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Rondetafel
De wisselwerking tussen
Business Management en Business Control

v

“Samen aan tafel!”
25 juni 2015, SS Rotterdam

Agenda Rondetafel



15.00 – 15.15 uur: Introductie



15.15 – 15.35 uur: Bespiegelingen op whitepaper door Paul Claes



15.35 – 15.55 uur: Verwachtingen Business Management



15.55 – 16.30 uur: Wisselwerking in de praktijk door Felix Smeulders



16.30 – 16.45 uur: Pauze



16.45 – 17.45 uur: Discussie op basis van kenmerken effectieve BC



17.45 – 18.00 uur: Afsluiting
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Ontvangst

Welkom op de SS Rotterdam
5-7-2015

4

Wie zijn wij?
Jeroen Schaffels





Expert op het gebied van
advisering en
implementatie op het
gebied van Cost
Management
Ruime ervaring met
Business Cases en,
Performance
Management en
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Willem van der Heijden





Specialist in het
ontwerpen en
implementeren van
financiële processen en
het borgen van Control
binnen bedrijfsprocessen
Ruime ervaring met het
op zetten en verbeteren
van Financiële
Informatie Architecturen

Jeroen Jansen





Specialist op het gebied
van de Planning &
Control cyclus en
verbeteren van financiële
processen
Expert voor Performance
Management, Balanced
Scorecards en
Management Informatie

En wie zijn jullie?

Antonio Terrizzi





Expert in advisering op het
gebied van Business
Control.
Ruime ervaring met de
financiële vastlegging van
Inkoopprocessen en
Werk kapitaal
management
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Waar staat FinTouch voor?
Jong & ambitieus organisatieadviesbureau
met een persoonlijke touch. Wij richten ons
primair op het optimaliseren van Finance &
Control binnen organisaties.
Performance
management
Optimaliseren
Finance &
Control

In combinatie met een no-nonsense, handson mentaliteit ronden wij belangrijke
verandertrajecten binnen uw organisatie
daadwerkelijk succesvol af en bieden wij
werkende oplossingen.
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“Who you see is who you get”

Financiële IT
architectuur
Cost
management

Financiële
Functie

Resultaat van de organisatie

De expertise van FinTouch kent drie pijlers:
Performance Management, Cost
Management en Financiële Informatie
Architectuur.
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Wat is onze klantenkring?
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Markt brede ervaring en een mooie diversiteit
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Waarom onderzoek naar effectiviteit
van Business Control?


Vanuit FinTouch projecten nauwe betrokkenheid/samenwerking met
Business Controllers



De Business Control rol is verrijkt met nieuwe trends en hulpmiddelen om
de Business Controller meer toegevoegde waarde te laten leveren.



Nieuwsgierig waar de Business Controller tegenwoordig staat en hoe de rol
beoordeeld wordt door “de Business”



Als FinTouch willen wij naast het uitvoeren van projecten graag ons
steentje bijdragen aan vakontwikkeling
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Deze rondetafel brengt al deze elementen samen!
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Gebruikte methode bij het onderzoek
Hoe zijn we tot rapportcijfers gekomen?
 De antwoorden op helemaal mee oneens, meer oneens dan eens, etc. zijn
omgezet naar een 0 tot 10 score.
 De effectiviteit van de BC-functie van de betreffende respondent is afgeleid
van 3 vragen: Is uw business control effectief op de volgende niveaus
1.strategisch 2. tactisch en 3, operationeel.
 Gemiddelde van deze 3 scores > 5 dan is de BC-functie als effectief
gedefinieerd.
Door de respondenten naar hun functie te vragen is op het onderscheid “Lijn”
en “F-functie” weer te geven in de resultaten.
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Wij hopen op een interessante en vooral interactieve rondetafel!
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16.45 – 17.45 uur: Discussie op basis van kenmerken effectieve BC



17.45 – 18.00 uur: Afsluiting

5-7-2015

10

Bespiegelingen



FinTouch, Nyenrode, Open Universiteit, NCOI…
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Producten
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Met name management accounting gericht: verzamelen,
verwerken en distribueren van info tbv beslissingen – planning &
control > 90%
Management Control: beïnvloeden gedrag om strategie te
realiseren – proactief < 80%
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Effectiviteit





“Business unit ally” of “Corporate spy”?
85% vindt dat management verkeerde keuze maakt zonder BC
87% vindt dat standaardrapportages besluitvorming ondersteunen
– 41% ervaart dataverzameling als geoliede machine
– 52% vindt dat ICT voldoende ondersteuning biedt
– Rapportages teveel tijd door gebrekkige ICT?
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BC = “BU ally”?





