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Als je KPI’s echt begrijpt, dan boek je meer resultaat

Doelgroep

Financials zijn in staat om een stortvloed aan KPI’s te bedenken en aan te leveren. Als je
moet sturen met cijfers dan is voor jou de vraag: waarom deze specifieke KPI’s? En hoe
kun je deze KPI’s inzetten om breder te sturen en zo meer resultaat te boeken? In deze
cursus laten we je zien waarom gekozen wordt voor specifieke KPI’s en hoe deze uiteindelijk
allemaal te herleiden zijn tot de Financial Mindmap. Je zult zien dat verschillende KPI’s
kunnen leiden tot tegengestelde belangen. En dit leidt weer tot specifiek gedrag.
De praktijk laat keer op keer zien dat wanneer managers hun KPI’s (en die van anderen!)
fundamenteel begrijpen en vanuit dat begrip gaan sturen, er altijd resultaatsverbetering
zichtbaar is. En dat was nu net de reden dat KPI’s überhaupt zijn uitgevonden.

Iedereen die stuurt met cijfers. Noodzakelijke voorbereiding: ons
programma Fundamentals of Finance.

ENKELE KPI’S IN DE FINANCIAL MINDMAP

Aan de slag met jouw KPI’s

Net Promotor
Scores
Omzet
Churn

Debiteurendagen

Marge
EBITDA
Crediteurendagen

Tijdsduur en eindresultaat
Je begrijpt in een dag het hoe en waarom van KPI’s en hoe je deze
optimaal kunt inzetten in jouw bedrijf. Met als doel dat je meer
resultaat boekt: zowel financieel als qua leiderschap.

We kijken naar de KPI’s waar jij op wordt geacht te
sturen; wat betekenen deze en hoe verhouden deze
zich tot de totale balans en winst- en verliesrekening?
Hoe verhouden jouw KPI’s zich tot die van andere
afdelingen en onderdelen? En wat betekent dit voor
het gedrag dat je stimuleert? Is dat wenselijk en
bevorderlijk voor de totale bedrijfsvoering, en hoe
kun je dat verbeteren?
Je vertrekt met nieuwe inzichten en een plan.
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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.

