Data gedreven management control
*nieuw*

Details
Cursusduur
2 dagen
Datum en locatie
2, 9 oktober 2020 - Utrecht ( Is vol)
Tijd
09:00 - 17:00, 09:00 - 17:00
Prijs
€ 995,00 (leden) / € 1.095,00 (niet-leden)
Kennisgebied
Performance Management, IT & Data
Bestemd voor
Accountants in business, Controllers
Niveau
Advanced



Finance in business

Kies datum en locatie


2, 9 oktober 2020 - Utrecht ( Is vol)

Vorige

Zoekresultaten

Volgende

Deze cursus is helaas vol. Kies een andere datum of geef u op voor de
wachtlijst.

Laptop meenemen voor uitwerking eigen casuïstiek
Als RC ontvangt u het ledentarief

Inhoud
Data heeft als doel slimme, actuele en volledige informatie te verstrekken over verleden, heden
en toekomst op elk gewenst moment. Data is niet meer weg te denken uit organisaties en speelt
een steeds belangrijkere rol.
Deze cursus gaat over de transitie van de organisatie naar een data gedreven en dynamisch
besturingssysteem. De cursus behandelt de nieuwe uitdagingen: Wat is de rol van data in mijn
organisatie? Hoe stel ik mensen in staat snel en daadkrachtig in te spelen op ingrijpende
veranderingen? Wat betekent dat voor de aansturing, de inzet van beschikbare middelen en
verantwoordingsstructuur? Hoe ziet het dynamic datagedreven management control systeem
eruit? Wat betekent dit voor het ontwerp en de inrichting van mijn informatievoorziening?

Doelstelling
Na het afronden van de training kunt u dynamische sturing toepassen in uw eigen organisatie en:
Weet u wat dynamische sturing inhoudt, wat belangrijk is voor uw bedrijf en wat de rol van
de controller in dit kader is;
Kunt u de bedrijfskritische gegevens identificeren en structureren;
Weet u hoe u de datakwaliteit kan verbeteren;
Heeft u de aanpak toegespitst op uw eigen organisatie en heeft u deliverables ontwikkeld
die u kunt inzetten in de dagelijkse praktijk.

Inhoud
Tijdens de cursus komende de volgende onderwerpen aan de orde:
1.
2.
3.

De impact van het dynamiseren van besturing & informatiesysteem in de organisatie;
Het bedrijfsactiviteiten model: doel, inhoud en aanpak;
Performance & risicomanagement: verbinding in keten en managementlagen,

4.
5.
6.
7.

'waterbedeffect interne controle' en functiescheiding in besturings- & systeemperspectief;
Informatiestructuur: impact procesintegratie/standaardisatie, bedrijfsdimensies en
accounts;
Administratie voor regelgeving & besturing: bedrijfsgebeurtenissen met financiële
consequenties, impact corporate/lokale regelgeving, nut en noodzaak van doorbelasten;
Dashboards & predictive analytics: organiseren operationele, tactische en strategische
informatievoorziening en inzet data analytics;
Data management: data awareness, -governance, -ownership en verbeteren van de
datakwaliteit;

Aanpak: wat zijn de bouwstenen, welke zijn relevant voor mijn organisatie en welke
stappen zet ik om ze te realiseren.
De nadruk ligt op het toepassen van modellen die in de praktijk werken. Hoe de aanpak werkt,
ervaart u aan de hand van voorbeelden uit uw eigen organisatie. Het is een praktische cursus
waarbij de leerstof wordt verdiept aan de hand van praktijkvoorbeelden, ervaringen van de
docent en die van de andere cursisten. De inhoud van de cursus is gebaseerd op het boek 'Aan
de slag met Dynamic Control' van docent en auteur Fred Conijn. Het boek zit bij de cursus
inbegrepen. Aan de hand van casuïstiek uit de eigen organisatie gaan de deelnemers met elk
onderwerp aan de slag.

Bestemd voor
U bent degene die de verbinding legt tussen de business en IT en zo oplossingen realiseert die
echt werken. Voorbeelden van functies waarvoor dit geldt zijn: Business analist,
Informatiemanager, Projectmanager en Controller. In feite gaat het om alle medewerkers die een
belangrijke rol spelen bij het ontwikkelen en operationaliseren van het besturingsmodel en het
informatiesysteem.
Meer weten? Lees het interview met Fred Conijn en zijn artikel Denken in data en drivers als
fundament voor dynamische sturing

Docenten

Fred Conijn RA
Fred is managing consultant bij DynamicControl.NL. Hij heeft meer dan 38 jaar praktijkervaring,
op het gebied van Finance & Control, besturing van organisaties en de inrichting van
informatievoorzieningen. Hij is dé expert in Nederland op het gebied van het toepassen van
dynamic control. Fred is verbonden geweest aan de business universiteit Nyenrode als docent
Management Control. In 2014 heeft hij het 'Business Design Developing Expert Program' van de
Henley Business School afgerond. Sinds 1997 doet Fred onderzoek naar ontwikkelingen in de
besturing van organisaties. Zijn praktijkervaringen en onderzoeksresultaten zijn gepubliceerd in
meer dan honderd artikelen en zes boeken. Fred is de auteur van het boek 'Aan de slag met
dynamic control'. Fred behandelt de stof uit het boek en begeleidt de deelnemers bij het
toepassen en bedrijfsspecifiek maken voor hun eigen organisatie.

Locatie
De cursus vindt plaats in Van der Valk Hotel Utrecht in Utrecht

Adres
Van der Valk Hotel Utrecht
Winthontlaan 4 -6
Utrecht
Telefoonnummer
(030) 800 08 00

E-mailadres
Sales@utrecht.valk.nl



Routebeschrijving

