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Wat zijn de financiële 
verbeterpunten in jouw organisatie?

Cijfers liegen niet, maar kunnen vrij eenvoudig 
de waarheid verhullen. De financiële functie 
gaat dan ook pas goed werken als je ook naar 
andere afdelingen en informatie kijkt. De finance 
professionals van Finext snappen dit en zijn 
gepokt en gemazeld in het financiële werkveld. 
Maar waar begin je met het verbeteren van de 
financiële functie? Middels deze whitepaper 
helpen we je op weg. Veel lees plezier.

finext.nl

https://www.finext.nl/
mailto:stefan.reijgersberg@finext.nl
https://nl.linkedin.com/in/stefanreijgersberg


HOE EEN KETENAANPAK DE 
NIEUWE NORM IS BINNEN EEN 
TOEKOMSTBESTENDIGE FINANCE FUNCTIE

Méér toegevoegde waarde creëren vanuit 
de finance afdeling. Dat is dé uitdaging waar 
de financiële functie de komende jaren voor 
staat. Maar waar begin je? Om de bijdrage 
vanuit finance te optimaliseren, moet je je 
blikveld verruimen en complexe problemen 
bij de bron aanpakken. Een silo-overstijgende 
ketenaanpak is onontbeerlijk voor een 
toekomstbestendige finance functie. Alleen 
dan kun je structurele stappen zetten. 

Cijfers kloppen niet, de maandafsluiting 
duurt te lang of het planningsproces loopt te 
stroef. Of je merkt dat finance niet of te laat 
wordt betrokken in de besluitvorming rondom 
innovatie. Herkenbaar? Voor de meeste 
financials wel. En als CFO wil je dit soort 
problemen natuurlijk graag oplossen. Maar zijn 
het losstaande issues of symptomen van een 
silo-overstijgend probleem? In de praktijk zien 
we vaak dat de diepere oorzaak – en dus ook 
de oplossing - in de keten ligt. 

Als financieel verantwoordelijke is het 
toepassen van een ketenaanpak dan ook 
onontbeerlijk voor een soepele en effectieve 
finance functie. Organisaties die nog 
geen ketenaanpak hanteren zijn minder 
oplossingsgericht, minder wendbaar en 
daarmee minder toekomstbestendig. Nu is de 
tijd om hier stappen in te zetten. 

Waar wil jij 
over 5 jaar

staan?

Steven van Soest
Finance & Control expert
steven.van.soest@finext.nl
+31 6 2409 5094

mailto:steven.van.soest@finext.nl
https://nl.linkedin.com/pub/steven-benjamin-van-soest/42/1b1/928
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Finance vormt het middelpunt 
van de organisatie; zij heeft de 
verbindingen met BI, Operatie, IT 
en andere stafafdelingen. En hoe 
sneller de organisatie in beweging 
is, hoe belangrijker het is dat al 
deze verbindingen blijven kloppen. 
Zeker met de steeds sneller 
veranderende wereld om ons heen 
zijn de verbindingen binnen je 
organisatie cruciaal én continu in 
beweging. 

Of het nu gaat om veranderingen door 
ambitieuze groei, een overname door een 
Private Equity-partij of de implementatie van 
bijvoorbeeld nieuwe IFRS-regelgeving, finance 
moet ervoor zorgen dat zij continu op de meest 
efficiënte en effectieve manier de organisatie 
faciliteert. Met een silo-overstijgende 
veranderaanpak bereik je structurele 
oplossingen voor de hele organisatie. En omdat 
finance alles ziet, moet de financial hier een 
voortrekkersrol in spelen. 

WAAROM FINANCE 
HET VOORTOUW IN DE 
KETENAANPAK MOET NEMEN

1

Ruimte voor 
verhalen uit de 

praktijk

Nieuwe regelgeving zoals IFRS raakt veel 
processen binnen je organisatie. Dat vraagt om 
een doordachte ketenaanpak. En zo’n aanpak 
biedt meteen mooie kansen om structurele 
verbeteringen door te voeren. Zo ook bij Tele2. 

“Eigenlijk is het invoeren van nieuwe 
regelgeving vooral een ketenproject. Natuurlijk 
is kennis van de inhoud onontbeerlijk, maar 
het ketengerichte veranderaspect zorgt ervoor 
dat het een succesvolle implementatie wordt,” 
stelt Jeroen van den Broek.

