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Finance aan het stuur

 D igitalisering: het is allang geen vraag meer óf je er als be-

drijf iets mee moet. Het gaat vooral om het hóé. Want 

digitale transformatie raakt inmiddels werkelijk elke 

functie – van de lijn tot alle ondersteunende afdelingen.

In deze uitgave focussen we specifiek op digitalisering van Finance. Met 

als rode draad dat de klassieke taak - het vastleggen en rapporteren van 

financiële en andere data – dankzij digitalisering ingrijpend verandert. Het 

transformeert van het vastleggen van het verleden tot het voorspellen van 

de toekomst en het kiezen van de juiste koers. Zoals mijn collega Marco 

Schilder het op de volgende pagina’s formuleert: ‘Finance schuift op  

van budgettering naar forecasting, en steeds meer naar de rol van busines-

spartner.’ 

Digitaliseren betekent kleur bekennen en keuzes maken. Dat valt niet mee, in 

een woud van trends, technologieën en mogelijkheden: van algoritmisering, 

robotisering en AI tot Big Data en machine learning. Met ook  de vraag: wat 

zijn de gevolgen voor de Finance-medewerkers? Welke nieuwe competen-

ties moeten zij aanleren, en hoe houd je ze gemotiveerd? In deze speciale 

BDO-uitgave leest u meer over hoe de financieel verantwoordelijken van 

bedrijven als KPN, Randstad, NS, Ordina en Wolters Kluwer omgaan met 

de digitalisering van Finance. Hun verhalen inspireren, laten zien waar de 

kansen liggen, hoe je die het best pakt, kortom: hoe Finance mede aan het 

stuur zit. Dat stelt nieuwe eisen aan nieuwe lichtingen CFO’s, stelt Jan Kees 

de Jager, vertrekkend financieel topman bij KPN: ‘De CFO van de toekomst 

is naast finance professional ook data analytics expert.’

De verhalen op de volgende pagina’s laten ook glashelder zien hoe automa-

tisering en robotisering de processen binnen Finance vereenvoudigen. Hoe 

datavisualisatie effectieve real time monitoring mogelijk maakt. En hoe je 

via data-analytics besluitvorming kunt ondersteunen en gericht sturen op 

waardecreatie. 

We schetsen u in dit magazine ook onze eigen visie op, en ervaringen met 

digitale transformatie in Finance. Waar liggen de kansen, wat zijn de risico’s? 

Hoe werk je samen met de IT-afdeling? Een van onze motto’s: doe het zo 

compliant als nodig, en zo efficiënt als mogelijk. We laten zien wat digitali-

sering concreet betekent voor de belangrijkste rollen binnen Finance.

Ik hoop dat we u en uw Finance-collega’s met deze uitgave weten te inspi-

reren om door te gaan op uw weg van digitale transformatie. Heeft u daar 

vragen over, of wilt u daar hulp bij? Neem dan contact met mij op via john.

hijmans@bdo.nl of met een van mijn collega’s die in dit magazine aan het 

woord komen. 

 Met vriendelijke groet,

John Hijmans

Partner, BDO Corporate Clients

‘Data is als 
zonneschijn. 

We blijven het 
gebruiken, en 

het blijft 
regenereren’
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Jan Kees de Jager    
(50) is sinds 2014 
CFO bij KPN. Na 
het behalen van zijn 
bachelorsdiploma 
aan de Nyenrode 
Business Univer-
siteit voltooide 
hij drie studies 
aan de Erasmus 
Universiteit Rot-
terdam: Bedrijfs-
economie (cum 
laude), Sociologi-
sche economie en 
Nederlands recht. 
De Jager startte 
zijn loopbaan als 
ondernemer en was 
medeoprichter van 
internetbedrijf ISM 
eCompany. In 2007 
werd hij voor het 
CDA staatssecre-
taris van Financiën, 
en van februari 
2010 tot november 
2012 minister 
van Financiën in 
de kabinetten 
Balkenende IV en 
Rutte I.

KPN
Sector  
Telecommunicatie
Aantal 
medewerkers  
Circa 12.700 
Omzet 2018 
€ 5,6 miljard 
Ebitda 2018  
€ 2,3 miljard
 

Live dashboards, staand vergaderen en vooral: 
vooruitkijken in plaats van achterom. Dát is Finance 2.0 
volgens Jan Kees de Jager, CFO bij KPN. ‘Onze afdeling 

is de navigator die de business helpt te sturen.’

Finance spreekt 
nu ook de taal van 

de business  
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 ‘Waar we 
vroeger 
spraken over 
een financiële 
review, hebben 
we het nu over 
een business 
update’

U wilt met Finance meer aan predictive fore-
casting doen. Hoe organiseert u intussen de 
traditionele controletaken? ‘Het verschil tussen 

financial control en business control is nu groter. De 

harde kant van ons vak, zeg maar de financial control 

en accounting die bezig zijn met zaken als interne 

verslaglegging en IFRS, hebben we ondergebracht 

in een shared service center samen met corporate 

control. De business controllers zitten nu nadruk-

kelijker aan tafel bij de managementteams van de 

divisies. We noemen hen “business navigators”, een 

titel afkomstig uit de wereld van mijn favoriete hob-

by - rally’s rijden. Ik zie de business controller als de 

bakkenist die meestuurt in de zijspan; hij is de na-

vigator naast de bestuurder die continu op de kaart 

kijkt en, letterlijk, naar voren. Om die analogie door 

te trekken: onze navigators kijken nu veel minder in 

de achteruitkijkspiegel dan onze controllers vroeger. 

Daardoor geven ze meer toegevoegde waarde voor 

de bestuurders, wat leidt tot betere resultaten.’

Wat betekent deze verandering voor de ver-
eiste competenties van KPN’s Finance-pro-
fessionals? ‘Vrij veel. De financial controllers moe-

ten nog steeds vooral goed zijn in de cijferkant. Maar 

onze business navigators moeten zowel de taal van 

Finance kunnen spreken als die van de commercie. 

Daar hebben we ze uitgebreid op geselecteerd. Dat 

betekent ook dat sommige medewerkers zijn overge-

stapt naar een afdeling die beter bij hen past. Daar-

naast hebben we nieuwe mensen aangenomen, met 

heel specifieke data driven vaardigheden. Ik zeg altijd, 

ook als ik voor studenten spreek, dat de CFO van de 

toekomst voor de ene helft een Finance professional 

is en voor de andere helft een data scientist. Die kan 

echt niet meer zonder kennis van data analytics, AI, 

robotisering et cetera.’ 

Voor uzelf is dat relatief makkelijk, gezien uw ICT-achtergrond: 
u startte al in de jaren negentig een eigen internetbedrijf. Heb-
ben andere CFO’s in uw ogen voldoende affiniteit met dit onder-
werp? ‘Ja, het staat bij de meeste wel op de agenda. En als ze zelf de kennis 

en affiniteit missen, kunnen ze die nog gewoon “om zich heen organiseren”. 

In het algemeen denk ik dat raden van bestuur en zeker ook hun commissa-

rissen nog wel wat meer aandacht mogen schenken aan het thema digitale 

transformatie. Ook waar het gaat om de samenstelling van de rvb’s en rvc’s.’

Hoe zinvol is een Chief Digital Officer of een Chief Technology 
Officer in de rvb? ‘Mmm, dat hangt af van de context waarin je als be-

drijf opereert. Voor een marketingorganisatie is het voldoende als de CMO 

of COO digitalisering in de portefeuille heeft. Maar bij een bedrijf als KPN is 

digitale transformatie onderdeel van onze corebusiness, het is wat we leve-

ren aan onze klanten. Daarom hebben we zo iemand, in ons geval een Chief 

Technology en Digital Officer, in de rvb.’ 

 

Digitalisering brengt meer transparantie en maakt de winstge-
vendheid van elk product inzichtelijk, inclusief die van de presta-
ties van collega’s. Schrikt dat niet af? ‘Terecht punt, dat zorgt wel voor 

discussie ja. We kunnen inmiddels heel granulair, dus op specifiek microni-

veau, bepalen wat de winstgevendheid van onze producten en diensten is; 

en dat door de gehele waardeketen. Vallen de data tegen, dan kun je vanuit 

de business discussie krijgen over de gevolgde methodologie. Dat is logisch 

en eigen aan mensen. Ik vind een dergelijke discussie uitermate waardevol. 

Als blijkt dat een product een erg lage marge heeft, kan het op zich tóch 

waardevol zijn. Zo zie je dat meer transparantie leidt tot betere inzichten.’

U werkt tijdens het overleg met de business met digitale scher-
men met allerlei realtime marktinformatie. Hoe bevalt dat? ‘Heel 

goed. Vroeger zaten we passief tegenover elkaar aan zo’n grote tafel. Met 

daartussen een hoge stapel papieren met cijfers die al weken oud waren. 

Nu vergaderen we staand voor grote touchscreen schermen. Daardoor is 

het niet meer het eenrichtingsverkeer van destijds. We kijken samen met de 

managers uit de business naar uiteenlopende KPI’s en praten daarover. Hoe 

interpreteren we de nieuwste marktdata? De effecten van recente acties van 

concurrenten? Hoe verklaren we de laatste ontwikkelingen, en wat staat ons 

dus te doen? Maar ook: wat twitteren consumenten over telecombedrijven? 

We hebben alles in beeld, waardoor we goed van buiten naar binnen kunnen 

kijken en snel kunnen bijsturen waar nodig. Naast deze wekelijkse en maan-

delijkse reviews lassen we ook momenten in dat we, meer strategisch, voor-

uitkijken voor de komende drie tot vijf jaar. Samengevat: de dialoog zorgt 

voor meerwaarde en een veel betere discussie.’ 

En daarmee ook voor betere beslissingen? ‘Absoluut. Al kan ik dat 

niet precies kwantificeren. Ik zie een andere cultuur en andere mentaliteit. 

Waar we vroeger spraken over een financiële review, hebben we het nu over 

een business update. Een subtiel maar groot verschil. Overall kunnen we 

dankzij ons NextGen Finance-programma zowel effectiever als efficiënter 

sturen, met een betere onderbouwing van onze beslissingen.’ ‹‹
  

Jan Kees de Jager weet nog goed wat hij bij zijn komst in 2014 aantrof 

bij KPN: een Finance-afdeling die vrijwel alleen terugkeek, en de col-

lega’s uit de business maandelijks overstelpte met rapportages en 

management letters. ‘Elke maand een stapel papier tot letterlijk 50 

 centimeter hoog! Daarin zag niemand door de bomen het bos.’ 

De kersverse CFO introduceerde vrijwel direct zijn ‘NextGen Finance’-pro-

gramma. Dat bracht een metamorfose voor de Finance-functie van de tele-

comreus, op basis van verregaande digitalisering. Dat veranderproces is nu 

vrijwel afgerond, met positief resultaat. KPN won er vorig jaar de Corporate 

Recognition Award mee, een erkenning van het Institute of Management Ac-

countants (IMA) voor bedrijven die vooruitstrevend zijn op het gebied van 

innovatie in accountancy en Finance. 

