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Rendement biedt een compleet aanbod 

opleidingen voor financials. Van een 

opstapcursus voor de beginnende 

boekhouder tot de opleiding Praktijkdiploma 

Boekhouden (PDB®) die opleidt tot het 

erkende diploma PDB®. 

Daarnaast zijn er de praktijkgerichte BTW-

trainingen, die  speciaal zijn opgezet om u 

en uw medewerkers te helpen fouten in uw 

administratie en aangiftes te voorkomen. 

U kunt de docenten zelfs specifieke vragen 

voorleggen waar u in úw onderneming 

mee te maken heeft. Het inschrijfgeld voor 

deze dagen kon wel eens één van uw beste 

zakelijke investeringen zijn!
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Houd uw vakkennis op peil met de financiële 
en fiscale opleidingen van Rendement

Om te beginnen...

Inschrijven voor deze opleiding?
Klik hier

Klik hier om terug te gaan 
naar de inhoudsopgave

OPSTAPCURSUS
FINANCIËLE ADMINISTRATIE
Heeft u zijdelings met de financiële administratie te maken 
of wilt u ooit nog eens op een financiële afdeling werken, 
maar heeft u geen financiële opleiding? Dan is de Opstapcur-
sus Financiële Administratie iets voor u. In één dag maakt u 
namelijk kennis met de belangrijkste werkzaamheden van de 
afdeling financiële administratie. Tijdens de cursusdag worden 
diverse boekhoudkundige begrippen behandeld, zoals de 
balans, de verlies- en winstrekening, balansposten, journaal-
posten en grootboekrekeningen. 

CERTIFICAAT

Na de cursusdag krijgt u een certificaat van deelname. 

ONDERWERPEN

• De balans en veranderingen in de balans
• Grootboekrekeningen en hulprekeningen van het Eigen 

Vermogen
• Journaal en journaalposten
• Kolommenbalans

BESTEMD VOOR

• Iedereen zonder financiële achtergrond
• Iedereen die kennis wil maken met de boekhouding van een 

onderneming
• Iedereen die Basiskennis Boekhouden (BKB®) of Basiskennis 

Calculatie (BKC®) wil volgen

DATA

Kijk voor data en locaties op www.rendementco.nl/ofa

PRIJZEN

Prijs   € 555
Voor abonnees  € 455
Voor Premium-abonnees € 425

http://rendementco.nl/ofa
http://rendementco.nl/ofa
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Houd uw vakkennis op peil met de financiële 
en fiscale opleidingen van Rendement

MEERDAAGSE OPLEIDINGEN

Inschrijven voor deze opleiding?
Klik hier

Klik hier om terug te gaan 
naar de inhoudsopgave

BASISKENNIS
BOEKHOUDEN (BKB®)
Wilt u de boekhouding voeren van een kleine organisatie of 
uw eigen boekhouding doen? Met deze opleiding krijgt u de 
benodigde kennis op financieel gebied. Na afloop kunt u zelf 
uw eigen vermogen berekenen en journaalposten maken. Ook 
weet u wat een kolommenbalans of een voorraadboek is. U 
kunt een grootboekrekening openen, bijwerken en afsluiten en 
u weet hoe een verkoopfactuur eruit ziet.

ONDERWERPEN

• De balans
• Grootboekrekeningen
• Hulprekeningen van het eigen vermogen
• Journaal 
• Kolommenbalans
• Dagboeken en subadministraties
• Inkopen en verkopen
• Permanence
• Duurzame productiemiddelen
• Vreemd vermogen
• Voorafgaande journaalposten
• De bv 

BESTEMD VOOR

• Administratief medewerkers
• Medewerkers boekhoud- en administratiekantoren
• Assistent-accountants
• Salarisadministrateurs
• Zelfstandig ondernemers

EXAMEN

De opleiding leidt op voor het erkende diploma BKB®. De 
examens worden online door de Nederlandse Assocatie voor 
Examinering afgenomen.

