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De financiële functie is de laatste tijd danig in beweging.
Dit betekent dat controllers over een uitgebreid arsenaal
van kennis en vaardigheden moeten beschikken om
toegevoegde waarde te kunnen blijven leveren aan de
organisatie en haar managers. In een serie van twee
artikelen wordt bekeken hoe financiële managers in
Nederland en België hiermee omgaan. In het eerste artikel
worden de resultaten van een onderzoek naar trends en
ontwikkelingen in de financiële functie van Nederlandse en
Belgische profit- en non-profitorganisaties beschreven. 
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Trends en ontwikkelingen
in de financiële functie (I)

ANDRÉ DE WAAL

De belangrijkste uitdaging de komende jaren voor de financiële
functie van een organisatie is om de business partner van het
management, en met name de algemeen directeur (CEO), te
worden. In deze hoedanigheid vervult de financiële manager een
meedenkende en adviserende rol ten aanzien van de bedrijfsvoe-
ring. Daartoe is het nodig de efficiëntie, effectiviteit en vaardig-
heden van de financiële functie te verhogen. Dit streven staat al
enige jaren bekend als het creëren van de financiële functie van
de toekomst. Het gaat hier om een structuur van de financiële
functie die meer toegevoegde waarde levert tegen minder
kosten. Volgens onderzoekers vragen world-class-organisaties in
de eenentwintigste eeuw steeds meer van hun financiële functio-
narissen. Met name uitstekende vaardigheden op het gebied van
financieel management en de toepassing van innovatieve metho-
den en technieken worden steeds belangrijker. Er vindt dan ook
een verschuiving plaats van de traditionele activiteiten van de
financiële functie, zoals transactieverwerking, rapporteren, en
meten en beheersen van risico’s, naar meer waardetoevoegende
activiteiten zoals business partnering, oftewel het fungeren als
een adviseur op vele gebieden (niet alleen op financieel vlak)
van het topmanagement (zie figuur 1).
Zoals figuur 1 laat zien, zal de tijd die de financiële functie

besteedt aan de traditionele activiteiten, zoals transactieverwer-
king, rapportering, prestatiemeting en risk control, door de toe-
nemende automatisering afnemen. Daarvoor in de plaats gaan
financiële managers meer tijd spenderen aan het analyseren van
data en het sparren met de lijnmanagers in de organisatie. 

figuur 1
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De werkelijkheid
De tendens van zoeken naar meer toegevoegde waarde van de
financiële functie is inmiddels een decennium aan de gang. Er
zijn in die tijd veel vernieuwingen geweest. Relatief jonge tech-
nieken zoals activity based costing, cost management-systemen,
shareholder value-analyses, value based management en de
balanced scorecard helpen de traditionele boekhouder tot part-
ner in business te maken. Daarnaast zorgt de voortschrijdende
informatie- en communicatietechnologie (ICT) ervoor dat de
financiële manager steeds meer gegevens in veel kortere tijd tot
managementinformatie kan verwerken. Uit onderzoek blijkt
echter dat veel organisaties van mening zijn dat hun financiële
functie het volledige potentieel nog niet heeft bereikt. De stap
naar meerwaarde blijkt in de praktijk lastiger dan gedacht.
Hiervoor zijn de volgende oorzaken te noemen:
– ICT-systemen die de laatste jaren veelvuldig zijn geïmplemen-

teerd, zoals enterprise resource planning (ERP)-systemen,
hebben maar beperkte mogelijkheden voor het genereren van
nieuwe prestatierapportages. Hierdoor kan de financiële func-
tie lijnmanagers onvoldoende voorzien van de door hen
gewenste informatie. Daarnaast zijn nog steeds veel ICT-
systemen niet geïntegreerd, zodat financiële managers en lijn-
managers met aparte budgetterings-, forecasting- en decision
support-systemen moeten werken en daar vaak met veel

moeite hun informatie uit moeten halen.
– Door toenemende complexiteit van de bedrijfvoering in

moderne organisaties worden financiële managers geacht ken-
nis te hebben van logistiek, supply chain management, ICT,
immateriële activa en verandermanagement. Deze kennis is
echter bij veel managers (nog) in onvoldoende mate aanwezig,
doordat opleidingsprogramma’s achterlopen, of er is de laat-
ste jaren onvoldoende geïnvesteerd in de training van de
financiële functie.