Deze aanpak levert Tele2 veel op. Zo is de 
organisatie op tijd klaar voor IFRS 15. Maar 
er zijn meer positieve resultaten: verbeterde 
processen, hogere datakwaliteit en meer 
standaardisatie. Ook is de interne kennisdeling 
vergroot en de samenwerking tussen de 
afdeling verbeterd. 

“Het is zonde om grote veranderingen, zoals 
nieuwe regelgeving of een fusie, niet te 
benutten voor structurele verbeteringen. Door 
zo’n verandering vanuit een ketenaanpak te 
realiseren, kun je grote slagen slaan,” stelt 
Jeroen.

VERDER LEZEN?

Lees hier het hele artikel over structurele 
verbeteringen bij Tele2. 

WAT DE KETENAANPAK TELE2 
OPLEVERT RONDOM IFRS

https://www.finext.nl/van-ifrs-naar-structurele-verbeteringen-met-veranderaanpak/
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In de praktijk zien we te vaak dat change management beperkt blijft tot één 
afdeling. Zonde! Bij een ketengerichte aanpak ga je terug in de keten om 
vraagstukken bij de bron op te pakken. Daarbij kijk je niet zozeer naar de 
functionele afdelingen, maar duik je van A tot Z in de processen. Om dat goed 
te kunnen doen, kijk je over de silo’s in de organisatie heen. 

Vaak weet je vooraf niet waar in de keten de 
oorzaak ligt. Ook is vaak vooraf niet duidelijk 
of de oplossing ligt op het gebied van de 
processen, de systemen of de mensen. Of een 
combinatie hiervan. Een silo-overstijgende 
ketenaanpak vraagt dan ook om een flexibele 
aanpak en kennis van veel aspecten binnen 
een organisatie. 

WAT IS EEN 
SILO-OVERSTIJGENDE 
KETENAANPAK?

2

Weet jij waar de 
oorzaak van het 
probleem ligt?
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Er zijn een aantal redenen waarom je met een ketenaanpak de toegevoegde 
waarde van finance binnen de organisatie kunt verhogen.

WAAROM EEN KETENAANPAK 
DE TOEGEVOEGDE WAARDE 
VAN FINANCE VERHOOGT

3

Relationele verbanden tussen de 
bedrijfsprocessen en het financiële resultaat 
geven betere stuurinformatie

1

Finance is de aangewezen afdeling om als 
regisseur de regie over de keten op zich te 
nemen2

De expertise van finance, met inzicht in de 
drivers en informatiestromen, wordt zichtbaar3

HOE VERHOOG JE DE TOEGEVOEGDE WAARDE VAN FINANCE?
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Een ketenbrede aanpak zorgt ervoor dat er in 
hogere mate een relationeel verband ontstaat 
tussen de bedrijfsprocessen en het financiële 
resultaat van een organisatie. Hierdoor 
wordt het resultaat beter beïnvloedbaar en 
stijgt de toegevoegde waarde van financiële 
afdelingen. De financiën veranderen dan 
namelijk van ‘secundaire werkelijkheid’ naar 
de financiële uitkomst van dé werkelijkheid. 

VOORKOM TIJDROVENDE 
NORMALISATIES
In de praktijk zijn controllers namelijk vaak 
uren bezig om de gerapporteerde cijfers te 
normaliseren (corrigeren) voor zaken die 
simpelweg wel in de boeken staan, maar 
niets te maken hebben met de daadwerkelijke 
bedrijfsresultaten van de te rapporteren 
periode. Of met het opnemen van handmatige 
memoriaal boekingen van wat er had moeten 
staan, maar in het proces nog niet zijn 
gedaan. Denk bijvoorbeeld aan geboekte 
correctiefacturen over het verleden en 
geboekte facturen die betrekking hebben op 
meerdere periodes. Als de boekhoudkundige 
processen wel goed ingericht worden, is 
de controller niet nodig als ‘vertaler’ om de 
operationele resultaten boven water te krijgen 
met complexe en tijdrovende normalisaties. 
De resultaten komen dan simpelweg direct al 
representatief uit het financiële systeem.

3.1
Betere stuurinformatie door 
het aanbrengen van relationele 
verbanden

Hoeveel tijd 
verspilt jouw team 

aan correcties?