 

Welke doelen had u voor ogen toen u aan die metamorfose 
begon? ‘Destijds was Finance 80 tot 90 procent van de tijd bezig met 

“reporting the past”. Ik wilde dat terugbrengen tot hooguit een derde van 

onze tijd zodat we ons twee derde van de tijd konden gaan richten op het 

begrijpen van het heden en het voorzien van de toekomst. Dat is gelukt, 

waarbij de Finance-functie, zoals gepland, een kostenbesparing heeft ge-

realiseerd van 45%.’

Hoe begon u? ‘We hadden gelukkig een ruim mandaat om Finance echt 

fundamenteel te digitaliseren. Met drie jaar tijd en een flink budget, dat 

overigens wel snel moest worden terugverdiend. Het was géén doel op zich, 

maar onder meer dankzij vergaande digitalisering en robotisering konden 

we ook het aantal Finance-fte’s verminderen, op sommige gebieden tot wel 

70 procent. We startten vanuit de ESSA-methode, dus Eliminate, Simplify, 

Standardize en Automate, om geaccumuleerde complexiteit te reduceren. Je 

begint met elimineren: welke dingen blijf je doen en welke niet? Wat over-

blijft, ga je daarna simplificeren en de vereenvoudigde processen vervolgens 

standaardiseren, zodat je ze tot slot makkelijk kunt automatiseren. Deze vier 

stappen moet je absoluut in deze volgorde zetten, anders krijg je geautoma-

tiseerde spaghetti.’

Kunt u een voorbeeld noemen wat dat concreet heeft opgele-
verd? ‘Neem het verwerken van een journaalpost. In de oude situatie 

vergde dat vijftien manuele handelingen. Dat hebben we nu weten terug 

te brengen tot drie. Vervolgens hebben we daar een robot op gezet die, 

mede doordat dat proces sterk is vereenvoudigd, geen fouten maakt. Ook 

heel mooi: deze vereenvoudiging en digitalisering brengen ook de kosten 

aanzienlijk omlaag.’

Hoe ‘digitaal’ 
is KPN? 

Redelijk ver / Heel ver 

Wat kostte de 
digitale omslag van 

KPN tot nu toe? 
‘Ik zou het willen 

omdraaien, dit leverde 
vooral heel veel 

besparingen op en een 
betere klantervaring.’

 Wat levert het 
KPN op? 

‘KPN is getransfor-
meerd naar een klant-
gedreven organisatie 
met een geïntegreerd 

en gebruikersvriendelijk 
aanbod van producten 

en diensten. Mede 
dankzij onze vereen-
voudigingsprogram-
ma’s en vergaande 

digitalisering van KPN. 
Hierdoor hebben we 

producten, processen, 
IT-systemen en onze 
netwerken vereen-

voudigd, met als doel 
efficiënter te kunnen 

werken en tegelijkertijd 
klanten beter te 

kunnen bedienen.’

In nieuwe 
marktkansen? 

‘We zijn nu flexibeler 
en kunnen snel-
ler inspelen op 

marktontwikkelingen. 
Zo hebben we de 

dienst KPN EEN voor 
zakelijke klanten 

binnen vier maanden 
geïntroduceerd, waar 

dit voorheen minimaal 
een jaar geduurd had. 
Ook stelt moderne IT 
ons in staat om veel 
eenvoudiger en snel-
ler te koppelen met 

externe partijen zoals 
Tencent voor Wechat-
klanten in Europa en 

Netflix voor integratie 
met tv-dienst en 
facturatie KPN.’Jan Kees de Jager’s drie digitale lessen ›› Organiseer de verandering van de 

Finance-functie in de eerste jaren buiten de Finance-afdeling; dan word je niet 
afgeleid door de dagelijkse hectiek. ›› Zorg dat Finance goed snapt wat data ana-
lytics, AI en robotisering kunnen brengen voor de Finance-functie, en daarmee 
voor het hele bedrijf. ›› Start digitale transformatie vanuit de ESSA-methode om 
geaccumuleerde complexiteit te reduceren. 

08

BDO SPECIAL EDITION
DE DIGITALE CFOCASE KPN



Marco Schilder, partner 
CFO Services bij BDO  

Van
uitvoerder... 

Hoe werkt dat in de praktijk? Bijvoorbeeld in de bouw, waar 
men vaak achteraf flink moet afschrijven op projecten? ‘Bouw-

bedrijven zijn projectorganisaties die voor iedere klus een project samen-

stellen. Om financiële verrassingen achteraf te vermijden, is het slim om 

vanaf de start iemand van Finance in zo’n projectteam te hebben. Niet 

om de bonnetjes te controleren maar om continu met digitale middelen 

de vinger aan de pols te houden en de voortgang van het project steeds 

te relateren aan het budget. En er bijvoorbeeld voor te zorgen dat de uit-

voerders op de werkplaats de activiteiten goed registreren op hun tablet, 

zodat je elke eventuele budgetafwijking direct ziet en zo nodig tijdig kunt 

bijsturen. Kortom, Finance moet meer integreren in de business.’ 

 

Leeft het onderwerp ‘digitale transformatie’ al voldoende bij 
CFO’s en hun afdelingen? ‘De laatste jaren gaat het steeds sneller. 

Tot drie jaar geleden dachten veel CFO’s dat het voor henzelf wel mee 

zou vallen met die impact van zaken als digitalisering, proces mining en 

robotisering. Nu realiseert iedere zichzelf serieus nemende CFO dat hij 

zich minimaal moet verdiepen in wat dit voor hem betekent. Dat merken 

we ook bij de bijeenkomsten voor CFO’s, controllers en andere Finance-

professionals die we bij BDO geregeld organiseren. Op deze Finance Cir-

cles willen veel deelnemers precies weten wat er digitaal allemaal kan 

op hun vakgebied. En vooral: hoe ze daar zélf mee aan de slag zouden 

kunnen. Veel mensen zijn bang dat het onderwerp te groot en te complex 

is, en dat ze zich eraan zullen vertillen.’

D igitalisering grijpt in alle geledingen van het bedrijfsleven in 

snel tempo om zich heen. Maar op weinig afdelingen is die 

zo ingrijpend als in Finance. De klassieke taak van de CFO en 

zijn afdeling – het op de juiste wijze vastleggen, beheren en 

rapporteren van financiële data – verandert in snel tempo. Als beheerder 

van een goudmijn aan data speelt Finance een sleutelrol in het voorspel-

len van ontwikkelingen, cruciaal voor het nemen van grote strategische 

beslissingen. Van budgettering naar forecasting, van boekhouder naar 

businesspartner. Dat dwingt tot digitale keuzes. Maar waar kies je dan 

voor, gegeven het enorme aanbod van algoritmisering, robotisering, AI, 

Big Data, data-analyse en machine learning? En hoe krijg je de Finance-

medewerkers mee? Deze en andere vragen leggen we voor aan Marco 

Schilder van BDO, specialist in financiële functie-advisering, die dagelijks 

CFO’s en hun afdelingen begeleidt richting het digitale tijdperk.

Wat betekent digitale transformatie voor de CFO en de Fi-
nance-functie? ‘Finance ziet zijn omgeving steeds sneller veranderen. 

Businessmodellen komen en gaan. Organisaties doen dan ook een steeds 

zwaarder beroep op hun Finance-afdeling: help ons de risico’s in te schat-

ten en de impact van de keuze voor een bepaalde strategische koers te 

analyseren. Daar liggen dus prachtige kansen voor Finance om de eigen 

rol te verrijken. Digitale transformatie helpt ook om financiële processen 

efficiënter en robuuster in te richten, waardoor er voor Finance meer tijd 

vrijkomt om de collega’s in de business en andere stafdiensten te ad-

viseren. Bovendien kun je via continuous control dashboards de interne 

processen continu monitoren, en daardoor beter beheersen.’

Wat betekent dat voor de positie van Finance in de boardroom?
‘Die gaan van het rapporteren en analyseren van cijfers uit het verleden 

naar het forecasten van de toekomst. Dus van het leveren van verant-

woordingsinformatie achteraf naar stuurinformatie vooraf, waarmee je 

de business voorziet van relevante inzichten die cruciaal zijn voor de be-

sluitvorming. Zoals: zet de business in op de juiste product-marktcom-

binaties? Zijn er betere investeringskansen? Waar verdienen we nu ons 

geld en hoe verandert dat mogelijk? Met software voor performance- en 

portfoliomanagement wordt het ook eenvoudiger deze sturingsinforma-

tie te genereren en goed te visualiseren via dashboards. Zo kan Finance 

veel beter de interne klant adviseren.’

6 TIPS BIJ DIGITAAL TRANSFORMEREN
1  Ga niet gelijk direct operationeel aan de slag; focus eerst op een digitale 

strategie.

2  Begin klein en zet vanaf daar steeds kleine, kortdurende stappen. Zo blijft 

het overzichtelijk, leer je snel en boek je snel succes.

3  Stel prioriteiten zodat je bij het verzamelen en analyseren van data niet 

verdrinkt in de enorme hoeveelheid gegevens. 

4  Betrek zowel Finance als IT, maar stel een onafhankelijke verandermanager 

aan als projectleider. 

5  Betrek de medewerkers op de werkvloer zo vroeg mogelijk bij de digitale 

transformatie; laat ze meedenken voor draagvlak en train ze goed en op tijd.

6  Trek de juiste talenten aan, passend bij de (nieuwe) digitale cultuur; dat 

gaat makkelijker als je digitaal future proof bent.

.

‹‹

Digitale transformatie van bedrijven betekent een revolutie in Finance. 
De rol van de CFO en zijn afdeling verandert ingrijpend: die schuift naar de 

voorhoede, naar strategievorming en beleid. Transformatie-expert Marco 
Schilder, gespecialiseerd in Finance, schetst de veranderingen en kijkt vooruit. 
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‹‹

 ‘Digitaal transformeren in 
Finance? Doe het zo 
compliant als nodig, en zo 
efficiënt als mogelijk’ Marco Schilder

‹‹

FINANCE-ROLLEN IN DIGITALE TRANSFORMATIE   
De Finance-functie heeft grosso modo vier rollen. Digitale 
transformatie heeft grote impact op elk van deze vier. Marco 
Schilder legt uit.

De Accountant ‘De meest traditionele rol van de Finance-functie; het ver-

werken van transacties en maken van de periodieke financiële rapportages. 

Deze functie, in wezen een commodity, kun je vergaand automatiseren, bijvoor-

beeld met ERP-systemen, automated workflows en robotics software. Dat zorgt 

voor meer effectiviteit en een betere efficiency. De boekhouder die papieren 

facturen inklopt en vervolgens de afdelingen afgaat voor een paraaf, zou echt 

verleden tijd moeten zijn. Door een digitale transformatie zou Finance meer 

een procesoperator moeten worden, waar transactieverwerking en rapportage 

automatisch door het systeem gebeuren en Finance continuous control dash-

boards monitort. Wordt een transactie dubbel of zonder purchase order betaal-

baar gesteld? Dan is dat direct zichtbaar en kan meteen ingegrepen worden.’ 

