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INHOUDSOPGAVE

Werk en groei richting jouw ambitie middels het 
volgen van trainingen via de Masters Academy!

Vorig jaar hebben wij met een dubbel gevoel 
afgesloten. Het jaar 2020 is anders verlopen dan 
verwacht voor velen. Dit betekende voor ons ook 
wat meer flexibiliteit en creativiteit. Zo hebben 
wij een aantal trainingen moeten verplaatsen van 
fysieke naar online bijeenkomsten. Op basis van de 
wensen en behoeften van onze Masters hebben 
wij het nieuwe programma samengesteld voor 
2021. In dit programma zijn zowel vakinhoudelijke 
leertrajecten als vaardigheidstrainingen 
opgenomen.

De Masters Academy werkt samen met diverse 
opleidingsinstituten om zo een passend programma 
op te maken. Hiervoor worden zowel interne als 
externe trainers ingezet. 

Bij de Masters Group staat ontwikkeling centraal. 
Binnen de detachering is zowel je ervaring als je 
kennis essentieel om het maximale uit je opdracht 
te halen. De Masters Academy draagt hieraan bij 
door de theoretische ontwikkeling te stimuleren. 

In dit programmaboek kun je alle informatie 
terugvinden betreft de trainingen, persoonlijke 
ervaringen en de voorwaarden van deelname. 
Heb je naar aanleiding van dit programmaboek 
nog vragen of specifieke wensen? Neem dan 
contact op met je Field Manager. Voor externe 
partijen die graag gebruik willen maken van onze 
opleidingsmogelijkheden verzoek ik u contact op te 
nemen met ons kantoor.

Met vriendelijke groet, 

Masters Group

VOORWOORD

VOOR KENNIS EN ONTWIKKELING



5

Met het opleidingsbeleid wil de Masters Group haar 
Masters de mogelijkheid bieden om niet alleen 
in de praktijk, maar ook op theoretisch vlak de 
gewenste ontwikkeling door te maken.

Naast onze vaste locatie in Rotterdam, is er ook 
de mogelijkheid om leertrajecten in Amsterdam en 
Utrecht te volgen, afhankelijk van de regio’s van 
de deelnemers. Daarnaast bieden we dit jaar ook 
steeds meer cursussen aan die door middel van 
e-learning kunnen worden gevolgd. 

De Masters Group wil voor haar opdrachtgevers 
en medewerkers de beste en meest transparante 
financiële interim organisatie zijn waarin 
de medewerkers zich, ten behoeve van de 
opdrachtgever en zichzelf, blijvend kunnen 
ontwikkelen. 

Wij zorgen ervoor dat je, als deelnemer van de 
Masters Academy, altijd beschikt over actuele 
kennis om in de praktijk toe te kunnen passen.

In een wereld die snel verandert, willen we de 
financiële expert zijn die, op basis van tijdelijke 
ondersteuning, organisaties helpt bij hun (financiële)
bedrijfsvoering. Daarbij spelen wij in op de 
toenemende behoefte van ondersteuning op het 
financieel in control zijn van de business.

Wat een jaar vol met events, trainingen en mooie 
momenten moest worden, werd een jaar waarin we 
flexibel moesten zijn en snel moesten schakelen 
voor het vinden van passende oplossingen om zo 
toch de trainingen te laten plaatsvinden. 

Aan het begin van de coronacrisis was de training 
Excel voor Financials net gestart (er vond één avond 
plaats), hierdoor moesten zowel NIVE Opleidingen 
als de Masters Academy schakelen over de 
lesvorm van de training. In samenspraak hebben 
we besloten om de training zowel fysiek als online 
te laten plaatsvinden. De training is met succes 
afgerond en alle deelnemers hebben een certificaat 
ontvangen. 

Vervolgens heeft de training Power BI volledig 
online plaatsgevonden. De online training is door 
de deelnemers zeer goed bevallen en beoordeeld 
met een 7,8. 

Ook op het gebied van soft skills bleven 
wij niet achter. De Masterclass Persoonlijke 
Overtuigingskracht werd in een remote vorm 
aangeboden door Debatrix. Hierdoor kregen alle 
deelnemers een extra intakegesprek online om 
hun doelen vooraf te bespreken. Dit leertraject is 
beoordeeld met een 8,5! 

Welke trainingen werden het meeste bezocht?
1. Project Control
2. Excel voor Financials
3. Power BI

Hoeveel diploma’s/certificaten zijn er uitgereikt?
52 

Hoeveel deelnemers telden de trainingen in totaal?
98

Na ieder leertraject evalueren wij onder de 
deelnemers de waarde en het resultaat van de 
training. Op die manier peilen wij of de trainingen 
waardevol zijn en op basis hiervan kunnen wij 
de eventuele samenwerkingen in de toekomst 
afstemmen. 

Het totale opleidingsbeleid van 2020 is beoordeeld 
met een gemiddeld cijfer van een 7,8.

OVER MASTERS 
ACADEMY 

MISSIE

VISIE

TERUGBLIK 2020
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ZONDER ONTWIKKELING GEEN VOORUITGANG!

Hartelijk dank voor je interesse in de Masters 
Academy B.V. en onze trainingen en opleidingen! 

Voortkomend uit goed werkgeverschap alsmede 
één van onze kernwaarden van de Masters Group, 
‘de Master centraal stellen’ hebben wij een aantal 
jaren geleden de start gemaakt met onze eigen 
interne Masters Academy. Hieruit verzorgen wij 
vaardigheids- en kennistrainingen zodat wij onze 
Masters actueel houden rondom benodigde skills 
en kennis. Dit is en blijft nodig om het verschil te 
kunnen maken en een duidelijke meerwaarde te 
kunnen leveren bij onze opdrachtgevers.

Aangezien technologische ontwikkelingen steeds 
sneller gaan en organisatieveranderingen elkaar 
in een rap tempo opvolgen, is het noodzakelijk 
om bij te blijven en voortdurend op de hoogte te 
zijn van allerlei ontwikkelingen. De Master moet 
meerwaarde kunnen blijven leveren bij onze 
klanten, zij zijn immers ons belangrijkste asset. Als 
grondlegger van deze onderneming vind ik het 
daarom belangrijk dat wij onze Masters en overige 
collega’s hierin goed en actueel faciliteren. 

