In deze brochure vind je alles over de cursus

Persoonlijk effectiviteit voor
(business) controllers
Heb het lef, verwerf inzicht en groei in jouw
persoonlijke én professionele ontwikkeling

Cursus
· Breng je boodschap met overtuiging en presenteer jezelf daadkrachtig.
· Je weet professioneel om te gaan met lastige dilemma’s die zich voordoen.
· Werk beter en effectiever samen met anderen.
· Je zelfvertrouwen en invloed vergroten binnen de organisatie

Omschrijving
Als controller ben je de business partner van het management. Je geeft informatie,
adviseert het management en geeft uitleg over de betekenis van de cijfers. Hierbij is niet
alleen je vakkennis van belang, maar zijn persoonlijke vaardigheden ook een belangrijke
voorwaarde voor succes. Tijdens de cursus Persoonlijke effectiviteit voor (Business)
Controllers werk je doelgericht aan het concreet verbeteren van jouw effectiviteit als
controller.
De cursus Persoonlijke effectiviteit voor (Business) Controllers is opgebouwd vanuit de
succesfactoren van een effectieve controller, waarbij overtuigingskracht, lef, invloed en
zelfkennis belangrijke elementen zijn. Je krijgt antwoord op een aantal relevante vragen.
Hoe zien anderen jou en hoe kun je daar specifiek je voordeel mee doen? Hoe krijg en houd
je effectief een plek aan tafel? Je leert het politieke spel in de organisatie mee te spelen,
effectief te communiceren en jezelf met overtuiging te presenteren.

Doelgroep
De cursus is bedoeld voor controllers die meer invloed willen uitoefenen, willen groeien
binnen hun vakgebied, met minimaal een hbo werk- en denkniveau.
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Programma
De cursus Persoonlijke effectiviteit voor (Business) Controllers is een programma waarin
veel aandacht uitgaat naar het individu. Dit komt zowel in de intake, als tijdens de
gezamenlijke bijeenkomsten en de individuele afsluiting terug.
Er is veel ruimte om jouw eigen ontwikkel- en groeikansen te ontdekken. Daarnaast ga je
uitgebreid en direct aan de slag met het praktisch oefenen van vaardigheden die bruikbaar
zijn in jouw functie als (Business) Controller.

Persoonlijke intake met coach Eric Wagelaar
De controller kent zichzelf en weet hoe hij/zij bij anderen overkomt.
Voorafgaand aan het programma maak je individueel een online assessment waarin jouw
persoonlijke drijfveren en kerncompetenties naar voren komen. Dit is het startpunt van het
programma. Op basis van de uitkomsten van het assessment, krijg je een persoonlijke
intake waarin jouw profiel wordt toegelicht. Tevens worden wederzijdse verwachtingen
over het programma met elkaar besproken. Wat zijn voor jou de aandachtspunten waaraan
je gedurende het programma zou willen werken?

Dag 1 ochtend: 10.00 – 13.00 uur verzorgd door Eric Wagelaar
Introductie, De controller weet dat iedereen anders is en kan daar effectief mee omgaan.
Tijdens het eerste gezamenlijke dagdeel wordt allereerst met elkaar kennisgemaakt en
besproken wanneer de controller ‘persoonlijk effectief’ is. Welk gedrag dient hij/zij in de
praktijk te kunnen laten zien? Er wordt ingegaan op jouw persoonlijk profiel ten opzichte
van anderen. Zo kun je jezelf in perspectief tot anderen plaatsen en kun je effectief rekening
houden met hoe anderen je zien als vakman of vakvrouw.

