
 

 

  Cursus 

   Analyseren van de Kasstroom  

“De cursus ‘Analyseren van de kasstroom’ omvat 2 collegedagen. U volgt de opleiding met 10-15 

deelnemers op locatie. Tijdens de colleges werkt u aan opdrachten en wordt theoretische kennis 

afgewisseld met heldere praktijkvoorbeelden. De colleges vinden plaats in twee niet aaneengesloten 

trainingsdagen van 09:00 tot 17:00 uur.  
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Introductie 
De kasstroom is een graadmeter voor de levensvatbaarheid van een organisatie. Het geeft aan 

hoeveel geld er binnenkomt en ook weer uitgaat. Als de uw kasstroom niet in orde is kunnen er 

betalingsproblemen ontstaan. Het is voor professionals enerzijds essentieel om de kasstroom op 

juiste wijze te analyseren en anderzijds om hier toekomstgerichte uitspraken over te kunnen doen. 

Deze training helpt u bij het ontwikkelen van deze vaardigheden. U leert o.a. hoe u zelfstandig 

een kasstroomoverzicht kunt opstellen en hoe u zich een oordeel kan vormen over de 

rendementsverwachtingen van investeringen.   

Onderwerpen 

• Wat is de betekenis van kasstromen met betrekking tot werkkapitaal-behoefte? 

• Wat is de samenstelling van kasstroomoverzichten bij een eenmanszaak? 

• Wat is de relaties tussen cash flow en solvabiliteit? 

• Wat zijn onderlinge relaties tussen verschillende posten op de balans? 

• Welke relaties zijn er tussen de operationele cash flow, investeringskasstroom,                                                           
financieringsuitgaven en structurele financieringskasstroom?                                                

• Hoe trek ik conclusies over een kasstroom? 

• Hoe pas ik de directe/indirecte methode correct toe? 

• Wat is de staat van herkomst en besteding van middelen? 

• Wat is het verband tussen de balans en de kasstroomoverzichten? 

Resultaat 

Na afloop van deze training bent u in staat om op een zinvolle wijze over kasstromen te schrijven, 

alsmede een kasstroomanalyse (toekomstgericht) op te stellen en te beoordelen. Tijdens de training 

leert u zelf een kasstroomanalyse maken, een mening onderbouwen en conclusies trekken. U heeft 

inzicht in het theoretisch kader en kan dit vertalen naar de praktijk. U bent in staat een 

kasstroomoverzicht of een staat van herkomst & besteding van middelen beter te begrijpen. U 

doorziet het verband tussen balans, winst- en verliesrekening en kasstroomoverzicht. U kunt alle 

begrippen in de juiste context plaatsen waardoor u ze ook daadwerkelijk kunt toepassen. 
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DAG 1 De basis van kasstromen 

Verbanden leggen en conclusies trekken 

Tijdens deze dag starten we met de basis. U leert alles over de samenstelling van kasstroomoverzichten 

bij een eenmanszaak en een bv. U krijgt nieuwe kennis en inzichten over de betekenis van kasstromen 

met betrekking tot werkkapitaalbehoefte. U leert tevens een kasstroomanalyse (toekomstgericht) te 

maken en beoordelen. Aan het einde van deze dag heeft u veel theoretisch kennis opgedaan en dit in 

praktisch kader toegepast. 

 

Tijdens de tweede dag duiken we dieper in het verband tussen balans, winst- en verliesrekening en 

kasstroomoverzicht. U leert wat de relatie is tussen cash flow en solvabiliteit. Verder wordt er ingezoomd 

op relaties tussen financieringsuitgaven, operationele cash flow, investeringskasstroom en structurele 

financieringskasstroom. U verwerft tal van nieuwe pragmatische inzichten, tools en checklists om de 

kasstroom te analyseren. U sluit de dag af met een eenduidige en direct herkenbare bedrijfssituatie casus. 

