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IN 6 MAANDEN BENT
CONTROLLER
CERTIFIED BUSINESS

CERTIFIED BUSINESS CONTROLLER
(POST HBO REGISTER OPLEIDING)
VOLG DE OPLEIDING
3 redenen om deel te nemen:
• Ontvang een erkend Post HBO diploma
• Voer exclusief de titel CBC
• Maak sneller carrière; word zichtbaar en onderscheidend op de arbeidsmarkt
Voordelen voor de werkgever:
• Een businesscase ter waarde van 20.000 euro
• De bedrijfsresultaten verbeteren
• Certified Business Controllers in huis die functioneren op topniveau
• Sterke binding met talentvolle collega's
Volg de opleiding op diverse locaties in Amsterdam en Utrecht:
Start september 2018
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Certified-Business-Controller.nl

Bent u de volgende Certified Business Controller?
Bedrijven zoeken financiële professionals die proactief
adviseren bij het nemen van belangrijke beslissingen
in strategische situaties. Ze zoeken controllers met lef,
die indien nodig een afwijkende mening naar voren
brengen. Die adviezen 'verkopen' en die ingewikkelde
zaken eenvoudig maken. Bedrijven zoeken Certified
Business Controllers.

Business controllers
steeds populairder

Business controller worden?
Bent u een financial en heeft u een afgeronde opleiding op HBO of WO niveau?
Gaat finance control u met gemak af? Heeft u:

De rol van business controllers
wordt steeds meer gevraagd. Zij
zijn en blijven onvervangbaar. De
kansen voor business controllers
op de arbeidsmarkt zijn bovendien
hoog en blijven ook in de toekomst
toenemen.

 behoefte aan persoonlijke en professionele ontwikkeling?
 ambitie om carrière te maken?
 de wens om te laten zien wat u waard bent?
 persoonlijke kwaliteiten en business sense?
 aanleg om door te groeien tot business controller?
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• Ontwikkelassessment gericht
op persoonskenmerken
• Personal coaching
• De Controller als Business
Partner
• Beïnvloeden en Adviseren
• Overtuigend Presenteren
• Zakelijk en Overtuigend
schrijven
• Businesscase

Wat zeggen deelnemers

LS

LE

Onderwerpen

OORDEELD
BE
A

Dan is de opleiding tot Certified Business Controller perfect voor u.
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Peter Schmitt, Divisie Controller “In deze opleiding ga
je op een veel intensievere manier met soft skills aan de
slag. De trainers bedenken allerlei spelvormen waarmee
je kunt oefenen. Er wordt veel over nagepraat en zo
krijg je goed inzicht waarom het zo belangrijk is hoe je
als controller overkomt”.
Jack Duineveld, Business Controller “In de opleiding is
het schrijven van een businesscase een rode draad. Dat
had ik al een tijd niet meer zelf gedaan. Het is goed om
te ervaren welke aanpak de beste is en waar de nadruk
op moet worden gelegd. Het mooie is ook dat je de
businesscase voor de eigen organisatie schrijft."

Volg de opleiding Certified Business Controller

Programma
	De opleiding is er volledig op gericht om deelnemers
binnen 6 maanden op te leiden tot business
controllers. Bij elkaar investeren deelnemers circa
20 dagen, oftewel 1 dag per week, gedurende 4-6
maanden in de opleiding. De 7 modules van de
opleiding tot Certified Business Controller zijn:
 1 | Module Ontwikkelassessment
	
Haarfijn brengt het ontwikkelassessment in beeld
waar uw ambities, talenten en verbeterpunten
liggen. Punten zoals in welke mate u in staat bent
anderen te beïnvloeden om uw doelen te bereiken.
U doet drie tests, een big five persoonlijkheidstest,
een beïnvloedingsvermogentest en een profiel- en
affiniteitentest. Het vertrouwelijke rapport bespreekt de
coach met u tijdens de eerste coachingsessie.
 2 | Module Personal coaching
	
Tijdens twee verdiepende sessies helpt een
doorgewinterde coach u om uw doelen te bereiken.
Doelen aangaande uw professionele ontwikkeling, meer
plezier in het werk en meer resultaat voor uw werkgever.
In de eerste coachingssessie kom het assessment aan
bod en bespreekt de coach uw behoeftes en doelen.
De input hiervoor komt uit het ontwikkelassessment, van
uzelf en desgewenst ook van uw werkgever.
 3 | Module De Controller als Business Partner
	
De beste controllers vervullen hun rol als inhoudelijk
vakman, bekwaam adviseur, begeleider & coach. Zij
ondersteunen hun managers proactief bij het nemen van
belangrijke beslissingen in strategische situaties. Deze
module gaat over de taken van de business controller,
het managen van verwachtingen en de invulling van de
rollen als adviseur, manager, coach en vakman.

