WORKSHOP
In 5 stappen naar meer resultaat met Finance
hoe Lean en effectievere teams daarbij helpen

Ben je CFO, Finance Manager of Financieel Directeur? Wil jij ook meer resultaat boeken
met Finance?
Nederland verkeert in een recessie, prijzen en resultaten staan onder druk.
-

Is het ook in jouw organisatie belangrijker dan ooit dat de Finance
functie haar toegevoegde waarde aantoont?
Wil jij ook de organisatie helpen structureel beter te presteren?
Vraag jij je ook weleens af of de processen op jouw afdeling niet
sneller en beter kunnen?
Wil je ook dat jouw medewerkers veranderingen omarmen en zelf
verbeteringen inzetten?

Veel Finance Managers hebben een latente onvrede over het resultaat van hun afdeling. Wat is
de prijs die je betaalt als je kansen laat liggen? Als de verbeteringen te langzaam gaan? Het kan
anders. Laat aan de organisatie zien waar Finance toe in staat is.
Wat is ervoor nodig om dit te bereiken?
-

Te weten welke stappen je moet nemen om processen in kaart te
brengen en te optimaliseren
Een bron van ideeën te hebben voor de verbetering van processen
Enthousiasme en betrokkenheid van de afdeling om aan de slag te
gaan met verbeteringen

in 5 stappen naar het resultaat
In deze workshop leer je aan de hand van praktijkcases hoe je in 5 stappen meer resultaat kunt
bereiken. Je gaat:
1. het belang ervaren van een concrete, inspirerende visie als start
voor de verandering*
2. zien hoe je tot draagvlak voor verandering komt
3. leren hoe je LEAN principes kunt toepassen
4. zélf meemaken hoe processen sneller en beter kunnen
5. duidelijk krijgen hoe je High Performing teams kunt creëren

Wil je ook weten wat jij concreet op jouw afdeling kunt doen om het resultaat significant te
verbeteren? Kom dan nu op donderdag 29 maart naar de workshop in Zeist.

Breng je eigen case in!
Alle inzichten passen we toe op de dagelijkse praktijk. Maak nu van de unieke mogelijkheid
gebruik om jouw eigen case in te brengen. Het kan bijvoorbeeld een uitdaging zijn om het proces
van Purchase to Pay, Order to Cash of Reporting te optimaliseren. Maar ook andere
verbeteronderwerpen zijn welkom. Met een interactieve aanpak leer je van elkaar voor je eigen
situatie.
Er is meer…
Tijdens deze workshop:
 Vergroot je je adviesvaardigheden
 Krijg je de unieke kans om meters te maken met jouw eigen case
 Krijg je concrete ideeën hoe je meer resultaat met Finance kunt behalen
 Kun je netwerken met gelijkgestemden en
 Geniet je van het nemen van afstand op een inspirerende locatie
Wanneer:
Waar:
Tijd:

donderdag 29 maart 2012
Lokaal Victoria (www.lokaalvictoria.nl)
van 9.30 uur tot 18.00 uur, inclusief lunch, borrel en hapjes
(ontvangst 9.00 uur, einde workshop 17.00 uur)
Investering: € 425,- ex BTW
Inschrijven: stuur een mail met je gegevens voor deze workshop naar
louis.brackel@co-efficientconsulting.nl
Case:
Geef het aan als je van de unieke mogelijkheid gebruik wilt
maken om meteen input te krijgen voor jouw eigen case. Ik
neem daarover contact met je op, De voorbereiding neemt
niet veel tijd in beslag.

Louis Brackel is een gedreven adviseur, trainer en coach, met een passie voor
resultaat. Hij heeft ruime ervaring als controller, financieel manager en als
procesbegeleider bij grote prestatieverbeteringsprojecten. Hij geniet ervan om
het resultaat samen met de klant daadwerkelijk te tot stand te brengen. Hij gaat
graag verbindingen aan met mensen op alle niveaus in de organisatie en
combineert moeiteloos de harde financiële inhoud met de zachte kant van
gedrag en cultuur in organisaties.. ,

Meer informatie? Kijk op onze website www.co-efficientconsulting.nl of stuur een mailtje naar
Louis Brackel via louis.brackel@co-efficientconsulting.nl of bel 06 51 11 65 99.
Graag tot 29 maart!

