Incompany
Finance & Accounting

“De volgende finance- en accountingopleidingen worden als incompany aangeboden. Financieel Management &
Leadership (Post HBO), Bedrijfsovername en Bedrijfsoverdracht (cursus), Financieel Management & Leadership
(Executive Master) en Business Controlling & Accounting (cursus). Wilt u een offerte aanvragen? Neemt u dan
contact op met onze incompany-adviseur. U krijgt hierna een uitgewerkte offerte binnen 24 uur in uw mailbox.”

Utrecht Business School

Introductie
Wilt u een maatwerkopleiding op het gebied van finance & accounting bij u op kantoor? Dat
kan. Utrecht Business School biedt een groot aantal van de open opleidingen ook als incompany
opleiding aan. Mocht u variaties hierop willen aanbrengen dan kan dat uiteraard. Wilt u een
offerte aanvragen? Neemt u dan contact op met onze incompany-adviseur. U krijgt hierna een
uitgewerkte offerte, in de vorm van een conceptprogramma inclusief kostenprognose, binnen 24
uur in uw mailbox.

Voordelen
 Het programma is afgestemd op de problematiek van uw bedrijf waardoor het leereffect hoger is.
 U kunt uw medewerkers het programma laten volgen op de door u gewenste data en tijdstippen.
 Het is goedkoper om een incompany te doen dan om iedereen een open opleiding te laten volgen.
 Het bespaart u als organisatie tijd en reiskosten wanneer de incompany bij u op locatie plaatsvindt.

Opties
U heeft bij UBS Business School de keuze uit meerdere alternatieven inzake de opzet van uw
incompanyprogramma. Enerzijds is het mogelijk om onze reguliere open opleidingen in zijn
geheel als incompany te boeken. Dit is al mogelijk voor groepen vanaf zes personen. Anderzijds
kunt u ervoor kiezen om het programma naar eigen wens samen te stellen. U kunt aanvullingen
doen op de reguliere programma’s of zelfs een geheel nieuw voorstel doen qua thematiek en
onderwerpen. Wij maken op basis van uw opleidingswens een voorstel op maat, inclusief
kostenprognose. U heeft het voorstel doorgaans binnen 24 uur in uw mailbox.
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Kostenindicatie incompanyprogramma
Een incompany programma is verhoudingsgewijs goedkoper dan het volgen van een open
opleiding. Wanneer de incompany bij u op kantoor wordt georganiseerd, bespaart u op zaalhuur,
catering en reiskosten Bij de opbouw van de prijs moet u vervolgens denken aan docentkosten
(ontwikkeling en verzorgen van colleges), coördinatie- en begeleidingskosten en materiaalkosten
(boeken, literatuur, cursusmateriaal, etcetera). Een kostenindicatie van een incompanyprogramma voor een groep van 6-10 personen (bij 8 colleges) is ongeveer 15.000 euro. Let op:
DAG 3
dit is slechts een indicatie! Afhankelijk van uw wensen, groepsgrootte, aantal en duur van de
colleges komt er een definitieve prijs tot stand.

Welke docenten verzorgen het incompanyprogramma?
De docenten die de incompany voor u verzorgen, hebben hun sporen ruimschoots in de praktijk
verdiend. 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. Tot slot hebben zij uiteraard ervaring op het
gebied van business control, auditing, compliance en governance en zijn zij op de hoogte van
business strategie en financieel management.
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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.

Filosofie
UBS is opgericht vanuit de gedachte om het vakgebied verder te ontwikkelen en het
kennisniveau van professionals te verhogen op zowel inhoudelijk als persoonlijk vlak. In onze
visie zijn bedrijven het meest succesvol wanneer zij op de hoogte zijn van actuele trends en
ontwikkelingen in hun omgeving, uitgerust zijn met de juiste tools en instrumenten, kennis
hebben van de nieuwste inzichten uit de wetenschap en de benodigde vaardigheden in huis
hebben om de uitdagingen aan te kunnen gaan. Het is onze ambitie om hoogwaardige
programma’s aan te bieden waarmee wij studenten in staat stellen succesvol te zijn binnen het
vakgebied van hun keuze.

Helder doel
In al onze programma’s staat kwantificering van beleid centraal. Wij pogen met al onze
programma’s ofwel een kostenreductie voor uw organisatie te bereiken ofwel een verhoging
van de omzet. Dit doen wij door onze studenten gedurende hun opleidingstraject voortdurend
terug te laten redeneren vanuit een financieel-strategisch perspectief. Dit is het uitgangspunt
bij alle opleidingen.
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Studeren met een helder doel
 Hoogwaardige kennis en inzichten
 Unieke combinatie wetenschap en praktijk
 Behalen van ‘persoonlijk doel’ staat centraal
 Beste prijs-kwaliteitverhouding
 Financieel aantrekkelijk voor werkgever
en werknemer

Boeken van deze incompany
Deze incompany kan geboekt worden via onze website www.ubsbusiness.nl

Contactinformatie
UBS / Utrecht Business School
T: 06 - 23 17 33 84
W: www.ubsbusiness.nl
E: info@ubsbusiness.nl

UBS op social media

Utrecht Business School
www.ubsbusiness.nl