Vanwege de vraag vanuit onze klanten zullen wij 
dit jaar onze Academy gereedmaken om deze ook 
voor onze klanten beschikbaar te maken. Tevens 
zijn wij voornemens deze in te zetten om ons 
portfolio aan opleidingen en trainingen beschikbaar 
te maken voor de markt. Dit kan immers ook van 
meerwaarde zijn voor de medewerkers van onze 
klanten, wanneer dit ook van meerwaarde is voor 
onze Masters.

Onze dienstverlening draagt eraan bij om 
talenten en competenties van medewerkers en 
leidinggevenden te ontwikkelen, te versterken, te 
ondersteunen en verder uit te bouwen en hen tot 
echte professionals te transformeren.

Wij begroeten jullie graag binnen de klaslokalen 
van de Masters Academy!

Frans Claus
CEO Masters Group B.V.

FRANS CLAUS AAN HET 
WOORD…

GEMIDDELD CIJFER    7,8



TIP:  GA EERST VOOR DE PROEFPERIODE 
VAN EEN MAAND OM ER ZO ACHTER TE 
KOMEN OF LINKEDIN LEARNING JOU KAN 
VOORZIEN IN JE OPLEIDINGSBEHOEFTE.

TIP: KIJK EENS OP 
VAKMEDIANETSHOP.NL
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Onderstaande trajecten zijn voortgekomen uit de wensen van onze Masters.

OVERZICHT TRAJECTEN 2021

EXTERNE VERDIEPINGSMOGELIJKHEDEN

Leertraject

Leertraject

Leertraject

Leertraject

Leertraject

Kennissessie

Leertraject

Leertraject

Kennissessie

Opleiding

Leertraject

Leertraject

Leertraject

Leertraject

Opleiding

Leertraject

Opleiding

Opleiding

Opleiding

Business Intelligence voor Financials

Presentatievaardigheden 

Fast Close

Scrum/Agile

Masterclass Persoonlijke Overtuigingskracht

Breinvriendelijk Beïnvloeden

Personal Empowerment

Lean Yellow Belt

Excel voor Financials

Business Controller

Emotionele Intelligentie

Lean Orange Belt

Forecasten

Cambridge Business English

E-learning modules

Vak literatuur

CMA opleiding

Power BI Advanced

Registered Project Control

Qualified Controller

Master Control

Power BI Academy

DELPHIconcept

NIVE opleidingen

Agile Academy

Debatrix

Debatrix

Masters Academy

Lean Six Sigma Groep

Masters Academy

Masters Academy en WizFiz

DELPHIconcept

Lean Six Sigma Groep

NIVE Opleidingen

Lingo@work

LinkedIn

CMA

Power BI Academy

PCO Kennis

NIVE Opleidingen

VU Amsterdam

SOORT TRAJECT

SOORT TRAJECT

MASTERS ACADEMY PARTNER

MASTERS ACADEMY PARTNER

TRAJECT

TRAJECT

LinkedIn Learning is een online platform voor het 
volgen van thuisstudie-trainingen.

Hiermee kun je jouw cv aanvullen, een nieuwe 
vaardigheid of competentie leren, zoals Photoshop, 
Excel, soft skills, etc. Mocht je hierin geïnteresseerd 
zijn, kan je een LinkedIn Premium account 
aanschaffen. 

De kosten hiervoor kan je declareren en worden 
vervolgens verrekend met je studiebudget.

Vanuit de behoefte aan vakliteratuur bieden we 
de mogelijkheid om dit onder persoonlijke titel 
aan te schaffen. De kosten van het abonnement 
kunnen gedeclareerd worden bij de 
HR afdeling. 

LINKEDIN LEARNING

VAKLITERATUUR
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20 - jan

24 - mrt

31 - mrt

7 - apr

14 - apr

19 - apr

21 - apr

3 - mei

10 - mei

12 - mei

17 - mei

19 - mei

26 - mei

31 - mei

2 - jun

7 - jun

9 - jun

10 - jun

14 - jun

16 - jun

23 - jun

24 - jun

30 - jun

1 - sep

6 - sep

8 - sep

13 - sep

15 - sep

20 - sep

22 - sep

27 - sep

29 - sep

4 - okt

6 - okt

11 - okt

13 - okt

18 - okt

25 - okt

27 - okt

1 - nov

3 - nov

10 - nov

17 - nov

24 - nov

1 - dec

8 - dec

15 - dec

AGENDA 2021 AGENDA 2021

Excel voor Financials

BI voor Financials deel 1

BI voor Financials deel 2

BI voor Financials deel 3

BI voor Financials deel 4

Presenteren 1

BI voor Financials deel 5

Presenteren 2

Fast Close deel 1

BI voor Financials deel 6

Fast Close deel 2

Scrum/Agile deel 1

Scrum/Agile deel 2

Masterclass Persoonlijke Overtuigingskracht deel 1

Scrum/Agile deel 3

Masterclass Persoonlijke Overtuigingskracht deel 2

Scrum/Agile deel 4

Persoonlijk Empowerment deel 1

Breinvriendelijk Beinvloeden

Lean Yellow belt deel 1

Lean Yellow belt deel 2

Persoonlijk Empowerment deel2 

Lean Yellow belt deel 3

Opleiding: Business Control deel 1

Emotionele Intelligentie deel 1

Opleiding: Business Control deel 2

Emotionele Intelligentie deel 2

Opleiding: Business Control deel 3

Lean Orange belt deel 1

Opleiding: Business Control deel 4

Lean Orange belt deel 2

Opleiding: Business Control deel 5

Lean Orange belt deel 3

Opleiding: Business Control deel 6

Lean Orange belt deel 4

Opleiding: Business Control deel 7

Forecasten deel 1

Forecasten deel 2

Opleiding: Business Control deel 8

Forecasten deel 3

Opleiding: Business Control deel 9

Cambridge Business English 1

Cambridge Business English 2

Cambridge Business English 3

Cambridge Business English 4

Cambridge Business English 5

Cambridge Business English 6

DATUM  WELK TRAJECT DATUM  WELK TRAJECT

Bovenstaande data zijn onder voorbehoud. Houd hiervoor onze website in de gaten: 
mastersinfinance.nl/masters-academy

Bovenstaande data zijn onder voorbehoud. Houd hiervoor onze website in de gaten: 
mastersinfinance.nl/masters-academy



WORD POWER BI REPORTING 
SPECIALIST IN DE SNELST 
GROEIENDE BI TOOL TER WERELD!