DATA

Kijk voor data en locaties op www.rendementco.nl/bkb

PRIJZEN

Prijs  € 1.095
Voor abonnees  € 995
Voor Premium-abonnees € 965

http://rendementco.nl/bkb
http://rendementco.nl/bkb
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Houd uw vakkennis op peil met de financiële 
en fiscale opleidingen van Rendement

MEERDAAGSE OPLEIDINGEN

Inschrijven voor deze opleiding?
Klik hier

Klik hier om terug te gaan 
naar de inhoudsopgave

BASISKENNIS
CALCULATIE (BKC®)
Werkt u graag met getallen en ambieert u de functie van 
financieel-economisch medewerker? Dan is de opleiding 
Basiskennis Calculatie (BKC®) de eerste stap om een nieuwe 
weg in te slaan. Na afloop van deze training weet u hoe de 
goederenhandel werkt, hoe u kostprijzen moet berekenen en 
hoe u alle financiële informatie grafisch kunt presenteren aan 
uw leidinggevende.

ONDERWERPEN

• Elementaire berekeningen
• Procenten en promillen
• Interestberekeningen
• Handel
• Koop en verkoop
• Verzekeringen
• Kosten duurzame productiemiddelen
• Directe en indirecte kosten
• Constante en variabele kosten
• Break-even analyse
• Diagrammen

BESTEMD VOOR

• Administratief medewerkers
• Financieel administrateurs
• Medewerkers boekhoud- en administratiekantoren
• Assistent-accountants

EXAMEN

De opleiding leidt op voor het erkende diploma BKC®. De 
examens worden online door de Nederlandse Assocatie voor 
Examinering afgenomen.

DATA

Kijk voor data en locaties op www.rendementco.nl/bkc

PRIJZEN

Prijs € 995
Voor abonnees  € 895
Voor Premium-abonnees € 865

http://rendementco.nl/bkc
http://rendementco.nl/bkc
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Houd uw vakkennis op peil met de financiële 
en fiscale opleidingen van Rendement

MEERDAAGSE OPLEIDINGEN

Inschrijven voor deze opleiding?
Klik hier

Klik hier om terug te gaan 
naar de inhoudsopgave

PRAKTIJKDIPLOMA
BOEKHOUDEN (PDB®)
Bent u werkzaam op een financiële 
administratie of wilt u zich in dat vak-
gebied bekwamen, dan is een erkend 
diploma geen overbodige luxe. Na 
afloop van de opleiding Praktijkdiploma 
Boekhouden (PDB®) heeft u de juiste 
kennis om in kleine en middelgrote 
organisaties geheel zelfstandig de 
boekhouding te voeren. Ook in grote 
organisaties bent u een waardevolle 
kracht als assistent van de administra-
teur of controller.

ONDERWERPEN

De opleiding Praktijkdiploma Boekhou-
den (PDB®) bestaat uit de volgende drie 
modules:
• Bedrijfsadministratie niveau 4
• Kostencalculatie niveau 4
• Financiering niveau 4

BESTEMD VOOR

• Administratief medewerkers
• Financieel administrateurs
• Medewerkers boekhoud- en adminis-

tratiekantoren
• Assistent-accountants

EXAMEN

De opleiding leidt op voor het erkende 
diploma PDB®. De examens worden 
online door de Nederlandse Associatie 
voor Examinering afgenomen. 

DATA

Kijk voor data en locaties op 
www.rendementco.nl/pdb

PRIJZEN

Prijs complete opleiding  € 1.695
Voor abonnees  € 1.595
Voor Premium-abonnees € 1.565

Module Bedrijfsadministratie 4 € 795
Voor abonnees  € 695
Voor Premium-abonnees  € 665

Module Kostencalculatie 4 € 695
Voor abonnees  € 595
Voor Premium-abonnees  € 565

Module Financiering 4 € 695
Voor abonnees  € 595
Voor Premium-abonnees  € 565

http://rendementco.nl/pdb
http://rendementco.nl/pdb
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Houd uw vakkennis op peil met de financiële 
en fiscale opleidingen van Rendement

BTW-TRAININGEN

Inschrijven voor deze opleiding?
Klik hier

Klik hier om terug te gaan 
naar de inhoudsopgave

BTW EN BUA

Het Besluit Uitsluiting Aftrek van voorbelasting (BUA) bepaalt 
dat u BTW over personeelsuitgaven niet altijd kunt aftrekken. 
Sinds 2013 is het verplicht een BUA-berekening op te nemen 
in de administratie als uw organisatie personeel in dienst 
heeft. Hieruit blijkt of er een BUA-correctie gemaakt moet 
worden. Voor kosten die zowel een zakelijk als een privé-
karakter hebben, is bepaald dat de BTW in eerste instantie 
aftrekbaar is maar dat in het laatste belastingtijdvak van het 
boekjaar een correctie moet worden aangegeven. Tijdens deze 
training hoort u wanneer en hoe u moet corrigeren. 

