	
  

	
  
	
  

Financieel management
voor anesthesiologen
08 & 22 September 2012
Novotel Rotterdam Brainpark

12 NVA CME credits
Registration via our website: http://medina.net/?page_id=179

	
  
	
  

	
  

	
  
	
  
Doelgroep

Deze training is voor anesthesiologen die hun financieel inzicht willen
vergroten. Iedereen krijgt weleens in zijn werksituatie te maken met
financiële beoordeling en overzichten. U wilt deze beter begrijpen en inzicht
krijgen in financiële consequenties bij het nemen van beslissingen.
Deze training is bedoeld voor anesthesiologen die geen financiële
achtergrond hebben en waar de hoofdtaak buiten het financiële beheer van
de organisatie ligt.
Tijdens de training voor anesthesiologen worden de basisbegrippen
toegelicht:
• U leert de balans en resultatenrekening lezen.
• Verschillende methoden voor budgettering en de toerekening van
kosten worden behandeld.
• U leert uw budgetten onderbouwen.
• De samenhang tussen financiële begrippen als resultaat, EBIT, Netto
contante waarde, sunk costs en cashflow worden nader toegelicht.
• De cases in de training hebben een interactief karakter en gaan in op
praktijksituaties. Het biedt de cursisten de mogelijkheid om het
geleerde in praktijk te brengen.
Groeien door ervaring
Uiteraard ontkomt het programma er niet aan dat er theorie wordt gegeven.
Echter, wat heel belangrijk is, is dat de deelnemers in de praktijk betere
managers worden en de materie buiten de college banken op de juiste
momenten kunnen toepassen.
Het hele programma is daarom gericht op het toepassen van de theorie in de
praktijk, zodat de deelnemer zich in de dagelijkse gang van zaken in zijn
afdeling anesthesiologie of het ziekenhuis gesterkt voelt en kwaliteit kan
leveren.
Om die reden zijn in het programma cases opgenomen, die niet alleen
specifiek zijn voor anesthesiologische- en ziekenhuisorganisaties, maar die
ook nog zodanig zijn opgezet, dat de cursist daadwerkelijk meemaakt
(beleeft) dat in bepaalde situaties gerichte handelingen, analyses of adviezen
worden verwacht.
Daarmee zullen ze in de praktijk situaties beter herkennen en als manager
op dit onderdeel volwaardig kunnen functioneren. Dat is het doel.

	
  
	
  

	
  

	
  
	
  
Resultaat

Na afloop van de training heeft u het volgende bereikt:
•
•
•
•
•
•

U bent een betere gesprekspartner voor uw financiële collega’s, de
directie en het bestuur.
U kunt analyses maken en beleidsmatige inschattingen maken c.q.
beleid ontwikkelen.
U heeft inzicht in en kennis van financieel management en de scope
van dit vakgebied.
U heeft inzicht in cijfermatige overzichten zoals de balans en
resultatenrekening, financiële ratio’s, budgetten en begrotingen
U kunt eenvoudige kostencalculaties, opbrengst- en prijscalculaties
maken en overziet de relaties hiertussen.
U kunt investeringsbeslissingen financieel onderbouwen.

De trainer: Gerben Jan Wassenaar

Even kennis maken
Mijn naam is Gerben Jan Wassenaar. Ik ben in 1998 afgestudeerd als
bedrijfseconoom aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam.
De laatste jaren heb ik me in verschillende functies bezig gehouden met
financieringen en controlling. Dat klinkt voor niet-financiële managers vaak
wat afstandelijk, maar niets is minder waar. Het is de kunst financieel
management juist eenvoudig, begrijpelijk en toepasbaar te maken voor
leidinggevenden, die geen specialist zijn in dit vakgebeid. Zij moeten er
immers mee kunnen werken.

	
  
	
  

	
  

	
  
	
  
Geschiedenis

Als adviseur bij de werkgeversorganisatie FME heb ik bedrijven geadviseerd
over de manier waarop zij beter gebruik konden maken van hun financiële
rapportages voor bijvoorbeeld het aansturen van hun organisatie en voor het
verkrijgen van kredieten bij banken.
In 2007 heb ik de overstap naar controlling gemaakt. Ik werd performance
controller bij DHL en was verantwoordelijk voor:
•
•
•

Het opstellen van budgetten.
Het maken financiële rapportages en analyses.
Het ondersteunen van managers bij het maken van (financiële)
beslissingen.

Die laatste bullet is eigenlijk waar het om draait en wat ik leuk vind. Als
vakspecialist neemt u dagelijks beslissingen. Sommigen daarvan hebben
financiële consequenties. Het is natuurlijk goed voor beslissingsnemers om
die consequenties van te voren te zien en ons er niet achteraf door te laten
verrassen.
Het is daarom mijn doel financieel management juist niet te laten verworden
tot een vakgebied, dat alleen door financieel specialisten begrepen wordt,
maar het juist te vereenvoudigen en te maken tot eenvoudige instrumenten,
die u als manager of vakspecialist praktisch kunt gebruiken in de uitoefening
van uw functie. Daar worden organisaties beter van.
Om die reden heb ik nu de overstap gemaakt naar Patagonia Company B.V.
waar ik me als senior adviseur bezig houdt met het versterken en
ontwikkelen van organisaties, inclusief de financiële situatie en het financieel
management.
Ik kijk er naar uit om u meer inzicht te geven in het financiële vakgebied en
u te verrijken met handige hulpmiddelen voor de dagelijkse praktijk.

	
  
	
  

	
  

	
  
	
  
Title: Financieel management voor anesthesiologen

Location: Novotel Rotterdam Brainpark, K.P. van der Mandelelaan 150,
3062 MB Rotterdam
Date: 2012-09-08 and 2012-09-22
Start time: 09:15
End Time: 16:15
Speaker: G.J. Wassenaar, econoom
CME NVA Credits: 12
Fee: 1.200€. It includes the cost of tuition and materials, refreshment breaks
and lunch.

Programma
Dag 1

Dag 2

09:15

Ontvangst

09:15

Ontvangst

9:30

Introductie
Inleiding financieel management
Basisbegrippen en financiële
termen
Pauze
Kosten en opbrengsten versus
ontvangsten en uitgaven
Balans en winst- en
verliesrekening
Casus: spreken we dezelfde taal?
Lunch
Onderdelen van de jaarrekening
(vaste activa/ eigen vermogen/
voorzieningen)
Casus: Jaarrekening lezen
ziekenhuis
Pauze

09:30

Begroten en budgetteren

10:15

Kosten- en
opbrengstencalculaties(1)

11:00

Pauze

11:15
11:45
12:15
12:45

Kosten- en
opbrengstencalculaties(2)
Casus: wat levert het op?
Lunch
Investeringsbeslissingen

13:30

Casus: make or buy.

14:15
14:45

14:45

Analyseren van financiële
informatie en kengetallen
Casus: Ziekenhuis kentallen

Opstellen, bewaken
afdelingsbudget
Activity Based Costing

15:45

Afsluiting

15:45

10:00
10:45
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:15

15:15

Casus: maken van een
budget
Afsluiting

	
  
	
  