De Commentator ‘Actief met planning, budgettering en managementrap-

portages. Met digitale tools kun je deze processen flink stroomlijnen. Via dash-

boards kunnen snel inzichtelijke, heldere rapportages gemaakt worden, waarin 

je realtime alle financiële en operationele prestatie-indicatoren kunt zien. Via 

portals kunnen collega’s uit de business heel eenvoudig eigen rapportages op 

maat halen, bijvoorbeeld het resultaat van een specifieke maand in hun busi-

nessunit. Met artificial intelligence kan de commentator automatisch analyses 

uitvoeren zoals voorspellingen van markttrends. Dit maakt rapportages meer 

voorspellend, zodat die vervolgens beter bruikbaar zijn voor het ondersteunen 

van beslissingen binnen de eigen business.’ 

De Beheerder ‘Draagt zorg voor risicomanagement en compliance, helpt 

als het ware de organisatie om uit de problemen te blijven. Ook op dit gebied 

zijn digitaliseringsmogelijkheden beschikbaar, zoals automated controls, con-

tinuous control dashboarding en het uitvoeren van internal audits op basis van 

GRC-software. De beheerder kan met behulp van data-analyse voorspellende 

modellen maken voor risico-assessments. Hierdoor komen risico’s eerder in 

beeld en kunnen ze beter gemitigeerd worden. Houdt de organisatie een top 10 

van risico’s in de gaten, dan kan Finance op basis van Big Data-analyse wijzen 

op risico’s waar niemand aan heeft gedacht, maar waar de organisatie wel flink 

door in de problemen kan komen.’ 

De Businesspartner ‘Ondersteunt de business met strategische beslissin-

gen, op basis van onder meer data-analyse en het uitwerken van businesscases. 

Zo kan de businesspartner een belangrijke rol spelen bij porfoliomanagement, 

door bijvoorbeeld tijdig aan te geven welke projecten niet (zullen) renderen 

en of een beoogde product-marktcombinatie wel of niet kansrijk is. Deze rol 

is duidelijk de meest strategische van de vier en heeft voor de organisatie 

veel toegevoegde waarde. De businesspartner heeft een goede Finance-basis 

nodig, maar kan niet functioneren zonder diepgaande kennis van de business.’ 

Hoe kun je dat laatste voorkomen, dat ‘vertillen’? ‘Door klein te 

beginnen. Start met een workshop om te kijken wat de digitale strategie 

van Finance is of zou moeten zijn. Waar sta je nu en wat is “de stip op 

de horizon”? Vervolgens brengen we, bijvoorbeeld met proces mining, 

de processen in kaart die je het best als eerste zou kunnen digitaliseren 

– denk aan inkoop, facturering of rapportage. Door het proces van digita-

lisering op te knippen in kleine stappen kun je eerst proeven aan snelle, 

kleine successen van digitalisering, voordat je een omvangrijk transfor-

matieproces ingaat.’

Wat is jullie leidraad bij het begeleiden van dat proces van di-
gitale transformatie binnen Finance? ‘Doe het zo compliant als 

nodig en zo efficiënt als mogelijk. Dat is ons adagium. Vergis je niet, 

dat is een precair evenwicht. Door de toenemende wet- en regelgeving 

loop je het gevaar door te slaan in compliance, waardoor je inboet aan 

efficiency. Compliance is een absolute vereiste, maar houd ook de balans 

met slagvaardigheid en efficiency.’

Voor welke risico’s moet Finance beducht zijn tijdens de digi-
tale transformatie? ‘Dat je niet verdrinkt in de enorme hoeveelheid 

data. Dat is het neveneffect van het verzamelen en analyseren van data: 

je moet het kaf van het koren scheiden. Daarom moet Finance collega’s 

aanhaken uit de business; die weten het best welke data relevant zijn en 

welke niet. Een andere valkuil is dat uit gemak oud-IT’ers zonder speci-

fieke Finance-ervaring worden aangewezen om de kar te trekken, en dat 

de rest vanaf de zijlijn toekijkt en op de oude voet doorgaat. Dat leidt tot 

niets: de digitale transformatie van Finance vraagt om een multidiscipli-

naire aanpak.’

...naar business-
partner 

Marco Schilder is partner 
bij BDO CFO Services. Hij is 
gespecialiseerd in advisering van 
financiële functies en begeleidt 
CFO’s met digital finance trans-
formatie. Hij werkte eerder voor 
onder meer Arthur Andersen en 
EY als accountant en manage-
ment consultant.

12

BDO EXPERTS BDO SPECIAL EDITION
DE DIGITALE CFO

12



  

15

‹‹

 ‘Het werk van Finance 
schuift op van uitvoering en 
verslaglegging naar sturing 
van de business’ Marco Schilder

Is de menselijke factor de grootste barrière voor een naad-
loze digitale transformatie? ‘Absoluut. Daarom moet je de werkvloer 

er zo vroeg mogelijk bij betrekken, ze laten meedenken en op tijd trainen. 

Dat wordt nog weleens onderschat. Hoe eerder je ze erbij betrekt, des te 

groter de kans op betrokkenheid en succes. Vergeet ook niet dat er in veel 

bestuurskamers én werkvloeren scepsis heerst over grote IT-projecten, 

omdat die in het verleden vaak niet hebben gebracht wat er was beloofd. 

En dus: eerst zien, dan geloven. Anders doen ze het af als de zoveelste 

hype en gaan de hakken in het zand.’ 

Zijn er nog andere belangrijke barrières? ‘Finance moet nauw 

kunnen samenwerken met de IT-afdeling. In de praktijk hoor je soms dat 

Finance graag grote digitale stappen wil zetten, maar dat IT behoudend 

reageert en het tegenhoudt. Ik hoorde laatst van een grote financieel 

dienstverlener dat de CFO vanwege nieuwe wet- en regelgeving een 

aantal aannames wilde laten doorrekenen. IT weigerde, “want dat zou te 

veel rekenkracht vergen van ons platform”. Toen zijn een paar Finance-

medewerkers naar een computerzaak gegaan, hebben zelf een paar ste-

vige computers en servers gekocht en zijn zelf aan de slag gegaan. Om 

zulke frictie te voorkomen, moet je bij een digitaal Finance-project als 

een ERP-implementatie niet de IT-afdeling of Finance in de lead zetten, 

maar een onafhankelijke verandermanager. Die kan IT en Finance met 

elkaar verbinden en zorgen voor een geïntegreerde aanpak. Dat is hier 

echt cruciaal!’

Hoe pak je dat aan? Waar moet je beginnen? ‘Wij gebruiken het 

“BDO-model voor Integrale Digitale Transformatie” (zie uitwerking mo-

del en toelichting op blz. 39). Daarmee maak je inzichtelijk wat er binnen 

een organisatie speelt, in interne processen die te maken hebben met 

de digitale transformatie. In onze visie wordt de digitale transformatie 

van een organisatie gevormd door drie dimensies. Dat zijn allereerst de 

vijf aspecten van digitale transformatie: de klanten, de medewerkers, 

Finance, IT en de propositie van diensten en producten. Ten tweede de 

mate van digitale ontwikkeling van deze vijf aspecten, om zo de balans 

en de samenhang te bewaken. En ten derde de start met het juiste exe-

cutieniveau, dus wie wat gaat doen: begin met een strategie voor digitale 

transformatie vanuit het topmanagement, vervolgens de tactische verta-

ling door het middenkader, gevolgd door de operationele uitvoering en 

implementatie van systemen.’

Finance zet steeds vaker robotisering in om bepaalde taken 
binnen processen te automatiseren. Leidt dat tot minder men-
selijke fouten, maar ook tot minder fte’s? ‘In principe wel want 

voor sommige taken, denk aan het klassieke boekhouden, heb je dan 

minder mensen nodig. Maar niet zelden wordt gekozen die vervolgens 

in te zetten in een andere rol om de financiële functie hoogwaardiger te 

maken, zoals uitvoeren van analyses, controls en de business adviseren. 

Dat vergt doorgaans wel nieuwe competenties en een andere attitude, 

dus die medewerkers moeten dan vaak wel hard werken om zich dat eigen 

te maken: zowel qua technische vaardigheden als qua soft skills. Digita-

lisering heeft absoluut vergaande impact op bepaalde rollen en functies 

(zie kader) binnen Finance; met als hoofdtrend dat het werk opschuift 

van uitvoerend werk gericht op verslaglegging naar sturing geven aan de 

business. En je hebt ze ertussen zitten, de volhardende administrateurs 

die de output van de robots blijven controleren en hun oude, vertrouwde 

Excelsheets zo lang mogelijk in stand houden, maar de meeste werkne-

mers maken die digitale omslag wanneer het goed gemanaged wordt uit-

eindelijk met succes.’ ‹‹

 ‘Als ik met 
jonge mensen 
praat die de 
Accountancy 
of Finance 
ingaan, 
adviseer ik 
altijd om 
de data-
kant van  
de business 
te begrijpen’

KEVIN LOEGERING 
CFO Johnson Brothers 

Liquor Company

Wilt u meer weten over 
onze geïntegreerde 

benadering van digitale 
transformatie? 

Lees hier verder.
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DIGITALE VERNIEUWERS 
SCOREN BETER

Vooroplopen in digitalisering loont: de meest digitale top 25% 

bedrijven in B2B scoorden in de eerste vijf jaar van dit decennium 

significant beter dan de rest. Deze ‘beste kwart’ noteerde 5 keer 

meer omzetgroei, 8 keer meer winstgroei en 2 keer meer 

waardegroei dan andere B2B-bedrijven.

SCENARIOANALYSE 
Voert uw bedrijf scenarioanalyses uit als 

onderdeel van het planningsproces?

VAN BOEKHOUDER 
NAAR STRATEEG

Als het aan de financieel directeur lag, 

zou hij 2 uur en 31 minuten per week 

minder aan de boekhouding besteden. 

Meer tijd besteedt hij liever aan de 

volgende zaken:

HOE AUTOMATISEERBAAR 
IS FINANCE? 

Veel Finance-taken zijn ook met computers uit te voeren: 40% is 

volledig en 41% gedeeltelijk automatiseerbaar. Dit zijn de quick wins. 

Overall

Grootboekrekening

Uitbetaling

Omzetbeheer

Financiële controle en 
externe rapportage

Financiële planning 
en analyse

Belastingen

Kasmiddelenbeheer

Risicobeheer

Audit

Extern relatiebeheer

Business development

Omzetgroei

CAGR, 2010-15

Waardegroei, 

CAGR, 2010-15

Bedrijfsresultaat 

CAGR, 2019-15

      Volledig   Grotendeels        Enigszins Nauwelijks
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Finance 
in de 

cockpit 

 Cijfers zijn opgeteld wellicht geen 100%, vanwege afronding

2:31 Financiële zaken

1:53 Klanten

1:41  Bedrijfsstrategie

0:13  Financiële strategie

 83%

 33 %

  

 17 %

 45%

 20%

 23%

 34%

Top 25% digitale B2B-bedrijven 

Overige B2B-bedrijven

De basisscenario’s: 

gunstig / normaal / 

ongunstig

Voor het inschatten 

van bijzondere 

gebeurtenissen

Voor de impact 
van nieuwe 
regelgeving.

