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DRS. PETER WEMMENHOVE

De externe omgeving, aandeelhouders en overige
belanghebbenden stellen tegenwoordig andere eisen
aan de tijdigheid en de inhoud van de management-
informatie. Men wil niet alleen sneller kunnen
beschikken over de informatie, maar zich ook meer
richten op de werkelijke issues. Er is alle aanleiding 
de focus en inhoud van de huidige rapportages aan 
te passen aan de veranderende eisen.

Lessen leren van Cisco
E X T E R N E  V E R S L A G L E G G I N G

Drs. P. Wemmenhove RC., senior manager, World Class Finance ATOS KPMG Consulting
(peter.wemmenhove@atoskpmgconsulting.nl)

Virtual close:
regeren is vooruitzien

figuur 1

De evolutie van performance measurement

Tijd 1960’s 1970’s 1980’s 1990-1998 1999-2000

Belangrijkste focus Financial Financial Financial/ Financial/ Primary web metrics

managerial non financial

Belangrijke Accounting earnings Accounting earnings Unit costs Balanced scorecard Hits

ontwikkelingen Earnings per share Residual income Joined budgets Economic value added Pageviews

ROI ROI Operating profits ABC Unique visitors

NPV Cash flows Visits

Regeren is vooruitzien. Deze uitspraak lijkt steeds relevanter te
worden in de huidige turbulente omgeving. Een omgeving waar-
in het management continu inzicht moet hebben in relevante
ontwikkelingen in de markt en bij de concurrentie om adequaat
te kunnen reageren. Zij stuurt niet langer meer op informatie uit
het verleden maar eist stuurinformatie van vandaag. Continue
beschikbaarheid van juiste managementinformatie wordt meer
en meer kritisch voor succesvolle organisaties. Ook de externe

omgeving, aandeelhouders en overige belanghebbenden, zijn
andere eisen gaan stellen aan de tijdigheid en de inhoud van 
de informatie die zij van organisaties verwachten. Men wil de
informatie sneller hebben en meer gericht op de werkelijke
issues en waarden. Dat deze ontwikkeling niet uit de lucht 
komt vallen blijkt uit de volgende paragraaf.
In figuur 1 worden de ontwikkelingen op het gebied van rap-
portages geschetst.



In de praktijk is men pas geneigd het rapportageproces aan te
passen als:
• de winstgevendheid onder druk staat. Veel organisaties wor-

den momenteel geconfronteerd met plotselinge tegenvallers.
In ieder geval was het bestaande rapportagesysteem van deze
ondernemingen niet in staat deze tegenvallers te voorspellen.

• er veranderingen in de strategie worden gepland. Verande-
ringen in strategie of de koers leiden bijna automatisch tot
een aanpassing van het rapportageproces. Dit klinkt logisch
en aanpassing in het bestaande rapportageproces is dan ook
vanzelfsprekend.

• aandeelhouders hogere eisen stellen. Steeds vaker worden
organisaties geconfronteerd met aandeelhouders die bijvoor-
beeld naast kwartaal- ook maandrapportage eisen. Nog
ingrijpender wordt het als aandeelhouders of andere belang-
hebbenden zoals werknemers, vakbonden, overheid vragen
gaan stellen over de maatschappelijke verantwoordelijkheid
van de organisatie. Zo stelt Shell, maar bijvoorbeeld ook 
ING (ING in de samenleving) sinds enkele jaren aparte jaar-
rekeningen op), met uiteraard een separate goedkeurende
accountantsverklaring. 

• er nieuwe technologische mogelijkheden zijn. Dit lijkt een
typisch verkoopargument van ERP- of business intelligence-
leveranciers: ‘implementeer systeem X en er worden vanzelf
betere managementbeslissingen genomen’. Toch blijkt in de

praktijk dat door datawarehouses met intelligente front-end
tools gebruikers wel degelijk sneller, eenduidiger en volledi-
gere informatie krijgen. Het zal alleen nooit wetenschappelijk
aantoonbaar zijn.

• er sprake is van herontwerp van bedrijfsprocessen. Door
nieuwe bedrijfsprocessen, andere organisatiestructuren met
nieuwe taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden is
aanpassing van het rapportageproces logisch.

• er nieuwe concurrenten op de markt komen. Het blijkt in 
de praktijk dat onder invloed van nieuwe toetreders op de
markt, organisaties hun bestaande rapportageproces gaan
aanpassen. Voor die tijd bestond die noodzaak blijkbaar niet.
Vreemde ogen dwingen blijkbaar.

