
De opleiding Certified Business Controller 
duurt zes maanden. In die periode volgen 
de deelnemers in twintig dagen vijf modu-
les en schrijven ze een goed doortimmer-
de business case. In de opleiding is veel 
aandacht voor de zogenaamde soft skills 
en daar was deelnemer Peter Schmitt, 
divisie controller bij bouwconcern Dura 
Vermeer, blij mee. “Ik wilde me wat meer 
focussen op het geven van professionele 
presentaties en dat komt in de opleiding 
ruimschoots aan bod”, zegt hij. 

‘Onderscheid jezelf met een goed  
doortimmerde business case’ 

Schmitt zegt dat hij in het verleden al in 
andere cursussen met soft skills aan de 
slag is geweest. “Maar in deze opleiding 
gebeurt dat op een veel intensievere 
manier. De trainers bedenken allerlei spel-
vormen waarmee we kunnen oefenen. Er 
wordt veel over nagepraat en zo krijgen 
we goed inzicht waarom het zo belangrijk 
is hoe je overkomt.”

State of the art kennis
Voor Jack Duineveld was de opleiding 
Certified Business Controller de gelegen-
heid om te zien hoe state of the art zijn 
kennis is. “Na 37 jaar werkzaam te zijn 
geweest bij ING Bank, wil ik voor mijzelf 
beginnen. In de opleiding is het schrijven 
van een business case een rode draad. 
Dat had ik al een tijd niet meer zelf 
gedaan. Het is goed om te ervaren welke 
aanpak er wordt gevolgd buiten een bank 
en waar de nadruk op wordt gelegd.” 

Duineveld koos voor het maken van een 
business case voor een startup. Daar zit-
ten wel wat haken en ogen aan vanwege 
de doorlooptijd en tijdlijnen, maar het is 
hem toch gelukt. “Dat komt ook omdat 
de financiële kant van de opleiding wei-
nig geheimen voor me kende”, zegt hij. 
“Mijn opdrachtgever is erg tevreden.

Sfeer en vertrouwen
In de module Assessment en Personal 
Coaching werken de deelnemers aan 
hun persoonlijke verbeterpunten. Dat 
gebeurt  ook in groepsverband en daar 
zijn Duineveld en Schmitt zeer over 
te spreken. “De groep bestaat uit tien 
mensen en dat is een mooi aantal”, zegt 
Duineveld. Wat hem vooral opvalt is dat 
er al heel snel een prima sfeer ontstaat 
waarin mensen elkaar vertrouwen gaven. 
Schmitt beaamt dat. “Daardoor wordt 
het gemakkelijker om elkaars zwakkere 

punten te delen en om elkaar verder 
te helpen. Het is mooi dat we daarvoor 
samen de ruimte creëren.”

Waardevolle investering 
Beide deelnemers zijn positief over de op-
leiding Certified Business Controller. “Het is 
de investering waard”, kijkt Schmitt terug. 
“Het mooie is ook dat je een business 
case voor je eigen onderneming schrijft. 
Dat geeft de opleiding niet alleen voor 
jezelf een meerwaarde, maar ook voor het 
bedrijf waarin je werkzaam bent.”

‘Opleiding is een meerwaarde voor  
jezelf én werkgever’ 

Schmitt geeft deelnemers in spe nog een 
advies mee. “Tijdens de opleiding krijg je 
veel handvatten. Daarmee moet je jezelf 
het vak eigen maken. Het moet ook in je 
karakter zitten om een goede business 
controller te zijn. Je moet bijvoorbeeld lef 
hebben om je te laten gelden en je moet 
de nodige financiële kennis hebben om een 
echte sparringpartner voor de directie te 
worden. Je leert daar veel over tijdens de 
opleiding, maar in die rol moet je groeien 
en moet bij je karakter passen.” n

Volg de opleiding Certified Business Controller
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‘Wat gebeurt er als u 
investeert in de opleiding 

van uw medewerkers 
en ze vertrekken?’

1. Training De Controller als Business Partner
Wilt u als controller doorgroeien? Volg 
dan de tweedaagse training de Controller 
als Business Partner. De beste controllers 
vervullen hun rol als inhoudelijk vakman, 
bekwaam adviseur, begeleider & coach. Zij 
ondersteunen hun managers pro-actief bij 
het nemen van belangrijke beslissingen in 
strategische situaties. Volg deze training. 

2. Opleiding Controller in een Week
Werkt u als controller maar heeft u er niet 
‘officieel’ voor gestudeerd? Ontbreekt het 
u aan tijd om een HBO of postdoc opleiding 
te volgen? Wilt u uw kennis op een hoger 
niveau brengen en uw toegevoegde waar-
de vergroten? Wilt u uw kansen op een 
nieuwe baan aanzienlijk verhogen? Volg 
dan de opleiding Controller in een Week. n

Wat gebeurt er als u niet investeert en ze blijven? Niets doen is geen optie. Ga naar Certified-
Business-Controller.nl en meld u en uw collega’s aan voor de opleiding Certified Business 
Controller of een van onze andere tientallen opleidingen. En bekijk in elk geval ook:

Bent u de volgende Certified
Business Controller?