Masters Academy Partner: DELPHIconcept
Data: 19 april en 3 mei 2021
Aantal avonden: 2
Locatie: Rotterdam
Maximaal aantal deelnemers: 15

INHOUD LEERTRAJECT
Het geven van een presentatie is een kans een boodschap over te brengen, sommige mensen doen het 
graag, anderen vermijden het liever. Wat is een goede presentatie? Wat is een optimale voorbereiding? 
Hoe kan ik mijn boodschap overbrengen? Hoe bouw ik de presentatie op? Welke middelen
gebruik ik? 

Voorgaande vragen zijn enkele leerdoelen van de interactieve training presenteren toegespitst op de jouw 
werkomgeving met als doel vol vertrouwen een presentatie te geven.

Masters Academy Partner: NIVE Opleidingen
Data: 10 mei en 17 mei 2021
Aantal avonden: 2
Locatie: Rotterdam
Maximaal aantal deelnemers: 15

INHOUD LEERTRAJECT
Sneller rapporteren, of ook wel ‘Fast Close’, is een laagdrempelige en kostenbesparende manier 
om efficiënter te werken aan betere managementrapportages. Met Fast Close creëer je een goed 
georganiseerd verslagleggingsproces, waarin je binnen 2 avonden alle kennis rondom de financiële feiten 
verzamelt en beschikbaar stelt aan belanghebbenden, zodat er tijdig op kan worden bijgestuurd. Je hebt er 
geen extra software voor nodig, alleen de juiste werkmethode en focus.

LEERTRAJECT: PRESENTATIE VAARDIGHEDEN

LEERTRAJECT: FAST CLOSE
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Masters Academy Partner: Masters Academy
Data: 20 januari 2021
Aantal avonden: 1
Locatie: Rotterdam
Maximaal aantal deelnemers: 15

INHOUD KENNISSESSIE
Haal meer uit Excel! Het leertraject Excel voor Financials is speciaal ontwikkeld voor onze young finance 
professionals, die hun skills binnen Excel willen verbeteren. 

Tijdens deze training leer je hoe Excel het meeste werk voor jou kan doen. Deze training wordt 
aangeboden door een senior financial. Onderwerpen als data ombouwen en complexe vraagstukken 
oplossen en het samenstellen van dashboards door middel van (pivot) draaitabellen met slices komen aan 
bod. Je krijgt relevante trucs die je direct in de praktijk kunt toepassen. 

INHOUD LEERTRAJECT
Als finance professional ben je goed in staat om cijfers te doorgronden. BI zorgt ervoor dat je analyses en 
rapportages steeds sneller, makkelijker en accurater kunt uitvoeren. Grof gezegd: meer doen in minder tijd. 
In het leertraject Power BI zul je in 6 avonden, zowel in theorie als in de praktijk, kennis maken met Power 
BI. Je leert alles over de opbouw en licentiestructuur, het importeren en opschonen van data, het bouwen 
van fantastische rapportages en dashboards en het gebruik van de programmeertaal DAX. 

Na afloop van de training ken je Power BI van binnen en buiten. Je kunt Power BI effectief gaan inzetten bij 
je klanten en als financial het verschil gaan maken met geavanceerde rapportagetechnieken. En dit alles op 
basis van je data uit diverse bronnen zoals CSV, Excel of SQL Server.

KENNISSESSIE: EXCEL VOOR FINANCIALS

LEERTRAJECT: POWER BI 

Masters Academy Partner: Power BI Academy 
Data: 24 maart, 31 maart, 7 april, 14 april, 21 april en 12 mei 2021
Aantal avonden: 6
Locatie: Rotterdam 
Maximaal aantal deelnemers: 15



EEN POSITIEF ZELFBEELD ONTWIKKELEN 
BETEKENT DAT WE MEER VERTROUWEN 
ZULLEN HEBBEN IN ONZE VERMOGENS.
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Masters Academy Partner: Agile Academy
Data: 19 mei, 26 mei, 2 juni en 9 juni 2021
Aantal avonden: 4
Locatie: Delft
Maximaal aantal deelnemers: 15

INHOUD LEERTRAJECT
Het doel van deze training is om het gehele team een mix van theorie en concrete handvatten mee 
te geven om Scrum in de praktijk van Financials te kunnen implementeren c.q. gebruiken en een 
gelijkwaardig kennisniveau organisatie breed te realiseren. De training heeft een sterk interactieve opzet 
met de hierna beschreven facetten als leidraad. De juiste koppeling tussen theorie en praktijk zal worden 
gewaarborgd  door middel van interactieve Scrum games, oefeningen en praktijkcasussen. Deze casussen 
kunnen toegepast worden op de projecten in de praktijk.

Na het volgen van dit leertraject heb je:
• Kennis opgedaan over het gedachtegoed achter Agile en Scrum;
• Kennis van het Scrum framework en haar rollen, meetings en artefacten.

Masters Academy Partner: Debatrix
Data: 14 juni 2021
Aantal avonden: 1
Locatie: Rotterdam
Maximaal aantal deelnemers: 15

INHOUD KENNISSESSIE
Sommige dingen zijn belangrijk, maar beslist niet leuk. Het leuren aan collega’s, zodat ze tijdig de data 
voor de periodeafsluiting aanleveren, is daar een voorbeeld van. Hoe krijg je anderen zover dat ze zo’n 
rotklus tijdig uitvoeren? Of wil jij de CFO kunnen overtuigen van jouw beslissing? Volg dan de kennissessie 
‘Breinvriendelijk beïnvloeden’ van de overtuigingsexperts van Debatrix en krijg handige en bruikbare tips 
om andere mensen met je mee te kunnen buigen.

LEERTRAJECT: SCRUM/AGILE

KENNISSESSIE: BREINVRIENDELIJK BEÏNVLOEDEN

Masters Academy Partner: Masters Academy
Data: 10 juni en 24 juni 2021
Aantal avonden: 2
Locatie: Rotterdam
Maximaal aantal deelnemers: 15

INHOUD LEERTRAJECT
Tijdens de training persoonlijk empowerment nemen we je mee in de verschillende gedachten die we 
aanmaken. Het doel is dat je jezelf leert zien als iemand die in staat is om (lastige) beslissingen te nemen en 
om te gaan met de verschillende situaties die zich kunnen voordoen. Het is de bedoeling dat jij jezelf bij de 
hand neemt en jezelf in beweging leert zetten, zelfs als je allerlei hobbels op de weg ziet.

