
Mastership

Steeds meer overheidsorganisaties hebben behoefte aan een financieel adviseur om 

ook financieel grip te houden op de opgaven van domeinen en programma’s.  

Een adviseur die een brug weet te slaan tussen financiën en de maatschappelijke 

opgaven, en die voor uiteenlopende afdelingen toekomstige consequenties helder 

in kaart brengt. Een sparring partner voor management en bestuur, met oog voor de 

verschillende belangen en kennis van de bestaande wetgeving. Een aantrekkelijk 

perspectief voor uw gemeente of provincie? Maak dan kennis met het mastership 

financieel adviseur Berenschot samen met Newpublic, een programma voor jonge 

talenten die direct inzetbaar zijn als financieel adviseur!

Financieel adviseur
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Het mastership, dat zich richt op bedrijfsmatig opgeleide hbo’ers 

en wo’ers, kent een praktijkgerichte mix van vakinhoudelijke 

kennis, persoonlijke ontwikkeling en het versterken van compe-

tenties als inlevingsvermogen, ondernemerschap, creativiteit, een 

can do-mentaliteit en uitstekende communicatieve vaardigheden. 

Tijdens het opleidingstraject, dat anderhalf jaar duurt, wordt een 

financieel talent van Newpublic 36 uur per week gedetacheerd 

binnen uw organisatie. Om de twee weken volgt hij samen met 

andere talenten opleidingsdagen, waarin gewerkt wordt met actu-

ele casussen om de technieken en vaardigheden van de toekomst 

te leren.

Juiste kennis en skills

Alle talenten worden persoonlijk en inhoudelijk begeleid door 

gecertificeerde coaches. Het inhoudelijke gedeelte van het 

programma wordt georganiseerd door Berenschot en afgesloten 

met een ‘mastercase’ gecertificeerd door de Vrije Universiteit 

in Amsterdam. Zo bent u verzekerd van een financieel adviseur 

die beschikt over de juiste kennis en skills en in die rol kan 

excelleren binnen uw organisatie!

“We kregen verrassende kandidaten 
gepresenteerd, die na hun start direct 

inzetbaar bleken te zijn en écht een 
beweging stimuleerden binnen het 

financiële team”

Eugenie Bruins , Gemeente Eindhoven

Interactief programma

Om maximaal aan te sluiten bij de praktijk van uw organisatie, 

gaan de financiële talenten tijdens het inhoudelijk programma 

interactief aan de slag met praktijkvoorbeelden, casussen en 

simulaties. Het programma is verdeeld over anderhalf jaar 

(60 dagdelen) en daarin werken de talenten continu aan hun 

persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast wordt in overleg met 

u een onderzoeksopdracht geformuleerd, waar de talenten 

gedurende het gehele traject aan werken. Tijdens de afsluitende 

module (zie onder) presenteren zij u het resultaat, dat bestaat 

uit een concreet advies of analyse.

Verder bestaat het programma uit de volgende modules:

 • Introductie financieel adviseur bij de overheid (5 dagen). 

In deze introductiemodule krijgen de talenten de basis 

aangereikt om direct aan de slag te kunnen: kennis van 

(lokaal) bestuur en de (juridische) vormgeving daarvan, en 

kennis van overheids-en/of gemeentefinanciën en het P&C-

proces. Uitgebreide kennis van het BBV is ook onderdeel van 

deze module.

 • Rol financieel adviseur (6 dagen). In deze module krijgen 

de talenten inzicht in hun rol als verbinder tussen de 

business en de staf. Oftewel hoe zij binnen de centraal 

gestelde kaders de business kunnen helpen met het 

realiseren van doelstellingen. Onderwerpen zijn: positie van 

de afdeling financiën & control, opgave- en taakgestuurd 

financieren, adviseren is balanceren en de financial van de 

toekomst.

 • Financial en management accounting (5 dagen). 

Tijdens deze module verdiepen de financiële talenten 

hun kennis van de instrumenten die hun als financieel 

adviseur ter beschikking staan: risicomanagement, 

presenteren van informatie, digitale rapportagetools en 

benchmarking. Toepassing van het BBV en andere financiële 

regelgeving komt terug in praktijkopdrachten, waarin een 

investeringsvoorstel wordt voorbereid.

 • Vier masterclasses (4x 0,5 dag). Verspreid over het 

programma kunnen de talenten in overleg met u en op 

basis van de actualiteit vier masterclasses volgen. Mogelijke 

onderwerpen zijn energietransitie en duurzaamheid, 

innovatieve financiering, sturing in netwerken, sociaal 

domein en decentralisaties, bezuinigen en datagedreven 

sturing & technologisering. De masterclasses hebben een 

vaste opbouw: presentatie door een deskundige, uitwerking 

in een casus, vertaling naar de eigen organisatie en 

presentatie/discussie.