CERTIFICAAT

Na de cursusdag krijgt u een certificaat van deelname. 

ONDERWERPEN

• Correctie relatiegeschenken en andere giften
• Verstrekkingen voor persoonlijke doeleinden aan het 

personeel 
• Kantineregeling en zakelijke lunches
• Eigen bijdrage

• Drempel van € 227 exclusief BTW
• Toepassing BUA berekening en praktijkvoorbeelden 

BESTEMD VOOR

• Medewerkers financiële administratie 
• Medewerkers boekhoud- en administratiekantoren 
• Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf 
• (Fiscaal) adviseurs 

DATA

Kijk voor data en locaties op www.rendementco.nl/btwbua

PRIJZEN

Prijs € 345
Voor abonnees  € 295
Voor Premium-abonnees € 280

http://rendementco.nl/btwbua
http://rendementco.nl/btwbua
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Houd uw vakkennis op peil met de financiële 
en fiscale opleidingen van Rendement

BTW-TRAININGEN

Inschrijven voor deze opleiding?
Klik hier

Klik hier om terug te gaan 
naar de inhoudsopgave

BTW EN BUITENLAND

Doet uw organisatie veel zaken met het buitenland, dan heeft 
u te maken met allerlei complexe regels in de omzetbelasting. 
Het is belangrijk dat u goed op de hoogte bent van al deze 
regels en geen fouten maakt in de BTW-aangifte. Want als 
bij een belastingcontrole blijkt dat er zaken niet goed zijn 
gegaan, bent u de pineut. De boetes kunnen immers flink op-
lopen. Tijdens de training BTW en buitenland wordt uw kennis 
over de BTW-wetgeving bij buitenlandse transacties naar een 
hoger niveau gebracht! 

CERTIFICAAT

Na de cursusdag krijgt u een certificaat van deelname. 

ONDERWERPEN

• Wat zijn de gevolgen voor zaken doen met het buitenland?
• Wat moet u doen om het 0%-tarief te kunnen toepassen?
• Aan welke eisen moet de factuur voldoen?
• Wat is het belang van een juist BTW-identificatienummer?
• Wanneer bent u in Nederland BTW verschuldigd?
• Wanneer en hoe kunt u de BTW in aftrek brengen?

• Wat is het verschil als u zaken doet met particulieren of 
ondernemers?

• Wanneer en hoe moet u aangifte doen in het buitenland?

BESTEMD VOOR

• Hoofden financiële administratie
• Medewerkers financiële administratie
• Medewerkers boekhoud- en administratiekantoren
• Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf
• (Fiscaal) adviseurs

DATA

Kijk voor data en locaties op www.rendementco.nl/btwbtl

PRIJZEN

Prijs € 645
Voor abonnees  € 545
Voor Premium-abonnees € 515

http://rendementco.nl/btwbtl
http://rendementco.nl/btwbtl
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Houd uw vakkennis op peil met de financiële 
en fiscale opleidingen van Rendement

BTW-TRAININGEN

Inschrijven voor deze opleiding?
Klik hier

Klik hier om terug te gaan 
naar de inhoudsopgave

BTW 
IN DE ADMINISTRATIE
De administratie heeft een belangrijke rol binnen de organi-
satie. Voor de BTW is het belangrijk dat alle facturen gecheckt 
worden voordat ze betaald worden én dat de juiste BTW-code 
wordt toegepast. Dit alles is de verantwoordelijkheid van de 
medewerkers van de administratie. Tijdens deze training leert 
u wat de BTW-valkuilen zijn en hoe u die kunt vermijden. Er 
wordt ingegaan op zaken die u tegenkomt in uw dagelijkse 
praktijk. Na afloop van de training kunt u dus makkelijk toet-
sen of uw administratie aan de eisen voldoet!

CERTIFICAAT

Na de cursusdag krijgt u een certificaat van deelname. 