Knelpunten
De belangrijkste knelpunten zijn in te delen naar drie probleem-
gebieden:
• inhoud van managementrapportages;
• kwaliteit IT-infrastructuur;
• inrichting van processen rondom de informatievoorziening.
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Veel tijd tijdens management-meetings wordt verspild met het
praten over de juistheid van de cijfers, omdat iedere manager 
zijn eigen staatjes bijhoudt, en met Excel-bestanden werkt, die
veelal niet direct zijn gekoppeld aan een bronsysteem.
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Inhoud managementrapportages
Managers worden steeds veeleisender als het gaat om de inhoud
en de kwaliteit van de informatie. Helaas wordt in veel gevallen
niet aan hun wensen voldaan. Het management wordt vaak
overspoeld met meerdere op zichzelfstaande omvangrijke rap-
portages. Bovendien is de informatie vaak benedenmaats.
Rapportages blijken niet altijd aan te sluiten op de geformuleer-
de doelstellingen en kritische succesfactoren die juist door het
management moeten worden beheerst. 
Ook de betrouwbaarheid van de managementinformatie kan
worden verbeterd. Als bestaande informatie wordt geïntegreerd
kunnen activity based costing-informatie, budgetten, forecasts
en value based management-technieken elkaar complementeren.
De onderlinge definities zullen moeten aansluiten om een juist
beeld van de huidige én de verwachte prestaties te geven. 

Kwaliteit IT-infrastructuur 
De huidige IT-infrastructuur binnen veel organisaties wordt
gekarakteriseerd door een veelheid aan systemen die niet of
slechts beperkt met elkaar communiceren.
Permanent de juiste informatie beschikbaar stellen, stelt eisen
aan de IT-infrastructuur. De aanwezige administratieve syste-
men zijn meestal ingericht naar functionele gebieden zoals
financiën, P&O, verkoop en inkoop. Soms worden die functies
ondersteund door afzonderlijke systemen, terwijl juist onderlin-
ge uitwisseling van gegevens en aansluiting tussen de systemen
nodig is om optimaal gebruik te maken van de bestaande data.
Veel organisaties maken gebruik van geïntegreerde pakketten
zoals SAP, Baan, Oracle en Peoplesoft. Soms zijn deze voorzien
van rapportage-tools, maar ze kunnen vaak niet of nauwelijks
de gewenste managementinformatie leveren. Bovendien blijkt
dat een groot aantal ondernemingen de rapportages nog steeds
handmatig, of met behulp van spreadsheets maakt. 
De onderliggende processen zijn vaak onvoldoende efficiënt en
effectief ingericht: dezelfde gegevens worden op verschillende
plaatsen vastgelegd, duidelijke gegevensdefinities ontbreken en
er zijn veel handmatige verwerkingen nodig. Aan de belangrijk-
ste voorwaarden voor eenduidige rapportering wordt kortom
niet voldaan. Het gevolg is dan ook dat veel tijd in manage-
ment-meetings wordt verspild met het praten over de juistheid
van de cijfers, omdat iedere managers zijn eigen staatjes bij-
houdt, en met Excel-bestanden werkt, die veelal niet direct zijn
gekoppeld aan een bronsysteem. Dit terwijl de discussies eigen-
lijk zouden moeten gaan over de acties die op basis van de
cijfers moeten worden genomen.

Voor het verbeteren van de kwaliteit en frequentie van de mana-
gementrapportages is traditioneel een belangrijke rol weggelegd
voor de financiële functie. 

Veranderende rol financiële functie
De hierboven genoemde ontwikkelingen hebben grote invloed
op de rol en de activiteiten van de financiële functie. Het perio-
diek opleveren van financiële historische overzichten is niet
meer voldoende. De financiële functie van de toekomst zal zich
in toenemende mate moeten richten op het leveren van toege-
voegde waarde op strategisch niveau.
De focus van de financiële functie ligt van oudsher op finan-
cieel-administratieve processen zoals debiteuren, crediteuren en
consolidatie (1e kwadrant). Optimalisatie van de processen en
de ondersteunende IT-tools leidt tot vergroting van de efficiency,
maar nog niet tot toegevoegde waarde. Wanneer de financiële
functie in staat is informatie te leveren die aansluit op de
behoeftes van het management (3e kwadrant) en de externe
belanghebbenden (4e kwadrant) is sprake van toegevoegde
waarde. In de huidige dynamische omgeving betekent dit dat 
de financiële functie zich moet ontwikkelen van producent van
periodieke rapportages naar facilitator van continu relevante
managementinformatie. Voor de financiële functie betekent dit
een uitdaging. 
De financiële functie toont zijn toegevoegde waarde door tege-
moet te komen aan de wensen van interne klanten, het manage-
ment, en van externe belanghebbenden, zoals aandeelhouders
en overige vermogensverschaffers. Zij wensen actuele, beslis-
singsrelevante en klantspecifieke informatie. Dat kan door on
line en real time informatie beschikbaar te stellen én door een
administratie die continue up-to-date is.
Bij tal van bedrijven is veel geld, tijd en moeite geïnvesteerd 
in administratieve en ERP-systemen, maar het management
beschikt desondanks niet over de gewenste rapportages op het
gewenste tijdstip. Uit recent onderzoek blijkt dat er grote ver-
schillen bestaan tussen organisaties ten aanzien van de timing
en inhoud van interne verslaggeving. Uit onderzoek blijkt dat 
de ondernemingen daarom een steeds grotere nadruk leggen op
modellen voor interne managementinformatie, waarin focus en
uniformering van inhoud centraal staan.
Voor een belangrijk deel kan deze versnelling worden gereali-
seerd door integratie van systemen en/of optimalisatie van het
rapportage-/consolidatieproces (32 procent). Maar ook door
optimalisatie van het voortraject (zoals het inkoop- en het ver-
kooptraject, et cetera (29 procent) en door standaardisatie van