Ja, bij het plannen voor

het hele bedrijf

Ja, bij het plannen voor divisies en

bedrijfsonderdelen binnen het bedrijf

Ja, wanneer specifieke projecten of 

investeringen worden gepland

Nee, we analyseren nooit scenario's 

tijdens het planningsproces

4.3%

-1.8% 

0.8% 10.3%
13.5% 18.1% 

De tijd dat de CFO alleen financiële prestaties 
registreerde en grootboeken controleerde is 
voorbij. Als continue bron van cijfers en 
prognoses zit Finance tegenwoordig ook zélf 
aan de knoppen. Omdat het loont.

Bronnen: TIAS, CFO Survey Europe, Q2 (2019)  fig. 1, McKinsey fig. 2 and 4, 

Gartner fig. 3. 
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~5x ~8x ~2x
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Automatiseerbaar?
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Bij NS zit finance steeds meer 

op de bok
Geert van der 
Hoek (43) is  
bedrijfskundige en 
als manager IT bij 
NS verantwoordelijk  
voor Data & 
Analytics, CC 
Mobile & Digital 
Platforms en IT 
Backoffice (Finance, 
HR, Inkoop). Hij 
werkte eerder voor 
ORMIT en Kuehne 
+ Nagel.

NS
Sector  
Personen- en 
goederenvervoer 
Aantal 
medewerkers  
Circa 22.000 
Waarvan in 
Finance 
350 
Omzet 2018 
€ 5,9 miljard 
Nettowinst 2018  
€ 116 miljoen

Hugo Mans 
(52) is accountant 
en financieel 
directeur bij NS, 
waar hij sinds 2002 
diverse manage-
mentfuncties be-
kleedde. Daarvoor 
werkte hij voor 
PwC en Logica.
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Wat betekent jullie inzet op digitale transformatie voor Fi-
nance? Mans: ‘Vanouds was Finance binnen NS een wereld apart. Voor 

de andere collega’s was het soms lastig om de juiste financiële data te 

krijgen, c.q. goed te doorgronden. Daar wilden we helemaal vanaf; we 

willen juist heel toegankelijk zijn voor de andere afdelingen binnen NS. 

Temeer omdat we zien dat sturen op operationele KPI’s, zoals op tijd ver-

trekkende treinen, en de daarbij horende financiële cijfers onlosmakelijk 

aan elkaar verbonden zijn. Het is aan Finance om al die operationele en 

financiële data inzichtelijk bij elkaar te brengen. Wij willen de lijn infor-

matie bieden waar ze ook echt wat mee kúnnen.’

Kunt u daar een voorbeeld van geven? Van der Hoek: ‘We hadden 

laatst een kortingsactie voor Kruidvat-klanten met goedkoop reizen in 

het weekend. Een enorm succes. Uit onze data-

analyse bleek echter dat al die extra kaartjes op 

zich wel extra omzet genereerden, maar tegelijk 

kannibaliseerden op onze gewone omzet. En dat 

drukte in treinen in het weekend door de andere 

reizigers niet erg werden gewaardeerd. Vanuit Fi-

nance boden we dus een genuanceerder, integra-

ler beeld van de effecten van die actie.’

Mans: ‘We willen bijvoorbeeld onze commercieel 

directeur ook in staat stellen om zelf dingen uit 

te zoeken. Vroeger kreeg hij van Finance bij wijze 

van spreken alleen achteraf een maandelijks resul-

tatenoverzicht. Straks bieden we hem een dash-

board waar hij zelf kan checken wat bijvoorbeeld 

de omzet van zijn vijf grootste zakelijke klanten 

was in de afgelopen maand, en welke winstmar-

ge zij opleverden. Vroeger moest hij dat aan een 

Finance-specialist vragen die dan in verschillende 

systemen op zoek ging naar het antwoord. Tijdro-

vend en duur.’

Trekken Finance en IT binnen NS nu inten-
siever met elkaar op? Van der Hoek: ‘Zeker, we 

spreken steeds meer elkaars taal. Er is een duide-

lijke parallel tussen IT en Finance. Vroeger hadden 

we allebei een houding van: u vraagt, wij draaien 

– wát de business ook van ons vroeg. Nu zijn we 

steeds kritischer. Als IT nu de vraag krijgt om iets 

te bouwen, vragen we eerst naar het waarom. Wat 

ze met die nieuwe IT willen gaan doen. Dan kun-

nen we veel zinvoller aan de slag, dat zorgt eerder 

voor toegevoegde waarde.’

Mans: ‘Ik zal niet meer tegen Geert zeggen: ik 

heb deze functionele wensen, bouw jij maar iets 

met jouw afdeling, ik hoop dat het lukt. Het is nu 

meer iteratief, waarbij ik moet snappen of ik IT 

een makkelijke of moeilijke vraag stel. Zo maak je 

samen een afweging en geef je elkaar rugdekking 

bij onverhoopte risico’s. Bovendien kunnen we 

vanuit Finance onze eigen processen alleen goed 

monitoren als we snappen hoe al die data door 

IT-systemen heen gaan.’

Van der Hoek: ‘Onze werelden gaan steeds meer in 

elkaar over. IT en Finance zijn geen afzonderlijke af-

delingen meer, maar worden steeds meer onderdeel 

van de business. Finance zit steeds meer op bok.’

Dat betekent dat Finance-medewerkers 
ook nieuwe competenties moeten aanle-
ren? Mans: ‘Ja, daar gaat veel in veranderen. Onze 

mensen moeten multidisciplinair kunnen werken. 

We zetten ook letterlijk steeds vaker iemand van Finance in de business-

teams. Om mee te werken aan het bereiken van de doelen van dat team 

door inzet van onze vaardigheden. Voor zo’n rol hoef je niet per se een 

doorgewinterde boekhouder te zijn, maar moet je vooral beschikken 

over analytische vaardigheden. Over het vermogen om ontwikkelingen 

te kunnen voorspellen op basis van de financiële data.’ 

Ondertussen worden eenvoudige taken 
steeds meer weggeautomatiseerd? Mans: 

‘Ja. We hebben met robots al een aantal relatief 

simpele repetitieve werkzaamheden van onze 

Finance-mensen overgenomen. Die zijn daar erg 

blij mee; ze hebben nu meer tijd voor analyse en 

forecasting.

Ter lering: wat ging in het proces van di-
gitalisering van jullie processen en orga-
nisatie tot nu toe minder goed? Van der 

Hoek: ‘Zoals ieder veranderproces is ook dit best 

taai. We gaan richting zelfsturende teams, wat 

een heel andere manier van werken vergt. Dus 

we veranderen tegelijkertijd op zowel processen 

en IT-systemen als op organisatieniveau, waarbij 

veel medewerkers nieuwe competenties moeten 

aanleren. Dat is bij elkaar geen sinecure. Maar we 

zijn optimistisch over de kans van slagen, temeer 

omdat onze medewerkers erg loyaal zijn aan dit bedrijf, en aan onze rei-

zigers. We steken er als management veel tijd en moeite in om zowel 

managers als medewerkers die digitale draai te laten maken. En we pro-

beren daar zo transparant mogelijk over te zijn, want dan verlaag je de 

weerstand.’

Mans: ‘We maken tempo omdat we deze veranderingen als een geza-

menlijke investering van alle teams zien. Iedereen in het team is belang-

rijk, en dat is hoe we snelheid maken terwijl we het onderweg plezier 

hebben.’ ‹‹

M et de komende overstap naar S/4HANA – het nieuwe 

ERP-systeem van SAP en een bedrijfsbrede datamodel-

lering en BI-platform, wil NS begin volgend jaar realtime 

via dashboards stuurinformatie beschikbaar gaan stellen 

aan alle afdelingen. De spoorvervoerder koos niet voor één grote ‘big 

bang’ voor alle afdelingen, maar begint per 1 januari eerst binnen Fi-

nance. Dat moet bijdragen aan een consolidatie van systemen, meer 

eenduidige financiële rapportages en lagere kosten. Financieel directeur 

Hugo Mans en manager IT Geert van der Hoek lichten toe. 

Hoe belangrijk is voortdurende digitalisering voor NS? Van der 

Hoek: ‘Het wordt steeds belangrijker. We hebben moeite om de flinke 

groei van het aantal reizigers goed op te vangen, dus we moeten slimme-

re dingen bedenken. We moeten efficiënter zijn in onze bedrijfsvoering, 

de planning van onze treinen optimaliseren et cetera. Waarbij het trein-

kaartje betaalbaar moet blijven voor onze reizigers. Bij al die aspecten is 

digitalisering cruciaal.’

Mans: ‘Daarbij is het de kunst om de reiziger centraal te blijven stel-

len. Het verhogen van de klanttevredenheid is een van onze belangrijkste 

doelen. We weten bijvoorbeeld dat kunnen zitten in de spits heel be-

langrijk is voor de reiziger. Dus hebben we een slimme app ingevoerd, 

onze Zitplaatszoeker, die in een volle trein aangeeft of er verderop nog 

plaatsen vrij zijn. We willen relaties met individuele reizigers aangaan 

zodat we ze, als we hun reisgedrag kennen, met pushberichten kunnen 

vertellen op welke tijd ze het best en het voordeligst kunnen reizen.’

Van der Hoek: ‘Dat kunnen we dan enigszins sturen, zodat reizigers meer 

kans hebben op een zitplaats of een gratis kop koffie krijgen als ze bij-

voorbeeld net na de spits in de trein stappen.’ 

Hugo Mans’ en Geert van der Hoeks drie digitale lessen ›› Plaats Finance-
medewerkers in de teams van de business. ›› Neem vooral Finance-medewer-
kers aan die ontwikkelingen kunnen voorspellen op basis van financiële data. ›› 
Digitalisering is mensenwerk, zorg dat je medewerkers zich mee-ontwikkelen in 
deze verandering.  

Door digitaal te transformeren, gaat de Finance-
afdeling van NS haar collega’s in de business niet 

alleen achteraf voorzien van de juiste financiële 
cijfers, maar ook zorgen voor analyses en voor-

spellingen waar het hele bedrijf zijn voordeel 
mee kan doen.

Hoe ‘digitaal’ 
is NS?  

Redelijk ver 
 

Wat levert de digi-
tale omslag NS op? 
‘Een positieve business 

case: efficiëntere 
bedrijfsvoering en 

verbeterde propositie 
aan de klant.’

En in nieuwe 
marktkansen? 