ONDERWERPEN

De volgende onderwerpen worden onder meer behandeld:
• Factuurvereisten en administratieve verplichtingen
• Inkoop(facturen)
• Verkoop(facturen)
• Focus Belastingdienst
• Praktische tips

BESTEMD VOOR

• Controllers
• Hoofden financiële administratie
• Medewerkers financiële administratie
• Medewerkers boekhoud- en administratiekantoren
• Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf
• (Fiscaal) adviseurs

DATA

Kijk voor data en locaties op www.rendementco.nl/btwadm

PRIJZEN

Prijs € 645
Voor abonnees  € 545
Voor Premium-abonnees € 515

http://rendementco.nl/btwbtl
http://rendementco.nl/btwbtl
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Houd uw vakkennis op peil met de financiële 
en fiscale opleidingen van Rendement

BTW-TRAININGEN

Inschrijven voor deze opleiding?
Klik hier

Klik hier om terug te gaan 
naar de inhoudsopgave

BTW 
IN DE NON-PROFITSECTOR
Stichtingen en verenigingen kunnen door de Belastingdienst 
als ondernemer voor de BTW aangemerkt worden. In dat geval 
moet uw organisatie BTW afdragen voor de diensten die uw 
organisatie verricht of de producten die zij verkoopt. Maar de 
BTW-regelgeving voor non-profitorganisaties is heel complex 
en er worden in de praktijk dan ook veel fouten gemaakt.
Tijdens de training BTW in de non-profitsector wordt u weg-
wijs gemaakt in de complexe BTW-regelgeving voor stichtin-
gen en verenigingen. 

CERTIFICAAT

Na de cursusdag krijgt u een certificaat van deelname. 

ONDERWERPEN

• BTW-vrijstellingen in de non-profitsector
• Sponsoring en BTW
• Fondsenwerving en BTW
• Subsidies en BTW
• Detacheren en BTW
• Multifunctionele panden en BTW
• BTW-teruggave

BESTEMD VOOR

• Bestuurders van stichtingen en verenigingen
• Hoofden financiële administratie van non-profitinstellingen
• Medewerkers financiële administratie van non-profitinstel-
lingen
• Medewerkers boekhoud- en administratiekantoren
• (Fiscaal) adviseurs

DATA

Kijk voor data en locaties op www.rendementco.nl/btwnp

PRIJZEN

Prijs € 545
Voor abonnees  € 445
Voor Premium-abonnees € 415

http://rendementco.nl/btwnp
http://rendementco.nl/btwnp


11

Houd uw vakkennis op peil met de financiële 
en fiscale opleidingen van Rendement

BTW-TRAININGEN

Inschrijven voor deze opleiding?
Klik hier

Klik hier om terug te gaan 
naar de inhoudsopgave

BTW 
IN DE PRAKTIJK
De BTW blijft één van de meest ingewikkelde belastings-
oorten. Het is niet voor niets dat er in de BTW-aangifte veel 
fouten gemaakt worden. En die fouten kunnen duur uitpakken 
als bij een belastingcontrole blijkt dat er het een en ander niet 
goed gegaan is. U voorkomt deze fouten door deel te nemen 
aan de training BTW in de praktijk. Tijdens deze training  
wordt uw algehele kennis over de BTW-wetgeving aan de 
hand van praktische voorbeelden vergroot. 

CERTIFICAAT

Na de cursusdag krijgt u een certificaat van deelname. 

ONDERWERPEN

• Hoe komen we aan de BTW?
• Hoe ziet de toekomst er uit?
• Wie is belastingplichtig?
• Hoe zit het met de fiscale eenheid BTW?
• Vrijstellingen
• Wanneer bestaat er recht op aftrek van voorbelasting?
• Administratieve en factuurverplichtingen

• Boetes
• BTW-transacties binnen en buiten de EU
• BTW-correcties
• Bijzondere teruggave BTW

BESTEMD VOOR

• Hoofden financiële administratie
• Medewerkers financiële administratie
• Medewerkers boekhoud- en administratiekantoren
• Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf
• (Fiscaal) adviseurs

DATA

Kijk voor data en locaties op www.rendementco.nl/btw

PRIJZEN

Prijs € 645
Voor abonnees  € 545
Voor Premium-abonnees € 515

http://rendementco.nl/btw
http://rendementco.nl/btw
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Houd uw vakkennis op peil met de financiële 
en fiscale opleidingen van Rendement