figuur 2

Financiële functie 
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het rapportageformaat (21 procent). Wij willen hieraan toevoe-
gen dat het management de opleverdatum expliciet als een indi-
cator voor de kwaliteit van de financiële functie beschouwt. 
Het blijkt dat in 37 procent van de gevallen het management 
de opleverdatum niet als een indicator beschouwt, terwijl bij
ongeveer 68 procent van dit totaal de opleverdatum een issue is.
Volgens figuur 2 zou de financiële functionaris die zich als busi-
ness partner wil profileren, zich eigenlijk moeten richten op die
zaken die een veel waarde toevoegen, die van strategische
invloed zijn en waarbij een hoge integratie van bedrijfsproces-
sen is gerealiseerd, in de matrix is dit het vak rechtsboven. Een
bedrijf als Cisco heeft haar financiële en control-functie zodanig
ingericht dat de business controller zich alleen op het vak rechts-
boven kan richten. De inhoud en activiteiten van de andere
vlakken zijn of ondergebracht in een shared service center, of
zijn ondergebracht en onderdeel van het primaire proces. In het
verkoopproces wordt bijvoorbeeld ook de kredietwaardigheid
getoetst en wordt aan debiteurenbeheer gedaan. Daar is dus
geen taak meer voor de afdeling financiën. Cisco heeft het con-
cept van virtual close als tool voor managementrapportages ten
behoeve van stuurinformatie eigenlijk uitgevonden en in de
markt gezet. 

Virtual close 
Virtual close is the continuous monitoring and analysis of
critical information necessary to effectively run the business’,
aldus Larry Carter CFO van Cisco. Op ieder moment de
beschikking kunnen hebben over de kritieke en juiste informatie
om de organisatie te sturen. Op het moment dat u het nodig
heeft, in de lay-out en mediumneutraal (PC, SMS, PDA,
Autoradio) en toegankelijk via een internettoegang. Bij virtual
close staat de optimalisatie van het proces van de totstandko-
ming van de in- en externe rapportages en de ondersteunende
consolidatie- en rapportage-tools centraal. Door de continue
beschikbaarheid van gegevens op basis van webtechnologie en
datawarehouses, verdwijnen de problemen rondom de maand-
afsluiting voor de ontsluiting van vitale informatie. In plaats dat
informatie naar het management wordt gepushed, is er sprake
van een pull-strategie. Informatie van een bepaalde werkmaat-
schappij kan op elk gewenst moment door het management via
het web worden opgehaald. 
Het was CFO Larry Gartner die bij het ontstaan van Cisco
heeft gezegd dat hij de stuurinformatie wilde op het moment dat

hij het nodig had en niet op het moment dat de afdeling finance
had geconsolideerd, geëlimineerd, boekjes had gemaakt en
daarna had verstuurd. Het moest totaal anders! 
Dankzij zijn vasthoudendheid en zijn machtspositie slaagde hij
hierin. Dat Cisco in dezelfde tijd ook nog ongeveer 60 overna-
mes pleegde en die ook allemaal binnen drie maanden integreer-
de, maakt zijn prestatie des te opmerkelijker. Virtual close is dus
eigenlijk een ‘onzichtbare’ closing. Er hoeft dus geen closing
worden uitgevoerd om toch betrouwbare, actuele management-
informatie te verstrekken. Gezien de beschikbaarheid van som-
mige informatie, op een uurbasis, is dat ook praktisch onmoge-
lijk. In figuur 3 worden de key financiële indicatoren van Cisco
weergegeven.

