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Keeping up-to-date
Deloitte Academy
Groeien, ontwikkelen, verbreden, verdiepen? Actuele ontwikkelingen in uw vakgebied.
Een netwerk van hoogopgeleide professionals. Opleidingen voor alle sectoren. Voor CFO’s,
financieel professionals, bestuurders, commissarissen, CIO’s en andere professionals.
Blijft u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en actuele topics op uw vakgebied,
meldt u zich aan voor de “keeping up-to-date” nieuwsbrief van Deloitte Academy. De eerste
10 personen ontvangen het boek ‘Het geheim van de leider’ van Rens van Loon.

Authorized Salesforce Training
Zet uw organisatie ook steeds vaker technologie in om klanten beter van dienst te kunnen
zijn? Veel organisaties stappen over op een CRM systeem zoals Salesforce. Dit zijn vaak
complexe projecten. Regelmatig zien wij dat deze mislukken doordat er ‘politieke’ beslissingen
worden gemomen, waarbij iedere stakeholder zijn eigen speeltje krijgt. In plaats van één app
te creëren en budgetten hiervoor gezamenlijk in te zetten, kiest men voor 26 apps die elkaar
niet ondersteunen. Dit kan natuurlijk anders: Lees meer
Als Salesforce eenmaal goed is geïmplementeerd, is het belangrijk dat u als medewerker goed
getraind bent. Onze meest geboekte training ADM201 staat ook de komende maanden weer
gepland in Utrecht. Zoekt u een Salesforce training? Deloitte Academy is Authorized Training

Reseller Partner van Salesforce. U krijgt training van officiele Salesforce certified trainers. Zij
trainen uw admins niet alleen in Nederland, maar binnen heel EMEA.

Interne controle voor Gemeenten
Werkt u in de publieke sector? Dan krijgt u dagelijks te maken met wijzigingen in processen en
financieringsstromen. Met SiSa en rechtmatigheid. Met verbijzonderde interne controlle. En met
de Controlestandaard 610.
De basiscursus Interne Controle is een must voor iedereen die te maken heeft of krijgt met
interne controle binnen zijn of haar organisatie. In deze basis cursus Interne Controle krijgt u
praktische tips en handreikingen voor de opzet, uitvoering en evaluatie van de interne controle.
Binnen 1 dag bent u bekend met de meerwaarde van interne controle. Lees meer
U bent bekend met interne controle, maar heeft behoefte aan een verdere professionalisering
en wilt uw ideeën en/of praktijkvoorbeelden uitwisselen met medecursisten en docenten. Dan is
de cursus Interne Controle – Advanced beslist interessant voor u.

Masterclass Vastgoed en Bouw
We leven in een dynamische tijd. De veranderingen binnen de markt voor vastgoed en bouw
volgen elkaar snel op. Deloitte heeft de belangrijkste uitdagingen voor de komende jaren voor
u op een rij gezet in 8 trends:
1. Big Data in vasgtoed: te groot om te negeren
2. Omni-channel: transformatie van het retail landschap
3. Azieatische inversteerders: meer belangen in Nederlands vastgoed
4. Bouw: significante toename van nieuwe woningbouw projecten

5. Logisitiek: technoligie herdefinieert de retail supply chain
6. Veranderende wetgeving creeert kansen in de zorg
7. Vastgoed krijgt een sleutel rol in het aantrekken van nieuw talent
8. Blockchain: de volgende gamechanger in vastgoed?
Wilt u meer weten over deze trends en wat deze betekenen voor uw organisatie? Lees verder
Deze dynamiek vraagt om kennis van de laatste ontwikkelingen en actualiteiten,
aanpassingsvermogen en leiderschap. En om duiding en vertaling naar uw eigen organisatie.
In de 3-daagse Masterclass Vastgoed en Bouw gaat u op diverse thema’s de diepte in en
verbreed u zo uw kennis en netwerk.

Integrated- and Sustainability Reporting
Het belang van niet-financiële informatie groeit snel. Veel organisaties rapporteren
nu, of willen dit doen, binnen de GRI(G4) richtlijnen en/of de Integrated Reporting
Framework. In een onderzoek dat Deloitte hiernaar heeft verrricht, komen 4 onderwerpen naar
voren waarmee veel organisaties worstelen:
1. Het Business Model: hoe wordt waarde gecreëerd, welke input, output en kapitaal wordt
gebruikt?
2. De Strategy & Resource allocatie: waar wil de organisatie naar toe, in welke mate
worden strategische doelen bereikt en hoe worden bronnen gebruikt om deze doelen te
bereiken?
3. De Performance: een overzicht van financiele en niet-financiele resultaten en hoe
verhouden deze zich tot doelen en resultaten uit voorgaande jaren?
4. De Outlook: de uitdagingen en onzekerheden die organisaties mogelijk tegen kunnen
komen, welke gevolgen zullen deze heben voor toekomstige waardecreatie?
Wilt u meer weten over deze en andere bevindingen uit het onderzoek? Download dan hier het
complete rapport: Lees meer
Het blijkt ook dat velen niet weten waar te beginnen of waar verschillende nietfinanciële rapportage richtlijnen samenkomen. Terwijl het rapporteren over nietfinanciële informatie snel gaat, duren de interne controles van deze informatie vaak
langer. Wilt u weten hoe Integrated- en Sustainability Reporting kunt verbeteren? Kijkt u dan
eens of deze ééndaagse training u hierbij verder kan helpen.

De volgende cursussen gaan binnenkort van start:
Prepare for Privacy – 18 april 2016
Are you prepared for privacy? Rules and regulations about privacy and protection of personal

data are developing fast, but you still need to process the personal data. In 1 day you will gain
new insights and practices that you need to create a private environment for your personal
data. Lees meer
Eendaagse Tax Accounting cursus – 19 april 2016
Tax accounting, ofwel het weergeven van de belastingpositie in de commerciële jaarrekening,
is de laatste jaren een belangwekkende zaak geworden. Deze cursus wordt u aangeboden in
combinatie met de webinar Tax accounting & Reporting die u voorafgaande aan de cursus kunt
bekijken. Hierdoor bent u na de eendaagse cursus op de hoogte van de structurele aanpak om
het lastige proces tot een succes te maken.
Lees meer
Masterclass Tax process & technology – 9 May 2016
Increased scrutiny from public organizations and governments, higher pressure on closing
periods and the introduction of new laws and regulations. Data and information has become
subject to new governance requirements and must be insightful and dependable. These are
issues every tax department struggles with. It’s no longer possible to perform your old job the
way you are used to as well as adhere to these demands in a manual way. Your work changes
and thus you are redesigning your tax processes. Technology can help. Lees meer
Het actuele cursusaanbod van 2016 vindt u op onze website. Lees meer

Contact Deloitte Academy
Mocht u vragen hebben, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via telefoonnummer
088-288 93 33 of via nlacademy@deloitte.nl. Wij staan u graag te woord.
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