Om een relationeel verband te krijgen 
tussen de processen en resultaten 
moeten inefficiënties in de bedrijfsvoering 
worden geminimaliseerd. Dit kun je 
bereiken door afdelingen een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid te geven voor ‘end-
to-end’ bedrijfsprocessen. In de praktijk 
zijn er steeds meer bedrijven die deze 
ketenverantwoordelijkheid borgen in een 
functie, de zogenaamde Global Process 
Owner (GPO). Overlap en ‘gaten’ in het geheel 
van bedrijfsprocessen verdwijnen dan op 
een natuurlijke wijze, waardoor de operatie 
en financiën in lijn met elkaar komen. Het 
resultaat is een bestuurbaar, beheersbaar en 
schaalbaar bedrijfsmodel. 

KANSEN VOOR FINANCE
De initiator van deze manier van samenwerking 
over de keten heen is bij uitstek de financial. 
Hij of zij moet altijd het verhaal bij de cijfers 
paraat hebben om de weg naar verandering 
te kunnen schetsen. Daarom is de financial 
ook de logische voorloper in het doorgronden 
van de keten en de aangewezen persoon 
om dit vervolgens ook met anderen binnen 
de organisatie te delen. Hier ligt ook gelijk 
een kans voor de financial, een kans om 
als regisseur op te treden naar het pad ter 
verbetering. In de praktijk wordt deze kans niet 
altijd herkend, laat staan opgepakt. Om deze 
rol met verve te kunnen vervullen, heeft de 
financial wel het juiste mandaat nodig. 
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3.2
Meer verantwoordelijkheid bij 
finance als ketenregisseur

“Vakkundige, flexibele en buitengewoon 
prettige mensen om mee samen te werken! 

De consultants van Finext Finance & 
Control kijken verder dan alleen de 

aangeboden opdracht.”
Stefan Geuke

Manager Business Control - Olympia

“Bij Finext gaat het verder dan alleen 
de capaciteits- of de kennisvraag, en is 

het meer dan alleen de invulling van dat 
stukje inkoop van wat je nodig hebt. Ik zie 
hen dan ook niet als leverancier, maar als 

partner – in goede en in slechte tijden.”
Annette Eestermans

Financieel Directeur - Eikk Onderwijsgroep

“De financial is de logische 
voorloper in het doorgronden 

van de keten”

Noodzaak dus om hier eerst aandacht aan te 
schenken, voordat de regierol opgepakt wordt. 
Hiërarchisch om mandaat vragen werkt 
namelijk vaak niet; het gaat erom dat je 
als financial ervoor moet zorgen dat de 
verschillende afdelingen dit mandaat graag 
willen geven. Om dit te bereiken is het 
essentieel om draagvlak creëren. Dit doe 
je door het belang voor de verschillende 
stakeholders zorgvuldig uit te leggen en 
vervolgens vertrouwen te vragen dit te mogen 
beetpakken. Mandaat verkrijgen vanuit 
toegevoegde waarde en belang dus.



8
KETENDENKEN: DE NIEUWE NORM

Bovendien komen juist binnen finance de 
problemen uit de keten aan het licht, omdat 
hier informatie uit verschillende hoeken van 
het bedrijf bij elkaar komt. Dit biedt kansen 
voor finance om een stempel te drukken 
binnen het bedrijf en haar verantwoordelijkheid 
te nemen. 

De financiële afdeling heeft vaak het beste 
overzicht binnen een bedrijf, heeft het meeste 
contact met afdelingen onderling en snapt 
daardoor de drivers achter de business en hoe 
informatiestromen tussen afdelingen moeten 
lopen. Ketenbreed denken biedt finance dan 
ook de mogelijkheid om haar toegevoegde 
waarde en zichtbaarheid binnen een bedrijf te 
vergroten. 

3.3
Maak de expertise van finance 
zichtbaar

Hoe zichtbaar is 
de toegevoegde 

waarde van jouw 
finance team?
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Bij EW Facility Services, de hospitality-expert 
in schoonmaakservices, gingen Finexters aan 
de slag om de transitie te maken naar een 
volwaardige financiële afdeling. “Er kwam 
een professionele belegger aan boord vanuit 
de behoefte aan schaalvergroting en verdere 
professionalisering, en dat vereist hogeschool 
financiële overzichten”, zegt Chris van Galen, 
sinds 2018 CFO van EW Facility Services. 
Ook hadden recente fusies hun weerslag op 
het organisatiemodel en dat vroeg om een 
breed verandertraject binnen de financiële 
organisatie.

