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Inleiding
De financiële situatie van de organisatie bepaald voor een belangrijk deel welke
beleidskeuzes worden gemaakt. Deze keuzes kunnen van invloed zijn op de
werkgelegenheid en de werkomstandigheden.
Door structureel aandacht te geven aan de financiën van de organisatie krijgt de PVT
meer zicht op hoe de organisatie zich ontwikkeld en welke beleidskeuzes er zijn te
verwachten.
De Wet op de ondernemingsraden is aangegeven welke financiële informatie de PVT
moet ontvangen.
Deze dag krijgt u inzicht in de financiële stukken die de PVT moet ontvangen, de
opbouw en samenhang daartussen en de samenhang tussen het financiële beleid en
de andere beleidsterreinen.
Daarnaast behandelen we op welke wijze de PVT het financiële beleid structureel kan
volgen.
In deze cursus komt aan de orde:






Welke financiële informatie, stukken moet de PVT hebben;
De functie van de stukken ,
De samenhang tussen deze stukken,
De opbouw ervan,
De informatie die de PVT er uit kan halen en de wijze waarop de PVT dat kan
doen.

We proberen deze dag zoveel als mogelijk gebruik te maken van stukken van uw
eigen organisatie en deze zo praktisch mogelijk in te vullen. Zodat de PVT het in
overleg met de bestuurder kan gebruiken.
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Programma eerste dagdeel
Start

09:00 uur

 Huishoudelijke zaken
 Bespreking van het programma
Financiële informatie voor de PVT
Artikel 31a van de wet op de ondernemingsraden geeft een overzicht van de

09:15 uur

financiële gegevens de ondernemer - ongevraagd – regelmatig aan de
ondernemingsraad moet verstrekken. Voor de PVT is het van belang te weten
welke informatie dat is.
Doel
De PVT-leden weten welke informatie ze moeten ontvangen.
Werkwijze
De informatie die de PVT moet krijgen wordt toegelicht, daarbij komt ook aan
de orde waar deze informatie aan moet voldoen.
Jaarrekening en begroting
Een ondernemer is verplicht jaarlijks een jaarrekening op te maken en als er
een begroting wordt gemaakt moet de PVT deze ook ontvangen.
Doelstelling
De PVT-leden hebben inzicht in de functies van de begroting en jaarrekening
en hun onderlinge samenhang, weten welke informatie hieruit te halen is en
op welk wijze ze deze stukken kunnen bekijken om daarover met de
bestuurder te kunnen spreken.
Werkwijze
Tijdens een toelichting op de begroting en jaarrekening, worden er
opdrachten en oefeningen gedaan om meer inzicht in deze stukken te krijgen.

Lunch

12:30 uur
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Analyse van de financiële stukken

13:30 uur

De PVT kan de financiële stukken het beste beoordelen door over een periode
van een aantal jaren naar de stukken te kijken. Dan kunnen ontwikkelingen in
de besteding van budgetten en in de financiële positie en vermogensstructuur
van de organisatie worden bekeken.
Doel
De PVT heeft een aanpak voor het beoordelen van de financiële stukken en
kent daarvoor kengetallen die relevant zijn voor de eigen organisatie.
Werkwijze
Na een korte toelichting op het gebruik van kengetallen zetten we op een rij
welke kengetallen voor de PVT interessant zijn en hoe de PVT deze uit de
financiële gegevens kan halen. Dat gaan we met de beschikbare informatie
doen.
Het overleg met de bestuurder over de financiële stukken
De PVT heeft pas iets aan de financiële gegevens als hij daar gesprekpunten
voor het overleg met de bestuurder uit kan halen. Dat zullen we in dit
onderdeel voorbereiden.
Doel
De PVT heeft concrete vragen en gesprekpunten voor het overleg met de
bestuurder.
Werkwijze
We inventariseren wat voor de PVT interessante gegevens zijn om uit de
financiële stukken te halen. Ik zal methoden aangegeven op welke wijze deze
uit de stukken zijn te halen,, dat gaan we terplekke doen. Op basis daarvan
verzamelen we gesprekspunten en vragen voor het overleg met de
bestuurder.

Afronding en evaluatie

16:30 uur
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