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De financiële functie is de
laatste tijd danig in
beweging. Controllers
moeten over een uitgebreid
arsenaal van kennis en
vaardigheden 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.
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Op basis van praktijkonderzoek onder financiële managers van
Nederlandse en Belgische profit en non-profitorganisaties
(Tijdschrift Controlling, januari/februari, 2003, p. 24 e.v.) werd
een rangschikking van de relatieve belangrijkheid van vijftien
trends en ontwikkelingen gemaakt. Deze ontwikkelingen zijn
als volgt te rangschikken in vier categorieën:
– Informatie- en communicatietechnologie (ICT): meer ICT, e-

finance-functie ontwikkelen, enterprise intelligence ontwikke-
len.

– Inhoud van het managementinformatiesysteem: niet-financiële
informatie toevoegen, waarde creëren, focus op immateriële
activa, benchmarken.

– Planningsprocessen: meer vooruitkijken, efficiënter budgetteren,
focus op omzetverhoging, kostenreductie financiële afdeling.

– Gedrag: beter implementeren, strategische vaardigheden ont-
wikkelen, focus op integriteit, focus op gedragsaspecten.

In dit artikel wordt per categorie kort beschreven aan welke
zaken organisaties nu werken om in te spelen op de trends en
ontwikkelingen in de financiële functie.

ICT
ICT-systemen behoren tot de belangrijkste hulpmiddelen die de
financiële functie heeft. De keuze en inrichting van de ICT-infra-
structuur kunnen het financiële controlesysteem maken of bre-
ken. Veel van de traditionele taken van de financiële functie zijn
of worden overgenomen door ICT-systemen. Daarnaast is een
effectieve administratieve organisatie (AO) zonder ICT-onder-
steuning niet meer mogelijk en is een goede informatievoorzie-
ning sterk afhankelijk van de gegevens die in de ICT-systemen
aanwezig zijn. Doordat nu vooral de transactieverwerking
wordt gedaan door ICT-systemen krijgt het control-aspect van
de financiële functie meer nadruk. De financiële manager blijft
weliswaar de eigenaar van het transactionele proces, maar richt
zich nu toch vooral op het zekerstellen dat ICT zo optimaal
mogelijk wordt ingezet en op het standaardiseren van de soft-
en hardware die binnen de organisatie wordt gebruikt.
Daarnaast heeft de financiële functie te maken met de volgende

ICT-gerelateerde ontwikkelingen:
– Maximaliseren van de ERP-implementaties. Eventuele legacy

systems, ICT-systemen die in het verleden geïmplementeerd
zijn (al dan niet specifiek gebouwd voor de organisatie) en die
niet of slechts gedeeltelijk zijn geïntegreerd, worden in toene-
mende mate vervangen door een geïntegreerd enterprise
resource planning-systeem. Dit brengt standaardisatie van
gegevens met zich mee, waardoor een geïntegreerde gegevens-
voorziening mogelijk is. Doordat ERP-systemen echter oor-
spronkelijk gebouwd zijn om het vastleggen van de procesge-
gevens te vereenvoudigen, hebben ze een bepaalde specifieke
structuur voor gegevensopslag. Deze structuur is echter niet

bijzonder geschikt voor het snel en dynamisch genereren van
prestatie-informatie vanuit de reeds vastgelegde gegevens. Dit
betekent dat rapportageprocessen in een ERP-systeem onder-
belicht blijven. De financiële functie richt zich daarom in toe-
nemende mate op het efficiënt ontsluiten van de gegevens die
‘opgesloten’ zitten in de ERP-systemen en het combineren van
deze gegevens met die uit andere systemen, zoals het perso-
neelssysteem en externe systemen (marktgegevens, klanttevre-
denheidsgegevens). Hierdoor kan ook het management maxi-
maal profijt trekken van de nieuwe geïntegreerde systemen.

– Toename van web-based en web-enabled processen. Relatief
simpele accounting-processen worden steeds vaker verwerkt
door ICT-systemen. Deze systemen zijn web-based en web-
enabled, hetgeen wil zeggen dat ze via het internet benader-
baar zijn en dat de transacties via het web worden verwerkt.
Deze zogenoemde e-finance-functie zal vooral de facturerings-
en betalingprocessen, treasury en het kasmanagementproces
afhandelen. De voordelen zijn accuratere data (doordat er
minder interfaces zijn), lagere doorlooptijden, lagere kosten
per transactie en minder menselijke handelingen.

