
 

 

 

 

 
Programma 

To be or not to be… a Finance Business Partner 
 

Module 1: Business Partner Branding (twee aaneengesloten dagen) 
Als Finance Business Partner ben je een ‘trusted advisor’ voor je collega’s. Je boodschap doet er toe en 
je adviezen worden gewaardeerd. Vanzelfsprekend is dat echter niet. Persoonlijkheden verschillen van 
elkaar en om je boodschap met impact over de bühne te brengen moet je communicatief vaardig zijn. 
Je speelt in op de drijfveren van anderen, weet vanuit je rol invloed uit te oefenen en kunt uit de voeten 
met bezwaren en weerstand. (leerdoelen 7 en 8)   
 
Module 2: De finance business partner als ‘strateeg’ 
De actualiteit van veel organisaties maakt duidelijk dat ‘voorsorteren’ op ontwikkelingen binnen en 
buiten de organisatie van groot belang is maar niet altijd even eenvoudig. De neiging is in een 
reagerende modus te schieten. Als finance business partner ben je een strateeg die tal van 
omgevingsfactoren ‘scant’ en vertaalt naar scenario’s en impact op toekomst en continuïteit. Je 
onderhoudt als het ware de ‘stip aan de horizon’ en de uitgezette koers of wijziging daarvan en 
bewaakt het ‘duurzaam kasgenererend vermogen’ en daarmee de continuïteit. (Leerdoelen 1 en 2)  

 
Bedrijfsbezoek 1 
Gedurende het bedrijfsbezoek passen we real live de inzichten uit de voorgaande modules tot op de 
problematiek van onze gastheer/gastvrouw. 
 
Module 3: De finance business partner als navigator’  
Een koers uitzetten is één, die koers met succes varen en je doelen realiseren is van een andere orde. 
Hoe stuur je met succes een organisatie op resultaat. Als finance business partner ben je stuurman en 
zorg je voor de ‘stuurinformatie’ die je collega’s niet alleen helpt bij het sturen, maar ook ben je de 
antagonist die zorgt voor tegenkracht waar nodig. Je ontwerpt en onderhoudt daartoe een 
management control framework dat waarborgen biedt voor uitgebalanceerde keuzes waar het 
aankomt op de inzet van mensen, methoden en middelen. (Leerdoelen 3 en 4) 
 
Module 4: De finance business partner als ‘decision supporter’   
We weten dat productiemiddelen schaars zijn. De beschikbaarheid van gekwalificeerde mensen en 
voldoende financiële middelen is vanzelfsprekend en ook methoden en technieken evolueren snel. Dat 
betekent dat er voortdurend keuzes moeten worden gemaakt tussen alternatieven. Die keuzes moet 
je dan maken op de juiste gronden en veronderstellingen en daar gaat het makkelijk mis. Niet alleen 
spelen emoties een rol, maar ook risicohouding en wijze van calculeren en waarderen. Als finance 
business partner ben je een econoom die zakelijk en dus rationeel kijkt naar alternatieven en scenario’s 
en helpt bij het nemen van de juiste beslissingen. (Leerdoelen 5 en 6) 
 
Bedrijfsbezoek 2 
Gedurende het bedrijfsbezoek passen we real live de inzichten uit de voorgaande modules tot op de 
problematiek van onze gastheer/gastvrouw. 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
Module 5: De finance business partner als ‘veranderagent’  
Veranderen van koers lukt zelden met alleen een ruk aan het stuur, al kun je in noodgevallen niet 
anders. Het is zaak dat een organisatie niet alleen voorsorteert meer ook wendbaar en weerbaar is. 
Als finance business partner initieer je verandering en verbetering waar nodig of gewenst en weet je 
dat een cultuur niet alleen een succes- maar ook een faalfactor is die je moet managen en beïnvloeden. 
We vergelijken culturen en evalueren leiderschapsstijlen en - keuzes (Leerdoel 9) 

 
Module 6: Kick-out 
De voorafgaande modules hebben je voorzien van waardevolle inzichten die je gedurende het 
programma met behulp van toepassingsopdrachten en je begeleider al naar je eigen werkomgeving 
hebt kunnen vertalen en implementeren. In deze module presenteer je je persoonlijke ‘reisverslag’ 
aan collega deelnemers en zetten we samen de puntjes op de i. Het is daarnaast een uitgelezen kans 
voor jezelf een opvolgende stap voor te bereiden.  
 

 


