Nieuw! Masterclass
Jouw gedrag en de
VGBA
• G ROE P SS A ME NS TE LLI NG

Er is een groep voor functieniveau

Jouw gedrag en
de VGBA

controleleider en een groep voor
functieniveau manager en hoger.
• G ROE P S GROO TTE

Maximaal 10 deelnemers.
• LO CA T IE

Dr. Van Deenweg 108,
8025 BK Zwolle.
• K OS TE N

€ 2100,= ex BTW per persoon.
Voor in company: neem contact op.
• DA TA

Ernest Ouwejan

6 dagen in blokken van 2 dagen.
We werken van 10.00 – 17.00 uur.
Voorjaar:
Manager en hoger

Controleleider

17 en 18 juni

MASTERCLASS “JOUW GEDRAG EN DE VGBA”

24 en 25 juni
8 en 9 juli
Najaar:
Manager en hoger

Controleleider

9 en 10

16 en 17 september

september

Als accountant doe je in een complex

In deze training leer je de

krachtenveld je werk.

technocratische mindset te

De klant, het maatschappelijk verkeer,

herkennen en om te buigen naar

steeds toenemende en soms

een adaptieve mindset waar de

ingewikkelde wet- en regelgeving,

MCA en CTA zo op hameren.

23 en 24

30 september en 1

toezichthouders. Eind 2019 en begin

Het effect van de training is breed.

september

oktober

2020 kwamen de rapporten uit van

Voor jouzelf:

7 en 8 oktober

14 en 15 oktober

respectievelijk de MCA en CTA. Uit

•

Goed partij geven bij reviews.

die rapporten spreekt waardering voor

•

Beter aansturen medewerkers.

een veranderende beroepsgroep.

•

Evenwichtiger gesprekspartner.

plaats. Vanwege corona maatregelen kan

Tegelijk spreekt er ook een stuk

Voor de organisatie:

de training eventueel worden verschoven.

bezorgdheid uit, zeker als het gaat om

•

Minder verzuim en verloop.

gedrag en cultuur. In deze training

•

Minder faalkosten.

werk je in lijn met de rapporten van

•

Cultuurverbetering voor de

• CO RO NA

Deze masterclass vindt uitsluitend fysiek

• I NFO RMA T IE OF OP GA V E

Opgeven kan via onderstaand emailadres
of telefoonnummer of via de website
https://www.vna-aa.nl/trainingen.

Jonckerweg 15, 2201 DZ Noordwijk

MCA en CTA aan je gedrag en zo leer
je de VGBA te leven en voor te leven.

Mail: ernest@vna-aa.nl

Mobiel: 0650455362

hele organisatie.
•

Versterken kantoordiversiteit.
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