekening lezen. 

o Je krijgt je geld veel eerder binnen omdat je weet hoe je je debiteuren aanstuurt 
Je krijgt een duidelijk 4-stappen plan aangereikt voor het beheersen van je openstaande facturen. Je 
krijgt veel praktische tips en voorbeeldbrieven om je debiteurenbeheer te verbeteren. 

o Je kunt van te voren een reële inschatting geven van de financiële haalbaarheid van je plannen 
Aan de hand van je eigen plannen, stel je een exploitatiebegroting op en leer je op cijfers te sturen.  

o Je begrijpt je boekhouder / accountant en je bent niet langer afhankelijk van hem maar je stuurt 
hem aan 
Je leert voldoende (maar ook niet meer dan dat) financiële termen zodat je de financieel specialisten 
kunt begrijpen, én zodat je ze de juiste vragen kunt stellen. 

o Je kunt je geldstromen managen zodat je nooit onverwacht te weinig geld hebt 
Je leert wat het verschil is tussen winst en cashflow en aan de hand van een eenvoudig model leer je je 
eigen uitgaven plannen. Je leert hoe het mogelijk is dat een winstgevend bedrijf tóch failliet gaat, en je 
leert de signalen van faillissement herkennen zodat je er op tijd bij kunt zijn. 

o Je weet of je zelf je boekhouding voert of dat je (een deel) uitbesteed 
Je krijgt een eenvoudig voorbeeldmodel om je eigen boekhouding op te zetten. We bespreken wat je zelf 
kunt doen en wat je aan de accountant overlaat. 

o Je krijgt heel veel tips en gratis downloads die je tijd en geld besparen 
En uiteraard is er ruimte om onderwerpen te behandelen die jou verder helpen je bedrijf financieel te 
managen.  

 
De training is zeer praktisch van aard. Door middel van het maken van casussen en andere praktische 
werkvormen, maak je je financiële kennis en vaardigheden eigen. Je werkt zoveel mogelijk met je eigen 
bedrijfsgegevens en eigen financiële gegevens.  
 
Praktische informatie: 
Trainingsduur  : 2 dagen 
Investering   : € 495,- excl btw, incl. lunch 
Groepsgrootte  : Maximaal 10 deelnemers 
Doelgroep : ZZP´ers en MKB´ers die hun financiële kennis en vaardigheden willen vergroten  
Voorkennis  : Er is geen specifieke voorkennis nodig 
Data 2011  : Raadpleeg voor de data de agenda 
 
 

 