– De nieuwe rol van partner in business vraagt een verandering
van een passieve, controlerende en vingerwijzende functiona-
ris naar een actieve, vooruitkijkende en meedenkende mana-
ger. Deze slag is vaak moeilijk te maken en vergt tijd voor het
volgen van opleidingen en het aannemen van geschikte men-
sen. Hierbij moet vaak ook nog in teams worden gewerkt,
zowel binnen als buiten de organisatie (bijvoorbeeld bij alli-
anties), hetgeen ook om extra vaardigheden vraagt.

– In veel organisaties wordt de financiële functie door het lijn-
management (nog) steeds als kostenpost en niet als een

De nieuwe rol van de controller als ‘partner in business’ vraagt
een verandering van een passieve, controlerende en vinger-
wijzende functionaris naar een actieve, vooruitkijkende en
meedenkende manager.
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waardetoevoegende functie gezien. Dit maakt het moeilijk
voor financiële managers betrokken te raken bij belangrijke
initiatieven en beslissingen. 

– De financiële functie verwerkt nog steeds vooral routinemati-
ge transacties. Als gevolg van de recente boekhoudschandalen
moet de financiële manager nog meer tijd besteden aan dit
soort verwerkingen. Dit komt omdat een nog sterkere focus,
van zowel de organisatie als externe belanghebbenden, is ont-
staan op de snelle beschikbaarheid, accuraatheid en betrouw-
baarheid van de financiële gegevens en - rapportage.
Bovendien zorgt de dreiging van terrorisme ervoor dat bevei-
liging van gegevens ook steeds meer tijd en aandacht van de
financiële functie vraagt.

– De toenemende hoeveelheid informatie die bovendien steeds

sneller beschikbaar komt, zorgt voor in- en externe verande-
ring. Extern hebben klanten een grotere keuzevrijheid en kun-
nen ze die keuze op basis van betere informatie maken. Ook
zijn analisten beter geïnformeerd en kunnen ze daardoor een
grotere invloed op ‘het gevoel’ van de aandelenmarkt uitoefe-
nen. Daarbij geldt bovendien dat aandeelhouders,
‘opgezweept’ door de analisten, een steeds snellere return on
investment eisen. Intern worden managers van de organisatie
minder afhankelijk van de financiële functie doordat ze nu
zelf de gewenste informatie kunnen genereren.

– In het laatste decennium van de vorige eeuw ging sterke eco-
nomische groei gepaard met koortsachtige activiteit op het
gebied van fusies, (wereldwijde) overnames en herstructure-
ringen (op basis van nieuwe bedrijfsmodellen), terwijl tegelij-

figuur 2

Trends en ontwikkelingen binnen financiële functies van Nederlandse en Belgische organisaties
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figuur 3

Trends die verschillend worden gewaardeerd
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kertijd de wereldwijde concurrentie toenam. De financiële
functie moest in die periode op haar tenen lopen om deze ont-
wikkelingen bij te kunnen benen. Nu is er weliswaar sprake
van een economische vertraging, maar nog steeds is er sprake
van grote hectiek. Deze keer omdat organisaties hun strategie-
ën snel moeten aanpassen omdat ze lagere kostprijzen willen
bereiken en tegelijkertijd de kwaliteit van producten en dien-
sten blijvend willen verhogen. Ook hierop moet de financiële
functie anticiperen.