‘Geeft invulling aan 
de ambitie van NS als 
mobiliteitsdienstver-
lener: altijd dichtbij, 
altijd betaalbaar en 

altijd duurzaam.’
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INSIDERINSIDER

’  ‘Finance moet  
hard aan de bak’ 
‘In veel organisaties moet Finance bijdragen aan 

soms flinke kostenbesparingen. Daar komt bij dat 

men steeds meer moet doen met minder mensen. 

En dat is nog niet alles: de financiële functie krijgt 

een steeds zwaardere rol in het koppelen van 

data die in- en extern beschikbaar zijn. Bovendien 

worden verslagperiodes korter en stellen toe-

zichthouders strengere eisen aan verantwoording, 

risicomanagement en databeveiliging. Kortom, 

Finance moet hard aan de bak.

‘In ons onderzoek Strategy Trends 2019, onder 

ruim 750 bedrijven, zien we dat digitalisering en 

data-analytics steeds belangrijker worden. We 

zien dat de Finance-rol opschuift van adminis-

trateur naar change agent en businesspartner. 

Forecasting wint duidelijk aan belang – zeker ver-

geleken met controlling en reporting – geholpen 

door het werken met big data en data-analytics. 

Wat absoluut een grote omslag is: de financiële 

functie krijgt een leidende rol bij het organiseren 

van data en integreert sterk met IT en de lijn.’

‘Dat vergt van Finance-professionals een meer 

proactieve en flexibele instelling. Je moet dus ten 

minste inzetten op bijscholing van het zittende 

personeel en er alles aan doen om goede mensen 

binnen te houden. Maar opleiden en inzetten op 

retentie zullen niet genoeg zijn. Finance moet 

daarnaast, in samenspraak met HR, op zoek naar 

hoger opgeleid personeel. Mensen met verstand 

van financiën, bedrijfsvoering, IT, data-analytics 

én het primaire proces. Daarnaast kan de 

Finance-professional van de toekomst niet zonder 

kennis van fiscaliteit en gegevensbescherming.

‘Per saldo wordt het werk er voor de Finance-

medewerker wel leuker op. Saaiere taken zijn of 

worden weggeautomatiseerd, wat tijd oplevert 

voor meer strategisch werk. Finance wordt de 

komende jaren steeds meer de drijvende kracht 

achter veranderingen. Veelzeggend is dat CEO’s 

die nu worden benoemd vaak een achtergrond als 

CFO hebben.’

Organisatieadviseur Luddo Oh (50) werkt ruim 

20 jaar bij Adviesbureau Berenschot en bege-

leidt organisaties op het snijvlak van financieel 

management en strategie.

 ‘  Citizen data  
scientists in opkomst
‘Financieel professionals zijn het er unaniem over eens: 

ontwikkelingen op het terrein van IT en data gaan hun 

beroep de komende jaren het meeste veranderen, zo 

blijkt uit onderzoek. Het gaat dan om onderwerpen als 

data analytics, artificial intelligence, dashboards, cloud 

computing, robotic process automation en blockchain. 

Bovendien worden deze onderwerpen steeds belang-

rijker in de boardroom. 

De kernvraag is dan wat het niveau van IT- en dataken-

nis moet zijn voor financieel professionals. Idealiter 

begrijpen ze wat IT- en dataspecialisten doen en kun-

nen ze hen de juiste vragen stellen. Omdat financieel 

professionals vooral vanuit hun kennis van de business 

werken, moeten zij zich niet bezighouden met bijvoor-

beeld het modelleren van data of het controleren van 

de werking van algoritmes. Maar ze moeten wél in 

staat zijn om eenvoudige data-analyses te maken of 

uit te leggen aan dataspecialisten welke analyses ze 

willen hebben. We komen dan uit op de ‘citizen data 

scientist’ die naar IT en data kijkt vanuit het perspec-

tief van de business, waar de ‘specialist data scientist’ 

vooral binnen zijn eigen specialisme op het terrein 

van IT en data blijft. Deze specialist kan complexere 

analysevraagstukken oplossen die voor de ‘citizen data 

scientist’ te hoog gegrepen zijn.

De opkomst van IT en data betekent voor iedere finan-

cieel professional dat hij permanent moet bijscholen. 

Dan red je het niet met een dagje cursus data-analyse. 

Ik zie een generatiekloof ontstaan: de jonge financi-

eel professionals worden anders opgeleid, met meer 

aandacht voor bijvoorbeeld data-analyse en minder 

aandacht voor bijvoorbeeld boekhouden.

De spectaculaire groei van data heeft niet alleen 

voordelen: als financieel professional moet je kunnen 

waarborgen dat de data waarmee je werkt betrouw-

baar is. Bovendien moet je waken voor de steeds 

grotere cyberrisico’s. Maar als de financieel professio-

nal zichzelf goed weet te positioneren in al die nieuwe 

ontwikkelingen, dan zie ik vooral kansen: betere data, 

betere analyses en betere beslissingen.’

Registeraccountant Eddy Vaassen (1961) is 

Hoogleraar Accountancy aan Tilburg University 

en is tevens verbonden aan de Erasmus School 

of Accounting & Assurance van de Erasmus Uni-

versiteit Rotterdam en BDO. Zijn expertisege-

bied is informatietechnologie (IT) in accounting, 

auditing, finance en control.  



W olters Kluwer heeft een indrukwekkende metamor-

fose ondergaan. Eerst maakte de 183 jaar oude uit-

gever de overstap van print naar digitaal, vervolgens 

transformeerde hij naar aanbieder van softwareop-

lossingen voor advocaten, medici, accountants, juristen en andere pro-

fessionals. Kwalitatief hoogwaardige vakinformatie in combinatie met 

geavanceerde software die de B2B-doelgroepen hard nodig hebben in 

hun dagelijks werk. Uit de jaarcijfers over 2018 blijkt dat zo’n 88% van 

Wolters Kluwers business inmiddels komt uit digitale diensten en oplos-

singen voor klanten, en in het verlengde daarvan voor hún klanten. Denk 

aan een chirurg die via zijn iPad snel de voor een operatie benodigde 

kennis kan toetsen, en het systeem kan vragen naar de beste behandel-

methode. Of aan een softwaretool waarmee een advocaat de uitspraken 

van een bepaalde rechter kan analyseren met big data en daar zijn be-

toog op kan afstemmen. Geen wonder dat bij Wolters Kluwer inmiddels 

veel meer software engineers en data scientists werken dan redacteuren. 

Van controleur naar businesspartner Angelique Rooijmans leidt 

de afdeling Business Analysis & Control, die valt onder de corporate fi-

nance afdeling van de kennismultinational. ‘Wij analyseren al onze fi-

Wolters Kluwer digitaliseert stap voor stap. 
Dat heeft vergaande voordelen, voor de klanten  

én voor de interne organisatie. Ook Finance 
werkt daarmee sneller, intuïtiever en slimmer. 

‘We krijgen meer tijd voor de leuke, analytische 
kanten van het werk.’

 Betere 
voorspellingen 

en meer 
winstgevende 

producten

Wolters Kluwer 
Sector  
Informatiesector
Aantal 
medewerkers  
Circa 18.600 in 
180 landen 
Waarvan in 
Finance  
Een paar honderd 
Omzet 2018 
€ 4,3 miljard 
Nettowinst 
2018  
€ 650 miljoen

Angelique 
Rooijmans  
werkt sinds 
2012 bij Wolters 
Kluwer. Eerst als 
Global Program 
Manager en 
Head of Program 
Management, 
sinds vorig jaar 
als Vice President 
Business Analysis 
& Control. Daar-
voor werkte ze 
voor Shell, Philips 
en PwC

‹‹
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Winstgevende nieuwe producten De digitale transformatie helpt 

Wolters Kluwer ook bij het ontwikkelen van winstgevende nieuwe pro-

ducten en diensten. Rooijmans: ‘Zo hebben we CCHiQ ontwikkeld, een 

AI-tool waarmee een accountant op basis van algoritmes direct kan zien 

welke van zijn klanten worden geraakt door nieuwe regelgeving. En hoe 

hij hen daarbij kan adviseren.’

Met één druk op de knop kunnen accountants 

die klanten vervolgens een mail sturen die inzicht 

geeft in de gevolgen van een nieuwe belasting-

maatregel voor die specifieke klant, en wat die 

klant daarmee vervolgens concreet kan doen. ‘Dat 

waarderen accountants enorm, want ze kunnen 

hun honderden klanten niet allemaal zelf proac-

tief benaderen. Voor sommigen van hen telt nog 

een ander voordeel: zij vinden het wat lastig hun 

diensten persoonlijk te “verkopen”, en zien CCHiQ 

echt als een uitkomst.’

Sneller, intuïtiever en slimmer Gaat de di-

gitale transformatie Rooijmans snel genoeg? ‘We 

zijn een bedrijf met een historie, met processen en 

systemen met een lange geschiedenis. Die kun je 

niet zomaar omgooien. Dus gaan we stap voor stap 

vooruit. Bovendien moet je je medewerkers daarin 

meenemen. De jonge generatie is opgegroeid in 

een digitale wereld, die krijg je snel mee. Maar niet 

voor alle medewerkers, mijzelf incluis, is “digitaal” 

vanzelfsprekend.’ De voordelen van digitalisering 

wakkeren het enthousiasme echter vanzelf aan, 

merkt zij: ‘Door de nieuwe software hoeven we 

data niet meer meerdere keren in te voeren, maar 

gaat het werk veel sneller, intuïtiever en slimmer. 

Door die efficiency krijg je meer tijd voor de leuke, 

meer analytische kanten van het werk, voor trends 

en vooruitkijken. Een hele vooruitgang.’ ‹‹

nanciële resultaten en rapporteren daarover aan het bestuur. Hoofdlijn: 

hoe verhouden resultaten zich tot onze corporate strategie en doelstel-

lingen? Waar moeten we bijsturen?’ Rooijmans was hiervoor Head of 

Program Management van de Global Platform Organisatie van Wolters 

Kluwer. ‘GPO is verantwoordelijk voor het creëren van digitale oplossin-

gen voor bedrijfsonderdelen van Wolters Kluwer wereldwijd. Daar kijken 

we continu hoe we met nieuwe digitale producten in processen bij de 

klanten een meerwaarde tot stand kunnen brengen.’ Het is in haar ogen 

ook tijd om digitalisatie verder toe te passen binnen de Finance-functie 

van Wolters Kluwer zelf. ‘We staan op het punt de financiële functie ver-

der te digitaliseren. Omdat we effectiever én efficiënter willen gaan wer-

ken, met focus op de klant. Dat zijn in ons geval de bedrijfsonderdelen 

van Wolters Kluwer wereldwijd. Hoe beter wij onze processen inregelen, 

en businessgerelateerde inzichten geven, hoe beter zij waarde kunnen 

creëren voor hun uiteindelijke klanten.’ Dat trekt Finance wel uit de com-

fortzone, beaamt ze. ‘Was je voorheen een controleur die alleen rap-

porteerde aan de CFO, nu word je veel meer een businesspartner die alle 

afdelingen strategisch kan adviseren. Dat vergt andere competenties.’ 

