
Alex van Groningen BV is sinds 1994 de kennispartner voor ambitieuze ondernemers en managers. De afgelopen jaren hebben wij 
duizenden ondernemers ondersteund met kennis rondom ondernemerschap via programma's zoals Actief in Overnames (2000+), 
Financieel Management voor niet-financiële managers (3500+) en Onderhandelen (1500+). Door een diepgeworteld netwerk binnen 
Finance weten wij wat er speelt en wat een ondernemer van Finance moet weten om financieel succesvol te zijn.

Alex van Groningen BV is onderdeel van Sijthoff Media

Weesperplein 4A | 1018 XA Amsterdam | +31 20 246 7125 | educatie@alexvangroningen.nl 

Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op dit programma. Lees de voorwaarden op AlexvanGroningen.nl.

Wil je vrijblijvend advies?
Kan ik je van dienst zijn met een toelichting of advies? 
Bel of mail gerust. Ik help je graag verder.

Mirjam Helsloot & Anneclaire Broerse
Coördinatoren Educatie

   +31 20 246 7125
!  educatie@alexvangroningen.nl

INCOMPANY TRAININGEN
Jouw team in één keer op hetzelfde kennisniveau.

AlexvanGroningen.nl

Tot 50% korting

mailto:educatie@alexvangroningen.nl


Voordelen
• Afgestemd op jouw wensen en organisatie
• Training waar en wanneer het jou uitkomt
• Aandacht voor persoonlijke leerdoelen
• Scherpe prijs per deelnemer (kortingen tot 50%)
• Jouw hele team in één keer op hetzelfde kennisniveau

Voor jou op maat gemaakt
Ben jij op zoek naar een training voor je hele team, of 
enkele collega’s? Wil je een programma dat past bij 
jouw wensen en organisatie? Dan biedt een incompany 
bij Alex van Groningen jou veel voordelen.

Je leert in een kleine kring van bekenden met een 
gemeenschappelijk doel. De leerstof is toegesneden 
op de eigen organisatie waarbij je precies krijgt wat je 
nodig hebt. Al onze trainingen worden aangepast aan 
jouw specifieke wensen.

���CEDEO-Erkend 

"Het was heel flexibel, interactief en 
aangepast aan onze organisatie.”

Alex van Groningen is CEDEO gecertificeerd. Uit het onderzoeksrapport voor 
maatwerkopleidingen blijkt dat 100 procent van de deelnemers van  
Alex van Groningen deze met een 8,0 of hoger waardeert.

Het opleidingsprogramma roept uitsluitend (zeer) tevreden reacties op. Het 
is volgens de referenten duidelijk van inhoud. Het sluit voldoende aan op de 
afspraken die tijdens het voortraject zijn gemaakt en de maatwerkwensen van 
de opdrachtgever. Tevens geeft het een goed beeld van wat er in werkelijkheid 
wordt geboden.

Men is ook unaniem positief over de docenten en trainers, die men prijst om hun 
deskundigheid en didactische vaardigheden: “De trainer had extreem veel kennis.  
Hij richtte zich erg op onze behoeften”.



Bekijk de training

Bekijk de opleiding

Bekijk de training

"Het was heel flexibel, interactief en 
aangepast aan onze organisatie.”

 Controller in een Week
Veel controllers hebben niet ‘officieel’ voor de functie gestudeerd. Met de opleiding Controller in de Week kunnen 
zij zich omscholen. Breng kennis op een hoger niveau en vergroot de toegevoegde waarde.

 Financieel management voor niet-financiële managers
Zakelijk succes is het gevolg van het maken van de juiste keuzes, het doen van de juiste investeringen, het 
beheersen van de kosten. Kortom, het hebben van financieel inzicht.

 Financiële Analyse
Topmanagers eisen financiële analyse voor al hun belangrijke beslissingen: overnames, financieringen, reorganisaties 
en investeringen. Haarscherpe en tijdige analyses zijn cruciaal om miljoenenverliezen of -winsten te zien aankomen. 

 Onderhandelen
Bij een goede onderhandeling moet je balanceren tussen het behalen van een doel en het behoud van de relatie. 
Een goede voorbereiding, vakinhoudelijke kennis en de juiste vaardigheden zijn cruciaal. 

 Inspirerend Leiderschap 
Vergroot het leiderschap van jouw managers. Wil je dat de juiste besluiten genomen worden en de resultaten 
verbeteren? Creëer een samenwerkend team met een cultuur van verantwoordelijkheid. 

Populaire Incompany trainingen

Ga voor meer incompany trainingen naar AlexvanGroningen.nl

Tevreden partners
Onder andere deze organisaties vergroten hun kennis via incompany trainingen van Alex van Groningen:

Bekijk de cursus

Bekijk de training

https://alexvangroningen.nl/cursussen/training-financiele-analyse/?utm_source=brochure&utm_medium=download&utm_campaign=avg
https://alexvangroningen.nl/cursussen/opleiding-controller-in-een-week/?utm_source=brochure&utm_medium=download&utm_campaign=avg
https://alexvangroningen.nl/cursussen/opleiding-controller-in-een-week/?utm_source=brochure&utm_medium=download&utm_campaign=avg
https://alexvangroningen.nl/cursussen/training-onderhandelen/?utm_source=brochure&utm_medium=download&utm_campaign=avg
http://www.alexvangroningen.nl
https://alexvangroningen.nl/cursussen/cursus-financieel-management-voor-niet-financiele-managers/?utm_source=brochure&utm_medium=download&utm_campaign=avg
https://alexvangroningen.nl/cursus/inspirerend-leiderschap/?utm_source=brochure&utm_medium=download&utm_campaign=avg
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duizenden ondernemers ondersteund met kennis rondom ondernemerschap via programma's zoals Actief in Overnames (2000+), 
Financieel Management voor niet-financiële managers (3500+) en Onderhandelen (1500+). Door een diepgeworteld netwerk binnen 
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Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op dit programma. Lees de voorwaarden op AlexvanGroningen.nl.

Meld je aan via AlexvanGroningen.nl

Wil je vrijblijvend advies?
Kan ik je van dienst zijn met een toelichting of advies? 
Bel of mail gerust. Ik help je graag verder.

Mirjam Helsloot & Anneclaire Broerse
Coördinatoren Educatie

   +31 20 246 7125
!  educatie@alexvangroningen.nl

"Ze komen met oplossingen, die verder gaan dan de behoefte  
die we hadden aangegeven.”

Investering
De keuze voor een incompany levert naast vele praktische voordelen ook een een aantrekkelijke korting 
op. Afhankelijk van het aantal deelnemers kan de korting oplopen tot 50% ten opzichte van deelname aan 
een open training. In een vrijblijvende offerte ontvang je direct een precieze opgave van de investering. 
Incompany is vaak al een aantrekkelijk alternatief bij 5 of meer deelnemers.

https://alexvangroningen.nl/
http://AlexvanGroningen.nl
mailto:educatie@alexvangroningen.nl