Tijdens dit proces is het fundamenteel dat je ziet dat ongemak niet alleen van externe dingen komt. Nee, 
het is ook een innerlijk proces dat jij onder controle kan houden en kan besturen. Om ervoor te zorgen 
dat iemand zichzelf op die manier ziet, moet hij een goede hoeveelheid zelfrespect hebben. Een positief 
zelfbeeld ontwikkelen betekent dat we meer vertrouwen zullen hebben in onze vermogens. En we zullen 
op onze kracht vertrouwen om alles wat we niet graag hebben, te veranderen.

Als we geen risico’s nemen, dan zal het moeilijk zijn om vooruit te komen. De confrontatie aangaan met 
de werkelijkheid helpt ons in te zien dat onze problemen zelden zo erg zijn als we dachten. En dat we de 
vaardigheden bezitten die we nodig hebben om de obstakels te overwinnen. Durf jij met jezelf aan de slag 
te gaan?

Masters Academy Partner: Debatrix
Data: 31 mei en 7 juni 2021
Aantal avonden: 2
Locatie: Rotterdam
Maximaal aantal deelnemers: 15

INHOUD LEERTRAJECT
Bij de Masterclass Persoonlijke Overtuigingskracht starten we met de inhoud: “Een goed punt bedenken 
maakt nog geen goed geformuleerd argument”. Toch is dit wel nodig als je wil dat mensen jouw standpunt 
begrijpen en overnemen. Je leert het verschil tussen een goed en slecht argument kennen en je kunt dit 
dezelfde dag al toepassen.

De Pruisische generaal Helmuth van Moltke zei ooit “No plan survives contact with the enemy.”, om aan te 
geven dat de strijdplannen de prullenbak in kunnen als het in contact komt met de vijand. Deze wijsheid 
geldt ook als je jouw ideeën en standpunten over wil brengen. Maar hoe zorg je dat jouw punt wel 
blijft staan als andere mensen er lastige vragen op afvuren? Tijdens de tweede dag van de Masterclass 
Persoonlijke Overtuigingskracht leer je hoe je jouw verhaal opbouwt, zodat het een weerwoord kan 
weerstaan en hoe je handig met lastige vragen omgaat.

LEERTRAJECT PERSOONLIJK EMPOWERMENT

LEERTRAJECT: MASTERCLASS PERSOONLIJKE 
OVERTUIGINGSKRACHT
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Masters Academy Partner: Lean Six Sigma Groep 
Data: 16 juni, 23 juni en 30 juni 2021
Aantal avonden: 3
Locatie: Rotterdam
Maximaal aantal deelnemers: 15

INHOUD LEERTRAJECT
Als finance professional kom je bij allerlei 
organisaties binnen. Sommigen hebben hun 
processen goed op orde en soms zal je zien dat er 
van alles mis gaat en beter moet. Je opdrachtgever 
mag van je verwachten dat je meekijkt en nadenkt 
over hoe het werk beter georganiseerd kan 
worden. De Lean Six Sigma Yellow Belt training 
helpt je hierbij. Je leert wat Lean en Six Sigma is en 
hoe jij verbeterkansen kan herkennen. Ook rijken 
we je verschillende handvatten aan om processen 
te verbeteren. Zo kun je de discussie aangaan met 
je opdrachtgever, maak je het werk efficiënter en 
leuker en maak jij je als interimmer onmisbaar bij je 
opdrachtgever. 

Masters Academy Partner: Masters Academy en WizFiz
Data: 1 september, 8 september, 15 september, 22 september, 29 september, 6 oktober, 13 oktober, 27 
oktober en 3 november 2021
Aantal avonden: 9
Examendag: 27 november 2021
Locatie: Rotterdam
Maximaal aantal deelnemers: 15

INHOUD OPLEIDING
Elke organisatie moet continu veranderen en tegelijkertijd stabiliteit nastreven, een paradoxale situatie. 
Zeker wanneer de noodzaak van verandering toeneemt - en dat is het geval in de vierde industriële 
golf - komt er spanning op de stabiliteit van de organisatie. Digitale transformatie, robotisering, artificial 
intelligence, blockchain, cyberrisico’s, privacy issues, strategische scenario’s, etc. hebben grote impact 
op jouw rol als controller... Van de business controller, tevens strategiepartner, wordt verwacht deze 
veranderingen te begrijpen en mee te bewegen. Tegelijkertijd moet de business controller de hoeder en 
baken van stabiliteit zijn.

De controlfunctie verandert tevens steeds meer naar een adviserende rol. De controller is tegenwoordig 
businesspartner en medeverantwoordelijk voor waardecreatie in het bedrijf. Dit vraagt om gedegen kennis 
van data-management, bevlogen leiderschap en goede communicatieve en sociale vaardigheden. Na het 
volgen van de leergang heb jij direct toepasbare kennis en kunde opgedaan om de uitdagingen waar jij als 
controller mee te maken hebt (of krijgt) de baas te kunnen zijn.

Masters Academy Partner: DELPHIconcept
Data: 6 september en 13 september 2021
Aantal avonden: 2
Locatie: Rotterdam
Maximaal aantal deelnemers: 15

INHOUD LEERTRAJECT
Emoties zijn onze drijfveren om dingen te doen, 
als je achteraf denkt “dat had ik niet of anders 
moeten doen” waren de drijfveren zo sterk dat de 
gedachten werden overruled. 

Emotionele intelligentie (ook wel EQ genoemd) gaat 
over de vaardigheid emoties te managen. Wat is 
emotionele intelligentie? Hoe ziet mijn EQ er uit? 
Hoe kan ik mijn emoties managen? Onderwerpen 
die voorbij komen in een ontdekkingstocht 
drijfveren bij jezelf en anderen te herkennen en te 
managen.

Masters Academy Partner: Lean Six Sigma Groep 
Data: 20 september, 27 september, 4 oktober en 11 oktober 2021
Aantal avonden: 4
Locatie: Rotterdam
Maximaal aantal deelnemers: 15

INHOUD LEERTRAJECT
In de opdrachten die je doet, heb je met behulp van de Lean Six Sigma Yellow Belt training geleerd 
om verspillingen te herkennen. Misschien heb je zelfs al mee kunnen helpen om de processen bij je 
opdrachtgever te verbeteren. De Lean Six Sigma Orange Belt opleiding vormt de volgende stap in het 
leren verbeteren van processen. Tijdens deze opleiding van vier avonden leer je om stap voor stap een 
proces te analyseren en verbeteren. We leren je daarbij een aantal belangrijke technieken vanuit Lean Six 
Sigma waaronder de ‘Voice of the Customer’ analyse en het maken van een ‘Value Stream Map’. Daarnaast 
ga je tijdens deze opleiding actief op zoek naar een verbetering om te implementeren in je eigen werk of 
team. Deze opleiding combineert daarmee theorie met de praktijk van jouw opdracht.