Steeds beter voorspellen Op dit moment rolt de leverancier van 

bedrijfssoftware intern een eigen product – CCH Tagetik – uit, vervolgt 

Rooijmans: ‘Dat is een softwareoplossing die op basis van de ingevoerde 

data, via algoritmes en self learning, tot predictive forecasting komt. Voor 

onze Finance-functie is dat erg interessant. Zo kunnen we op een an-

dere manier naar onze financiële KPI’s kijken: we zullen onze eigen voor-

spellingen toetsen aan de forecasting van deze software, die heel over-

zichtelijk wordt weergegeven via dashboards. We verwachten dat deze 

software het gesprek tussen financiële en niet-financiële collega’s enorm 

verbetert. Bovendien kunnen we de financiële data makkelijker koppelen 

aan andere data zoals sales- of hr-data, wat de reikwijdte van Finance 

flink verbreedt.’

 ‘Finance kan 
de collega’s 
nu helpen 
met markt-
trends en 
rake voor-
spellingen’ 

‹‹

Angelique Rooijmans’ drie digitale lessen ›› Kies niet voor revolutie maar  
evolutie: digitaliseer de Finance-functie stap voor stap. ›› Maak digitale transformatie 
niet tot een apart proces of project, maar zorg dat het een vast onderdeel wordt voor 
alle functies, organisatiebreed. ›› Definieer een digitale strategie als handvat voor de 
organisatieonderdelen om dezelfde kant op te bewegen zonder volledige centrale regie.

Hoe digitaal is 
Wolters Kluwer?  

Heel ver 
 

Wat kostte de 
digitale omslag 

van Wolters Kluwer 
tot nu toe?  

‘In de afgelopen 
vijftien jaar hebben 
we op verschillende 

manieren in de orga-
nisatie geïnvesteerd 
om de transformatie 
te bewerkstelligen. 

Dit hebben we mede 
gedaan door sinds 

2003 jaarlijks 8 tot 10 
procent te investeren 
in productinnovatie.’

Wat levert het Wol-
ters Kluwer op?  

‘Het heeft eraan bij-
gedragen dat Wolters 

Kluwer zich heeft 
kunnen transformeren 

tot een wereldwijde 
aanbieder van informa-
tiediensten, software-

oplossingen en services 
voor professionals.’
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Jorge Vazquez  
(43) de Portugese  
econoom, is nu 
twee jaar Managing  
Director Group 
Control & Strategy 
bij Randstad. Eerder 
leidde hij Randstad  
in Brazilië en had 
hij leidinggevende  
functies bij TNT 
Post en Spring 
Global Mail. 

RANDSTAD
Sector  
Uitzendbranche 
Aantal
medewerkers  
Circa 38.000 
Waarvan in 
Finance  
Circa 4%  
Aantal gede-
tacheerden 
Circa 670.000 
Omzet 2018 
€ 23,8 miljard 
Nettowinst 
2018   
€ 691 miljoen

Henry Schirmer  
(54) industrial 
engineer, is sinds 
2018 CFO van 
Randstad. Hiervoor 
werkte de Duitser 
onder meer bij een 
Brits private 
equity-huis en bij 
Unilever, als CFO 
Europa en CFO 
Noord-Amerika.

         b
uitenlandse vestigingen met realtime inzicht in alle relevante data en KPI’s. Dat slim gebruik van data schept extra ruimte voor de menselijke maat.        

   Randstad investeert in digitalisering om klanten en kandidaten meer gemak, snelheid en transparantie te kunnen bieden. Finance evolueert mee: het ontzorgt de

            ‘Digitaal, met menselijke maat’ 
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Dus hoe vergaand jullie ook digitaliseren, menselijk contact 
blijft waardevol? Jorge Vazquez: ‘Zeker, persoonlijk contact is en blijft 

onmisbaar. Hoe meer tijd we kunnen vrijmaken voor persoonlijke begelei-

ding, hoe eerder we resultaat bereiken. Inzet van slimme technologie kan 

ons helpen dat doel te bereiken. Het Randstad-concept van “tech & touch” 

leidde ons naar een nieuwe externe merkpositionering: “Human Forward”. 

Deze propositie geeft aan dat wij technologie omarmen en zodanig inzet-

ten dat we zowel onze interne medewerkers als onze uitzendkrachten het 

best mogelijke loopbaanpad kunnen bieden. Waar onze klanten vervolgens 

profijt van hebben.’ 

Kunt u voorbeelden noemen van de slimme, digitale technolo-
gie die jullie inzetten? Vazquez: ‘Door data slim aan elkaar te koppelen, 

kunnen we bedrijven veel informatie verschaffen over de arbeidsmarkt. En 

we kunnen bedrijven en kandidaten gerichter adviseren en verder helpen. 

Bijvoorbeeld met een app waarmee kandidaten bij onze intercedenten 

met één druk op de knop kunnen aangeven wat hun beschikbaarheid is 

voor verschillende functies. Of de mogelijkheid dat kandidaten ons online 

referenties aanleveren en onze systemen dat automatisch checken. Daar-

naast hebben we een app waarmee mensen altijd bij ons terechtkunnen, 

en een online systeem waarmee bedrijven direct inzage hebben in hun 

personeelsbestand. Met datagestuurde inzichten herkennen we sneller 

carrièremogelijkheden voor kandidaten. We richten werk efficiënter in om 

zo meer tijd te creëren voor het onderhouden van persoonlijk contact. Dat 

is de essentie van Human Forward.’

Wat betekent de digitale omslag van Randstad voor de Finan-
ce-functie?Schirmer: ‘We hebben een vrij platte organisatie, waarbij 

het gros van onze medewerkers lokaal actief is. In hun eigen land, en in 

hun eigen markt. We hebben lokaal dan ook sterke Finance-afdelingen. 

Maar de strategie en het beleid van Finance stippelen we hier uit op ons 

hoofdkantoor in Amsterdam; naast concernbrede taken op het gebied van 

governance, fiscaliteit en treasury. Daarnaast leiden wij uiteraard onze di-

gitale transformatie, waarbij we het als onze kerntaak zien om de collega’s 

in de landen zo veel mogelijk te ontzorgen. Doordat wij vanuit het hoofd-

kantoor wereldwijd het overzicht hebben, over landen en silo’s heen, zien 

wij logischerwijs veel meer dan onze collega’s in de landen.’

Vazquez: ‘Daarbij helpen we ze door niet meer achteraf, zoals vroeger, 

de maandafsluiting op te maken, maar ze realtime inzicht te geven in tal 

van data en KPI’s. Waarbij ze zelf ook heel makkelijk toegang hebben tot 

de voor hen meest relevante data. Dat was een grote overgang: van een 

statische wereld waarin je op vaste tijden je cijfers rapporteert naar een 

realtime wereld waarin alles fluïde in elkaar overloopt. Finance kijkt nog 

wel in de achteruitkijkspiegel, maar dat gaat snel en grotendeels geauto-

matiseerd. We kijken nu, door slim te werken met bijvoorbeeld algoritmes, 

vooral naar de toekomst. En hoe we daar het best op kunnen anticiperen.’ 

Kun je deze nieu-
we rol vergelijken 
met die van de kapi-
tein op de brug van een 
schip? Vazquez: ‘Ja. En om die 

metafoor door te trekken, we kunnen 

ons schip nu slim tussen de ijsbergen door 

navigeren, waar we vroeger alleen konden melden 

dat we afgelopen maand een goede reis hadden.’

Schirmer: ‘Het prettige vind ik: technologie maakt niet alleen minder 

fouten dan de mens maar oordeelt ook objectiever, namelijk puur op 

basis van data. Wij mensen worden nou eenmaal vaak beïnvloed door 

onze eigen ambities, ook bij beslissingen die moeten worden genomen 

in de bestuurskamer. Die ambities kunnen onze blik op de toekomst nog 

weleens vertroebelen.’

Als jullie collega’s zelf toegang hebben tot de data, wat is dan 
nog de toegevoegde waarde van Finance? Schirmer: ‘We houden ze 

niet alleen maar een spiegel voor, maar adviseren en komen met relevante 

oplossingen. Vergelijk ons met het navigatiesysteem in je auto, dat meldt 

dat je over twintig minuten een file inrijdt, en hoe je nu het best kunt 

omrijden. We waren data poor, we zijn nu data rich en we gaan naar data 

intelligent.’

Hoe komt Randstad aan de vereiste kennis die je nodig hebt om 
niet alleen digitaal te transformeren, maar daarin ook voorop 
te lopen? Vazquez: ‘Op drie manieren. Ten eerste door te stimuleren dat 

medewerkers lokaal innoveren. Daarnaast zijn we druk met onze Digital 

Factory waarmee we projecten op gebied van innovatie, liefst schaalbaar, 

aanjagen. En ten derde investeren we via ons eigen Innovation Fund in 

start-ups die actief zijn in HR tech. En daarmee in onze eigen kennis van 

digitale mogelijkheden. Op dit moment staat de teller op zeventien deel-

nemingen. Een voorbeeld? We investeren in het bedrijf Crunchr, dat zich 

bezighoudt met people analytics, met tools waarmee bedrijven beter in-

zicht krijgen in hun menselijk kapitaal. Crunchr werkt aan een cloudoplos-

sing, waarmee de gebruiker kan werken met een SaaS-platform voor HR-

rapportages en het analyseren van personeelsbestanden. Voor ons heel 

interessant. Het gebruik van people analytics staat binnen onze sector nog 

in de kinderschoenen, maar de toepassingen zijn veelbelovend.’

Afgelopen jaar streefden jullie Adecco voorbij als wereldwijde 
marktleider. Hebben jullie dat groots gevierd? Schirmer: ‘Haha, 

nee hoor. Zoiets doen we hooguit heel bescheiden. In de wereld van nu 

draait het immers niet om schaal, om wie de allergrootste is, maar om 

snelheid en wendbaarheid. Als je je voortdurend realiseert hoe groot Rand-

stad is, kan dat makkelijk leiden tot zelfgenoegzaamheid. Tot achterover 

leunen. Daarom willen we ons vooral realiseren dat we in wezen bestaan 

uit heel veel kleine units, die snel kunnen reageren op de wensen van de 

markt. Het gaat in ons vak immers om de menselijke maat. Zo is het altijd 

geweest in de zestig jaar dat we bestaan, en dat heeft ons ver gebracht.’ ‹‹

H et is 1960 als een nog jonge Frits Goldschmeding zijn eerste 

secretaresse op pad stuurt. Ze wordt ‘uitgezonden’. Econo-

miestudent Goldschmeding was in zijn afstudeeronderzoek 

tot de conclusie gekomen dat Nederland rijp was voor uit-

zendwerk. Dat bleek een briljant inzicht van de oprichter van Randstad. 

