A lterim Personal
Development

Blijf in
vorm!

Carrière maken in finance. Een traject dat niet alleen aandacht
vraagt voor vakinhoudelijke kennis maar waarin ook een beroep
wordt gedaan op vaardigheden zoals leidinggeven, effectief
overleggen of conflictbeheersing. Competenties die wellicht
niet allemaal aanwezig zijn maar die naar behoefte ontwikkeld
kunnen worden met een coach van Alterim!

De coach voor financials die
stappen (willen) zetten!
Alterim Personal Development

Wanneer kies je voor

Alterim Personal Development is dé manier om

Alterim Personal Development?

functioneren, dat van jezelf of van je medewerkers,

Alterim Personal Development maakt inzichtelijk welke

objectief te bekijken en te verbeteren. Een investering in

competenties aandacht behoeven en reikt daar waar nodig

mensen die zich uitbetaalt in beter functioneren en

handvatten aan om individuele groei te bevorderen. Geen

bijdraagt aan het succes van een organisatie.

standaardprocedures maar een op maat gesneden aanpak

De coaches die via Alterim ingezet worden op deze

zodat de financial zich gehoord voelt en er op vertrouwt dat

trajecten zijn gecertificeerd NLP master en vormen een

zijn talenten nog beter tot hun recht gaan komen.

perfecte combinatie met de ervaren consultants van
Alterim die een achtergrond in Finance & Control hebben.

Een goed moment om met een coach aan de slag te gaan

Door deze samenwerking ontstaat een praktisch en

is bijvoorbeeld het doorstromen naar een andere

nuchter trainingsprogramma dat financials op het

(leidinggevende) functie, het krijgen van een nieuw

werk in vorm houdt.

takenpakket of tegenvallende werkprestaties.
Daarnaast is het een ideaal traject voor financials die het
idee hebben dat niet al hun talenten tot hun recht komen
en daar mee aan de slag willen.

gevolgd door 5 coaching sessies. Tijdens deze
bijeenkomsten gaat de financial heel praktisch aan de slag
met zijn/haar competenties en de positie binnen de
huidige werkkring. Tot slot is er een eindgesprek met de
leidinggevende, de coach op het werk en de Alterim coach.
Een dergelijk traject geeft de deelnemer inzichten en
tools om met vernieuwde energie aan de slag te gaan.
Met recht een training ‘on the job’!

Win-win situatie
Haast overbodig om te melden dat Alterim Personal
Development zowel werkgever als werknemer tevreden
stemt. Het optimaal functioneren van werknemers draagt
bij aan het succes van organisaties; wie met plezier werkt,
levert betere prestaties. Een win-win situatie!

Train het leiderschap

Actie

Niet iedereen is een geboren leider maar er zijn wel tools

Personal Development via Alterim is een prima keuze

om het te worden. De financial die de ambitie heeft leiding

voor wie wil werken aan zijn functioneren als financial,

te gaan geven of vindt dat zijn leidinggevende capaciteiten

maar ook voor werkgevers en leidinggevenden die hun

nog verbeterd kunnen worden is bij Alterim op het juiste

financials de kans willen bieden alles uit hun carrière te

adres. Een intakegesprek en een MPA Mindsonar test

halen. Alterim Personal Development hanteert een

(vergelijking met de “the best of the rest”) gevolgd door

praktische, no nonsense aanpak.

2 coaching sessies geven inzicht in de competenties als
leidinggevende en eventueel een rol in een team.

Neem voor meer informatie contact op met
Piet-Jan Boringa van Alterim.

Train het functioneren
Ook voor verbeteringen van bepaalde aspecten in functioneren van Financials is Alterim Personal Development een
uitkomst. Een dergelijk traject zou er als volgt uit kunnen
zien: een intakegesprek met een Alterim coach, een
nulmeting met de leidinggevende en de coach op het werk,

Alterim Personal Development is een initiatief van
Alterim: ambitieuze, gedreven experts op het gebied
van de instroom, doorstoom en uitstroom van
financieel talent, gekoppeld aan verregaande kennis
in coaching en menselijk functioneren.

Piet-Jan Boringa
Telefoon 033 450 7160
E-mail: pjboringa@alterim.nl
www.alterim.nl
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