Virtual close is eigenlijk 
een ‘onzichtbare’ closing 

Voor alle duidelijkheid: er is dus geen sprake van een close, ook
geen fast close. Fast close is noodzakelijk om het proces van
verantwoordingsinformatie per maand, kwartaal of jaar te ver-
snellen. Het is logisch dat er verschillende bedrijven bij Cisco op
bezoek gingen om het product virtual close te bestellen. Jammer,
dat gaat helaas niet. Wel geeft men inzicht in de ervaringen die
inmiddels zijn opgedaan.

User interface
Voorbeeld van zo’n virtual close managementinformatie-user
interface is:
Op één scherm heeft de manager de beschikking over alle rele-
vante informatie. Indien nodig kan hij doorklikken van Group 
-> Divisie -> Business Group -> Business Unit of van World ->
Regio -> Land -> Locatie, om op die wijze de detailinformatie 
te bekijken. Daarnaast zijn er links naar andere sites en is er een
koppeling met de e-mail-functie om via één click een actie uit te
zetten. Overigens kan de lay-out van de grafieken worden
gepersonaliseerd. Uit onderzoek is gebleken dat meer cijfermati-
ge ingestelde mensen de voorkeur geven aan rijen en kolommen
(à la Excel), terwijl meer creatieve mensen een voorkeur hebben
voor meer expressieve uitingen. 

figuur 3

Financiële sleutelindicatoren

Per uur Dagelijks Wekelijks Maandelijks Per kwartaal

Order/-status √ √ √ √ √

Kortingen √ √ √ √ √

Productmarges √ √ √ √ √

Uitgaven √ √ √ √

Headcount √ √ √

Operationele uitgaven √ √ √

Opbrengst per medewerker √ √

Winst na belastingen √ √

Winstbijdrage business units √ √

Balans √ √

Marktaandeel √



Definiëren indicatoren
Sommige organisaties redeneren kort door de bocht: doe ons
ook dezelfde set indicatoren als Cisco en dan zijn wij ook in
staat om snel te sturen, goede beslissingen te nemen et cetera.
Dat werkt natuurlijk niet. Cisco bevindt zich in een fast moving
business, waarbij de winstgevenheid van producten na drie
maanden al gereduceerd is tot enkele procenten. Een bierbrou-
wer die zich in een traditionele retail business bevindt, dient op
andere indicatoren te sturen. Het op uurbasis kunnen beschik-
ken over verkoopcijfers lijkt daar overbodig en peperduur.
Kortom: afhankelijk van uw organisatie, uw ambities, de pro-
ductenmix, de managementcultuur en -stijl, moet er een op maat
gemaakte set van indicatoren worden vastgesteld (zie figuur 5).

Iedere definitie is goed, als
die maar door iedereen
wordt begrepen en gebruikt

Technische applicatie-architectuur
De technische applicatie-structuur van Cisco is voor een wereld-
wijd concern vrij simpel. De hele organisatie maakt gebruik van
Oracle als ERP-tool, de user interface is standaard MS et cetera.
Dit kan alleen worden gerealiseerd door een sterke nadruk op
standaardisatie: er is geen ruimte voor uitzonderingen. Binnen
sommige organisaties zijn wel vijf en soms zelfs vijftien verschil-
lende ERP-pakketten geïmplementeerd. Applicaties voor de im-
plementatie van virtual close of e-Performance kunnen de onder-
liggende gegevensbestanden koppelen en zo uitwisseling van
informatie mogelijk maken. De term e-Performance staat voor de
geïntegreerde manier van managen van de prestaties van de orga-
nisatie, waarbij webtechnologie wordt gebruikt om op rollen of
personen toegesneden stuurinformatie op elk gewenst moment
beschikbaar te stellen, gericht op continue resultaatverbetering.

Webtechnologie vormt daarbij een belangrijk onderdeel.
RePortals geven toegang tot relevante en interactieve manage-
mentinformatie. Een RePortal is een ERP-onafhankelijke appli-
catie die geïntegreerd kan worden met e-mail, bedrijfsnieuws en
externe internet resources (bijvoorbeeld koers van de concur-
rent, marktaandeel, et cetera). 

Tools en ambitieniveau
Op dit moment zijn er verschillende, veelal standaard-tools op
de markt. Afhankelijk van drie lijnen kan er gekozen worden
voor een stand-alone of meer geïntegreerde oplossing. 
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Tips 

In de zeven jaar dat Cisco bezig is om het concept van

virtual close verder te optimaliseren, is een aantal lessen

te leren die van belang zijn voor een succesvolle imple-

mentatie:

• De managementinformatie-portal moet geïntegreerd

zijn met de overall-strategie van het bedrijf. Indien in 

de gehele organisatie de nadruk wordt gelegd op sales,

is het van belang dat dit terugkomt als indicator. Het

gedrag moet in lijn zijn met de strategische doelstel-

lingen.