Dag 1 middag: 14.00 – 17.00 uur verzorgd door Harold Hassink
De controller heeft de vaardigheden om te beïnvloeden en te overtuigen.
Eerst wordt aandacht besteed aan belangrijke ontwikkelingen in de functie van de
(business) controller. Dan worden de hard en soft skills van de (business) controller
besproken. Vervolgens wordt stil gestaan bij de psychologie van de beïnvloeding. Tijdens
deze interactieve bijeenkomst krijg je inzicht in hoe je (bewust en onbewust) wordt
beïnvloed. Vervolgens wordt duidelijk hoe je je eigen invloed en overtuigingskracht kunt
vergroten om meer en betere resultaten voor de organisatie te bereiken.
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Dag 2 ochtend: 10.00 – 13.00 uur verzorgd door Cynthia Moné
De controller is communicatief vaardig en weet de cijfers effectief te vertalen naar de klantvraag
– deel I
Communicatie kent vele stijlen. Om effectief te zijn is het belangrijk jouw stijl te kunnen
aanpassen aan het doel en je gesprekspartner. Tijdens deze sessie leer je verschillende
communicatietechnieken en –stijlen te gebruiken in jouw zakelijke omgeving. Hoe kun je
jouw boodschap effectief vertalen naar de vraag van de (interne) klant?

Dag 2 middag: 13.00 – 17.00 uur verzorgd door Harold Hassink
De organisatie- en onderhandelingsvaardigheden van de controller worden voortdurend op
de proef gesteld. Daarom wordt er in dit deel van het programma stil gestaan bij praktische
onderhandelingstechnieken die op dagdagelijkse basis gebruikt kunnen worden. Daarnaast
wordt de effectiviteit van de (business) controller bepaald door de invloed die hij heeft op
veranderingen in de organisatie. Derhalve wordt ook uitdrukkelijk stil gestaan bij de oorzaak
van weerstand bij veranderingen en de wijze waarop de (business) controller deze
weerstanden kan doorbreken.

Dag 3 hele dag: 10.00 – 17.00 uur verzorgd door Cynthia Moné
De controller is communicatief vaardig en weet de cijfers effectief te vertalen naar de klantvraag
– deel II
Vervolg op de ochtendsessie van dag 2. Je gaat actief aan de slag; er wordt geoefend met
rollenspellen. Je krijgt nog eens de spiegel voorgehouden en reflecteert op je gedrag.

Individuele afsluiting met coach Eric Wagelaar
De controller werkt continu aan verbetering
Deze afsluitende sessie gaat in op jouw persoonlijke vervolgstappen na het volgen van het
programma. Wat zijn voor jou struikelblokken of kansen voor succes en verbetering? Je
evalueert hoe u dit kunt gebruiken in uw dagelijkse praktijk.
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Praktische informatie
Prijs

Looptijd

PE-punten

Niveau

€2995,-

3 dagen

18

hbo

Van 10.00 – 17.00 uur

Docent

Locatie

Lesmateriaal

Bewijs van deelname

Cynthia Moné, Eric
Wagelaar en Harold
Hassink

Buitenplaats de
Heiligenberg te Leusden

Inbegrepen zijn een online
assessment en
persoonlijke intake o.b.v.
een Fitch test ter waarde
van €450 pp.

Certificaat

Werkvorm/werkwijze
De cursus Persoonlijke effectiviteit voor (Business) Controllers is een programma waarin
veel aandacht uitgaat naar het individu. Dit komt zowel in de intake, als tijdens de
gezamenlijke bijeenkomsten en de individuele afsluiting terug. Er is veel ruimte om uw
eigen ontwikkel- en groeikansen te ontdekken. Daarnaast ga je uitgebreid en direct aan de
slag met het praktisch oefenen van vaardigheden die bruikbaar zijn in jouw functie als
(Business) Controller.