– Toenemend belang van e-control. E-control is de sturing en
control van de invloeden van internet op de bedrijfsvoering.
Door de groei van e-business en e-commerce wordt het bewa-
ken van digitale activa (zoals de data in ICT-systemen) steeds
belangrijker. Financiële managers moeten de websystemen en
webfunctionaliteiten die hun organisatie toepast zeer goed
kennen, om zodoende de integriteit en veiligheid van de inter-
ne computersystemen zeker te stellen (bijvoorbeeld tegen
ongeautoriseerde toegang).

– Invoering van XML, XBRL en portals. De zogenoemde
extensible markup language (XML) is hard op weg de stan-
daardtaal te worden waarmee informatie tussen verschillende
informatiesystemen kan worden uitgewisseld en geïnterpre-
teerd. Voorbeelden van op XML-gebaseerde e-business-talen
zijn extensible business report language (XBRL) voor financi-
ële rapportage en extensible query language (XQL) voor het
extraheren van XML-informatie uit databases. Met behulp
van XML wordt het ook steeds gemakkelijker managers toe-
gang te verschaffen tot een brede selectie aan informatiebron-
nen via één ingang, de zogenoemde enterprise information
portal. Financiële en niet-financiële managementinformatie
wordt beschikbaar gesteld via het intranet. Een standaard-
webbrowser verleent toegang tot managementinformatie op
elk organisatieniveau, via een gestandaardiseerde homepage
die elke divisie en BU tot zijn beschikking heeft. Deze home-
page bevat informatie zoals de balanced scorecard, financiële
(stoplichten)rapportage, prognoses, analyses, actierapportage
en strategische plannen. Er kunnen hyperlinks worden toege-
voegd aan de homepages, zodat de manager via deze links
naar pagina’s kan worden geleid, op het intranet en internet,
waar zich additionele, relevante informatie bevindt. Deze
manier van management wordt ook wel management by 
surfing around genoemd.

– Belang ICT-kennis neemt toe. De ontwikkelingen op ICT-
gebied vereisen bij de financiële functie een bepaalde kennis
over ICT en de bijbehorende mogelijkheden en onmogelijkhe-
den. Daarnaast moeten financiële managers in staat zijn te
kunnen praten met informatiemanagers (CIO’s) en IT-techni-
ci, wat rudimentaire kennis vraagt van computertaal, databa-
setechnologie en analytische software. Hierdoor kunnen ze
het technische jargon vertalen voor de rest van de organisatie.

ICT-infrastructuur kan
financiële controlesysteem
maken of breken 



saties vinden niet-strategische activiteiten, zoals salarisverwer-
king, belastingen en interne audits, helemaal niet meer plaats
en zijn deze uitbesteed aan externe gespecialiseerde partijen.
Het voordeel van zowel SSC als outsourcing is dat de organi-
satie zich in toenemende mate bezig kan houden met de kern-
competenties. Bovendien is er sprake is van kostenreducties
en wordt het eenvoudiger verbeteringen te introduceren.

– planningsprocessen. Uit steeds meer onderzoeken blijkt dat de
traditionele planningsprocessen (strategie, budgettering en
prognoses maken) te duur zijn, te lang duren en de resultaten
ervan snel achterhaald zijn, waardoor ze te weinig toegevoegde
waarde hebben. De financiële functie richt zich daarom steeds
meer op het efficiënter en effectiever maken van deze processen
door er alternatieven voor te ontwikkelen. Deze alternatieven
variëren van het alleen plannen op hoofdlijnen (alleen op de
kritische succesfactoren van de organisatie) tot het zogenoem-
de beyond-budgeting-model. Dit laatste alternatief streeft naar
verbetering door implementatie van een flexibele organisatie-
structuur en een adaptief prestatiemanagementproces. Hierbij
speelt het budgetteringsproces een beperktere rol dan voorheen
en wordt het geleidelijk vervangen door een set van geïnte-
greerde managementtechnieken zoals de balanced scorecard,
voortschrijdende prognoses (rolling forecasts), dynamische
normen, cultuurverandering en empowerment. Bij alle alterna-
tieven wordt nadrukkelijk gekeken naar een betere ondersteu-
ning door specifieke, geïntegreerde ICT-planningsystemen die
benaderbaar zijn via het web.

