
 

Lang leve de Nieuwe Business Controller!  
 
Lang leve de Business Controller die het gelukt is om de neiging te onderdrukken om bij 
het adviseren van het management terug te grijpen naar het veilige middel van de 
handrem. Niet de Business Controller dus die blijft hangen in administraties en 
rapportages en zich fixeert op de redenen om vooral iets niet te doen. De nieuwe 
business controller handelt juist als wegwijzer en co-piloot; de navigator die de 
organisatie tussen de gevaren en valkuilen heen loodst, zonder haar doelstellingen uit 
het oog te verliezen. Business Control is topsport. 
 
Ere aan de Business Controller die het gelukt is om te ontsnappen aan de verlammende 
verleiding van het oude control die uw organisatie onherroepelijk op de platgetreden 
weg leidt naar middelmaat. Een buiging dus ook voor u, omdat u er bewust voor 
gekozen hebt om uw business te laten bijstaan met scenario’s van lef, positiviteit en 
groei. Omdat u begrijpt dat uw organisatie alleen hiermee met succes kan anticiperen op 
veranderende situaties en nieuwe kansen. 
 
Want wat uw organisatie nodig heeft is een Business Controller die adaptief is en zich 
opstelt als een business partner. Die bij alles wat hij of zij doet waarde wil toevoegen. 
Dat vergt fundamentele aanpassingen van de Business Controller. Niet op inhoud, maar 
op de mens erachter. De nieuwe Business Controller is, naast professional in hun vak, 
vooral bovengemiddeld ontwikkeld in persoonlijk leiderschap en ondernemendheid. 
 
Wij zijn Controlyse en wij zien het als onze opdracht in het leven om deze 
eigenschappen te herkennen, te ontwaken en verder te ontwikkelen bij alle Business 
Controllers die wij bemiddelen en trainen. Hierbij zijn wij gericht op het versterken van 
een ondernemende mindset en het gedrag en de werkwijzen die onlosmakelijk hieraan 
verbonden zijn. Dit alles met als ultiem doel dat de Business Controller aantoonbaar 
bijdraagt aan het behalen van uw organisatieresultaten.  
 
Dat doen wij precies zoals we zijn: Eigenwijs, no-nonsense, ontembaar en vol van leven!  
Want alleen zo verbreken wij de impasse die ons veld al decennia op zijn plaats houdt. 
Want onze Business Controllers zijn anders. Zij zijn getraind of geselecteerd door 
Controlyse. 
 
Zij zijn de Nieuwe Business Controllers. 
 


