Finance in Business
Binnen NBA Opleidingen vind je onder de naam 'Finance in business' cursussen die
speciaal zijn ontwikkeld voor accountants in business (RA/AA), (register)controllers en
professionals werkzaam in het financieel economisch management. Verbreed je kennis
en blijf op de hoogte van actuele ontwikkelingen.

Webinars
Webinar Omgaan met stress!!, 14 januari of 26 januari
Webinar Economische crisis en vooruitzichten, 14 januari
Webinar Toekomstverkenning voor financials, 19 januari
IT Master in One Day, - online & interactive, 21 en 22 januari
Webinar Storytelling in 45 seconden, 21 januari
Webinar Invloed en betrokkenheid, 25 januari
Webinar Professioneel stemgebruik, 28 januari
Webinar DCF Bedrijfswaardering, 2 februari
Webinar Financieel modelleren in Excel, 4 februari
Webinar Fraude in coronatijd, 4 februari
Webinar Duivelse dilemma’s, 4 februari
Webinar introduction to KPI Design, 8 februari
Webinar Non-financial reporting voor financials - basis, 11 februari
Webinar (Persoonlijk) leiderschap op afstand, 11 februari
Webinar Scenariodenken in een post-Corona tijdperk, 16 februari
Webinar: De kracht van Gamification, 9 maart
Webinar Insights Discovery: gedragsvoorkeuren, 16 maart
Online KPI Design Masterclass, 18 en 19 maart
Webinar Non-financial reporting voor financials - advanced, 22 maart
Doing Business in a virtual global environment, 23 maart
Online business / personal coaching, data op afspraak

Interviews met vakgenoten en docenten

Martijn Rademakers 'Strategie voor digitalisering draait om waardevolle data'
Kirsten Heukels 'Hersens liegen niet'
Johan Treur en Frans van Rheenen, 'Je leert het meeste van dingen die mis gaan'
Sabine Mur 'Als je goed voor jezelf zorgt, presteer je beter'
Fred Conijn 'Structureren van data is een competentie van de controller'
Brenno de Winter 'Maak je organisatie Barbie-compliant'
Freija van Duijne 'Als eerste veranderingen signaleren - hoe doe je dat?'
drs Remco Holtzer RC 'Ondernemerschap is in deze sector geen vanzelfsprekendheid'
drs Huub Wieleman RA ‘Het gaat om de gezondheidswinst'
drs Humphrey Perdaems RA CIA RE CISA ‘Alleen finance is niet genoeg’
prof dr Frank Verbeeten ‘Het saaie gaat er af'’
drs Niels Jongste RA ‘We zijn een geduldig bedrijf’
Linda Faassen RA ‘Als alles in control is, groeien we niet hard genoeg’
mr drs Antje Kuilboer-Noorman ‘Je eigen integriteit kan je maar een keer verliezen’
Herman Ebskamp RA RC 'De kunst is om het eenvoudig te maken’
Wendy Groot MSc 'Ik hou er van om te verbinden'

DilemmApp
Elke accountant heeft wel eens te maken met dilemma’s in het werk: kwesties waarbij
tegenstrijdige belangen spelen en waarbij je een morele afweging moet maken. We helpen
accountants bij veelvoorkomende lastige situaties met een app: de DilemmApp.
Tweewekelijks publiceren we een nieuw dilemma in de app; een praktijkvoorbeeld waar je als
accountant mee te maken kunt krijgen. Je kiest vervolgens het antwoord dat het best bij je past
en ziet meteen wat anderen kozen. Je kunt een reactie plaatsen om je antwoord toe te lichten en
ziet ook reacties van anderen. Meer informatie en downladen DilemmApp >>

Accountants in business
De ledengroep accountants in business (aib) helpt jou als RA of AA met je professionele leven.
Wie zijn wij?

Aanmelden cursusmailing

Via het ledenprofiel op mijnnba.nl kunnen leden zich aanmelden voor de cursusmailing. Bent je
geen accountant (RA/AA) maar wel werkzaam als financieel professional? Blijf dan op de hoogte
van relevante cursussen van NBA Opleidingen. Houd je vakkennis op peil en meld je aan via
deze link aan: aanmelden cursusmailing >>

