In deze brochure vind je alles over de cursus

(Business) Controller met
impact
Word op scherp gezet, vergroot je waarde en
heb impact!

Cursus
· Verwerf verfrissende inzichten in het vakgebied en in jouw functie als
(Business) Controller.
· Een energieke, dynamische en ludieke setting
· Combinatie van hard skills en soft skills
· Met een concreet actieplan op zak vergroot jij je waarde als business partner
voor je organisatie.

Omschrijving
Ø Controller, doe jij waarvoor je bent besteld?
Ø Versta jij je vak?
Ø Ben jij in control?
Enkele vragen waarbij wordt stilgestaan tijdens de cursus (Business) Controller met impact.
Afstand nemen van de gebaande paden, met aandacht voor kritische reflectie op het vak
om aan de hand van de daarmee verkregen inzichten de eigen rol in te kunnen vullen.
Typerend voor deze cursus is de benadering door de docenten; prikkelend, uitdagend en
verfrissend. Er is veel interactie, energie en dynamiek tussen de docenten en deelnemers.
Het programma laat zich omschrijven als ambitieus en professioneel dat met gepaste trots
op het vak op een soms ludieke manier wordt gebracht.
De nadruk in de cursus ligt op het aanreiken van verfrissende inzichten en pragmatische
handvatten waarmee je direct aan de slag kunt in jouw organisatie. Naast de ‘hard skills’ is
er aandacht voor de benodigde ‘soft’ skills. Het vak van de controller staat centraal. De
cursus Business Controller met Impact helpt je te transformeren van financiële
informatiegever tot business partner.
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Doelgroep
De cursus (Business) Controller met Impact is bedoeld voor de controller en financieel
professional die in zijn/haar functie een verdiepingsslag wil maken. Aan deze cursus
hebben eerder Financial Controllers, Concern Controllers, Business Controllers, Managers
Finance & Accounting, Managers Planning & Control en Financieel directeuren met succes
deelgenomen.
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Programma
Dag 1
1 In control
Wat is het, wanneer ben je het, wat is er voor nodig
2 Controller
Geschiedenis, rol en positie, relatie met financiële functie
3 Administratie
Tijdig, volledig en betrouwbaar
4 Planning en control
Opzet, inrichting en uitvoering
5 Besluitvorming
Dynamiek, informatie en beïnvloeding

Dag 2
6 Analyse (van en met cijfers)
Instrumentarium, toepassing, effect
7 Gesprekstechnieken en adviesvaardigheden (voor de controller)
Uitstellen van oordeel, beïnvloeden en overtuigen
8 Meesterproef
Case, voorbereiding, presentatie (aan MT)
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Praktische informatie
Prijs

Looptijd

PE-punten

Niveau

€1995,-

2 dagen incl.
overnachting.

15

hbo

Dag 1 van 09:30-21:30 uur,
dag 2 van 09:00 – 17:00 uur

Docent

Locatie

Lesmateriaal

Bewijs van deelname

Bert Gadellaa en

Hotel Mennerode
Apeldoornseweg 185
8075 RJ Elspeet

Het lesmateriaal wordt
beschikbaar gesteld in de
digitale leeromgeving.

Certificaat

Hidde van der Wal

Werkvorm/werkwijze
Elk onderwerp wordt behandeld in de vorm van een beknopte theoretische inleiding, het
aanreiken van instrument(en) tot succes, het oefenen met het onderwerp en de
aangeboden stof door middel van ‘cases’ en het uitwisselen van eigen ervaringen. Per
onderwerp wordt ruimte geboden om elementen voor je eigen actieplan te benoemen,
zodat je na de cursus gelijk aan de slag kunt.

Na het volgen van deze cursus:
√ Nieuwe inzichten in het vakgebied en je functie.
√ Je weet uit welke elementen de financiële functie bestaat en wat jouw rol hierin kan zijn.
√ Je kent de belangrijkste ontwikkelingen per element van de financiële functie.
√ Je hebt een concreet actieplan voor het vergroten van jouw waarde binnen uw
organisatie.
√ Je hebt geleerd van best practices en dilemma's van medecursisten.
√ Je bent trots op je vak en straalt plezier uit in je werk
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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
onderstaand telefoonnummer en/of emailadres.
Eline Ketelaars
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.

7

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.
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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