• Managementcultuur en stijl moeten nadrukkelijk bij 

de implementatie aan de orde komen. De ‘informatie-

democratie’ is voor sommige Nederlandse managers

soms erg bedreigend: zeker als collega’s of bazen op

ieder moment de cijfers kunnen inzien. 

• De ontwikkeling moet binnen redelijke termijn geïmple-

menteerd zijn, een termijn van drie tot zes maanden is

een aardige termijn voor een eerste proof of concept. 

Bij langere trajecten bestaat het gevaar dat het mana-

gement alweer andere prioriteiten heeft. 

• Er moet een systeem van review en feedback zijn. 

In het kader van planning en control moeten er voldoen-

de mogelijkheden zijn voor reflectie en bijsturing.

• Er moet een (comprehensive) vergelijkingsmogelijkheid

zijn tussen actuals, budgetten, forecasts, this year-last

year et cetera. Dit om de cijfers in het juiste perspectief

te kunnen plaatsen.

• Sleutelindicatoren moeten eenvoudig meetbaar zijn.

• De ‘sponsor’ en de ‘eigenaar’ van het systeem moeten

gezag hebben. Een invloedrijk persoon moet dit systeem

echt willen en op sommige momenten ook kunnen

afdwingen. De keuze voor een ERP-oplossing hoeft niet

democratisch genomen te worden.

• Het systeem moet simpel en snel te gebruiken zijn.

Hiervoor zou de zogenoemde ‘Amazon-proof’ kunnen

worden gebruikt. Als de manager in staat is een boek 

of cd te bestellen bij Amazon, dan moet hij of zij ook 

in staat zijn de managementinformatie te begrijpen en

eventueel door te klikken voor meer detailinformatie.

• Er moet sprake zijn van eenduidige datadefinities.

Definities als verkoop, omzet, kosten en overhead moe-

ten voor iedereen helder zijn. Ook hier is er weer weinig

plaats voor democratie. Iedere definitie is goed, als die

maar door iedereen wordt begrepen en gebruikt. 

figuur 4
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De kernelementen van een virtual close-aanpak zijn:
• Het project start met een scope waarin de maximaal aan te

bieden KPI’s worden vastgelegd. Vanzelfsprekend is hierbij al
een data-analyse uitgevoerd. Je kunt niet iets presenteren wat
niet wordt bijgehouden in een systeem. 

• Als de scope eenmaal is bepaald, kan het technische team
beginnen met het bouwen van het datamodel, Extractie-
Transformatie-Loading-schema’s en data warehouse design.

• In een ontwerpsessie met gebruikers wordt de definitieve lay-
out van het dashboard bepaald. Zij zijn straks de gebruikers
van het systeem en zij bepalen dus ook in hoge mate de look
and feel.

• Binnen een beperkt aantal maanden moet er al een werkende
oplossing zijn.

Check l ist

• Bent u tevreden over het moment dat u uw jaarcijfers

kunt publiceren? 

• Kunt u gedurende de maand al voorspellen of u een goed

maandresultaat gaat behalen, of moet u wachten tot u

de informatie krijgt van de afdeling Financiën?

• Bent u als manager XYZ tevreden met het moment dat u

inzicht hebt in uw prestaties?

• Kunt u overal op de wereld (via bijvoorbeeld een inter-

netcafé) toegang krijgen tot uw managementinformatie?

• U heeft waarschijnlijk het afgelopen of vorige jaren ook

een ERP-systeem geïmplementeerd. Bent u tevreden

over de rapportages die u krijgt?

• Is uw managementinformatie geïntegreerd met uw e-

mail, interne homepagina’s op internet et cetera?

• Kent u het begrip information overkill? Teveel manage-

mentinformatie die door de vorm of door de hoeveelheid

eigenlijk geen managementinformatie meer is?

• Kent uw managementinformatiesysteem een alert-func-

tie: u wordt pas geïnformeerd als er iets gebeurt dat

afwijkt van de norm?

• Is uw managementinformatiesysteem geïntegreerd met

uw management control-systeem?

Indien het antwoord op een van de bovenstaande vragen

ontkennend moet worden beantwoord zou een virtual

close-oplossing misschien voor u uitkomst bieden.

advertentie

–C

Momenteel zijn er
verschillende, veelal
standaard-tools op de markt


