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CONTROLLER IN EEN WEEK
VOLG DE VIJFDAAGSE OPLEIDING
5 redenen om deel te nemen:
• Weet wat van u als controller anno 2017 wordt verwacht
• Krijg inzicht in hoe u invloed uitoefent op de business
• Word een betere adviseur van het management
• Ontwikkel een strategische visie op uw vakgebied
• Maak alle tools van de hedendaagse controller eigen
Volg de opleiding in 5 dagen van 9.30 tot 17.30:
7, 14, 21, 28 juni en 5 juli 2017 in Utrecht
13, 20, 28 september, 5 en 11 oktober 2017 in Amsterdam
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Ontdek het vak van de controller in vijf dagen
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? Bent u
professional en wilt u zich laten omscholen? Wilt
u uw kennis op een hoger niveau brengen en uw
toegevoegde waarde vergroten? Wilt u uw kansen op
een nieuwe baan aanzienlijk verhogen? Volg dan de
succesvolle opleiding Controller in een Week. U wordt
gegarandeerd een betere controller.

Word direct een

Uw voordelen

betere controller

 Weet wat van u als controller anno 2017 wordt verwacht

De opleiding Controller in een Week
beslaat vijf hele dagen waarin alle
facetten van het werkgebied van
de hedendaagse controller aan bod
komen. De opleiding is interactief en
praktisch van opzet. De docenten
werken aan de hand van cases en
zes boeken worden uitgereikt over
het volledige werkterrein van de
hedendaagse controllersfunctie.
Drie persoonlijke ontwikkeltesten
plus twee personal coachingsessies
vervolmaken de opleiding.

 Krijg inzicht in hoe u invloed uitoefent op de business

Dag 1:
De functie van de controller
Dag 2:
Management Control
Dag 3:
Management Accounting
Dag 4:
Financiële Analyse
Dag 5:
Treasury & Cash Management

 Ontwikkel een strategische visie op uw vakgebied

Uw docenten
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 Maak alle tools van de hedendaagse controller eigen
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Onderwerpen

 Word een betere adviseur van het management
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Drs. Jean Gieskens AC CCM QT werkt sinds 1998 als financial
analyst & planner en legt zich toe op financiële en bestuurlijke
processen. Hij is bestuurslid van de Nederlandse Orde voor
Rating Advisory & Analysis en is gastdocent op universiteiten.
Drs Hinrich Slobbe is 25 jaar actief als financieel adviseur en
trainer. Hij is specialist in financiële analyse en managementinformatie. Naast zijn werk voor banken, verzekeraars en ondernemingen doceert hij aan universiteiten en hogescholen.
Albert Allmers is uw personal coach tijdens de opleiding. Hij
is een ervaren coach die ruim 1500 financials heeft begeleid.
Deelnemers waarderen Albert met een 9,2. Hij heeft een open
aanpak en coacht op een respectvolle manier.

Volg de opleiding Controller in een Week

Online ontwikkeltesten & personal coaching
Alle deelnemers kunnen gebruik maken van 3 online ontwikkeltesten en onze personal coach Albert Allmers. In 2
sessies van anderhalf uur krijgt u meer inzicht in uw ambities, kansen en (on)mogelijkheden. Albert geeft u tevens
feedback, suggesties en tal van ideeën om een betere controller te worden.
 e eerste sessie vindt plaats voor aanvang van de eerste trainingsdag. In deze sessie formuleert u aan de hand van de
D
resultaten van uw ontwikkeltesten samen met Albert uw doelstellingen voor deze opleiding. Na de laatste trainingsdag kijkt
u tijdens de tweede coaching weer naar uw doelstellingen. Welke heeft u behaald en waar wilt u nog aan (blijven) werken?
De coaching vindt plaats ten kantore van Alex van Groningen in Amstelveen.

Dag 1 | 09.30 - 17.30 uur
 De functie van de controller
	Op de eerste dag staat de functie van de controller
centraal. Als een spin in het web is hij/zij in staat om
de consequenties van managementbeslissingen
te overzien en tegelijkertijd nieuwe kansen en
bedreigingen te onderkennen. Ook wordt de relatie
tussen de controller en de andere functionele
gebieden binnen de organisatie besproken. Waar,
wanneer en waarom komt de controller in beeld?
Strategische informatieplanning is daarbij een
belangrijk onderdeel.