structuur aan kunt brengen en moeiteloos om kunt gaan
met kritische vragen en weerstanden. Na dit onderdeel
voelt u zich tijdens presentaties meer op uw gemak en
straalt u meer zekerheid uit.
 6 | Module Zakelijk en Overtuigend schrijven
	Een zakelijke tekst als een businesscase is geen
roman. Het gaat erom dat lezers direct - in korte tijd een verantwoorde beslissing kunnen nemen. Lezers
verwachten dat een businesscase goed gestructureerd,
niet te lang van stof en vlot geschreven is. Als het even
kan, voorzien van een samenvatting die hen in staat
stelt in één oogopslag de kern van de zaak te doorzien.
 7 | Module Businesscase Schrijven
	De beste business controllers kunnen als ondernemers
kijken naar de uitdagingen van het bedrijf. Zij zien de
samenhang van financiële en niet-financiële doelen.
Zij weten stakeholders te betrekken, weerstanden te
overwinnen en draagvlak te creëren. Dit onderdeel van
de opleiding biedt uitstekende mogelijkheden om in de
praktijk te leren (Action Learning) en levert een doortimmerde businesscase op (ter waarde van 20.000 euro).
Deelnemers onderzoeken bijvoorbeeld of een overname
haalbaar is of wat de slagingskans is van een project.
De businesscase geeft antwoord op een actuele vraag
uit de eigen organisatie. Naast groepsbijeenkomsten en
zelfstudie spart u ook tussentijds met uw businesscase
coach tijdens twee personal coachingsessies.
 Geslaagd!
	
Deelnemers slagen voor de opleiding tot Certified
Business Controller als zij alle onderdelen hebben
gevolgd en de businesscase succesvol afronden en
presenteren. Na het behalen van het diploma worden de
deelnemers opgenomen in het register en vermeld op de
website certified-business-controller.nl. Afgestudeerden
zijn gerechtigd de titel CBC te voeren.

 4 | Module Beïnvloeden en Adviseren
	
Sommige managers krijgen van alles voor elkaar terwijl
ze niet formeel leidinggeven. Hoe komt het dat er naar
hen wordt geluisterd? Waarom worden hun adviezen
opgevolgd? Deze trainingsmodule gaat over beïnvloeden
zonder macht, het behalen van resultaat en hoe u kunt
voorkomen dat adviezen in de kast verdwijnen.

	
Afgestudeerden ontvangen een erkend Post
HBO-diploma en worden toegevoegd aan het
abituriëntenregister van het SPHBO.

 5 | Module Overtuigend Presenteren
	
Sommige controllers presenteren verbluffend goed. De
toehoorders zijn geboeid en onthouden veel van wat de
spreker vertelt. Hoe komt dat toch? Deze trainingsmodule
gaat over hoe u complexe materie simpel uit kunt leggen,

Volg de opleiding in Amsterdam en Utrecht:
Start september 2018
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Meld u direct aan op Certified-Business-Controller.nl
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Business controllers brengen
een bedrijf naar een hoger plan
Zij stellen plannen op en beantwoorden vragen als: waar
laten we 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 voortgang?
De opleiding Certified Business Controller leidt finance
professionals in 20 dagen, verspreid over 6 maanden, op
tot succesvolle business controllers volgens de methodiek
van ‘action learning’.
Laat zien wat u waard bent. Volg de opleiding Certified
Business Controller.

Incompany

Garantie

De opleiding voor uw team op maat? Waar en wanneer u
wilt, geen reistijd en reiskosten en tot 50% korting. Vraag
naar een incompany.

We zijn overtuigd van de kwaliteit van deze opleiding: indien
u niet tevreden bent kunt u gratis een ander programma
van ons volgen.

Lesmateriaal

Investering

U ontvangt literatuur en een uitgebreide documentatiemap
die u uitstekend als naslagwerk kunt gebruiken.

Uw investering bedraagt 9.995 euro (excl btw). Lunch,
koffie, thee en documentatie zijn inbegrepen.

Vrijstelling?

Advies

Heeft u al een programma gevolgd dat onderdeel is van
de opleiding Certified Business Controller? Dan heeft u
recht op vrijstelling voor deze module.
Neem voor meer informatie contact met ons op.

Wilt u vrijblijvend advies? Bel of mail
opleidingsadviseur Ivo ten Hoorn via
020 639 0008, 06 2471 9757,
itenhoorn@alexvangroningen.nl of ga
direct naar AlexVanGroningen.nl.

Meld u nu aan via Certified-Business-Controller.nl

Alex van Groningen is sinds 1994 de kennispartner voor de finance professional. Wij bieden
financials inspirerende mogelijkheden om verder te komen in ontwikkeling van kennis, netwerk
en carrière. Als opleidingsinstituut en uitgever organiseren wij evenementen zoals Jaarcongres
Controlling, CFO Day en M&A Awards, verzorgen wij ruim 60 opleidingen, geven we diverse
vakbladen uit en beheren we tientallen sites zoals AlexVanGroningen.nl, Controlling.nl,
AccountantWeek.nl, CFO.nl, FM.nl en Finance.nl. Lees meer op Corporate.AlexVanGroningen.nl.
Burgemeester Haspelslaan 63 | 1181 NB Amstelveen | Tel 020 639 0008 | info@alexvangroningen.nl
Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op dit programma. Lees de voorwaarden op AlexVanGroningen.nl.

