Training

Van Controller naar Businesspartner
3 Dagen
Werk je al enkele jaren als controller en wil je je verder ontwikkelen
in je vakgebied? Wil je een volwaardige gesprekspartner zijn voor
het management en de directie van je organisatie? Wil je vanuit een
breder perspectief naar je eigen rol en functie kijken? Dan is deze
training uitstekend geschikt voor jou. In deze praktijkgerichte training
leer je alle vaardigheden, instrumenten en hedendaagse inzichten
om je verschillende rollen als controller effectief uit te oefenen. Je
leert hoe je een grotere en effectievere bijdrage kunt leveren aan
je eigen organisatie. Kortom, je ontwikkelt jezelf tot professioneel
businesspartner en brengt jezelf naar een hoger niveau.

Resultaat

Programma

• Je bent in staat de verschillende rollen van een controller
(adviseur, gesprekspartner en coach) adequaat toe te passen
• Je bent in staat je invloed op anderen en je werkomgeving te
vergroten
• Je leert draagvlak te creëren door gerichte en effectieve
communicatie
• Je bent in staat om nog beter bij te dragen aan het
besluitvormingsproces van je organisatie op management- en
directieniveau
• Je krijgt inzicht in je eigen kwaliteiten, valkuilen, rol en stijl als
controller
• Je leert te werken vanuit een persoonlijke visie op leiderschap en
management

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Doelgroep
De training Van Controller naar Businesspartner is geschikt voor
controllers die zich verder willen ontwikkelen als financial controller,
business controller of financieel-economisch specialist. Deze training
sluit uitstekend aan op de opleiding Financial Controller (post-HBO)
van ICM.

Van controller naar businesspartner
Rol en functie als controller & businesspartner
Ontwikkelingen en trends binnen controlling
Positie binnen de organisatie
Samenwerken met management en directie
Effectieve communicatie en beïnvloeding
Je impact op de organisatie vergroten
Omgaan met weerstand bij jezelf en anderen
Advies- en gespreksvaardigheden
Organisatiecultuur en -structuur
Relatie tussen afdelingsdoelen en organisatiedoelen
Verbeterinterventies en -instrumenten effectief inzetten
Ontwikkelen van visie op leiderschap en management
Je persoonlijke stijl: kwaliteiten en valkuilen
Praktijksituaties en -voorbeelden
Persoonlijk actieplan

Investering
De investering bedraagt € 1.595.
Dit bedrag is excl. € 37,50 per dag voor het dagarrangement. Alle prijzen zijn onder
voorbehoud, bekijk de website voor actuele informatie.

Studiewijze
Voorafgaand aan de training vindt een online intake plaats. Hierin
stel je je persoonlijke doelen vast. In deze interactieve training is
alle ruimte om je eigen situaties in te brengen. Onder leiding van
een ervaren deskundige worden aansprekende en waardevolle
casussen en voorbeeldsituaties besproken. Je werkt samen met je
medecursisten aan opdrachten en wisselt ervaringen uit. Ter afsluiting
stel je een persoonlijk actieplan op, dat je ondersteunt om het
geleerde direct in je praktijk toe te passen.
Heb je de gehele training gevolgd, dan ontvang je het ICM-certificaat.

De totale investering is excl. btw. Vrijstelling van btw is mogelijk. Zie voor meer informatie
www.icm.nl/btw.

Advies & inschrijving
Bekijk de meest actuele data en informatie op onze website.
Persoonlijk studieadvies 030 – 29 19 888
Offerte aanvragen of inschrijven www.icm.nl/vcnb
Deze training biedt ICM ook In Company aan (www.icm.nl/
maatwerk).

Duur, data en plaatsen
De training wordt verzorgd in Amsterdam, Arnhem, Breda,
Eindhoven, Groningen, Rotterdam, Utrecht en Zwolle.
Training: vr 7 jun – vr 21 jun – vr 5 jul 2019
Training: wo 25 sep – wo 9 okt – wo 30 okt 2019
Training: vr 31 jan – vr 14 feb – vr 6 mrt 2020
Training: di 7 apr – di 21 apr – di 12 mei 2020
Training: vr 5 jun – vr 19 jun – vr 3 jul 2020
Maximale groepsgrootte: 12 personen