BTW-TRAININGEN

Inschrijven voor deze opleiding?
Klik hier

Klik hier om terug te gaan 
naar de inhoudsopgave

BTW 
IN DE ZORG
Er worden grote veranderingen doorgevoerd in de zorg. Deze 
veranderingen leiden tot veel BTW-gerelateerde vragen. De 
BTW-regelgeving is heel complex en er wordt in de praktijk te 
snel vanuit gegaan dat een BTW-vrijstelling van toepassing is. 
Tijdens de training BTW in de zorg  wordt u wegwijs gemaakt 
in de complexe BTW-regelgeving in de zorgbranche. Naast de 
hoofdlijnen komen ook verschillende uitzonderingen aan bod. 
Er is veel ruimte voor het stellen van vragen en het behande-
len van praktijkvoorbeelden.

CERTIFICAAT

Na de cursusdag krijgt u een certificaat van deelname. 

ONDERWERPEN

• BTW en zorginstellingen
• BTW en WMO
• BTW en zzp’ers in de zorg
• BTW en detachering
• BTW en subsidies
• BTW-valkuilen en oplossingen

BESTEMD VOOR

• Controllers in de zorgsector
• Financiële medewerkers in de zorgsector
• Accountants in de zorgsector

DATA

Kijk voor data en locaties op www.rendementco.nl/btwzorg 

PRIJZEN

Prijs € 645
Voor abonnees  € 545
Voor Premium-abonnees € 515

http://rendementco.nl/btwzorg
http://rendementco.nl/btwzorg
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Houd uw vakkennis op peil met de financiële 
en fiscale opleidingen van Rendement

BTW-TRAININGEN

Inschrijven voor deze opleiding?
Klik hier

Klik hier om terug te gaan 
naar de inhoudsopgave

VERDIEPINGSDAG
BTW-ACTUALITEITEN
De BTW verandert continu. In april 2016 heeft de Europese 
Commissie het VAT Action Plan gelanceerd. Hierin staan 
BTW-wijzigingen die de EU-lidstaten moeten implementeren 
in hun BTW-wetgeving en die veel invloed zullen hebben op 
de BTW-administratie. Tijdens de training Verdiepingsdag 
BTW-actualiteiten komen alle Nederlandse BTW-actualiteiten 
aan de orde. Denk hierbij aan praktische zaken, zoals het 
beperken van risico’s en mogelijkheden voor ondernemers om 
BTW te besparen. Na deze training bent u in één dag weer 
helemaal op de hoogte.

CERTIFICAAT

Na de cursusdag krijgt u een certificaat van deelname. 

ONDERWERPEN

De onderwerpen zijn afhankelijk van de actualiteit en worden 
daarom kort voor aanvang van de cursus vastgesteld.

BESTEMD VOOR

• Hoofden financiële administratie
• Medewerkers financiële administratie
• Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf
• (Fiscaal) adviseurs
• Accountants

DATA

Kijk voor data en locaties op www.rendementco.nl/btwact

PRIJZEN

Prijs € 645
Voor abonnees  € 545
Voor Premium-abonnees € 515

http://rendementco.nl/btwact
http://rendementco.nl/btwact
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Houd uw vakkennis op peil met de financiële 
en fiscale opleidingen van Rendement

VERDIEPINGSDAGEN

Inschrijven voor deze opleiding?
Klik hier

Klik hier om terug te gaan 
naar de inhoudsopgave

AANSLUITING TUSSEN 
FINANCIËLE EN SALARISADMINISTRATIE
Bent u (mede)verantwoordelijk voor het aanmaken van de 
journaalposten uit de salarisadministratie voor de grootboe-
kadministratie? Of verwerkt u de journaalpost die u van de 
salarisadministratie krijgt aangeleverd in de grootboekadmi-
nistratie? Heeft u te maken met personeelsbudgetten? Maakt 
u regelmatig loonkostenberekeningen? Dan is deze training 
geschikt voor u. 

CERTIFICAAT

Na de cursusdag krijgt u een certificaat van deelname. 