LEERTRAJECT: LEAN 
YELLOW BELT 

OPLEIDING: BUSINESS CONTROLLER LEERTRAJECT: EMOTIONELE 
INTELLIGENTIE 

LEERTRAJECT: LEAN ORANGE BELT 

JE ONTVANGT HET CERTIFICAAT VAN 
DEELNAME ‘LEAN SIX SIGMA YELLOW BELT’ 
NA HET VOLGEN VAN HET LEERTRAJECT.



LIQUIDITY FORECAST IS EEN BELANGRIJKE 
KRITISCHE PRESTATIE-INDICATOR (KPI) 
VAN ONDERNEMINGEN. 
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Masters Academy Partner: NIVE Opleidingen
Data: 18 oktober, 25 oktober en 1 november 2021
Aantal avonden: 3
Locatie: Rotterdam
Maximaal aantal deelnemers: 15

INHOUD LEERTRAJECT
Liquidity forecast is een belangrijke kritische prestatie-indicator (KPI) van ondernemingen. Zij beoogt 
het inzichtelijk maken van toekomstige kasposities als gevolg van omzetgroei en uitbreiding. Naast de 
liquiditeitsprognose en exploitatiebegroting speelt de cashflowprognose een belangrijke rol. Liquidity 
Forecast heeft raakvlakken met werkkapitaalbeheer en is altijd onderdeel van een groter verband: een 
businessplan of unit. 

Sturingsinstrumenten dienen ervoor om de liquidity forecast in control te houden. Daartoe rekenen 
we onder meer de capex/ebitda - ratio, de cashflow ratio’s en de rolling forecast cashflow statement 
(RFCFS). Het volgen en sturen van liquiditeitsposities aan de hand van de cash conversion cycle en 
liquiditeitsindicatoren vormen eveneens een onderdeel van de cursus.

Masters Academy Partner: Lingo@work
Data: 10 november, 17 november, 24 november, 1 december en 8 december en 15 december 2021
Aantal avonden: 6
Locatie: Rotterdam
Maximaal aantal deelnemers: 15

INHOUD LEERTRAJECT
Het leertraject Business English is gericht op alle finance professionals die hun Engels willen verbeteren en 
zo kunnen toepassen in de praktijk. Gezien de meeste organisaties tegenwoordig internationaal opereren, 
zien we dat er steeds meer Engels wordt gesproken bij onze opdrachtgevers. 

Een combinatie van klassikale sessies gecombineerd met een online omgeving voor huiswerk, zelfstudie 
en een app voor ondersteuning. De hoofdelementen in dit leertraject zijn spreken, schrijven, luisteren en 
lezen. Daarnaast ontwikkel je je grammatica en woordenschat in het Engels en oefen je de functionele taal 
die relevant is voor de financiële sector.

Het doel van dit leertraject is het verbeteren van jouw Business Engels zodat je met meer vertrouwen aan 
het werk kan als finance professional in een internationale omgeving.

LEERTRAJECT: FORECASTEN LEERTRAJECT: CAMBRIDGE BUSINESS ENGLISH
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Voor dit programmaboekje hebben wij twee van onze Masters gevraagd om hun ervaringen met de 
Masters Academy met jullie te delen in een interview. Beide Masters hebben het afgelopen jaar meerdere 
leertrajecten gevolgd die werden aangeboden door de Masters Academy. 

HOE BEN JE BIJ DE MASTERS GROUP TERECHT GEKOMEN?

WAT WIL JIJ UITEINDELIJK BEREIKEN BINNEN DE DETACHERING?

WAAROM HEB JE VOOR DE DETACHERING GEKOZEN?

OP WELKE MANIER WIL JIJ DE MASTERS ACADEMY INZETTEN OM JE VERDER TE ONTWIKKELEN?

MASTERS AAN HET WOORD…

JEROEN VAN DER PUTTEN
34 jaar 

1 jaar in dienst bij Masters in Finance 

 Ik zag hier en daar wat reclame langs de 
 weg en natuurlijk de auto’s rijden. Ook 
ben ik drie jaar geleden eens benaderd door een 
medeweker van de Masters Group. Het afgelopen 
jaar was ik op zoek naar iets nieuws, dus ik was al 
rustig aan een beetje aan het kijken en serieus aan 
het overwegen om de consultancy in te gaan. Toen 
ik werd gebeld door de recruiter zijn we weer in 
gesprek geraakt.

 Plezier, afwisseling en uitdaging bovenal, 
 maar ook ontwikkeling op het gebied van 
hard- en soft skills. Hiervoor heb ik altijd langere tijd 
(4 en 9 jaar) voor werkgevers gewerkt, waardoor 
ik voor mijn gevoel nog niet de gewenste brede 
oriëntatie heb.

 Mijn kracht en interesse ligt bij Finance & 
 Control, maar welke functie past bij mij? Ik 
ben altijd een beetje een allround harde werker 
geweest, maar waar ligt mijn toekomst? Daarom heb 
ik gekozen voor detachering, zodat ik in een aantal 
jaren wat meer organisaties van binnen te zien krijg 
en tevens kan kijken of consultancy bij mij past. 
Mogelijk ook met het doel om later voor mezelf te 
kunnen beginnen.

 Een aantal cursussen per jaar volgen om 
 up to date te blijven en ook om extra kennis 
op te doen. Daarnaast denk ik dat opleidingen er 
ook voor zorgen dat je jezelf blijft uitdagen om te 
groeien.

 Op LinkedIn zag ik dat een oud-klasgenoot 
 de overstap naar Masters in Talents had 
gemaakt. Hiervoor had ik nog nooit van Masters 
in Talents of Masters in Finance gehoord. Puur uit 
nieuwsgierigheid bezocht ik de website en stelde 
ik wat vragen aan die oud-klasgenoot. Ik was niet 
actief opzoek naar een nieuwe baan, maar hoe 
meer ik mij in de organisatie verdiepte, hoe meer 
ik het gevoel kreeg dat ik voor Masters in Talents 
moest gaan werken. Ik stuurde mijn cv op en werd 
gelukkig vrij snel aangenomen. Tot op de dag van 
vandaag heb ik daar geen spijt van!