Want ga maar na: bijna zestig jaar later is het concern ’s werelds grootste 

uitzendorganisatie. Met ruim 38.000 werknemers, 

verspreid over meer dan 4.800 kantoren in 38 

landen, heeft Randstad wereldwijd ruim 670.000 

uitzendkrachten aan het werk.Digitaal innoveren is 

voor zo’n grote multinational cruciaal. Dat geldt 

zeker voor de Finance-functie, vertellen CFO Henry 

Schirmer en zijn rechterhand Jorge Vazquez, bin-

nen Randstad verantwoordelijk voor Group Con-

trol & Strategy.

Hoe belangrijk is digitale transformatie 
voor Randstad? Henry Schirmer: ‘Die is essen-

tieel. Het is onze opdracht om voor de bedrijven 

die bij ons klant zijn, de allerbeste kandidaten te 

vinden. Om dat goed te kunnen doen, investeren 

we in digitale transformatie om klanten en kandi-

daten meer gemak, snelheid en transparantie te 

kunnen bieden. We automatiseren bijvoorbeeld 

administratieve taken van intercedenten. Zo stel-

len we hen zo goed mogelijk in staat om de beste 

match te vinden tussen klant en kandidaat. Van-

daag de dag willen zowel klanten als kandidaten 

ons op elk moment van de dag kunnen bereiken, 

ongeacht via welk kanaal of vanaf welke plek. Dus 

we werken multichannel, waar mogelijk digitaal. 

We digitaliseren steeds verder, onder het motto 

“tech & touch”. Want ook al gebruiken we steeds 

meer geavanceerde technologie, werving en selec-

tie blijft mensenwerk. Onze visie is dat technolo-

gie dat werk niet helemaal overneemt, maar onze 

mensen daarbij ondersteunt. Vandaar die “touch”: 

je wilt als kandidaat en werkgever elkaar toch echt 

even in de ogen kijken.’

Henry Schirmers en Jorge Vazquez' drie digitale lessen ›› Omarm kleine,  
incrementele stappen, die kunnen samen een katalysator zijn voor een beweging waar-
bij je nieuwe dingen uitprobeert. ›› Zorg voor een solide basis door goed te investeren 
in de kwaliteit van datasets en IT-architectuur. ›› Wees niet terughoudend om vaak en 
snel te falen: leer daar direct van en zorg voor succesmetrics met korte feedback cycli.

Hoe digitaal is 
Randstad nu?  

Heel ver   
 

Wat levert de 
digitale omslag 
Randstad op?  

‘We meten voor al 
onze investeringen ver-
scheidene indicatoren. 

De winsten daarvan 
zouden we niet willen 

beperken tot winst 
alleen, maar tot 

voordelen voor al onze 
belanghebbenden, 

zoals betere ervaringen 
voor onze kandidaten 

en werknemers.’  

En in nieuwe 
marktkansen?   

‘Technologie geeft 
ons meer dan ooit de 

mogelijkheden om 
onze werknemers 

en kandidaten heel 
persoonlijk te onder-

steunen. Met de juiste 
mix van technologie, 

onze HR-kennis en een 
menselijke benadering 
kunnen we beter dan 

ooit voorzien in 
de behoeften van 

organisaties

   ‘M
et data herkennen we sneller    

carrièremogelijkheden voor kandidaten’ Jorge Vazquez
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INSIDER

‘Transformatie is een modewoord dat de discussie blijft leiden in alle 

bedrijfstakken en functies. Maar NetSuite denkt er liever zo over: 

klanten kopen geen transformatie; ze kopen oplossingen om een 

reeks zakelijke uitdagingen op te lossen die hen helpen vooruitgang 

te boeken en effectiever te werken.

CFO’s en financiële teams zijn niet anders. Hun percepties met 

betrekking tot toekomstige technologie, uitdagingen, zorgen, het 

volgen van prestaties en prioriteiten worden eerder beïnvloed door 

hun omgeving dan door het streven naar transformatie.

De boekhoud- en financiële functies veranderen voortdurend, van 

nieuwe regelgeving tot belastinghervorming tot technologische 

vooruitgang. Veel bedrijven zijn nog volop bezig met de migratie 

naar de cloud. Ondertussen worstelen ze met een wirwar aan data-

systemen, wat het lastig maakt om de juiste data op tijd boven tafel 

te krijgen. Als laatste gaan de technologische ontwikkelingen erg

snel. De trends zijn Cloud, BlockChain, IoT, Robotica en IA. De 

huidige IT-platforms binnen veel bedrijven zijn erg verouderd en 

kunnen deze trends niet overnemen.

Met de juiste softwareoplossingen kan dat. NetSuite begon twintig 

jaar geleden met de ontwikkeling van de eerste ERP SaaS-oplossing, 

waarin bedrijfsprocessen als financieel management, inkoop, 

projectmanagement, CRM, e-Commerce enzovoort volledig zijn 

geïntegreerd. De architectuur hiervan is gestoeld op schaalbaarheid 

zodat er makkelijk kan worden uitgebreid. 

Zo verschuift ICT steeds meer naar de business. Dat vergt wel enige 

begeleiding. Daarom hebben we een partnership met BDO, dat 

klanten helpt onze oplossingen te implementeren en hen daarbij 

ontzorgt door hen te ondersteunen in hun zakelijke doelstellingen.’

Michiel Ramakers (48) is Sales Director Benelux van NetSuite, dat 

wereldwijd geïntegreerde bedrijfsapplicaties aanbiedt in de cloud.

 ‘ Bedrijven heb-
ben oplossingen 
nodig, geen 
digitale 
transformatie’ 



 

Wat betekent dat voor uw eigen organisatie? ‘Dat vergt van onze 

mensen een verbreding van hun competenties om onze klanten te helpen 

op te schuiven in hun waardeketen om hun business te versnellen en te 

verbeteren. Op een efficiënte, slimme manier. Op onze markten lopen we, 

kan ik inmiddels constateren, voorop met multidisciplinair werken in wat 

wij noemen “high-performance teams”. Deze teams werken zelfstandig en 

bestaan uit medewerkers met de juiste skills en complementaire profielen, 

afgestemd op het doel van onze klant. Zo’n team ondersteunen we intern 

met een coach en met technologie-experts.

Punt is: als je veel teams naast elkaar hebt werken, moet dat wel gebeuren 

vanuit een gezamenlijke architectuur en way of working. Zodat je verzekerd 

bent van goede governance en een eenduidige werkwijze. Dat doen we 

bijvoorbeeld door iedereen te laten werken met dezelfde KPI’s.’

Kunt u een concreet voorbeeld geven? Wat doet zo’n team dan 
bij een klant? ‘Rabobank wilde de fraudedetectie bij creditcardtrans-

actiestromen en de creditadministratie in eigen beheer gaan nemen. Wij 

hebben toen een high performance team geleverd om dit project te reali-

seren. Voor onze klant is de kracht van zo’n team dat het proactief aan de 

slag gaat en ook de verantwoordelijkheid neemt voor de kwaliteit en het 

product waaraan het team werkt. Door de keuze voor dit team kon Rabo-

bank op dit project liefst drie maanden tijdwinst boeken.’

T oen Annemieke den Otter in 2013 VolkerWessels verruilde 

voor Ordina, trof ze een organisatie aan die volop aan het 

herstructureren was. Zoals vrijwel elk IT-bedrijf in die eco-

nomisch zware periode, want klanten hielden de hand op de 

knip. Ordina bood in die dagen vooral techneuten: Java-specialisten, SAP-

consultants en programmeurs, als individuele specialisten op projectba-

sis bij met name overheidsorganisaties, financieel dienstverleners en de 

industrie. Dat leveren van individuele IT-specialisten gebeurt nog steeds, 

maar Ordina richt zich vooral op complete IT-oplossingen. Zoals over-

heidsinstanties helpen met het digitaliseren van dossiers, zodat burgers 

snellere en betere toegang krijgen tot hun gegevens. Ordina biedt klanten 

nu vooral uitgebalanceerde, multidisciplinaire teams. Met alle gevolgen 

van dien voor de vorm van de samenwerking met de klant, voor de interne 

organisatie én voor de Finance-functie.     

Waarom heeft Ordina de strategische bakens verzet? Den Otter: 

‘Voornamelijk omdat de vragen en wensen van onze klanten zijn veranderd. 

Vroeger kwamen we bij een klant binnen om bijvoorbeeld met een nieuw 

ERP-systeem de efficiency van backoffice-processen te vergroten. Of we 

werden ingehuurd door de IT-inkoper van de klant om tijdelijke capaciteits-

problemen op te vangen. Tegenwoordig werken we vooral voor organisa-

ties die hun processen willen verbeteren om hun klanten sneller te kunnen 

bedienen. Die zich realiseren dat IT daarbij cruciaal is – de motor van in-

novatie en onderscheidend vermogen. En die snappen dat soepele primaire 

processen samenhangen met de flexibiliteit van de IT-omgeving.’

Goed voorbeeld 
doet 

goed volgen

Annemieke den 
Otter (40) startte 
haar loopbaan bij 
ING in onder meer 
assetmanagement 
en projectfinan-
ciering. In 2010 
stapte ze over 
naar bouwbedrijf 
VolkerWessels 
waar ze Head 
of Treasury & 
Finance werd. 
Drie jaar later 
verhuisde Den 
Otter naar Ordina, 
om te starten als 
financieel direc-
teur corporate. 
Sinds 2016 is ze 
daar CFO. 

‹‹

ORDINA
Sector  
IT-dienstverlening 
Aantal 
medewerkers  
Circa 2.600
Waarvan in 
Finance   
30
Omzet 2018 
€ 6,9 miljoen 
Ebitda 2018  
€ 18,7 miljoen             

Zelf vooroplopen in digitale transformatie, ook in Finance, en daar de klant goed 
over adviseren. Dat is de strategie van IT-dienstverlener Ordina. Voor Finance geldt, 

stelt CFO Annemieke den Otter, dat je goed moet weten wat je wilt: mik je op 
efficiëntere processen? Op lagere kosten? Of ga je voor businessimpact?  
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minder. En als je KPI’s veranderen, moet je ook je reporting aanpassen. In 

het algemeen geldt dat als je wilt digitaliseren, je een visie moet hebben 

op wat je wilt bereiken. Zo kun je daarbij streven naar maximaal flexibele 

processen, waar het vooral draait om snelheid en realtime inzichten. Of je 

kiest ervoor om verlaging van de kosten centraal te stellen, dus zo lean als 

mogelijk te werken. Een ander doel is te gaan voor maximale businessim-

pact, dat is een combinatie van zo efficiënt mogelijke IT-processen met een 

flexibele schil. Wij hebben dat laatste gekozen.’

Wat betreft het snijden in de kosten: hoeveel fte’s heeft u kun-
nen elimineren door te digitaliseren? ‘In 2013 stonden we op 70 

Finance-medewerkers, nu zijn dat er nog 30. We hebben geïnvesteerd in 

nog meer goede mensen aannemen, deels ook met een ander profiel, die 

echt affiniteit hebben met IT. En met datavisualisatie.’ 