Het changetraject bestond erin om business 
control op de kaart te zetten, inhoud te geven 
aan een geheel vernieuwd AFAS-systeem en 
op die manier de transitie te maken naar een 
volwassen financiële organisatie, waarin men 
volledig digitaal denkt en werkt. Ook werden 
de eerste stappen op het gebied van BI en het 
gebruik van moderne tooling gezet. 

“De collega’s van Finext hebben laten zien 
wat een business controller allemaal kan. Niet 
vanuit een hiërarchische positie, maar door de 
teamgenoten mee te krijgen in die rol-invulling. 
En nog mooier, ze hebben ook de rest van de 
organisatie een ander soort financial laten 
zien, eentje die jou vanuit kennis en kunde een 

UIT DE PRAKTIJK

Transitie naar een volwaardige financiële afdeling bij 
EW Facility Services

spiegel voorhoudt en vanuit gelijkwaardigheid 
informatie met je deelt”, aldus Chris van Galen.

Binnen EW Facility Services werd tot dan toe 
sterk gestuurd via hiërarchische lijnen en 
minder op talentontwikkeling. “We hebben het 
business control-team laten zien dat ze het zelf 
kunnen, dat ze zelf de regie kunnen pakken. En 
dat geeft vertrouwen”, licht Thijs Vijverberg 
van Finext toe. 

“Met deze transitie hebben wij ons 
fundament voor de toekomst gelegd”.

Chris van Galen: “Als je als onderneming 
als EW Facility Services zo’n changetraject 
uitvoert, dan is het kunnen leunen op een 
partner als Finext die op een pragmatische 
manier kennis levert, essentieel. Verder 
hebben we vanaf het begin sterk de link gelegd 
tussen finance en andere afdelingen aan de 
achterkant van het bedrijf, en de operatie- 
en commercie-afdelingen aan de voorkant. 
Zodoende is dit niet een project van alleen het 
hoofdkantoor geweest, maar een project van 
iederéén. Met deze transitie hebben wij ons 
fundament voor de toekomst gelegd.”

VERDER LEZEN? 

Lees hier het hele interview met 
EW Facility Services.
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Als Tele2 wordt overgenomen door T-Mobile 
heeft dat veel impact op het financiële team. 
Tegelijkertijd moeten alle processen rondom 
financial control worden gemigreerd. 

Om de migratie vloeiend te laten verlopen, past 
het projectteam de Finext-ketenaanpak toe. Elk 
proces binnen de keten wordt beetgepakt om 
te kijken wat het verschil is tussen de Tele2-
manier en de nieuwe situatie. Waar nodig past 
het team de processen aan. Ook wordt van elk 
proces een werkbeschrijving opgesteld.

EERSTE MAANDAFSLUITING 
BOVEN VERWACHTING
“Eerst wilden we de afsluiting binnen Tele2 
goed doen en begrijpen, om daarna de 
overstap naar T-Mobile door te voeren. De 
laatste stap draait om het op orde krijgen van 
alle details binnen de nieuwe situatie. Daarna 
kunnen we het overdragen aan een vaste 
medewerker van T-Mobile,” vertelt Tommy van 
Winden, interim controller bij Finext. 

Deze gefaseerde ketenaanpak werkt: de eerste 
maandafsluiting in de nieuwe situatie verloopt 
boven verwachting. “In het voorwerk hebben 
we er al veel fouten uit gehaald,” zegt Finexter 
Manon Oostrum. 

UIT DE PRAKTIJK

Soepele migratie financial control na overname door 
T-Mobile

“Met een nieuw systeem, nieuwe mensen, 
nieuwe processen en andere general ledgers 
is de kans op fouten natuurlijk groot. Toch 
moet je op je p&l kunnen vertrouwen. Daarom 
hebben we vooraf veel boekingen handmatig 
gecontroleerd om te zien of bijvoorbeeld de 
mapping klopt.” 

“Stem alles aan twee kanten en 
binnen de hele keten af.”