Na het volgen van deze cursus:
√ Kun je jouw boodschap met overtuiging brengen en weet jij jezelf daadkrachtig te
presenteren
√ Weet je professioneel om te gaan met lastige dilemma’s die zich voordoen in jouw
vakgebied
√ Werk beter en effectiever samen met anderen

Studieadviesgesprek
Voor meer informatie of een persoonlijk advies kun je vrijblijvend contact opnemen met
Eline Ketelaars. Samen met jou bekijkt zij graag de mogelijkheden. Zij is te bereiken op
Bel 033 422 99 72
Mail eline.ketelaars@niveopleidingen.nl
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Over NIVE Opleidingen
Onze missie
NIVE Opleidingen leidt ambitieuze controllers op die blijvend impact hebben. Professionals
die invloed uitoefenen en die actief bijdragen aan hun omgeving.
Als jij deelnemer bent aan een van de programma’s van NIVE Opleidingen, dan beloven we
je, dat we je voorzien van gedegen kennis en van vaardigheden waarmee je direct aan de
slag kunt in je werkpraktijk. Bovendien geven we je meer zelfinzicht, zodat je weet hoe jij je
talent zo optimaal mogelijk kunt inzetten en verder kunt ontwikkelen.
“NIVE Opleidingen, voor controllers met impact”

Onze kernwaarden
Onze kernwaarden bepalen wie wij zijn. Ze vormen ons ijkpunt bij alles wat we doen en bij
de keuzes die we maken. We vinden het fijn als we aan deze waarden te herkennen zijn en
je mag ons er altijd op aanspreken.
Persoonlijk - Wij geloven in de kracht van persoonlijke aandacht voor jou als deelnemer.
Praktisch - Wij geloven dat kennis vooral waardevol is, als die in de praktijk toepasbaar is.
Professioneel - Wij staan voor kwaliteit, vakmanschap en afspraak is afspraak.

De NIVE manier van leren
De programma’s die wij maken zijn een combinatie van kennis, inzicht
én vaardigheden. Wij geloven in die mix, omdat die ervoor zorgt dat je
de kennis die je opdoet, meteen in je werkpraktijk kunt inzetten. Dat
maakt je een betere en meer zelfverzekerde professional.
In onze programma’s staan drie D’s centraal:
Denken
We stellen vragen. We leren jou als deelnemer om inzicht te krijgen, een mening te hebben
en een oordeel te vormen. We leren je verder te kijken dan alleen theorie. Tijdens de lessen,
maar vooral ook daarbuiten. We geven je nieuwe inzichten mee die je aan het denken
zetten. Dat zorgt ervoor, dat je ook anderen aan het denken kunt zetten.
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Doen
Doen staat in onze programma’s voor actief aan de slag gaan en kennis direct toepassen in
de werkpraktijk. Leren door (praktijkopdrachten) te doen. Wij geloven in oefenen en in de
kracht van de herhaling. Fouten maken mag!
Delen
Bij NIVE Opleidingen besteden we veel tijd aan samen werken en samen delen. Een
persoonlijke benadering waarbij kennis, ideeën, inspiratie en ervaringen delen centraal
staan. Delen is immers – en dat is niet voor niets een cliché - vermenigvuldigen. Deze
aanpak vinden we van groot belang, omdat het onze overtuiging is, dat dit in je
werkpraktijk dé manier is om verder te komen.

Wat kun je verwachten in onze opleidingen en cursussen?
· Vakinhoudelijk goede docenten met veel praktijkervaring.
· Theorie verweven met de praktische toepassing.
· Het ontwikkelen van een helicopterview.
· Zelf aan de slag met cases en werkopdrachten.
· In breng van eigen praktijkvoorbeelden.
· Intervisie; deelnemers leren van en met elkaar.
· Directe praktische toepasbaarheid van de verworven kennis.
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Contactgegevens
Bezoekadres
Buitenplaats de Heiligenberg
Heiligenbergerweg 5
3833 AC Leusden

Postadres
Postbus 48
3830 AA Leusden

T: 033 – 422 99 00
E: info@niveopleidingen.nl
www.niveopleidingen.nl

NIVE Opleidingen is goed bereikbaar, zowel per auto als met het openbaar vervoer.
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