Over hoeveel IT-inzicht moeten u en uw Finance-medewerkers 
beschikken? ‘Mijn kennis van IT is vergeleken met mijn collega’s relatief 

erg laag, haha. Het helpt natuurlijk als je er affiniteit mee hebt. Maar wat 

je vooral moet hebben, is een goede visie op wat digitale middelen voor 

jouw afdeling en organisatie kunnen betekenen. En waar de mogelijke kos-

tenefficiency zit. Mede daarom hebben we binnen Ordina een “IT-Board” 

ingesteld, waarin mensen zitten van de business, van Finance en van IT. 

Deze groep besluit wat we prioriteit geven op het gebied van informatie-

technologie. Het zijn stuk voor stuk mensen die er niet zomaar affiniteit 

mee hebben, maar die autoriteit zijn op hun vakgebied. Risico is immers 

dat we, met al die nieuwe technologieën en gedreven techneuten, allerlei 

leuke nieuwe dingen gaan uitproberen. Ik sta uiteraard wel open voor veel-

belovende pilots, maar het moet geen speeltuin worden. Deze IT-Board is 

gecommitteerd aan de doelen van Ordina, en weet welke IT-projecten daar 

het best aan kunnen bijdragen.’ ‹‹

Vergt dit multidisciplinaire werken een an-
dere klantattitude van jullie teamleden? 
‘Zeker. Vroeger had vooral sales te maken met de 

klant; nu zijn niet alleen de teams maar al onze 

consultants en managementlagen “client facing” 

– of ze moeten dat heel snel worden. Dat vergt be-

paalde communicatieve vaardigheden. Ikzelf? Ja, 

zowel onze CEO Jo Maes als ik gaan geregeld ook 

zelf naar klanten. Dat is superbelangrijk. De klant 

waardeert het. En als er eens een probleem is, kun-

nen ze ons rechtstreeks bellen en zorgen wij dat het 

snel gefikst wordt. Voor mij als CFO is het ook goed 

om te weten wat er bij klanten speelt, met welke 

eventuele problemen zij worstelen. Ik merk ook dat 

CFO’s van klanten graag van mij horen hoe ik ermee 

omging toen bij ons het ERP-systeem werd vervan-

gen. En dat ik het heel goed begrijp als zij eerst nog 

even goed willen nadenken voordat ze ons hun ERP-

systeem laten vervangen.’

Wat betekent digitale transformatie voor uw eigen Finance-af-
deling? ‘Ik vind dat we als Finance-afdeling van een vooraanstaand IT-be-

drijf voorop moeten lopen. Bovendien heeft Finance intern een voorbeeld-

functie om andere afdelingen te laten zien hoe je het best kostenefficiënt 

kunt werken. Je kijkt eerst op welke punten je de operationele processen 

kunt verbeteren c.q. versnellen. De kunst daarbij is om waar mogelijk te 

werken met robotisering, zodat medewerkers niet meer data hoeven over 

te hengelen van het ene naar het andere IT-systeem. Zo beperk je de kans 

op menselijke fouten tot het minimum. Dan kijk je naar je datamanage-

ment: welke data kun je goed visualiseren zodat je de collega’s van de busi-

ness een helder en realtime inzicht kunt bieden? Als wij als Finance goed 

digitaliseren, spelen we tijd vrij voor onszelf om dichter bij de business te 

opereren. En te onderzoeken hoe we hen het best kunnen ondersteunen. 

Mede door die contacten weet je beter op welke KPI’s je vanuit Finance 

het best kunt gaan sturen. Belangrijk, want onze klassieke KPI’s – die vooral 

waren gericht op het aantal medewerkers op een project – tellen steeds 

Annemieke den Otters drie digitale lessen  ›› Finance heeft een 
voorbeeldfunctie om kostenefficiënt te werken. ›› Zorg vanuit 
HR voor een goede casting, want het begint bij de goede mensen; 
Finance moet oprechte interesse hebben in IT, en andersom. ›› 
Werk multidisciplinair en zorg dat de juiste stakeholders met el-
kaar tot prioriteitstelling komen.

‹‹

Hoe ‘digitaal’ is 
Ordina inmiddels?  

‘Redelijk ver’   
 

Wat levert de 
digitale omslag 

Ordina op? 
‘Een verscherpt profiel 

naar de markt. Met 
groei in toegevoegde 

waarde bij onze 
klanten, een verhoogde 

aantrekkingskracht 
voor onze medewer-
kers en een gezond 

toekomstperspectief 
voor Ordina.’    

En in nieuwe 
marktkansen?  
‘Met behulp van 
slimme, innova-

tieve oplossingen en 
diensten creëren we 

de digitale voorsprong 
waar de markt en onze 
klanten naar zoeken’. 

 ‘Mijn collega-
CFO’s en
andere leiders
zouden moeten 
reageren op 
de huidige 
technologische 
en maat-
schappelijke
veranderingen 
door een
langetermijn-
visie aan te 
nemen’

MARK HAWKINS 
President en CFO Salesforce
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  «

O rganisaties staan bloot aan veel uitdagingen: van globalisering en di-

gitalisering tot veranderende wet- en regelgeving. Om binnen deze 

dynamiek op elk moment de juiste keuzes te kunnen maken, moe-

ten zij continu beschikken over de juiste managementinformatie.

De Finance-functie speelt daarin een steeds grotere rol. Meer en meer is Finance in 

de lead bij het herkennen van trends, het voorspellen van marktontwikkelingen en 

het bieden van strategische beslissingsondersteuning: van budgettering naar fore-

casting, van boekhouder naar businesspartner.

Het inrichten van zo’n ‘Finance-functie nieuwe stijl’ vraagt om gespecialiseerde 

kennis en begeleiding. De experts van BDO staan u graag terzijde voor een soepele 

overstap naar een efficiënte en succesvolle datagestuurde toekomst. Zij helpen u 

bij het formuleren van uw toekomstvisie en ambitie, bij het doorlichten van uw 

huidige Finance-functie en bij het schrijven van uw transformatieplan. Desgewenst 

inclusief implementatie, changemanagement en support.

Belangrijk: een soepele en succesvolle digitale transformatie vraagt om een gede-

gen multidisciplinaire en mensgerichte aanpak. Daarom houden wij rekening met 

alle aspecten en alle stakeholders. Dat doen we aan de hand van ons model voor 

Finance transformation (zie pagina hiernaast) en ons 360º perspectief op digitale 

transformatie – zie ook bdo.nl/digitaletransformatie. Dat is de snelste weg 

naar een optimaal en duurzaam resultaat.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? 

Neem dan vrijblijvend contact op met: 

Marco Schilder

Partner BDO Advisory 

– CFO Services

marco.schilder@bdo.nl

+31 (0)6 1123 4410 

BDO 
Wereldwijd 

International 

Top 5  
accountants- en 
adviesbureaus

Meer dan  1.600  
vestigingen

167 
landen

80.000 
medewerkers

€ 8,5 miljard 
omzet in 2018

Nederland

19 
vestigingen

2.500   
medewerkers

€ 282 miljoen  
omzet in 2018

bdo.nl/digitale-
transformatie

Transactieverwerking
Financiële rapportage

Prestatie-
management

Budgeting Forecasting
Management 

reporting

Control & 
compliance 

Risicomanagement 
Statutair rapporteren 
Controls governance 

& compliance 

Data analysis
Business cases

Portfolio management

Finance operations 
& reporting

Strategische beslis- 
sings ondersteuning

Finance operationeel model

Visie op de rol van Finance

Transformatie van 
Finance-functie 
tot waardevolle 
en futureproof 
business-partner 
Transformatie van de Finance-functie naar een echte businesspartner 

betekent: 

1 Efficiënt en effectief inrichten van Finance operations & reporting.  

2 Borgen van risk & compliance.  

3  Bouwen van competenties voor prestatiemanagement en beslissings-

ondersteuning.  

Finance operationeel model aanpassen  aan uw behoeften

De digitale transformatie van uw Finance-functie vergt een integrale en 

multidisciplinaire aanpak. Alle aspecten zijn onderling verbonden en in-

teracteren met elkaar. Bovendien is aandacht voor de mens nodig: hun 

gedrag bepaalt het succes. 

BDO heeft de expertise om u en uw medewerkers te begeleiden bij:

1  Het bepalen van uw visie op de Finance-functie: wat is de rol en waarin 

moeten zij excelleren. 

2  Het vertalen van deze visie naar de realiteit door het helpen opzetten 

en implementeren van het Finance operationeel model.

Data & Managementinformatie

Systemen & Tools

Processen & Interne Controle

Organisatie & Mensen

Nieuwe 
perspectieven 

op uw 
Finance-

functie 
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Deze publicatie is zorgvuldig voorbereid en 

tot stand gekomen, maar is in algemene 

bewoordingen gesteld en bevat alleen 

informatie van algemene aard. Deze 

publicatie bevat geen advies voor concrete 

situaties, zodat uitdrukkelijk wordt 

afgeraden om zonder advies van een 

deskundige op basis van de informatie in 

deze publicatie te handelen, na te laten of 

besluiten te nemen. Voor het verkrijgen 

van een advies dat is toegesneden op uw 

concrete situatie, kunt u zich wenden tot 

BDO Accountants & Adviseurs of een 

van haar adviseurs. BDO Accountants & 

Adviseurs, de met haar gelieerde partijen 

en haar adviseurs aanvaarden geen 

aansprakelijkheid voor schade die het gevolg 

is van handelen, nalaten of het nemen van 

besluiten op basis van de informatie in deze 

publicatie.

BDO is een op naam van Stichting BDO te 

Amsterdam geregistreerd merk.

In deze publicatie wordt BDO gebruikt ter 

aanduiding van de organisatie die onder de 

merknaam ‘BDO’ actief is op het gebied 

van de professionele dienstverlening 

(accountancy, belastingadvies en advisory).

BDO Accountants & Adviseurs is 

een op naam van BDO Holding B.V. te 

Eindhoven geregistreerde handelsnaam 

en wordt gebruikt ter aanduiding van 

een aantal met elkaar in een groep 

verbonden rechtspersonen, die ieder 

afzonderlijk onder de merknaam ‘BDO’ 

actief zijn op een bepaald terrein van de 

professionele dienstverlening (accountancy, 

belastingadvies en advisory).

BDO Holding B.V. is lid van BDO 

International Ltd, een rechtspersoon naar 

Engels recht met beperkte aansprakelijkheid, 

en maakt deel uit van het wereldwijde 

netwerk van juridisch zelfstandige 

organisaties die onder de naam ‘BDO’ 

optreden.

BDO is de merknaam die wordt gebruikt ter 

aanduiding van het BDO-netwerk en van elk 

van de BDO Member Firms.01
/2
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0 

– 
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20
02

www.bdo.nl/digitaletransformatie

‘Digitale 
transformatie
gaat over de 
voorbereiding 
van je organisatie; 
niet alleen op een 
data-gebaseerde 
aanpak, maar 
om data te 
gebruiken als 
incrementele 
waarde. ’
CFO TODD FORD
Coupa Software




