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CONTROLLERSNETWERK.NL

UW LIDMAATSCHAP
UW EIGEN PEER GROUP
Uw eigen unieke Peer Group met 15 topcontrollers
biedt u een ideaal platform om ervaringen en ideeën te
delen. Vier keer per jaar komt u met uw groep samen op
locatie bij een van uw groepsleden.

DEEL EN LEER
MET TIENTALLEN
TOPCONTROLLERS
Het Controllers Netwerk biedt
u en uw vakgenoten een uniek
concept om kennis, ervaringen
en opinies te delen. Wij bieden
een open, kleinschalige en
vertrouwelijke omgeving waar
gelijkgestemde topcontrollers
van elkaar leren en inspireren.
Uw Peer Group komt minimaal
viermaal per jaar bijeen. De
bijeenkomsten vinden plaats bij
leden van uw Peer Group. Wij
staan garant voor de kwaliteit
van de Peer Groups door een
nauwkeurige intake en selectie
van de deelnemers.
De inhoud van de sessies wordt
samen met de groepsleden
vormgegeven, eventueel
aangevuld met externe
experts of gastsprekers. De
kwaliteit van de meetings en
het rendement dat u daaruit
haalt heeft onze voortdurende
aandacht.

ONTVANG PERSOONLIJK ADVIES
Door de vertrouwde omgeving en band die u opbouwt
met uw groepsleden vraagt u makkelijk om advies, ook
buiten de sessies om. Daarnaast maakt u via het online
platform makkelijk contact met andere leden.
PERSOONLIJKE UITNODIGING
Ontvang jaarlijks persoonlijke uitnodigingen voor toonaangevende events waar honderden topcontrollers bijeen komen, zoals Leadership in Finance. U
bezoekt deze events zonder extra kosten.
BY INVITATION ONLY
Het gehele jaar worden er met partners rondetafelsessies georganiseerd over actuele thema’s en
ontwikkelingen. U bent welkom op “by invitation
only” sessies.
DEEL UW KENNIS
Controlling.nl biedt u het platform om uw visie,
inzichten en ervaringen met anderen te delen. Lees
speciaal voor u geselecteerde artikelen, blogs en
interviews van, voor en door vakgenoten.
MAGAZINES VOOR U
Als lid van het Controllers Netwerk ontvangt u jaarlijks
FM Magazine en CFO Magazine bij u thuis of op het
werk. Zo blijft u op de hoogte van praktische zaken
maar ook van strategische onderwerpen.
E-LEARNING VOOR JOU
Als lid van het Controllers Netwerk ontvang je
onbeperkt toegang tot de Controllers Netwerk
Academy. Volg tientallen modules waar en wanneer
je wilt en breng efficiënt jouw kennis naar een hoger
niveau.

VOORDELEN VOOR U EN UW ORGANISATIE
✓ Vakgenoten delen hun kennis en ervaringen
✓ U ontvangt advies en feedback van uw peers
✓ Bezoek topcongressen Leadership in Finance Summit en FM Dag
✓ U bouwt aan een sterk netwerk van topcontrollers
✓ Volg onbeperkt e-learning modules waar en wanneer u wilt
INVESTERING
Een fullmember lidmaatschap van het Controllers Netwerk bedraagt
1.695 euro per jaar (exclusief BTW).
BENT U AA, RA EN/OF RC?
Behaal al uw benodigde PE Uren binnen het lidmaatschap.
WIE ONTMOET U IN HET CONTROLLERS NETWERK?
Het Controllers Netwerk is exclusief voor ambitieuze business, financial,
group, corporate, of directors control(lers) die werkzaam zijn in
Nederland en die graag kennis delen en netwerken.
Ontmoet topcontrollers van toonaangevende organisaties:
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Graag verwelkom ik u binnenkort
in het Controllers Netwerk.
Neem voor een persoonlijke
kennismaking contact met mij op.
Martise Leemhuis
Community Manager
+31(0)6 46 21 62 36
mleemhuis@alexvangroningen.nl

GRAAG VERWELKOMEN WIJ U BINNENKORT TIJDENS ÉÉN
OF MEERDERE BIJEENKOMSTEN VAN HET CONTROLLERS NETWERK.

MEER INFORMATIE VIA CONTROLLERSNETWERK.NL OF NEEM CONTACT MET ONS OP

MARTISE LEEMHUIS
Community Manager Controllers Netwerk
+31(0)6 46 21 62 36
mleemhuis@alexvangroningen.nl