 Binnen de detachering wil ik mij continu 
 blijven ontwikkelen. Ik wil ervaring 
opdoen bij verschillende opdrachtgevers zodat ik 
uiteindelijk een volwaardige Financial Controller kan 
worden.

 Ik was wel toe aan een nieuwe uitdaging. 
 De detachering biedt mij de mogelijkheid 
om in een korte tijd ervaring op te doen bij 
verschillende organisaties. Door het zien van 
verschillende bedrijfsprocessen zal als het ware 
mijn gezichtsveld worden vergroot. Door de 
verschillende opdrachten heb ik ook continu een 
nieuwe uitdaging. Ik heb dus voor de detachering 
gekozen vanwege de ontwikkeling en de 
uitdagingen die het mij biedt.

 Ik wil de Masters Academy inzetten om mijn 
 hard- en soft skills te ontwikkelen. Daarnaast 
wil ik trainingen volgen, zodat ik mijn reeds 
opgedane kennis kan opfrissen. 

SORENDLY URBANO 
27 jaar 

1,5 jaar in dienst bij Masters in Talents 
IN HOEVERRE DRAGEN DE TRAININGEN BIJ AAN DE UITVOERING VAN JOUW OPDRACHTEN?

 Ik gebruik Excel dagelijks. De inzichten die 
 we tijdens de cursus hebben opgedaan, 
komen hierbij goed van pas. Power BI was niet in 
gebruik bij mijn opdrachtgever, gezien daar een 
ander BI pakket gebruikt wordt. Echter door Power 
BI te snappen, is de link goed te leggen naar 
andere pakketten. Excel en BI zijn de belangrijkste 
softwarepakketten die je zal gebruiken!

 De trainingen die ik in de praktijk nodig acht 
 te hebben, probeer ik te volgen. De 
trainingen die ik direct in de praktijk kan toepassen, 
hebben voor mij voorrang. Ik heb bijvoorbeeld de 
training Excel gevolgd. Alle opdrachtgevers werken 
met Excel. Vanuit deze training heb ik geleerd om 
functies toe te passen waardoor ik efficiënt en 
effectief te werk kan gaan. De opgedane kennis kan 
ik direct in de praktijk toepassen. Wat dat betreft 
dragen de trainingen zeker bij aan het uitvoeren 
van de opdrachten.
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IEDER JAAR MAAK JE KANS OP EEN 
MASTERS AWARD!

WELKE OPLEIDING(EN) WIL JE IN DE TOEKOMST ECHT NOG GAAN VOLGEN?

 Ik zit momenteel te twijfelen om Project 
 Control te gaan volgen en daarnaast zou ik 
wat soft skills willen ontwikkelen. Ook denk ik eraan 
om mijzelf meer richting het programmeren te gaan 
ontwikkelen. Naar mijn mening is de link tussen IT 
en Finance erg belangrijk, maar praten we niet vaak 
dezelfde taal. Daar ligt een gat in de markt wat mij 
betreft en daar spring ik graag op in.

 In de toekomst wil ik graag de opleiding 
 Financial Controller op post-hbo niveau 
volgen. Ik weet zeker dat ik hierdoor nog sneller 
naar de functie van Financial Controller kan 
toegroeien. Daarnaast wil ik graag de training van 
Power BI volgen. Steeds meer bedrijven gaan 
gebruikmaken van Power BI. Door de training 
te volgen, blijf ik als Interim Finance Talent zeer 
interessant voor toekomstige opdrachtgevers.

HOE REAGEREN KLANTEN OP DE TRAININGEN DIE DE MASTERS ACADEMY AANBIEDT?

 Mijn opdrachtgever is erg blij met de
 snelheid waarop ik dingen oppak in 
zowel BI als Excel en dat komt mede door de 
cursussen. Soms is het zelfs zo dat je collega’s 
bij de opdrachtgever nog wat bij kunt brengen of 
daadwerkelijk verder kunt helpen door zaken te 
automatiseren.

 De klanten reageren positief op het feit 
 dat er trainingen worden aangeboden. Als 
Interim Finance Talent is het belangrijk om up-to-
date kennis te hebben. De klanten vinden dit zeker 
een pluspunt.

WAT IS JOUW ERVARING MET HET VOLGEN VAN DE TRAININGEN/OPLEIDINGEN VIA DE MASTERS 
ACADEMY?

 Ik heb zelf de trainingen Excel voor 
 Financials en Power BI gevolgd. Beide 
essentieel voor Financials en wat mij betreft 
verplichte kost. Excel ken ik als mijn broekzak, maar 
programmeren blijft lastig. Dat was voor mij dan ook 
de toegevoegde waarde van deze cursus. Power 
BI kende ik van het zien en de naam uiteraard. Dit 
wordt zeer waarschijnlijk, alleen al vanwege het feit 
dat Microsoft de eigenaar is, de nieuwe standaard in 
BI tooling. Finance en Control visueel maken is met 
groeiende mate belangrijk om informatie bruikbaar 
te maken voor bedrijven. 
Beide cursussen werden door enthousiaste 
leraren gegeven. Beide werken ook nog in de 
praktijk en derhalve had ik gelijk het gevoel op 
één lijn te zitten. De lesstof was duidelijk en de 
bereikbaarheid, zelfs in coronatijd, was uitstekend.

 Ik heb hele goede ervaringen met het 
 volgen van trainingen en opleidingen via 
de Masters Academy. De docenten zijn van hoog 
niveau en geven voldoende praktijkvoorbeelden. 
Hierdoor kan ik de opgedane kennis makkelijker 
toepassen in de praktijk. Door naast de hard skills 
ook de soft skills te ontwikkelen, kan ik mij als 
Master onderscheiden van andere interim financials. 
Denk maar aan trainingen zoals: Timemanagement, 
Overtuigende Communicatie en Kritisch Denken. 
De Masters Academy biedt trainingen aan waar ik 
als Interim Finance Talent in eerste instantie niet aan 
dacht, maar die toch goed zijn om te volgen. 



“IK BEN VAN MENING DAT HET LEERTRAJECT 
POWER BI EEN BELANGRIJKE EN UITERST 
NUTTIGE TRAINING IS OM AAN TE BLIJVEN 
BIEDEN DOOR DE MASTERS ACADEMY.”