Samengevat zijn het turbulente tijden voor organisaties en hele-
maal voor de financiële functie. Daarbij verwacht het manage-
ment, en vooral de algemeen directeur, een steeds grotere rol
van financiële managers, de controller en de financieel directeur
(CFO) bij het helpen identificeren van mogelijkheden voor
kostenreductie en omzetverhoging. 
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De praktijk 
De financiële functie wordt geacht bij te dragen aan het door-
staan van het economische noodweer. De interessante vraag in
dit verband is dan ook: met welke middelen en technieken wil
en kan de financiële functie dit doen en in hoeverre zijn organi-
saties hiermee al bezig? 
Om een antwoord te krijgen op deze vraag is een kort onder-
zoek uitgevoerd onder financiële managers van Nederlandse en
Belgische profit en non-profitorganisaties. Daartoe werd na een
uitgebreide literatuurstudie een lijst samengesteld van de vijftien
meestgenoemde trends en ontwikkelingen in de financiële func-
tie. Deze diende als basis voor een vragenlijst die naar deelne-
mers van drie financiële seminars (in november 2002 georgani-
seerd door Controllers Instituut, Centrum voor Kennis
Communicatie en Finem) is gestuurd. In totaal werden 61 inge-
vulde lijsten van 460 deelnemers retour ontvangen, wat een res-
ponspercentage van 13 opleverde. De deelnemers werd
gevraagd per trend aan te geven in hoeverre ze deze belangrijk
vonden op een schaal van 0 (niet belangrijk) tot 3 (zeer belang-

figuur 4

Status van de ontwikkelingen binnen Nederlandse en
Belgische organisaties
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figuur 5

Verwachte tijdsbesteding van de financiële functie voor de
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rijk). Vervolgens werd de relatieve belangrijkheid van iedere
trend berekend, door voor iedere trend de toegekende punten
op te tellen en de som te delen door het maximaal aantal te
behalen punten (= aantal ingevulde vragenlijsten maal drie pun-
ten). Wanneer bijvoorbeeld een bepaalde trend in alle vragen-
lijsten als zeer belangrijk was aangegeven kreeg deze trend een
100 procent-score voor belangrijkheid. Het resultaat voor alle
trends is weergegeven in figuur 2.
Figuur 2 laat zien dat de financiële managers in het onderzoek
actiever willen inspelen op de veranderingen om hen heen, door
enerzijds meer vooruit te kijken (zodat ze voorbereid zijn op
wat komen gaat) en anderzijds ingezette verbeteracties daad-
werkelijk te implementeren en tot een goed einde te brengen.
Dit laatste is zeker geen overbodige luxe, omdat de meeste orga-
nisaties te veel willen doen in een te korte tijd. Een aantal ont-
wikkelingen die al langer gaande zijn, blijkt nog steeds van
groot belang te zijn: het implementeren van ICT-systemen, het
toevoegen van niet-financiële informatie aan de management-
rapportage en het uitvoeren van benchmark-onderzoeken. Er is
ook een aantal nieuwe trends in opkomst, zoals het efficiënter
maken van het budgetteringsproces, het ontwikkelen van strate-
gische vaardigheden bij financiële managers (waardoor ze bete-
re business partners voor lijnmanagement kunnen zijn) en een
grote focus op integriteit (ongetwijfeld ingegeven door de boek-
houdschandalen van de afgelopen tijd). 