– afsluiting- en rapportageprocessen. Organisaties gaan steeds
vaker over tot een virtual close. Door de toepassing van ICT
en efficiëntere procedures hebben ze de mogelijkheid om op
elk moment de boeken snel af te sluiten. Daardoor komt ook
de managementrapportage sneller ter beschikking, soms al op
real-time-basis. Hierdoor kunnen managers direct reageren
op problemen en sneller ingrijpen. Daarnaast kan de externe
wereld voortdurend van actuele informatie worden voorzien.
De financiële functie zal zich minder gaan bezighouden met
het genereren van de informatie en meer met het binnen en
buiten de organisatie distribueren van gegevens die nodig zijn
om te kunnen beslissen en te handelen. Daarbij wordt steeds
meer creativiteit van financiële managers gevraagd om de
informatie op een gebruikersvriendelijke en begrijpelijke
manier te presenteren aan de gebruikers.

Gedrag 
Ondanks het toenemende belang van functionele en technische
vaardigheden, worden zogenoemde ‘zachte’ vaardigheden steeds
belangrijker voor de financiële manager om effectief te kunnen
werken in de moderne organisatie. Voorbeelden van gedragsfac-
toren en vaardigheden die door de financiële functie moeten
worden ontwikkeld en onderhouden, zijn:
– Extern: transparantie en integriteit. Financiële managers wor-

den veel nauwlettender in de gaten gehouden door de buiten-
wereld dan vroeger het geval was. Daardoor worden

Daarnaast moeten ze ook kennis hebben over internet engi-
neering en application service providers (ASP).

Inhoud managementinformatiesysteem
Prestatiemanagement krijgt tegenwoordig steeds meer aandacht,
zowel in de wetenschappelijke wereld als in de praktijk.
Effectief prestatiemanagement is sterk afhankelijk van de
inhoud van de door de financiële functie opgeleverde prestatie-
informatie. Zonder enige twijfel is de balanced scorecard (BSC)
het belangrijkste verbeteringsconcept op dit gebied en naar ver-
wachting zal dit concept een standaardonderdeel van de rappor-
tagestructuur van iedere organisatie worden. 

Als onderdeel van de balanced scorecard zullen niet-financiële
kritische succesfactoren en prestatie-indicatoren een voorname
rol gaan spelen bij het voorspellen van de toekomstige resulta-
ten en winstgevendheid van de organisatie. De financiële functie
zal hierbij steeds meer tijd moeten gaan besteden aan het analy-
seren van de eigen resultaten en het helpen van managers bij het
analyseren van hun resultaten. Financiële managers gaan vooral
op zoek naar ‘het verhaal achter de cijfers’: Waarom zijn de
resultaten zoals ze zijn en hoe kunnen deze worden verbeterd?
Daarbij moeten ze in staat zijn informatie uit verschillende
gebieden en functies van de organisatie met elkaar in relatie te
kunnen brengen om zodoende een kwalitatief betere analyse te
krijgen. De afwijkende resultaten en de analyse daarvan wordt
vervolgens onder de aandacht van lijnmanagement gebracht
door het gebruiken van exceptierapportage. De toekomstige
consequenties van de afwijkende resultaten worden getoond
met behulp van voortschrijdende prognoses (rolling forecasts),
waarin de verwachte resultaten van de organisatie voor de
komende vijf tot zes kwartalen worden berekend.

Planningsprocessen
Zoals uit het onderzoek bleek, zal de financiële functie in de
komende jaren nog steeds veel tijd besteden aan het efficiënter
maken van de financiële processen. De ontwikkelingen hebben
met name betrekking op de:
– transactionele processen. De transactieverwerking vindt in

toenemende mate niet meer lokaal plaats maar in shared ser-
vice centers (SSC), of bij een externe partij (outsourcing).
Deze ontwikkeling is het laatste decennium op gang gekomen
voor de financiële functie, waar binnen een SSC de facture-
rings- en betalingprocessen, kasmanagement, vaste activa-
management en salarisverwerking worden afgehandeld. Bij
sommige organisaties vindt inmiddels de totale financiële
transactieverwerking plaats binnen een SSC, inclusief de
managementrapportage. De treasury-functie kan in een SSC
plaatsvinden, dat gedeeld wordt met de bank van de organi-
satie. Het SSC komt nu ook snel in beeld voor functies als
customer service, ICT en human resources. Bij andere organi-
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BSC wordt
standaardonderdeel
rapportagestructuur