BETREK DE HELE KETEN VOOR 
EEN SOEPELE MIGRATIE NA 
OVERNAME 
Gevraagd naar advies voor andere 
organisaties die aan de vooravond van een 
fusie of overname staan, is Manon duidelijk: 
“Neem de basisprocessen van beide bedrijven 
door, en bepaal samen hoe het nieuwe proces 
eruit moet komen te zien. Je moet eerst 
begrijpen wat er in de general ledger van het 
oude bedrijf gebeurt, om dit goed om te kunnen 
buigen naar de general ledger van het nieuwe 
bedrijf. Stem alles aan twee kanten en binnen 
de hele keten af.”

VERDER LEZEN? 

Lees hier het hele verhaal over 
T-Mobile.



Door silo-overstijgende vertragingen of strubbelingen op te lossen, bereik 
je al snel tastbare resultaten. 

Denk bijvoorbeeld aan:

TASTBARE RESULTATEN VOOR 
FINANCE ÉN DE REST VAN DE 
ORGANISATIE

4

Eén versie van de waarheid1

Betere maandafsluiting2

Versneld budgetproces3

Meer verantwoordelijkheid bij finance4
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Bij informatievoorziening denken de meeste 
mensen toch al snel aan rapportages. Maar de 
vraag is of het daar bij informatievoorziening 
nu in eerste instantie om draait. Want wie heeft 
niet al eens meegemaakt dat verschillende 
rapportages verschillende uitkomsten geven 
voor ogenschijnlijk dezelfde KPI’s en drivers? 
Meestal komt dit doordat de definities niet aan 
elkaar gelijk zijn. Maar soms ontstaan deze 
verschillen doordat er verschillende bronnen 
worden gebruikt. Om dit te voorkomen, moet 
je over de afdelingen heen de definities en de 
onderlinge relaties tussen de definities goed 
vastleggen.

VERSCHILLENDE WAARDEN 
VANUIT DEZELFDE BRONDATA
Data bewerken volgens bepaalde vastgelegde 
definities gebeurt vaak in zogenaamde 
‘datamarts’. In de praktijk hebben afdelingen 
vaak hun eigen ‘datamart’ met eigen definities 
en KPI’s, die nodig zijn voor de aansturing 
van zo’n afdeling. Hierdoor komt het voor 
dat definities per afdeling verschillen, terwijl 
iedereen wel dezelfde terminologie aanhoudt. 
Iemand op de salesafdeling ziet een ‘sale’ 
bijvoorbeeld als een binnengekomen order, 
de afdeling contractmanagement als een 
getekend contract, terwijl de afdeling finance 
een sale ziet als een geactiveerde order. 
Hierdoor ontstaan kleine tot soms ook zeer 
grote verschillen. 

Om ervoor te zorgen dat iedereen over de 
afdelingen heen een eenduidige taal spreekt, 
kun je de rapportages op elkaar laten 
aansluiten. Maar vaak zijn er verschillende 

activiteiten binnen het proces waardoor alleen 
de definities vaststellen niet genoeg is. De 
originele bron is in veel gevallen wel hetzelfde, 
maar de bewerkingen erna zijn vaak per doel 
verschillend. 

4.1
Eén versie van de waarheid in je 
informatievoorziening

“Dezelfde data leidt niet 
altijd tot dezelfde uitkomsten.”

Deze bewerkingen geven verschillende 
waarden van dezelfde brondata, afhankelijk 
van de definitie van de gebruiker, afdeling of 
organisatieonderdeel. Hierdoor leidt dezelfde 
data niet altijd tot dezelfde uitkomsten.

MINDER RUIS ZORGT VOOR BETERE 
BESLUITVORMING
Het is voor een financial dus uitermate belangrijk 
om deze verschillende definities over de gehele 
keten helder te hebben, om deze vervolgens aan 
elkaar te kunnen koppelen. Dit kan alleen als je 
je inleeft en verdiept in de gehele keten. Deze 
verdieping is cruciaal om de verschillen te leren 
kennen in definities en terminologieën. Ook is het 
belangrijk om de processen tussen de afdelingen 
echt te begrijpen. Zo diep in de processen en 
definities te kunnen duiken, vraagt om een forse 
portie nieuwsgierigheid en leergierigheid. Alleen 
dan kun je je alle processen eigen maken en alle 
touwtjes en informatiestromen correct aan elkaar 
koppelen. Door ketenbreed het volledige inzicht 
inclusief de onderlinge relaties goed in kaart te 
brengen, wordt de besturing van je organisatie 
nog transparanter. Minder ruis op de lijn zorgt 
voor betere besluitvorming.