De scores zijn voor de verschillende posities van de deelnemers
uitgesplitst. In figuur 3 zijn die trends opgenomen waarvoor de
meningen van CFO’s/financiële directeuren enerzijds en control-
lers, staf-medewerkers en andere functies (categorie ‘Overig’)
anderzijds, duidelijk van elkaar verschillen. 
CFO’s en financiële directeuren hechten duidelijk meer belang
aan het integriteitaspect, ongetwijfeld ingegeven door hun posi-
tie en de ontwikkeling (vooral in de Verenigde Staten) dat ze
persoonlijk moeten tekenen voor de cijfers van hun organisatie.
De grotere focus op omzetverhoging en het creëren van waarde
wordt mogelijk veroorzaakt door het verslechterende economi-
sche klimaat die voor een grote druk op de resultaten zorgt. Het
is interessant te zien dat de categorie ‘Overig’, waarschijnlijk
vanuit hun positie als informatieleveranciers van de organisatie,
vooral veel belang hecht aan het ‘beter bedienen van hun doel-
groep’ door op een effectievere manier betere informatie te ver-
schaffen. 
Op de vragenlijst hebben de deelnemers aangegeven in hoeverre
hun organisatie inspeelt op de genoemde trends en ontwikkelin-
gen. In figuur 4 zijn voor de negen belangrijkste trends uit
figuur 2 de resultaten gegeven.
Aan de belangrijkste trend ‘Meer vooruitkijken’ is relatief het
meeste gedaan door de introductie van rolling forecasts. De
meeste organisaties zijn nu bezig om hun implementatiecapa-
citeit en -vaardigheid te verbeteren, om ICT-systemen te imple-

menteren en om meer aandacht aan gedragsaspecten te geven.
Dat het bestaan van financiële managers hectisch kan zijn, blijkt
uit het grote aantal antwoorden op de vraag: ‘Waar denkt u de
komende twee jaar de meeste tijd aan te gaan/moeten besteden’.
Op deze vraag kwamen negentig verschillende antwoorden. Na
groepering blijkt dat men verwacht dat het verder verbeteren
van de efficiëntie van de financiële processen (waaronder het
budgetteringsproces) en het invoeren van ICT-systemen de
meeste tijd zal gaan kosten (zie figuur 5). 
Ten slotte zijn de vijftien ontwikkelingen uit figuur 2 ingedeeld
in vier categorieën en is van elke categorie de gemiddelde
‘belangrijkheidscore’ berekend (zie figuur 6):
– ICT: meer ICT, e-finance-functie ontwikkelen, enterprise

intelligence ontwikkelen.
– Inhoud: niet-financiële informatie toevoegen, waarde creëren,

focus op immateriële activa, benchmarken.
– Proces: meer vooruitkijken, efficiënter budgetteren, focus op

omzetverhoging, kostenreductie financiële afdeling.
– Gedrag: beter implementeren, strategische vaardigheden ont-

wikkelen, focus op integriteit, focus op gedragsaspecten.
Uit figuur 6 komt naar voren dat alle vier de categorieën
belangrijk zijn (alle scores liggen boven de 50 procent) en dat de
aandacht voor gedragsaspecten relatief het belangrijkste is. De
relatief lage score voor ICT wordt mogelijk veroorzaakt door-
dat recente ontwikkelingen als e-finance en enterprise intelligen-
ce, die vooral in de Amerikaanse literatuur veel aandacht krij-
gen, in Nederland en België nog relatief onbekend zijn. 

�� Voor verdere verdieping kunt u de artikelen in de
KluwerFinanceBase op internet raadplegen:
www.kluwerfinancieelmanagement.nl. Dr. A.A. de Waal MBA
is onder meer auteur van Quest for Balance, the human element
in performance management systems (John Wiley & Sons,
ISBN 0-471-20571-0), Minder is meer, competitief voordeel
door beyond budgeting (Holland Business Publications, ISBN
90-74885-25-X), Lexicon Prestatiemanagement, ruim
tweehonderd begrippen met betrekking tot prestatie-meting en
prestatiemanagement (Kluwer, ISBN 90 14 08998 8) en
Management Rages, 35 managementconcepten ontrafeld (met
Henk Bulthuis, Kluwer, ISBN: 90 13 00037 1). 

In het tweede artikel ‘Trends en ontwikkelingen in de financiële
functie’ wordt beschreven hoe organisaties inspelen op deze
trends en ontwikkelingen. De artikelen vormen de basis voor
een dit voorjaar te publiceren boekje. 

figuur 6

Vier categorieën en hun gemiddelde scores 
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