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Onderzoek FinTouch:
Effectieve business controller
creëert eigen platform
Bij de ontwikkeling van de hedendaagse controller wordt vaak gerefereerd aan het
groeipad van scorekeeper naar business partner. Maar ondanks dat dit thema al jaren op
de kaart staat, komt er in de praktijk nog weinig van terecht. Hoe is dat mogelijk? En hoe
erg is dat? FinTouch, een organisatieadviesbureau gericht op de financiële functie, deed er
onderzoek naar en was verrast door de uitkomsten.
Tekst: Bianca Minkman

‘W

at is er nu de laatste jaren wezenlijk veranderd in de effectiviteit van Business Control? Als we de uitkomsten van ons onderzoek bekijken, blijkt deze verandering toch
enigszins teleurstellend. Niet dat we deze resultaten totaal niet
hadden verwacht, want in het kader van onze opdrachten zien
we dit in de praktijk ook bij onze klanten. We kennen de signalen en dit onderzoek bevestigt dat ze zeker niet op zich staan.
De praktijk blijkt dus toch weerbarstig. Met name over de mate
van effectiviteit van business controllers waren wij verrast: die
ligt lager dan verwacht, ondanks alle aandacht voor automatisering en ontwikkeling. Er is dus iets anders aan de hand,’ concludeert Jeroen Jansen, organisatieadviseur en bij FinTouch
verantwoordelijk voor de marketing. Zijn collega Willem van
der Heijden (organisatieadviseur en verantwoordelijk voor
financiën) beaamt dat. ‘Dat controllers meer competenties moeten ontwikkelen en zich beter moeten profileren, is niet nieuw.
Veel controllers onderschrijven die noodzaak ook. Klaarblijkelijk lukt het ze toch niet in de ‘rat race’ van rapportages. Hoe
komt dat? Speelt er meer mee dan de waan van de dag? Dat
wilden wij graag weten, vandaar dat wij dit onderzoek hebben
uitgevoerd. Dit helpt ons om voor controllers praktische hand-

Whitepaper & Rondetafelsessie
FinTouch en de VU Amsterdam hebben het onderzoek verwerkt tot een whitepaper die u
hier kunt aanvragen: www.deeffectievebusinesscontroller.nl
De rondetafelsessie ‘Samen aan tafel! De wisselwerking tussen Business Management en
Business Control’ vindt plaats op donderdag 25 juni. U kunt zich hiervoor opgeven via voornoemde website. Ook uw business partner is van harte welkom!

wachtingen kent, weet je wat je te managen hebt en kun je
jouw prestaties daar op afstemmen. Wij willen financials en
lijnmanagers hiervan meer bewust maken en de discussie faciliteren middels een rondetafelsessie.’

Sterke punten en verbeterpunten
Hoewel er geen eensluidende definitie is, zijn er wel degelijk
zaken te benoemen die effectieve business controllers goed en
vaak doen (volgens henzelf en hun interne klant). ‘Allereerst
zorgen effectieve business controllers voor een platform, een
voorwaarde om hun kennis en kunde te etaleren,’ aldus Jansen. ‘De effectieve business controller zorgt voor vaste afstemmomenten en onderhoudt actief contact met de lijn. Hij neemt
deel aan het MT en geeft proactief advies,’ vervolgt hij. ‘Ten
tweede komt hij snel tot de kern en weet het verhaal achter de
cijfers duidelijk over de bühne te brengen. Tot slot zorgt hij ervoor dat hij betrokken is bij besluitvorming en biedt hij daadwerkelijk ondersteuning op met name tactisch niveau. Om de
effectiviteit te verhogen, zou de uitvoering van de strategie wel
nog beter moeten worden gemonitord. De noodzaak tot verbetering geldt ook voor de competenties overtuigingskracht en
snel tot de kern van de zaak komen, die beiden ternauwernood
als voldoende worden beoordeeld.’

Relationele competenties
vatten te ontwikkelen om de effectiviteit wel op het gewenste
niveau te brengen.’