KETENDENKEN: DE NIEUWE NORM
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Ook rondom het periodieke afsluitingsproces 
is de rol van een ketenverantwoordelijke 
financial essentieel. Ieder bedrijf, ongeacht de 
grootte, herkent de terugkerende gebeurtenis 
van het afsluiten van de maand. Dit 
afsluitingsproces draagt bij aan het opleveren 
van stuurinformatie aan het management. De 
processen die hiermee gepaard gaan lijken 
altijd een lastige klus, zeker als er veel tijd gaat 
zitten in het verzamelen en valideren van de 
cijfers.

De waarde van een afsluitingsproces kun 
je vertalen naar het eindresultaat, namelijk 
de verkregen inzichten en meer specifiek de 
verkregen stuurinformatie. Hiervoor moet de 
aandacht aan het einde van het proces niet 
alleen liggen op het afvinken van taken en 
valideren van de cijfers in de rapportages. 
Het gaat juist ook om het analyseren van de 
gegevens en het vertellen van het verhaal 
achter de cijfers. 

TOEKOMSTIGE VERWACHTINGEN 
KOPPELEN AAN GERICHTE ACTIES
Een financial met een ketenbrede blik op dit 
proces is in staat om zo veel mogelijk vooruit 
te kijken, waardoor de huidige ontwikkelingen 
en verwachte toekomstige ontwikkelingen aan 
gerichte acties gekoppeld kunnen worden. Om 
dit proces te optimaliseren, moeten binnen het 
proces de verschillende afdelingen worden 
betrokken. 

Door het inrichten van de communicatie 
tussen de verschillende operationele 
afdelingen en de financiële afdeling kan een 
hoop tijd en frustratie worden bespaard. Alle 
betrokkenen blijvend informeren en tijdig 
betrekken bij veranderingen zorgt voor de 
gewenste steun bij veranderingen. Dit geldt 
overigens niet alleen bij het verbeteren van de 
maandafsluiting, maar ook voor het veranderen 
van andere financiële processen. Denk hierbij 
ook aan veranderende wet- en regelgeving, 
zoals de invoering van IFRS15 en 16.

“Betrouwbare partner.”
Tom van Dael

Finance & IT Director - Visma | Raet

“Ik heb Finext leren kennen als een ware 
businesspartner die met je mee schakelt. 

Wat ik daarnaast prettig vind is dat 
Finexters kritisch durven te zijn en een 
eigen mening hebben. Ze hebben niet 

alleen oog voor the job, maar ook voor de 
collega’s.”

Chris van Galen
CFO - EW Facility Services
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4.2
Stuur beter door het verhogen 
van de waarde van je 
maandafsluitingsproces
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Het budgetproces is een goede graadmeter 
van de mate waarin een organisatie een 
ketenbrede oriëntatie heeft, oftewel of 
alle organisatieonderdelen als één geheel 
opereren. 

VOORKOM INCONSISTENT EN 
TIJDROVEND BUDGETPROCES
Als een organisatie niet ketenbreed opereert, 
is het bijna een onmogelijke taak om binnen 
een redelijke termijn een kloppende begroting 
op te stellen. De controller is dan letterlijk bezig 
om alle inconsistenties eruit te halen en er een 
‘rijmend’ geheel van te maken.

PROBLEMEN DIE WE IN DE PRAKTIJK ZIEN 
ONTSTAAN ZIJN BIJVOORBEELD:

• FTE-kosten die niet kloppen met de 
geplande FTE-aantallen 

• Logistieke kosten die niet overeenkomen 
met de geplande salesaantallen 

• Operationele IT-kosten die niet in 
verhouding staan tot de geplande IT-
investeringen 

• Facilitaire kosten die niet overeenkomen 
met het geplande onroerend goed-portfolio

Deze verschillen ontstaan enerzijds doordat 
deze relationele zaken niet door dezelfde 
medewerkers worden opgesteld en 
bovendien vanuit verschillende afdelingen 
worden aangeleverd. Anderzijds omdat deze 
verschillende afdelingen de aan te leveren 
input ook niet met elkaar afstemmen. 
De neuzen staan simpelweg niet dezelfde kant 
op. 