 

DAG 2 
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Vorm 

De training ‘analyseren van de kasstroom’ is opgezet om u in praktische zin en in relatief kort tijdsbestek 

zoveel mogelijk bij te brengen over het correct analyseren van de kasstromen en het doen van 

toekomstgerichte uitspraken. Er is een samenvatting beschikbaar waarin alle belangrijke aspecten van 

techniek en analyse op een algemene wijze beschreven staan. Alle theorie wordt zoveel mogelijk 

geïllustreerd met cijfervoorbeelden. Tijdens uw training wordt u intensief begeleid door een kerndocent. 

Deze docent is gedurende de training beschikbaar voor uw vragen en opmerkingen en zal u daar waar 

nodig ondersteunen. De kerndocent beoordeelt u aan het einde van de opleiding. 

Wie 

De training is bestemd voor professionals die kasstroomoverzichten willen beoordelen van MKB- 

en middelgrote bedrijven en daarnaast de essenties van kasstroomanalyse en techniek willen 

beheersen. Enige ervaring met het lezen/begrijpen van jaarrekeningen is vereist. Doorgaans 

hebben onze studenten een minimaal vier jaar relevante werkervaring en een HBO-werk- en 

denkniveau. In principe staat het iedereen vrij om deel te nemen, onze ervaring is echt dat 

het optimale leerresultaat ligt bij een ruimere werkervaring.   

Docenten 

De docenten die de training ‘analyseren van de kasstroom’ voor u verzorgen, hebben hun sporen 

ruimschoots in de praktijk verdiend en veel affiniteit met de materie. Zij hebben doorgaans brede ervaring 

als business controller, business consultant, financieel directeur, riskmanager of accountant. Naast deze 

ervaring hebben zij ook een goede kennis van wetenschap, modellen en strategieën waardoor zij als geen 

ander in staat zijn om een brug te slaan tussen strategie en praktijk.  



 

 
 

Kosten 

Uw investering voor deze cursus bedraagt EUR 1.295,- (ex BTW). Dit bedrag is inclusief colleges, 

cursusmateriaal, catering en literatuur. Er zijn mogelijkheden om in meerdere termijnen het 

deelnamebedrag te voldoen. Informeer naar de mogelijkheden als u hier gebruik van wilt maken. De 

kosten zijn overigens aftrekbaar van de belasting. Meer informatie vindt u op de website van de 

belastingdienst. 

Data 

Deze cursus gaat een aantal keren per jaar van start. Het aantal klassikale uren is 14 (twee niet 

aaneengesloten trainingsdagen). Het aantal uren voorbereiding is 6 (huiswerkopdracht en 

bestudering samenvatting). Er wordt gestart rond 9:00 uur met het eerste college en de dag 

eindigt rond 17:00 uur.  

Over Utrecht Business School 

UBS / Utrecht Business School is de business school voor management executives en business 

leaders in Nederland. Wij leiden onze studenten op tot zwaardere professionals en bereiden 

ze voor op een volgende stap in hun carrière. Dit doen wij op de vakgebieden finance & 

accounting, marketing en communicatie, it en crm, strategie, hrm en management & leadership. 

We ondersteunen studenten gedurende hun carrière met kennis, contactmomenten en 

inspiratie en geven middels educatie en certificering duiding aan kennisniveaus en werkervaring. 
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Contactinformatie 
UBS / Utrecht Business School 

T: 030- 2270 0497 

W: www.ubsbusiness.nl 

E: contact@ubsbusiness.nl 

UBS op social media 

Inschrijven 
Inschrijven voor deze opleiding kan via onze website www.ubsbusiness.nl 

• Hoogwaardige kennis en inzichten 

• Unieke combinatie wetenschap en praktijk 

• Behalen van ‘persoonlijk doel’ staat centraal 

• Beste prijs-kwaliteitverhouding 

• Financieel aantrekkelijk voor werkgever 

en werknemer 

Studeren met een helder doel 

Utrecht Business School 
www.ubsbusiness.nl 
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