ONDERWERPEN

• Het onderscheid tussen loonkosten en balansposten.
• De loonjournaalpost
• Kostenplaats en kostendrager 
• De aansluiting tussen loon- en grootboekadministratie.
• Controle en correctie van deze aansluiting
• De NEN-4400 (norm), die eisen bevat voor het toetsen van 

bedrijven die personeel ter beschikking stellen

BESTEMD VOOR

• Controllers
• Hoofden financiële administratie
• Hoofden salarisadministratie
• Medewerkers financiële administratie
• Medewerkers salarisadministratie
• Medewerkers boekhoud- en administratiekantoren

DATA

Kijk voor data en locaties op www.rendementco.nl/afs

PRIJZEN

Prijs € 645
Voor abonnees  € 545
Voor Premium-abonnees € 515

http://rendementco.nl/afs
http://rendementco.nl/afs
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Houd uw vakkennis op peil met de financiële 
en fiscale opleidingen van Rendement

VERDIEPINGSDAGEN

Inschrijven voor deze opleiding?
Klik hier

Klik hier om terug te gaan 
naar de inhoudsopgave

AUTO VAN DE ZAAK

De regels rondom de auto van de zaak zijn talrijk en ingewik-
keld. Er worden dan ook nog steeds heel veel administratieve 
fouten gemaakt met betrekking tot de auto van de zaak. 
Bovendien staan er weer wijzigingen in de bijtelling voor de 
deur. Zorg dat u volledig op de hoogte bent, want u moet alle 
regeltjes immers op de goede manier toepassen. Tijdens deze 
opleiding worden alle aspecten rondom de auto van de zaak 
uitgebreid behandeld. 

CERTIFICAAT

Na de cursusdag krijgt u een certificaat van deelname. 

ONDERWERPEN

• De bijtelling voor het privégebruik 
• De onttrekking voor het privégebruik voor de ondernemer
• Meerdere auto’s van de zaak in een jaar
• Herrekenen privékilometers 
• De verklaring geen privégebruik en de verklaring uitsluitend 

zakelijk gebruik
• Woon-werkverkeer

• De bestelauto 
• De milieuvriendelijke auto
• De grijskentekenregeling 
• De BTW-dienst

BESTEMD VOOR

• Hoofden financiële administratie
• Medewerkers financiële administratie
• Medewerkers boekhoud- en administratiekantoren
• Salarisadministrateurs
• Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf
• (Fiscaal) adviseurs

DATA

Kijk voor data en locaties op www.rendementco.nl/auto

PRIJZEN

Prijs € 645
Voor abonnees  € 545
Voor Premium-abonnees € 515

http://rendementco.nl/auto
http://rendementco.nl/auto
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Houd uw vakkennis op peil met de financiële 
en fiscale opleidingen van Rendement

VERDIEPINGSDAGEN

Inschrijven voor deze opleiding?
Klik hier

Klik hier om terug te gaan 
naar de inhoudsopgave

BELASTINGCONTROLE

Veel bedrijven zien met angst en beven een belastingcontrole 
door de fiscus tegemoet. Niet omdat zij met opzet de aangif-
ten verkeerd invullen, maar omdat zij bang zijn dat er – door 
alle ingewikkelde fiscale regeltjes – per ongeluk fouten zijn 
gemaakt. En op een hoge naheffing of boete zit natuurlijk 
niemand te wachten. De training Belastingcontrole bereidt u 
optimaal voor op een belastingcontrole en de omgang met de 
controleur.

CERTIFICAAT

Na de cursusdag krijgt u een certificaat van deelname. 

ONDERWERPEN

• Bewijslastverdeling en de omkering van de bewijslast
• Rechten en plichten bij een belastingcontrole
• Administratieplicht
• Strafrecht en procesrecht

BESTEMD VOOR

• Controllers
• Hoofden financiële administratie
• Medewerkers financiële administratie
• Medewerkers boekhoud- en administratiekantoren
• Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf
• (Fiscaal) adviseurs

DATA

Kijk voor data en locaties op www.rendementco.nl/blc

PRIJZEN

Prijs € 645
Voor abonnees  € 545
Voor Premium-abonnees € 515

http://rendementco.nl/blc
http://rendementco.nl/blc
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Houd uw vakkennis op peil met de financiële 
en fiscale opleidingen van Rendement

VERDIEPINGSDAGEN

Inschrijven voor deze opleiding?
Klik hier

Klik hier om terug te gaan 
naar de inhoudsopgave

WERKKAPITAALBEHEER

Tijdens de training Werkkapitaalbeheer wordt uw kennis over 
het analyseren en beheren van uw werkkapitaal naar een ho-
ger niveau gebracht. Aan het einde van de dag weet u precies 
op welke manier u het werkkapitaal kunt beïnvloeden om de 
liquiditeit van uw onderneming te verbeteren, waardoor het 
vaak makkelijker wordt om krediet te krijgen. Er is veel ruimte 
voor het stellen van vragen en het bespreken van praktijkvoor-
beelden.  

