De controller als Business Partner
Omschrijving
In toenemende mate wordt van controllers verwacht dat zijn in
staat zijn om als business partner voor het management op te
treden. Dit vraagt niet alleen om vakkennis maar ook kennis van
bedrijfsprocessen en de nodige creativiteit. Er wordt echter veel
energie gestopt in het bewandelen van de gebaande paden
zonder te kijken of er alternatieven zijn die meer rendement
opleveren.
Dit vraagt om een omslag in het denken van de controller, waarbij
men de kansen die volop aanwezig zijn ziet en benut. Bovendien
is het essentieel dat een controller zich beter kan inleven in zijn
collega’s en draagvlak weet te realiseren. Deze zaken vormen het
uitgangspunt voor de training de controller als businesspartner.

Doelstelling
- Meer kansen zien en grijpen
- Procesmatig kunnen denken en onderlinge verbanden leren zien
- Problemen in breder perspectief kunnen zien
- Beter samenwerken met interne klanten
- Beter communiceren en de juiste vragen stellen
- Inzicht in de eigen gedragsstijl
- Beter kunnen overtuigen

Voor wie?
Deze training is bedoeld voor professionals die meer invloed willen
uitoefenen binnen het management en zich beter willen
verplaatsen in de business. Het werk- en denkniveau is minimaal
HBO en je hebt minimaal 5 jaar werkervaring
Resultaten
- Adviesrol bij opdrachtgevers realiseren
- Meer innoverend vermogen en creativiteit
- Meer zelfvertrouwen en overtuigingskracht
- Beter draagvlak weten te creëren.

Onderwerpen
- Problemen in breder perspectief kunnen zien
- Creatiever kunnen denken bij probleemsituaties
- Aansluiten bij de behoefte van het management
- Hoe krijg ik de behoefte van mijn klanten boven tafel
- Hoe kan ik beter overtuigen en voorkom ik weerstand bij mijn klanten
- Persoonlijke plan van aanpak maken op basis van de aangereikte methodieken

Resultaten
- Adviesrol bij opdrachtgevers realiseren
- Meer innoverend vermogen en creativiteit
- Meer zelfvertrouwen en overtuigingskracht
- Beter draagvlak weten te creëren.

Bijzonderheden
Voor het nabootsen van praktijksituaties wordt deels gebruik gemaakt van een acteur.

Duur
3 dagen met 7 dagdelen.

Locatie
In overleg.

PE-Punten

Type
In-house/open inschrijving