“IK BEN ERG BLIJ DAT IK DE POST-HBO 
OPLEIDING PROJECT CONTROL HEB MOGEN 
VOLGEN.” 
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TOM STRENG 
Interim Financial, Masters in Finance

LEERTRAJECT POWER BI
Dit vond ik, ondanks dat het digitaal was vanwege 
corona, toch echt een nuttige training. Wat ik uit 
deze training heb kunnen halen is dat ik een goede 
basiskennis van Power BI heb opgedaan, ik was 
hier namelijk totaal nog niet bekend mee. Ik heb de 
Power BI kennis nog niet nodig gehad, maar binnen 
mijn opdracht zal dit wel in de komende maanden 
van pas gaan komen.

Deze training is daarom voor mij, en ik denk voor de 
meesten, zeker van toegevoegde waarde geweest. 
Power BI is momenteel hot, het is de nieuwe vorm 
van rapportages maken etc. Daarom is dit een 
belangrijke en uiterst nuttige training om aan te 
blijven bieden.

VERANDERMANAGEMENT
Leuke training, omdat het veel op de praktijk gericht 
is. Door middel van o.a. rollenspellen heb ik een 
goed inzicht gekregen in de stappen die je kan 
zetten bij het initiëren en verder uitwerken van een 
verandertraject binnen de opdrachtgever. Hoe ga 
je om met ‘moeilijke collega’s’, welke stijl hanteer je 
etc. Een hele leuke, interactieve training.
Voor mij persoonlijk was deze training zeker 
van toegevoegde waarde, omdat ik nu bij mijn 
opdrachtgever in een proces zit waar vele 
financiële processen (groot of klein) veranderen 
en vastgelegd moeten gaan worden. Dat gaat met 
horten en stoten, maar wordt steeds beter.

Over het algemeen ben ik van mening dat de 
Masters Academy een gevarieerd programma biedt. 

SANNE VAN MULLIGEN 
Interim Finance Talent, Masters in Talents

Het afgelopen jaar heb ik drie verschillende 
trainingen met veel plezier gevolgd. De Masterclass 
Persoonlijke Overtuigingskracht, die echt gericht is 
op het ontwikkelen van je soft skills. Het leertraject 
Power BI was een hele gerichte training op de 
Power BI tool en de post-hbo opleiding Project 
Control, was meer een ‘brede’ opleiding.

MASTERCLASS PERSOONLIJKE 
OVERTUIGINGSKRACHT
Niet alleen op zakelijk gebied, maar ook privé heeft 
deze training ervoor gezorgd dat ik op een andere 
manier nadenk als ik iets voor elkaar wil krijgen. 
De één op één sessie, waarbij een specifieke 
situatie met mij werd uitgewerkt heeft mij heel 
erg geholpen bij een gesprek met mijn manager. 
Doordat je op deze concrete wijze meteen aan de 
slag gaat in de praktijk, leer je er ook het meeste 
van. Deze training zou ik dan ook zeker aanraden. 
De manier waarop de training werd gegeven was 
heel fijn en uitdagend. Daarnaast werd de stof vaak 
herhaald waardoor het bleef hangen. Het was wel 
even wennen, omdat ik echt uit mijn comfortzone 
moest treden. Dit is juist de bedoeling van soft skill 
training, waardoor het uiteindelijk wel voor een 
persoonlijke ontwikkeling heeft gezorgd. Ik zou 
iedereen aanraden om minimaal één training per 
jaar op het gebied van soft skills te volgen!

RECENSIES 

LEERTRAJECT POWER BI
De opbouw van het leertraject Power BI vond ik erg goed. Je merkte duidelijk dat het steeds ingewikkelder 
en uitdagender werd. Momenteel werk ik nog niet met deze tool in de praktijk, daardoor merk je dat 
de stof minder goed blijft hangen. Je krijgt wel een syllabus die je nog kan doornemen, maar die is niet 
heel uitgebreid. Desondanks vond ik het super 
interessant en vond ik het erg leuk om deze 
trainingen te volgen. Wanneer je daadwerkelijk met 
Power BI werkt of gaat werken zou ik dit leertraject 
zeker aanraden! 

POST HBO-OPLEIDING PROJECT CONTROL
Tot slot ben ik erg blij dat ik de post-hbo opleiding Project Control heb mogen volgen. Mijn interesse 
ligt voornamelijk in het projectmatig werken, waardoor dit een goede basis vormt voor in de toekomst. 
Momenteel kan ik nog niet alles toepassen in de praktijk, maar het gebruik van een projectplan helpt wel 
om overzicht te behouden. De opbouw van de opleiding mag wat mij betreft iets interactiever, zodat de 
lesstof minder eentonig overkomt. De uitgebreide lesstof zoals de syllabus en PowerPoint presentaties 
zorgen ervoor dat het gemakkelijk is om informatie terug te zoeken. Ik ben erg blij dat ik aan de hand van 
deze opleiding heb kunnen ontdekken dat het projectmatig werken mij erg interessant lijkt voor in de 
toekomst. Voor diegene die daar ook aan zit te denken, is deze opleiding dan ook zeker een aanrader.



“DE MASTERS ACADEMY IS VOOR MIJ EEN 
BELANGRIJK ONDERDEEL GEWEEST BIJ 
MIJN KEUZE VOOR MASTERS IN FINANCE.”

2524

Heb jij interesse in het volgen van één of meerdere trajecten vanuit de Masters Academy?

INSCHRIJVEN IS MOGELIJK VIA DE WEBSITE ONDER DE VOLGENDE VOORWAARDEN.
• Inschrijven voor de trajecten van de Masters Academy is uitsluitend mogelijk via de website. 

• Aan de trajecten van de Masters Academy zitten kosten verbonden. Deze zijn te vinden op de website. 

• Een traject vanuit de Masters Academy zal altijd doorgaan als je je hebt ingeschreven, tenzij anders 
aangegeven door een medewerker van de Masters Group. 

• Bij het, zonder melding, niet op komen dagen bij trajecten, zal er overgegaan worden tot uitsluiting van 
deelname aan de Masters Academy voor de periode van een half jaar. 

• Trajecten aangeboden vanuit de Masters Academy zullen op volgorde van inschrijving worden 
behandeld. Hierbij behoudt de Masters Group het recht om deelnemers voorrang te geven bij trajecten. 

