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Informatie over de cursus   

Datum 11 oktober 2016 

Aantal dagen 1 

Plaats Nog niet bekend 

Amsterdam 

Cursusleiding Lieuwe de Vries, KGCA, e-mail: lieuwe@kgca.nl 

Deelnemers  

Mee te nemen literatuur 

(indien beschikbaar) 

 Begroting 

 Jaarrekening 

 Meerjarenbeleidsplan/begroting 

 Jaarplan 

Werktijden Ochtend: van 9:15 tot 12:30 uur 

Middag: van 13:30 tot 16:30 uur 

 

 

Bereikbaarheid Met openbaar vervoer: 

 

Met eigen vervoer: 
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Inleiding 

 

Minstens één keer per jaar wordt de OR of PVT geconfronteerd met allerlei financiële informatie: 

jaarrekening, begroting, e.d. In veel gevallen is dit telkens weer een worsteling: je hoort er iets mee te 

doen, goede, ter zake doende vragen te stellen, maar eigenlijk voelt niemand zich daartoe in staat. Deze 

Platformcursus wil enkele essentiële boekhoudkundige termen verklaren en begrijpelijk maken, zodat in 

elk geval de hoofdlijnen van de financiële stukken duidelijk worden. Uitgegaan wordt daarbij van een 

jaarrekening met de daarop voorkomende begrippen zoals die in bibliotheken gebruikelijk zijn. Hoeveel 

tijd en energie besteed wordt aan dit deel van de cursus is mede afhankelijk van de kennis die reeds bij 

de deelnemers aanwezig is. 

 

In het tweede deel van de cursus komen de wettelijke rechten van de OR op financiële informatie aan 

bod en wordt bekeken wat voor de medezeggenschap de meest interessante onderdelen zijn en hoe je 

daar dieper op in zou kunnen gaan. Daarnaast wordt aandacht besteed aan verschillende subsidievormen 

die mogelijk zijn en manieren waarop financiële informatie sprekender kan worden gemaakt. Tenslotte 

wordt ook de manier waarop de OR of PVT met financiële informatie om kan gaan besproken. 

In deze cursus wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van financiële stukken uit de eigen organisatie.  

 

De bedoeling van de dag is dat je de functie van de stukken begrijpt, inzicht hebt in de opbouw van de 

stukken, zelfstandig kerngegevens uit de stukken kunt halen en deze informatie kunt gebruiken voor je 

werk in de OR, de PVT of de financiële commissie.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Lieuwe de Vries 
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Maandag 11 oktober 2016 

 

9:15 – 9.30  uur Ontvangst met koffie / thee 

9.30 – 9.45 uur Start van de cursus 

 Huishoudelijke zaken, kennismaking en bespreking van het 

programma 

9.45 – 10.15 uur De betekenis van financiële informatie 

Ter introductie op het thema wordt kort de plaats en de betekenis daarvan 

bepaald binnen het beleid van de bibliotheek. 

10.15 – 11.30 uur De balans 

De hoeksteen van financiële informatie vormt de balans. De balans is grofweg 

het overzicht van bezittingen en de wijze waarop deze bezittingen zijn 

gefinancierd. Eerst worden de voornaamste begrippen die een rol spelen bij het 

lezen van deze balans behandeld. 

11:30 – 12.30 uur De verlies- en winstrekening 

Het tweede hoofdelement van de financiële informatie, naast de balans, vormt 

de ‘Verlies- en Winstrekening’ ook wel ‘Staat van Baten en Lasten’, ‘Resultaten-‘ 

of ‘Exploitatierekening’ genoemd. Daarin wordt een overzicht gegeven van de 

opbrengsten en de kosten gedurende een bepaalde periode. 

12.30 – 14.00 uur Lunch 

13.30 – 14.30 uur Begroting 

Nadat men enigszins vertrouwd is geraakt met de twee hoofdelementen van 

financiële informatie, wordt het derde bestanddeel waar ondernemingsraden 

veel mee hebben te maken behandeld. 

14.30 – 15.00 uur Subsidievormen 

Iedere bibliotheek is op een of andere manier afhankelijk subsidies. Kort wordt 

besproken welke vormen van subsidie zoal mogelijk zijn en wat voor 

consequenties dit heeft voor begroting en jaarrekening. 

15.00 – 15.30 uur Kengetallen 

Kengetallen zijn hulpmiddelen om de financiële cijfers van een organisatie te 

analyseren. Met behulp van deze kengetallen kan men zich snel een mening 

vormen van de situatie van een bibliotheek op een bepaald moment. 

15:30 – 16.30 uur Bevoegdheden van de OR of PVT 

De ondernemingsraad heeft een aantal wettelijke mogelijkheden om bij het 

financiële beleid en de financiële analyse van de organisatie te worden 

betrokken. Met het behandelen van die bevoegdheden en de manier waarop de 

OR daar gebruik van kan maken gaan we toe naar het einde van deze cursusdag. 

16:30 uur Afsluiting van de cursus 

 

 