Dag 2 | 09.30 - 17.30 uur
 Management Control
	Management Control is het geheel van maatregelen dat
is gericht op de implementatie van en het procesmatig
sturen op strategische doelstellingen van organisaties.
De controller vervult hierbij een belangrijke rol door een
bijdrage te leveren aan het ontwikkelen, inrichten en/of
onderhouden van een Management control framework.
Op deze dag wordt behandeld hoe u vanuit de
informatieplanning via strategische analyse tot een goed
geolied Management control framework komt.

Dag 3 | 09.30 - 17.30 uur
 Management Accounting
	Het verzorgen van managementinformatie en het
opstellen van periodieke managementrapportages,
zogeheten “Maraps”, zijn misschien wel de belangrijkste
taken van de controller. Goede kennis van Management
Accounting is daarbij essentieel. Op deze dag wordt
hier dan ook uitgebreid op ingegaan. Daarbij passeren
methoden als Activity Based Management en Value
based management de revue.

Ook worden diverse tips en handreikingen gegeven over
de wijze waarop u meer invloed kunt claimen en uitoefenen
op belangrijke managementbeslissingen.

Dag 4 | 09.30 - 17.30 uur
 Financiële Analyse
	Financiële analyse is essentieel om de prestaties van een
organisatie te kunnen beoordelen en reikt verder dan
analyseren van de jaarrekening. Een goede financiële
analyse legt een relatie tussen cijfers en kengetallen
enerzijds en de bedrijfsactiviteiten, de branche en het
maatschappelijke speelveld waarin een organisatie
zich bevindt anderzijds. Een dergelijke beoordeling kan
gevraagd worden door het management, een financier
of door een stakeholder. Als controller dient u financiële
analyse goed te beheersen.

Dag 5 | 09.30 - 17.30 uur
 Treasury & Cash Management
	Treasury & Cash management is de verzamelnaam
voor alle activiteiten die betrekking hebben op het
beheren van geldstromen en de daaruit voortvloeiende
liquiditeits-, rente- en valutaposities van organisaties.
Ofwel het betalingsverkeer en liquiditeitsbeheer van een
organisatie. Als controller dient u te weten wat er op dit
gebied speelt en wat de risico’s zijn. Vooral op het gebied
van cashflow management mag van de hedendaagse
controller grondige kennis worden verwacht.

Volg opleiding:
7, 14, 21, 28 juni en 5 juli 2017 in Utrecht
13, 20, 28 september, 5 en 11 oktober 2017 in
Amsterdam
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Meld u direct aan op AlexVanGroningen.nl
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Boeken & lesmateriaal
Bij aanvang van de opleiding worden de onderstaande
boeken uitgereikt. Tevens ontvangt u een map met daarin
de sheets en artikelen die tijdens de opleiding worden
gebruikt. De boeken dienen als naslagwerk en zijn bij
de prijs inbegrepen. De docenten verwijzen tijdens de
opleiding telkens naar de bijbehorende hoofdstukken.
De boeken beslaan het volledige werkterrein van de
hedendaagse controllersfunctie.
• De financiële manager van de 21e eeuw
• CPM: Sturing van strategie tot werkvloer
• Management Control
• Activity Based Costing
• Bankkrediet, macht of onmacht
• 101 Management Kengetallen

Incompany

Garantie

De opleiding voor uw praktijk 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 van onze
andere programma’s volgen.

Investering

Sluit u aan bij de FM Club

Uw investering bedraagt 4.395 euro (excl btw). Lunch,
koffie, thee en documentatie zijn inbegrepen.

Volg een programma en word direct gratis lid. De FM Club
is hét platform voor financials. Lees meer op FMClub.nl.

Voor wie?

Advies

De opleiding is bestemd voor iedereen die werkt of
gaat werken als controller maar daarvoor nog geen
specialistische opleiding tot controller heeft gevolgd. U
ontdekt in een tijdsbestek van vijf dagen alle facetten van
de hedendaagse controllersfunctie.

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 AlexVanGroningen.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 50 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 | mailing@alexvangroningen.nl
Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op dit programma. Lees de voorwaarden op AlexVanGroningen.nl.