Het bedrijfsleven, en niet alleen de grote corporates, heeft steeds meer 
behoefte aan business controllers. Professionals die lef tonen en echt 
meedenken over de bedrijfsvoering. Financials die op een gedegen ma-
nier een nieuwe richting aan hun carrière willen geven, kunnen bij Alex 
van Groningen de opleiding tot Certified Business Controller volgen. 
Een programma dat perfect aansluit bij de schreeuwende behoefte in 
het bedrijfsleven. Wat vinden deelnemers van de opleiding? Van Groningen vervolgt: “Financial con-

trollers zijn steeds minder gevraagd. Veel 
van hun taken zijn al geautomatiseerd en 
geoutsourced. Business controllers zijn 
daarentegen erg gewild. En zij zijn en blijven 
bovendien onvervangbaar. Geen 
wonder dat hun kansen op de 
arbeidsmarkt erg hoog zijn [zie 
de vacaturesite Finance.nl]. Deze 
opleiding is een gat in de markt.” 

Business controllers brengen 
een bedrijf naar een hoger plan. 
Zij stellen plannen op en geven 
praktische antwoorden op vra-
gen als: waar laten we nu geld en 
kansen liggen, wat is de huidige 
positie van het bedrijf, wat is de gewenste 
positie, hoe komen we daar en hoe meten 
we de voortgang? 

De opleiding Certified Business Controller 
leidt finance professionals in 20 dagen, ver-
spreid over 6 maanden, op tot succesvolle 
business controllers volgens de methodiek 
van ‘action learning’. 

De opleiding bestaat uit tal van 
onderdelen die naadloos bij elkaar 
passen: assessment, trainingen en 
coaching. En, via action learning, 
het maken en in de praktijk bren-
gen van een business case.

Finance professionals zijn na afloop 
effectiever in hun werk en voegen 
meer waarde toe. Werkgevers zien 
resultaten verbeteren en verster-

ken de binding met talentvolle collega’s. 

Laat zien wat u waard bent en meld u aan. n  

Opleiding Certified Business 
Controller is gat in de markt

De Certified Business 
Controller beschikt 
over uitstekende 

kennis van finance 
en onderscheidt 

zich door zijn gevoel 
voor business, 
pro-activiteit 

en persoonlijke 
vaardigheden. 

“Bedrijven zoeken financiële professionals die pro-actief zijn. 
Controllers met lef, die zo nodig een afwijkende mening naar 
voren brengen, die adviezen ‘verkopen’ en die ingewikkelde 
zaken eenvoudig maken”, aldus Alex van Groningen, 
initiatiefnemer van de opleiding.

Volg de opleiding Certified Business Controller - CBC TM

B�te FD lezer   bent u klaar om Busin�s Controller te worden
Doe de Nation�e Busin�s Controller T�t opc�ified-busin�s-controller nl

BEOORDEELD ALS BESTE  

FINANCIËLE OPLEIDER  
Bron: Springest.nl (100+ ervaringen) 8,4 

Noteer in uw agenda  

Start 23 september 2015
Amsterdam en Utrecht

Start 2 maart 2016 
Amsterdam en Utrecht 

Datum naar keuze bij u op locatie?
Vraag naar een incompany

Schrijf u nu in

Bent u de volgende Business Controller? 
Volg de opleiding Certified Business 
Controller.

Wilt u een vrijblijvend advies? Bel of mail 
opleidingsadviseur Ivo ten Hoorn 
via 020 639 0008 / 06 24719757 
itenhoorn@alexvangroningen.nl 
of ga direct naar 
Certified-Business-Controller.nl

Volg de opleiding Certified Business Controller

Bent u de volgende Certified Business Controller?
De Certified Business Controller beschikt vanzelfsprekend over gedegen kennis van financial control en onderscheidt zich door zijn 
gevoel voor business, pro-activiteit en uitstekende persoonlijke vaardigheden.
 
De opleiding Certified Business Controller biedt finance professionals en werkgevers tal van voordelen:

Uw voordelen
n  Voer exclusief de titel CBC
n  Word zichtbaar en onderscheidend. Maak sneller carrière
n  Word effectiever in uw werk en voeg meer waarde toe
n  Laat zien wat u waard bent

Voordelen voor de werkgever 
n  Een business case ter waarde van 20.000 euro
n  De bedrijfsresultaten verbeteren
n  Business Controllers in huis die functioneren op topniveau
n  Sterke binding met talentvolle collega’s

Bent u er klaar voor om door te groeien 
naar Certified Business Controller?
Doe de Nationale Business Controller 
Test: 10 vragen. Ga nu naar  
Certified-Business-Controller.nl

Groeiend aantal business controller vacatures 
en dalend aantal vacatures voor controllers 

http://www.controllerineenweek.nl