Managers zoeken naar
verhaal achter de cijfers



Toekomst 
De rol van de financiële functie beweegt zich van een passieve
hoeder en bewaker van prestatie-informatie naar die van actieve
richtingaangever en aanjager van de organisatie (zie figuur 1).
De financiële manager wordt steeds minder een boekhouder en
technicus en steeds meer een intermediair tussen de financiële
functie en lijnmanagement, waarbij hij of zij een steeds centrale-
re rol inneemt binnen de organisatie. De financiële manager zal,
ondersteund door nieuwe en verder ontwikkelde technieken en
systemen, de strategische partner van de algemeen directeur
worden. Op den duur zal de financiële manager zelfs de rol van
chief performance officer (CPO) krijgen: de persoon die de
organisatie in staat stelt optimale prestaties te leveren.

Deel I en II van het artikel Trends in de financiële functie vor-
men de basis voor een dit jaar te publiceren boekje in de reeks
Controlling in de Praktijk.

�� 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 7488 525 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 1300 037 1). De Waal is te
bereiken via www.andredewaal.nl.

betrouwbaarheid, accuraatheid, transparantie en gedetail-
leerdheid van de verschafte informatie cruciaal om het ver-
trouwen van die buitenwereld te verkrijgen en te behouden.
Ethische standaarden en business-principes worden steeds
belangrijker voor een integere uitstraling en de financiële
functie krijgt een vooraanstaande rol in het bewaken daar-
van: de financiële manager wordt een zogenoemde complian-
ce officer.

– Intern: bewaken en uitdagen. De rol van compliance officer
brengt met zich mee dat de financiële manager het interne
geweten van de organisatie is, die ervoor zorgt dat iedereen
op de juiste manier handelt, dat opgeleverde informatie cor-
rect is en dat er sprake is van transparantie in het zakendoen.
De financiële manager moet mensen erop wijzen wanneer ze
zaken verkeerd doen, managementteamleden aanspreken op
hun gedrag en ingrijpen wanneer bepaalde voorstellen of
acties van managers de integriteit en reputatie van de organi-
satie in gevaar brengen.

– Persoonlijk: soft skills. Omdat de financiële functie zich door
de hele organisatie heen beweegt en met iedereen moet kun-
nen omgaan, van de algemeen directeur tot medewerkers op
de werkvloer, zijn communicatieve vaardigheden (zowel
schriftelijke als verbale) uiterst belangrijk. Deze dienen actief
ontwikkeld te worden, bijvoorbeeld met behulp van trai-
ningsprogramma’s. Financiële managers moeten in staat zijn
complexe financiële zaken in begrijpelijke termen uit te kun-
nen leggen en daarbij bondige en concrete verbeteringsvoor-
stellen te doen. Hierbij spelen vaardigheden als overtuigen,
onderhandelen, motiveren, coachen en diplomatiek gedrag
een cruciale rol. Financiële managers moeten flexibel zijn om
snel op veranderende omstandigheden in te kunnen spelen en
de organisatie te helpen om te gaan met die veranderingen.
Daarbij wordt een proactieve houding van hen verlangd: niet
wachten op problemen maar deze zo mogelijk voorkomen.

– Houding: actiegerichtheid en leiderschap. De meeste organi-
saties willen te veel doen in een te korte tijd. De financiële
manager zal zich in toenemende mate richten op het snel en
effectief implementeren van een gelimiteerd aantal actieplan-
nen. Daartoe zal hij aan de hele organisatie (en dus niet alleen
aan de financiële functie) duidelijk moeten maken waarom
bepaalde acties nodig zijn en wat deze moeten bereiken. Ook
moet hij zich actief inzetten om de medewerking en betrok-
kenheid van mensen te verkrijgen, hen te belonen vanwege
bereikte resultaten en toe te zien op de juiste actiegerichte
waarden en gedragingen. Financiële managers moeten inzicht
hebben in alle gebieden en functies van de organisatie, om op
de wensen en eisen van de business te kunnen anticiperen en
daaraan te kunnen voldoen. Door het opbouwen van gedegen
operationele kennis (zoals marketing en logistiek), naast het
op peil houden van de financiële kennis, kan de financiële
manager een leiderschapsrol innemen en zo de business part-
ner van de algemeen directeur worden. 
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Financiële manager wordt
compliance officer

figuur 1

De toekomst van de financiële functie
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