Meer dan 200 relaties zijn in het derde kwartaal van 2014 in
het kader van dit onderzoek door FinTouch benaderd. De respondenten bestaan uit zowel financials als lijnmanagers, vaak
de interne klant van financials. De uitkomsten zijn in samenwerking met de VU Amsterdam verwerkt tot een whitepaper
die u bij FinTouch kunt aanvragen. Aanvullend zal op 25 juni
een rondetafelsessie worden gehouden waar u aan kunt deelnemen (zie kader). Het onderzoek spitst zich toe op de vraag:
wat zijn de kenmerken van een effectieve business controller
en waarin onderscheidt deze zich van zijn/haar niet-effectieve
collega? Het antwoord hierop geeft inzicht in verbeterpunten
en hoe deze te realiseren.

Jansen: ‘Een mogelijke verklaring is dat business controllers te
druk zijn met dataverzameling en rapportages terwijl de lijn niet
beseft hoeveel werk dit is. Andersom maakt business control dit
blijkbaar onvoldoende inzichtelijk voor zijn interne klant en
houdt dit zo zelf in stand (‘u vraagt, wij draaien’). Het is niet de
bedoeling dat het lijnmanagement de invulling van de business
controlfunctie bepaalt. Dat moet de business controller zelf ook
duidelijk aangeven en wel vanuit een integrale visie: hij brengt
proactief risico’s in kaart en komt met een cijfermatige onderbouwing. Een financial controller is vooral met verantwoording
bezig. Helaas blijkt business control in de praktijk nog te vaak
in deze hoek gedrukt te worden. Het is aan de business controller om dit niet toe te laten. Daarvoor is verbetering van relationele competenties nodig, met name richting het lijnmanagement.
Daar kan de effectieve business controller immers toegevoegde
waarde leveren en zich aldus profileren.’

Verwachtingsmanagement

Verantwoordelijkheid nemen

Van der Heijden benadrukt dat het niet de bedoeling is een sluitende definitie te vinden voor wat een business controller nu
effectief maakt. ‘Dat is deels ook subjectief: de organisatiecultuur speelt een rol maar ook eerdere werkkringen van zowel
de controller zelf als de lijnmanager. Wat is hij/zij gewend? Ook
de invulling van business control en de positionering binnen
de organisatie verschillen. Uit het onderzoek blijkt dat er dikwijls ook een verschil in beleving is tussen de controller en
zijn/haar lijnmanager van wat ‘effectief’ in hun context betekent. Overigens wordt dat niet altijd naar elkaar uitgesproken
of zijn zij zich niet eens bewust van dit verschil in verwachtingen. Terwijl dit natuurlijk wel een wezenlijk aspect is dat bepalend is voor de beleving van effectiviteit. Als je elkaars ver-

Is het niet zo dat veel business controllers door de crisis gedwongen werden tot meer aandacht voor verantwoording? Van
der Heijden is het hier niet mee eens: ‘Het beeld van business
controllers was voor de crisis niet veel anders dan tijdens de
crisis en erna. Genoemde thema’s spelen al geruime tijd. Een
effectieve business controller wacht niet tot er ruimte is voor
competentieontwikkeling want die is er nooit. Daarin heeft hij
dus naar zichzelf maar ook naar de organisatie een verantwoordelijkheid. Hoe moeilijk dat ook is, want het gaat niet om quick
wins. Maar op lange termijn plukt iedereen de vruchten van
een effectievere business controller. FinTouch wil daarom business controllers helpen om nu de juiste zaden hiervoor te planten, zodat ze straks kunnen oogsten.’

Whitepaper en rondetafelsessie

Jeroen Jansen en Willem van der Heijden

Over FinTouch
FinTouch is een jong, ambitieus organisatieadviesbureau (2011) met een persoonlijke touch
dat zich primair richt op het verbeteren van de financiële functie binnen organisaties. Wij
werken niet vóór klanten maar mét klanten. Daarmee zorgen wij voor blijvend resultaat:
verbetervoorstellen worden samen met u geïmplementeerd en geborgd. Focus op de mens
is daarbij de essentiële schakel. Onze mensen beschikken over de unieke combinatie van
inhoudelijke expertise, uitgebreide sectorkennis en zeer
ruime consulting ervaring door onze wortels bij een van
de zogenaamde Big Four-companies. De expertise van
FinTouch kent drie pijlers: Performance Management,
Cost Management en Financiële Informatie Architectuur.
In combinatie met een no nonsense, hands-on mentaliteit ronden wij belangrijke verandertrajecten binnen
uw organisatie daadwerkelijk succesvol af en bieden wij
werkende oplossingen. Info: www.FinTouch.nl

