
www.coneyminds.nl  |  info@coneyminds.nl   |  010 284 92 88

Training van 5 dagdelen

‘On-The-Job training’

Conney Assurance
Grote Houtstraat
2011SZ Haarlem

Opleidings info

Leer wanneer u data-anlyse tools in kunt zetten

Wanneer u visualisatie tools in kunt inzetten

Ondervind hoe data-analyse, process mining en visualisatie kunnen ondersteunen 

Maak kennis met de data-driven mindset

Meld u aan via:
www.coneyminds.nl/academy

Training On The Job – Auditors

Officieel certificaat

Les van een kundig team

€ 2.950,-
Per persoon
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Wat is Audit3.0? 
De controle van de jaarrekening met behulp van data-analyse, dat is 

Audit3.0

De controle van de jaarrekening wordt misschien gezien als ‘moetje’, maar 

data-analyse voegt waarde toe aan de jaarrekening. De waarde van nieuwe 

inzichten, hierdoor kan worden ontdekt wat er goed gaat en waar het 

eventueel fout gaat. Krijg inzicht in de risico’s, trends, prestaties & 

uitzonderingen met behulp van moderne tools die u ook visueel inzicht 

bieden. 

Wat is onze  visie en missie?

Onze missie is het overdragen van kennis met betrekking tot 

data-analyse op de jaarrekening. 

Onze visie is data-analyse inzetten om een breder inzicht te krijgen in 

de jaarrekening.



Data & locatie
Leer in twee uur wat we écht doen met data-analyse 

met onze Audit3.0 aanpak.

‘On-The-Job Training’

Coney Assurance

Grote Houtsraat 180

2011SZ Haarlem

Training On The 
Job – Auditors

Les van een kundig team

Officieel certificaat

€ 2.950,-
Per persoon

Meld u aan via:
www.coneyminds.nl/academy/

Training van 5 dagdelen

-Wij delen concrete data-analyse en process mining toepassingen en kennis vanuit de praktijk

-Wij maken samen de vertaalslag naar de Accountant3.0 aanpak met behulp van onze experts

-Brede ervaring met data-analyse en process mining in het assurance domein

-We delen de valkuilen en geven helder aan wat wij wel en niet kunnen doen

Training volgen bij Coney Minds?
Wij zijn specialist op het gebied van data-analyse gericht op het verkrijgen van controle-informatie. Wij hebben kennis van alle primaire financiële 

processen binnen een ondernemingen en kunnen de relatie leggen tussen deze processen en de jaarrekening en wij kunnen dit met data-analyse 

inzichtelijk maken.

Fundamentele aspecten van data-analyse
Met data-analyse is het mogelijk om een geld- & goederenbeweging op stellen op artikel niveau. Hierbij wordt op artikelniveau het verband gelegd op 

basis van de voorraadadministratie tussen de beginvoorraad + inkopen -/- eindvoorraad = SOLL versus verantwoorde kostprijs volgens de

grootboek-mutaties en hiermee ook naar de jaarrekening. Tevens wordt een aansluiting gemaakt tussen inkopen en de opboeking van de verplichting

op de crediteuren. Het bouwen van deze analyse gebeurt in een ETL tool. Hierdoor kan de analyse volgende jaren met dezelfde datasets met één druk

op de knop worden gemaakt. Dit is in de praktijk ook niet altijd eenvoudig maar doordat de basis analyse goed is kan de analyse met kleine aanpassingen 

worden gemaakt. Dit is één voorbeeld van een verbandscontrole. Verbandscontroles kunnen voor elke organisatie worden gemaakt.

Wat kun t u verwachten van deze workshop?
Wij ondersteunen collega accountantskantoren Om de stap naar data-driven assurance te maken.  Wij delen onze Audit3.0 methodologie, onze praktijker-

varing en supporten collega kantoren met data-analyse support door teamleden uit het Coney Audit team.  Wij bieden dus delen onze audit methodologie 

en helpen audit teams met het bouwen van data-analyse scripts. Wij zijn als sinds 2005 bezig om data-analyse, process mining en data-visualisatie een 

plek te geven in de audit. Hiernaast experimenteren wij zelf met technieken als predictive analyse en supervised machine learning.

Wat kunt u verwachten?

Tijdens deze workshop leert u onder andere:
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