De controller als business partner

Details
Cursusduur
2 dagen
Datum en locatie
17, 18 juni 2019 - Apeldoorn
Tijd
09:30 - 20:00, 09:00 - 16:30
Prijs
€ 1.295,00 (leden) / € 1.395,00 (niet-leden)
Kennisgebied
Persoonlijke vaardigheden
Bestemd voor
Accountants in business, Overige financieel
professionals, Controllers
Niveau
Fundamental



Finance in business

Datum en locatie
17, 18 juni 2019 - Apeldoorn

Inschrijven

'Leuke cursus over gedragsstijlen, gespreksstijlen en relaties voor controllers die als
business partner willen fungeren. Interactieve cursus in kleine groep met
enthousiaste trainer en toegankelijke acteurs.' Hendrik Wijnja RA, Group Controller,
Ridder Holding Harderlijk BV
Cursus inclusief acteur op dag 2
RC's ontvangen een korting van 100 euro op de prijs voor niet-leden

Inhoud
Controllers fungeren in toenemende mate als business partner. Bij deze nieuwe rol horen nieuwe
vaardigheden, zoals creatiever samenwerken met het management en strategische beslissingen
nemen. Wilt u die nieuwe vaardigheden beheersen? Dan is inzicht in uw eigen aannames en
vanzelfsprekendheden essentieel.

Doelstelling
Na deze training kent u diverse effectieve communicatiestijlen en adviesstijlen voor de
uiteenlopende rollen die een controller heeft. U heeft beter inzicht in uw eigen denkpatronen. U
leert uw collega's binnen het managementteam in te schatten en hoe u invloed kunt uitoefenen.
Tenslotte leert u waar een effectieve business partner zich mee bezig houdt.

Inhoud
In deze tweedaagse cursus reflecteert u op uw eigen stijl van controlling. Daarnaast oefent u met
een acteur de diverse rollen van de controller en de communicatiestijl die daar bij past.
U ontdekt de gevaren van routinematig denken
U krijgt inzicht in de krachtenvelden en oerinstincten binnen uw organisatie
U hoort de nieuwste psychologische inzichten om te bereiken wat u wilt
U oefent met problemen vanuit meerdere perspectieven bekijken
U leert diverse rollen van de controller herkennen en op het juiste moment toepassen
U vergroot uw overtuigingskracht door uw collega's beter te doorgronden
U ontwikkelt zich naar een betere gesprekpartner op strategisch niveau
U leert de juiste vragen stellen en het eigen standpunt te bepleiten
U oefent in een veilige omgeving aan uw vaardigheden met eigen casuïstiek
U ontvangt na afloop van de training een persoonlijk rapport met een beschrijving van uw
gedragsprofiel. Dit rapport helpt u om effectievere samenwerking met anderen te realiseren.

Bestemd voor
Controllers en financiële professionals die zich verder willen ontwikkelen tot een effectieve
business partner binnen hun eigen organisatie.

Docenten

Gert-Jan Spenkelink
trainer en directeur Scope & Skills

Locatie
De cursus vindt plaats in Bilderberg Hotel De Keizerskroon Apeldoorn in Apeldoorn

Adres
Bilderberg Hotel De Keizerskroon Apeldoorn
Koningstraat 7
Apeldoorn
Telefoonnummer
055-5217744

E-mailadres
keizerskroon.reservation@bilderberg.nl

Website
http://www.bilderberg.nl/hotels/keizerskroon/



Routebeschrijving

