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Digitale transformatie in finance

Ontwikkel een visie op digitalisering in jouw eigen organisatie

• Verwerf inzichten over de impact die digitalisering heeft op het vakgebied en
de rol van de controller

• Ontwikkel een integrale blik en strategische visie op digitalisering en inrichting
van de verschillende digitale processen.

• Behoud grip op de financiële processen en de stuurinformatie in een
wendbare organisatie en snel veranderende omgeving

Veranderingen gaan snel, de complexiteit en volatiliteit nemen toe. Om bij te blijven en

snel beslissingen te kunnen nemen, neemt de druk toe om op elk moment relevante en

betrouwbare informatie aan te kunnen leveren en advies uit te kunnen brengen. Dat

vraagt een rol invulling van jou als controller waarbij de aandacht uit gaat naar

databeheer, analyse en advies. Het inzetten van digitale middelen en digitale inrichting

van je processen zijn hierbij noodzakelijk.

Om inzetbaarheid van digitale middelen van waarde te laten zijn en voor je te laten

werken, is inzicht in de impact van digitalisering van belang. Daarmee kun je een

vertaalslag maken naar jouw eigen organisatie en een digitale strategie ontwikkelen die

de gehele organisatie beslaat en waarde toevoegt.

Een vraagstuk dat velen bezighoudt, is het vertrekpunt: moet je eerst je bestaande

processen verder automatiseren voor je je verdiept in robotisering, OF moet je juist nu al

nadenken over de toekomst en kennis verwerven van technologische ontwikkelingen

met bijbehorende kansen en bedreigingen om je koers en acties te bepalen?

We hebben een ambitieus en actueel 2-daags cursusprogramma ontwikkeld, waarin de

relevante ontwikkelingen in digitalisering en informatisering worden gedeeld en

bediscussieerd. Je wordt begeleid door experts en een gastspreker uit het werkveld

komt zijn ervaringen delen.

Je wordt uitgedaagd om een strategische positie in te nemen en visie te vormen

waarmee je sturing kan geven aan de veranderingen die je organisatie te wachten staan

of momenteel ondergaat.



Programma

Dagdeel 1

Digitale transformatie: de context. Wat speelt er en moeten wij er iets mee?

· Definitie

· Nieuwe business modellen:

o Disruptives/koplopers/game changers,netwerksamenleving

· Internet of things/robotisering/AI

· De verwachte impact van Blockchain

· Dilemma van automatiseren vs robotiseren

· Relevantie/impact voor de doelgroep

Dagdeel 2

Scenario analyses

· Interactieve sessie waarbij je in groepen de impact in de toekomst gaat
verkennen. Discussie en uitwerking in deze groepen

Dagdeel 3

Avondsessie: diner parlant

· Gastspreker en ervaringsdeskundige business controller. Wat betekent digitale
transformatie voor zijn organisatie? Wat betekent dat voor zijn rol als
businesscontroller en wat is zijn visie op de toekomst van de controller?

Dagdeel 4

Wat verandert er aan het werk van controller door:
· Data gedreven organiseren, Data-management

o Robotic Process Automation/ Process mining

§ Weke informatie haal je (nog meer) uit orderregels. Leer je klant
kennen.

o Van achteraf analyseren naar predictive analytics (visualiseren)

§ Hoe bouw je een database op?

· Peer 2 Peer: hoe zit dat in jouw organisatie?



Dagdeel 5

· Digitale transformatie in jouw organisatie. Wat betekent dit voor mijn organisatie
en mijn rol? Hoe krijg ik de mensen mee?

· Jouw visie en invloedssfeer: strategie uitwerken

Werkvorm

Tijdens de cursus wordt op interactieve wijze les gegeven. Er wordt gebruik
gemaakt van de methode scenario analyse,  een best practice wordt behandeld
door een gastspreker en je werkt een strategie uit. Daarnaast is er sprake van
veel discussie en  uitwisselen van ervaringen.

Na het volgen van deze cursus:
· Heb je (meer) inzicht in de impact die digitalisering heeft op het vakgebied en de

rol van de controller

· Heb je ervaringen en inzichten met vakgenoten gedeeld

· Heb je scenario-analyses uitgewerkt die je helpen bij de richting die je geeft aan
digitalisering

· Heb je een strategische visie ontwikkeld op digitalisering en inrichting van de
verschillende digitale processen

· Heb je meer handvatten om grip te krijgen op de financiële processen en de
stuurinformatie in een wendbare organisatie en snel veranderende omgeving

· Kun je meer richting geven aan databeheer, analyse en advies



Praktische informatie

Prijs Looptijd PE-punten Niveau

€2495,- 2 dagen, inclusief diner en
overnachting.

Dag 1 van 09:30-22.00

Dag 2 van 08:30-16:30

15 hbo

Docent Locatie Lesmateriaal Bewijs van deelname

Marco Derksen, Maja
Bosch, Bert Coelingh en

Hinrich Slobbe.

Hotel Mennorode, Elspeet Het lesmateriaal wordt
beschikbaar gesteld in de

digitale leeromgeving.

Certificaat

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor controllers en andere financials die nieuwsgierig zijn naar de
impact van digitalisering en zelf een meer integrale visie willen ontwikkelen op
digitalisering voor hun organisatie.

Studieadvies

Voor meer informatie of een persoonlijk advies kun je vrijblijvend contact opnemen met
Eline Ketelaars. Samen met jou bekijkt zij graag de mogelijkheden. Zij is te bereiken op
onderstaand telefoonnummer en/of emailadres.

Eline Ketelaars
Bel 033 422 99 72
Mail eline.ketelaars@niveopleidingen.nl



Bezoekadres

info@niveopleidingen.nl
033 422 9900
www.niveopleidingen.nl

Buitenplaats De Heiligenberg
Heiligenbergerweg 5
3833 AC Leusden
 

NIVE Opleidingen
Postbus 48
3830 AA Leusden
 

Postadres

Algemeen