Hier is de holistische blik van een financial 
essentieel. 

GEDRAGEN TOTAALBUDGET MET 
DUIDELIJKE DRIVERS
Met een ketenbrede aanpak is er meer 
samenwerking en samenspraak over de aan 
te leveren begroting. Daarmee voorkom je 
bijvoorbeeld dat een ambitieus salesplan 
bekostigt moet worden met een gereduceerd 
marketing- en logistiek plan. Er is een gelijk en 
gedragen beeld over de samenhang van de 
drivers die nodig zijn om een gedegen planning 
op te maken. Door een continue dialoog tussen 
de diverse afdelingen bewegen de onderlinge 
wijzigingen, bijvoorbeeld FTE-aantallen en FTE-
kosten, synchroon met elkaar mee, doordat 
de inputgevers elkaar informeren en een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid voelen voor 
de aan te leveren begroting. 

De controller is bij uitstek de ketenbrede 
initiatiefnemer van het bij elkaar brengen 
van al deze inputgevers. Controllers 
zijn verantwoordelijk voor het gehele 
budgetproces, hoewel de business 
nog steeds verantwoordelijk is voor de 
uitkomst. De controllers hebben de regie 
en leveren de uitkomst aan in de vorm 
van een integraal budget. Hierbij zijn zij er 
ook voor verantwoordelijk dat het budget 
zowel realiteitszin als ambitie - in de juiste 
verhouding – bevat, inclusief de consequenties 
van de gemaakte keuzes. De controller moet 
hiervoor wel het benodigde mandaat krijgen; 
er kan geen sprake zijn van vrijblijvendheid. 
Iedere afdeling moet bijvoorbeeld de input 
aanleveren volgens de instructies van de 
controller.

4.3
Bespaar tijd met een versneld 
budgetproces



Controllers zijn de boodschappers van 
de (financiële) bedrijfsresultaten. Omdat 
veel bedrijven primair financieel worden 
gestuurd, is dit een essentieel moment in de 
besturing van organisaties. Vaak worden de 
eindverantwoordelijken hier voor het eerst 
geconfronteerd met hun (tegenvallende) 
resultaten. De primaire negatieve reactie is 
vaak voor rekening van de boodschapper.

Hierdoor staan financials niet in hun kracht. 
Door het toevoegen van een ketenbreed 
mandaat aan de toolbox van de controller 
komen controllers wél tot de essentie van hun 
rol. Dit mandaat moet bekrachtigd worden door 
het hogere management - en niet slechts door 
de CFO - om ketenbrede verantwoordelijkheid 
van de financial mogelijk te maken.

MINDER VERLOOP ONDER 
FINANCIALS
Méér verantwoordelijkheid en ketendenken 
heeft een groot voordeel voor de controller. 
Het maakt het werk leuker! De onderstaande 
situatie klinkt iedere financial waarschijnlijk 
bekend in de oren. Wanneer je solliciteert 
voor een nieuwe baan, wordt er een beeld 
geschetst van je werkzaamheden. Bij elke 
baan horen uiteraard leuke en minder leuke 
aspecten. 

In werkelijkheid is er binnen de financiële 
afdeling vaker dan verwacht sprake van 
minder leuke werkzaamheden. Denk 
bijvoorbeeld aan repeterende, weinig waarde 
toevoegende werkzaamheden, handmatig 
werk, handmatige correcties en fouten in data 
die analyses bemoeilijken. Ketendenken lost 
niet alle bovenstaande problemen op, maar 
vermindert wel de tijd die financials aan weinig 
uitdagende werkzaamheden besteden. Dit 
maakt het werk leuker en uitdagender. Opeens 
is er wel tijd voor die analyse waar je eerder 
nooit aan toekwam. Op de langere termijn leidt 
dit tot minder verloop bij financials en wordt 
de organisatie een stuk aantrekkelijker als 
werkgever.