CERTIFICAAT

Na de cursusdag krijgt u een certificaat van deelname. 

ONDERWERPEN

• Begrippenkader werkkapitaal 
• Statische analyse en beheer van het werkkapitaal 
• Dynamische analyse en beheer van het werkkapitaal 
• Werkzaam vermogen en weerstandsvermogen 

BESTEMD VOOR

• Controllers
• Hoofden en medewerkers financiële administratie
• Medewerkers boekhoud- en administratiekantoren
• Ondernemers in het mkb
• Cash- en creditmanagers
• Consultants

DATA

Kijk voor data en locaties op www.rendementco.nl/wkb

PRIJZEN

Prijs € 645
Voor abonnees  € 545
Voor Premium-abonnees € 515

http://rendementco.nl/wkb
http://rendementco.nl/wkb
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Houd uw vakkennis op peil met de financiële 
en fiscale opleidingen van Rendement

INCOMPANY

Interesse in incompany?
Klik hier

Klik hier om terug te gaan 
naar de inhoudsopgave

VOORDELIG BIJ U OP DE ZAAK

Een incompany-training vindt plaats bij u op de zaak of op een andere locatie van uw keuze. 
U spaart dus reistijd en -kosten uit en het bevordert de teamspirit. Heeft u interesse in één van deze 
opleidingen exclusief bij u op kantoor? Dat is mogelijk! 

Kijk op www.rendementco.nl/incompany en ontdek uw voordeel!

http://rendementco.nl/incompany
http://rendementco.nl/incompany
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Houd uw vakkennis op peil met de financiële 
en fiscale opleidingen van Rendement

ALGEMENE INFORMATIE

Klik hier om terug te gaan 
naar de inhoudsopgave

Postbus 27020, 3003 LA  Rotterdam    telefoon: (010) 224 80 05     fax: (010) 243 90 28    
e-mail: opleidingen@rendement.nl     www.rendementco.nl

OPZET OPLEIDINGEN

De opleidingen worden onderwezen in één of meerdere uitgebreide 

praktijkbijeenkomst(en), waarin de stof aan de hand van praktijkvoorbeel-

den wordt toegelicht en de docent ingaat op uw persoonlijke vragen. De 

bijeenkomsten van de BTW-trainingen zijn van 10.00 uur tot 16.00 uur, 

van de overige trainingen van 9.30 uur tot 16.00 uur (incl. lunch). Bij de 

meerdaagse opleidingen kunt u de gehele duur van de opleiding met uw 

vragen terecht bij de docent. 

PE-PUNTEN

De opleidingen Salarisadministratie en Perso-

neel & Organiatie van Rendement zijn erkend 

door het Nirpa. Door het volgen van onze 

opleidingen behaalt u de benodigde PE-punten 

voor het Register Salarisadministratie (RSa) en het Register Payroll Profes-

sionals (RPP). Kijk voor meer informatie op www.nirpa.nl. 

STUDIEMATERIAAL EN -KOSTEN

Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW, parkeer- en reiskosten. Bij 

de prijzen zijn de bijeenkomst(en) (incl. lunch), een opleidingsmap en 

de begeleiding door de docenten inbegrepen. Eventuele extra kosten 

voor examengelden (zie www.associatie.nl) en verplichte literatuur 

(boekenlijst) zijn niet in dit 

bedrag opgenomen. 

CEDEO-ERKEND

Rendement is ‘Cedeo-erkend’. Deze erkenning is gebaseerd op 

regelmatige klanttevredenheidsonderzoeken door het onafhankelijke 

Cedeo. Cedeo verleent het predikaat ‘Cedeo-erkend’ pas als minimaal 

80% van de ondervraagde klanten ‘tevreden tot zeer tevreden’ is over 

de uitvoering, de docenten en de 

organisatie.
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