• Voor trajecten vanuit de Masters Academy zal er geen aparte studieovereenkomst worden opgesteld. 
Bij inschrijving voor de trajecten ga je akkoord met de geldende voorwaarden. 

• Voor onze eigen Masters geldt dat bij inschrijving voor een traject de kosten voor het traject 
automatisch in rekening worden gebracht op zijn/haar persoonlijke studiebudget. Afmelden voor het 
traject is na inschrijving niet meer mogelijk. 

• Voor onze eigen Masters geldt dat het afbouwen van de studiekosten zal gebeuren vanaf de 
startdatum van het desbetreffende traject door middel van € 1,67 per gefactureerd uur. 

• Voor externen geldt dat de tariefstelling van het traject door middel van een factuur betaald dient te 
worden. 

• LinkedIn Learning Premium Account, sluit hiervoor persoonlijk een uitbreiding van je LinkedIn profiel 
af, declareer de kosten bij de HR afdeling. Deze kosten bouw je dan door middel van de € 1,67 per 
gefactureerd uur af. Mocht je eerder uit dienst treden, dienen de abonnementskosten overgenomen te 
worden. 

• Vakliteratuur kan aangeschaft worden door een persoonlijk abonnement af te sluiten. Hiervoor geldt 
dat men de kosten hiervan zelf voor dient te schieten. De kosten worden middels een declaratie 
terugbetaald en worden vervolgens met € 1,67 per gefactureerd uur afgebouwd.

Tot twee maanden voor de start van het traject hebben medewerkers van de Masters Group voorrang op 
trajecten die worden aangeboden vanuit de Masters Academy. Indien er twee maanden voor de startdatum 
nog beschikbare plaatsen zijn, zal het traject opengesteld worden voor externen.

DEELNEMEN AAN DE MASTERS ACADEMY?

BEN JIJ ENTHOUSIAST GEWORDEN? 
NEEM CONTACT OP MET DE MASTER GROUP OF SCHRIJF JE DIRECT IN VIA:

WWW.MASTERSINFINANCE.NL/MASTERS-ACADEMY

BART VAN DER MEER
Interim Financial, Masters in Finance

De Masters Academy is voor mij een belangrijk 
onderdeel geweest bij mijn keuze voor Masters 
in Finance. Het afgelopen jaar heb ik met name 
vaardigheidstrainingen gevolgd, welke door mij 
erg goed zijn bevallen. De vaardigheidstrainingen 
hebben, denk ik, onbewust direct invloed 
op je. Zo heb ik de Masterclass Persoonlijke 
Overtuigingskracht gevolgd, welke mij direct 
een aantal bruikbare tips heeft opgeleverd in de 
communicatie over de mail.

Ik zou de Academy zeker aanraden. Het geeft je 
de kans om kennis op te doen over vakgebieden 
die tot dan toe nog onbekend voor je zijn. 
Op die manier ben je breder inzetbaar voor 
opdrachtgevers, of kom je er voor jezelf achter 
wat je ontzettend leuk vindt om te doen.

MARIJN DE HEIJ
Interim Finance Talent, Masters in Talents

OPLEIDING PROJECT CONTROL 
Mijn ambitie is om door te groeien naar Project 
Controller. De post-hbo opleiding Project Control is 
een goede opleiding om alvast mijn theoretische 
kennis te verbreden. Mijn verwachting was dat het 
een taaie droge opleiding zou zijn, vanwege de 
theoretische stof. In de praktijk bleek dit gelukkig 
niet het geval! De lessen werden gegeven door 
verschillende docenten die zelf ook in dit vakgebied 
werken. Dit heeft ervoor gezorgd dat de lessen 
erg levendig waren en met duidelijke voorbeelden. 
Mocht je dezelfde ambities hebben als ik, is deze 
opleiding zeker aan te bevelen.
 
LEERTRAJECT: EXCEL VOOR FINANCIALS
Het leertraject Excel voor Financials ben ik gaan 
volgen om meer uit Excel te kunnen halen. Zelf 
kwam ik nog niet verder dan alleen eenvoudig 
rekenen. Deze training heeft mij geleerd om 
geavanceerde draaitabellen te maken, macro’s te 
implementeren in al bestaande Excel bestanden 
en nog meer dingen die het werken als financial 
een stuk aangenamer en makkelijker maakt. 
Na dit leertraject heb ik op mijn opdracht al 
mijn Excel bestanden verbouwd met handig 
werkende draaitabellen en ben ik aan de slag 
gegaan met macro’s. Voorheen had ik voor 
sommige handelingen wel een uur nodig, na het 
implementeren van de geleerde handelingen ben ik 
met dit werk in vijf minuten klaar! 
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SCAN ME

PARTNERS

Trots en dankbaar zijn we bij NIVE Opleidingen om al 
meerdere jaren partner te zijn van de Masters Group! 

Ontwikkeling staat centraal bij de Masters Academy 
en daar draagt NIVE Opleidingen graag haar steentje 
aan bij, door de Masters in fi nance de praktische 
handvatten mee te geven om opgedane kennis direct 
toe te kunnen passen in het dagelijkse werk.

Bij de Power BI Academy zijn we er trots op dat 
we samen met de Masters Group optrekken in 
het opleiden van data gedreven professionals. 
Iedere Master krijgt vroeg of laat te maken met 
vraagstukken op BI gebied. 

Het is mooi om te zien dat de Masters Group dat onderkent en er dan ook een speerpunt van maakt in hun 
opleidingsportfolio. In de onderlinge samenwerking vinden we elkaar in onze passie om altijd voorop te 
lopen!

Betekenisvol leren van en met elkaar en de directe toepasbaarheid in de praktijk kenmerken onze 
cursussen en opleidingen, waarmee je als gedetacheerde direct meer waarde kan toevoegen. 

We kijken ernaar uit om de Masters ook dit jaar weer te laten leren en groeien in hun professionele 
ontwikkeling!



MASTERS ACADEMY

CONTACTGEGEVENS

ONZE LABELS

VOLG ONS OOK OP SOCIAL MEDIA

Schiekade 45, 3033 BC Rotterdam

088 - 643 2008

info@mastersgroup.nl

mastersinfinance.nl/masters-academy

Masters in Finance | mastersinfinance.nl

Masters in IT | mastersin-it.nl

Masters in Talents | mastersintalents.nl

Masters in HR | mastersin-hr.nl