 • Mastercase (2 dagen). In deze afsluitende module laten de 

financiële talenten hun ontwikkeling zien. Onderwerp is 

het hoofdpijndossier van gemeenten: stijgende zorgkosten. 

Weten zij het juiste medicijn voor te schrijven?
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In totaal duurt het mastership 2.500 uur, op basis van een 

all-inclusive uurtarief. Na het mastership kan uw organisatie de 

financieel adviseur kosteloos in dienst nemen.

Aansluiting bij master VU

Bijkomend voordeel van het mastership financieel adviseur 

van Newpublic en Berenschot is dat dit aansluit bij de erkende 

masteropleiding Certified Public Controller van de Vrije 

Universiteit. Zo levert succesvolle afronding van het mastership 

deelvrijstellingen op voor de modules Management & Financial 

Accounting en Public Governance, Law & Administration. Enkele 

modules in het programma worden deels door VU-professoren 

verzorgd en gecertificeerd. Voor u een mooie kans om jonge 

financials voor langere tijd aan uw organisatie te binden!

Ontmoet de experts en trainers!

Inhoudelijk experts Berenschot
Vincent Janssen

Openbare financiën

 • Ervaring als concerncontroller, gemeenteraadslid, Statenlid

 • Kennis van planning & control, financiering, public 

governance

Lars Bos

Financieel advies

 • Ervaring (5 jaar) als financieel adviseur voor gemeenten

 • Kennis van begrotingen, benchmarking, 

bezuinigingstrajecten

Roeland Stolk

Bestuurskundige

 • Ervaring als (interim-)manager in de publieke sector

 • Kennis van bestuurskunde en de bestuurlijk-juridische 

vormgeving van het openbaar bestuur

Frank Gortemaker

Datascience

 • Ervaring als adviseur rond datavraagstukken

 • Ontwikkeling van datamodellen, vormgeven van databases 

en expert op het gebied van datapresentatie, onder meer in 

Power BI

Kerntrainers persoonlijke ontwikkeling
Lies de Bruin

Lies werkt als management consultant voor bedrijven en 

organisaties als trainer, opleider en (team)coach. Zij heeft 

ruime ervaring in de gezondheidszorg, overheid en het 

onderwijs met leiderschap en teamontwikkeling.

Karsten van Slooten

Als trainer en coach verzorgt Karsten samen met een aantal 

betrokken partners opleidingstrajecten en trainingen op het 

gebied van leiderschapsontwikkeling, persoonlijke effectiviteit, 

coaching en uiteenlopende vaardigheden.

Marleen Korten

Marleen is ruim tien jaar werkzaam als organisatiepsycholoog, 

trainer en coach. Ze werkt veel met young professionals (profit 

en non-profit sector) en vindt niets leuker dan mensen in 

beweging krijgen en hen te helpen ontdekken waar hun kracht 

ligt.

Marieke van den Berg

Als trainer en adviseur helpt Marieke organisaties hun werk 

beter te organiseren met behulp van projecten en programma’s. 

“Want mensen vormen de succesfactor van een project of 

programma.”

Behoefte aan veranderkracht?

Bent u op zoek naar jong financieel talent om uw organisatie 

voor te bereiden op de toekomst? 

Neem dan contact op met Vincent Janssen 

(managing consultant) via 06-55465704 

of v.janssen@berenschot.nl. Hij vertelt u 

graag meer over de mogelijkheden voor uw 

gemeente of provincie.

mailto:v.janssen@berenschot.nl


Berenschot

Berenschot Groep B.V.

Europalaan 40, 3526 KS  Utrecht 
Postbus 8039, 3503 RA  Utrecht 

030 2 916 916 
www.berenschot.nl 
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Berenschot is een onafhankelijk organisatieadviesbureau met 350 mede  werkers 
wereldwijd. Al 80 jaar verrassen wij onze opdrachtgevers in de publieke sector en het 

bedrijfsleven met slimme en nieuwe inzichten. We verwerven ze en maken ze toe
pasbaar. Dit door innovatie te koppelen aan creativiteit. Steeds opnieuw. Klanten kiezen 

voor Berenschot omdat onze adviezen hen op een voorsprong zetten.

Ons bureau zit vol inspirerende en eigenwijze individuen die allen dezelfde passie delen: 
organiseren. Ingewikkelde vraagstukken omzetten in werkbare constructies. Door ons 

brede werkterrein en onze brede expertise kunnen opdrachtgevers ons inschakelen 
voor uiteenlopende opdrachten. En zijn we in staat om met multidisciplinaire teams alle 

aspecten van een vraagstuk aan te pakken.

http://www.berenschot.nl

