FINANCIAL MINDMAP | BUSINESS CASES
Plannen die kloppen!

Doelgroep

Als je een goed idee hebt dan krijg je vaak te horen “maak er even een business case
van”. De vraag hierachter lijkt simpel: wat kost het en wat levert het op? Een goede
business case heeft echter twee kanten: niet alleen het (kwalitatieve) verhaal moet
kloppen maar ook de cijfers die hieruit volgen. Dit is exact wat je leert in de sessie
Financial Mindmap | Business Cases.
We volgen een logisch pad langs de Financial Mindmap. We beginnen met de vraag:
wat is je idee? En vertalen dit door naar alle aspecten van de winst- en verliesrekening.
De logische vervolgvraag is: welke spullen heb je hier voor nodig en hoe financier je
dat? Als je deze stappen volgt dan sluit je verhaal naadloos aan bij de cijfers.

Iedereen die regelmatig business cases moet maken.
Noodzakelijke voorbereiding: ons programma Fundamentals of Finance.

Tijdsduur en eindresultaat
Je begrijpt in 1 dag hoe je een hoogwaardig kwalitatief verhaal
onderbouwt met cijfers die kloppen. Met als doel dat je meer van jouw
plannen gefinancierd krijgt en succesvol uit kunt rollen. Na afloop van
de trainingsdag kan je kiezen voor de 1-op-1 business case begeleiding
door een finance coach.

Coaching
Na de trainingsdag kan je jouw
uitgewerkte business case inleveren
voor 1-op-1 begeleiding door een
finance coach. Deze zal de validatie van
je business case doen en je opbouw,
structuur en financiële onderbouwing
met je doornemen.

FINANCIAL MINDMAP | BUSINESS CASES
Dit programma verzorgen wij in-company

Combineer je training met coaching

Omdat we dit programma alleen in-company verzorgen zijn we in staat om
het programma specifiek toe te spitsen op jouw organisatie. Wil je hier meer
over weten? Bel dan met 030 – 6999 000 en vraag om een adviesgesprek.

Wil je na de trainingsdag 1 – op – 1 begeleiding van een persoonlijke coach
bij het toepassen van het geleerde? Dan kan je via combi- coaching na
de trainingsdag met je persoonlijke coach aan de slag. Bijvoorbeeld om
te sparren over je aanpak, een budgettering, het doornemen van vragen,
maar ook over je interne gesprekken en hoe je daarin meer invloed kunt
uitoefenen.

Groepsgrootte
Om het leerrendement te bereiken werken we in groepen met een maximale
grootte van 15 deelnemers.

Gratis advies
Twijfel je of deze training aansluit bij je leerbehoeftes? Onze adviseurs
helpen je graag bij het maken van de juiste keuze. Bel onder werktijden
met 030 – 6999 000 voor een gratis adviesgesprek.

Bewezen effect
Onze aanpak en didaktiek bewijst zich keer op keer. Dat blijkt niet alleen
uit de hoge evaluaties van onze deelnemers, maar ook uit de resultaten
van de examinering die sommige deelnemers vanuit hun bedrijf doen.
Onze deelnemers hebben een duidelijk en blijvend leerrendement van de
trainingen die ze bij ons volgen.

Investering in-company programma
De pricing van dit programma is afhankelijk van o.a. de maatwerkcomponent
en de groepsgrootte. Indicatief voor in-house trainingen is een dagdeeltarief
van €2.495,- ex btw.