4.4
Leuker werk door meer 
verantwoordelijkheid bij finance
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Word aantrekkelijker 
als werkgever

De controller is zelf zelden verrast door de 
uitkomsten en kan helder uiteenzetten waar 
het mis is gegaan. Het komt zelfs voor dat 
de controller al diverse verbetervoorstellen 
binnen de organisatie heeft aangedragen om 
dit te voorkomen. Soms zijn deze voorstellen 
door het gebrek aan een ketenbreed mandaat 
echter eerder vrijblijvend dan bindend. 
Medewerkers van de aangesproken afdelingen 
leggen deze adviezen dan vaak naast zich neer 
en doen er weinig tot niets mee.

Dit brengt de financial in een lastige en 
demotiverende positie. Enerzijds wordt er te 
weinig gedaan met hun unieke ketenbrede 
kennis, inzichten en adviezen. Anderzijds 
incasseren ze onterecht structureel negatieve 
feedback die niet voor hen is bedoeld. 



Een holistische blik en een verbindende aanpak zijn noodzakelijk om 
ketenbreed denken binnen jouw organisatie in te voeren. Vaak is daarbij 
in eerste instantie een onafhankelijke, externe blik nodig. Onze ervaren 
change managers hebben deze frisse blik. Vanuit gedegen financiële 
vakkennis en een forse portie gezonde nieuwsgierigheid slaan we de brug 
naar de andere disciplines. En leren we jouw financiële team om deze brug 
te blijven slaan. 

En je veranderingen door kunt voeren die ook 
worden geaccepteerd binnen de organisatie. 
Deze basis van Verbinden en Veranderen vormt 
een solide voedingsbodem voor de volgende 
stap. Daarin gaan we ketenbreed kijken naar 
verbeterslagen. 

Deze verbeterslagen variëren van laaghangend 
fruit met snel resultaat, zoals het weghalen van 
overbodige processtappen of het robotiseren 
van repeterende activiteiten, tot grotere 
change projecten. Maar altijd volgens de 
principes van Reduceren, Standaardiseren en 
Automatiseren. 

HOE VOER JE EEN KETENBREDE 

AANPAK IN? 5

WELKE VOORDELEN LEVERT DE 
FINEXT KETENAANPAK JOU OP?
De effectieve aanpak van Finext kenmerkt 
zich door methodieken in combinatie met de 
principes van change management. Daarbij 
schrijven we geen ellenlange rapporten, 
maar implementeren we direct pragmatische 
oplossingen. En nemen we mensen in 
de verschillende afdelingen mee in de 
verandering, zodat zij zich betrokken voelen en 
de verbeteringen worden geborgd. Ook dragen 
we onze kennis over, zodat je zelf de bagage 
krijgt om de regierol binnen de ketenaanpak 
goed op te pakken. 

Met onze Finext Ketenaanpak zetten we 
eenvoudige en goed te onderhouden 
oplossingen neer. Bewust en zorgvuldig 
mensen uit de organisatie betrekken is 
hierbij essentieel, zodat je bij de kern van de 
problemen komt. 
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Met deze silo-overstijgende 
aanpak hoef je niet langer aan de 
achterkant van het proces puin te 
ruimen, maar zit je aan de voorkant 
kort op de bal. En verbeter je de 
tijdsbesteding van je mensen, zodat 
zij zich kunnen richten op de dingen 
waarmee finance waarde toevoegt. 
Next Level finance dus, waarmee je 
klaar bent voor het finance van de 
toekomst.

Hoe maakt een 
ketenaanpak jouw 
financiële functie 

toekomstbestendig?

MET EEN KETENAANPAK 
NAAR MEER TOEGEVOEGDE 
WAARDE VOOR FINANCE

Stefan Reijgersberg
Finance & Control expert
stefan.reijgersberg@finext.nl
+31 6 1313 9606

WIL JIJ OOK KORTER OP DE BAL 
SPELEN?

Nieuwsgierig naar de mogelijkheden om de 
regie in jouw organisatie te pakken? Wil jij ook 
verspilling tegengaan, beter vooruitkijken en 
nieuwe inzichten creëren? Neem contact met 
ons op.

projecten interim contact

finext.nl

https://www.finext.nl/
mailto:stefan.reijgersberg@finext.nl
https://nl.linkedin.com/in/stefanreijgersberg
http://finext.nl/next-level-finance-projecten
http://finext.nl/interim-controller
http://finext.nl/neem-contact-op