Integratie doelstellingen in P&C-cyclus
– BC neemt regie: 7,7 effectieve BC vs 3,3 niet-effectief lijn
– BC implementeert: 6,5 vs 4,4
– BC monitort: iedereen en alles laat het afweten…
Maar wat staat dan in rapportages? Wat wordt ermee gedaan? En dat
terwijl het zoveel tijd kost!
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Communicatie






Standaardrapportage: eff. BC 7,9 vs 6,4 niet-eff lijn – best aardig dus
Signaleert en bespreekt issues: > 80%, maar… 7,8 eff BC vs 4,2 niet-eff lijn
Kan BC belang van issue niet goed overbrengen?
– Door gebrek aan marktkennis? Daarom niet serieus genomen als
business partner?
– BC begrijpt verhaal achter de cijfers, maar kan dit niet vertalen?
7,4 vs 3,3!
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Competenties






Overtuigingskracht: 6,4 vs 3,3
Complexiteit terug naar kern: 7,2 vs 2,5
Communicatief: 7,2 vs 5,0
– Overschatten BC’s zichzelf? Vinden BC’s dat ze helder communiceren
terwijl dit niet zo wordt ervaren door ‘klant’?
– Zijn BC’s te bescheiden? Willen niet op stoel manager zitten?
– Of spreken we verschillende talen? Spreekt niet iedereen ‘euro’?
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Oorzaken?





IT: hoe makkelijk krijgen we benodigde gegevens? Geen tijd meer om deze
te vertalen.
Bezetting: opleiding t.b.v. kennis & vaardigheden krijgt 5,1 van totale
populatie
BI-tools: blijkt nog niet echt doorgedrongen, gemiddeld 5,6. Onvoldoende
IT in organisatie?
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Dus?
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Verwachtingen
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Wat denken Business Controllers dat
van hen verwacht wordt?


Begrijpen van business drivers en verbanden kunnen leggen



Mogelijkheden tot extra toegevoegde waarde en verbeteringen aangeven



Set van belangrijkste stuurindicatoren kunnen samenstellen



Ondersteuning aan de business bieden in het budgetproces



Zorgen dat er geen verrassingen zijn



Kennis hebben van de business en het geheel kunnen overzien



Buiten de financiële kaders (kunnen) kijken
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… een schaap met 5 poten?
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Felix Smeulders
Van kind tot vader…. en van accountant, adviseur tot lijnmanager!

Persoonlijk

Zakelijk

Verleden
Heden
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Wat voor een BC kreeg ik in mijn rol
als lijnmanager?
I.

Niet scherp op consistentie, Eigenwijs, RA,
jarenlange ervaring, (te)veel focus op details en
cijfers, geen rol pakkend in het proces

II.

Pro actief, naar buiten kijkend, contentieus, RC,
procesrol (ontzorgen!)

III.

Boekhouder +, niet scherp, reactief, geen oog voor
relatie met mij en mijn Management Team, geen
procesrol
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Wat is mijn analyse op het verschil tussen
deze drie?










Hoe acteerde zij op de driehoek:
inhoud, proces en relatie?
Waar lagen de accenten?
Waar wilde ik dat ze de accenten
legden?
Wat was de invloed van de context?
Wat vraagt dat van mijn rolinvulling
richting de BC?
Wat deed hun rolinvulling met mij
als lijnmanager?

Inhoud is hygiëne, het onderscheid en de toegevoegde
waarde zitten op het proces en de relatie!
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Wat is de “way”-forward?
Business Controller








Zorg dat de inhoud 100 % is
Besteedt minimaal evenveel tijd
aan proces en relatie als aan inhoud
Houd ook rekening met
“persoonlijk” belang van de
lijnmanager. Verras hem/haar niet!
Wees proactief op het proces,
cijfers zijn een gevolg van, en
vragen daarom om een strak proces
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Lijnmanager








Maak je verwachtingen expliciet
voor je BC
Houd je BC goed op de hoogte van
de ontwikkelingen in de
organisatie
Houd ook rekening met
“persoonlijk” belang van de BC
Zorg dat je de rapportages zelf
kunt uitleggen aan de organisatie
(check op duidelijkheid!)
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Hoe ziet goede wisselwerking eruit?
4 kenmerken van een effectieve BC-functie
1.

Vinden jullie deze kenmerken terug binnen jullie eigen organisatie?

2.

Hoe komt het dat deze kenmerken niet aanwezig zijn?
(of: hoe zien die kenmerken er bij jullie concreet uit?)

3.

Hoe kunnen jullie deze kenmerken samen gaan bewerkstelligen?
(of: hoe hebben jullie deze kenmerken kunnen borgen?)

… en hoe borg je dat?

1. Een effectieve BC
spreekt de taal van de business

Hoe kunnen Business Controllers deze taal gaan leren spreken?

2. Een effectieve BC
neemt regie in de P&C-cyclus

Hoe ziet regie er uit en hoe neem je die?

3. Een effectieve BC
is effectief op strategisch niveau

Stelling
De Business Control-functie is effectief op strategisch
onderstaande niveau

Delta
Lijn

Effectief
Lijn

Niet-effectief
Lijn

Delta
Totaal

Effectief
Totaal

3,8

6,3

2,5

3,9

6,4

Hoe ziet een goede wisselwerking op strategisch niveau eruit?

4. Een effectieve BC
levert heldere rapportages

Hoe borg je dat rapportages helder zijn?

Zo ziet een effectieve wisselwerking eruit…
Effectieve samenwerking








Wederzijds begrip ontwikkelen en
tonen: versta elkaars taal
Maak verwachtingen naar elkaar
duidelijk: zowel op inhoud, proces
als relatie
Samen strategische doelstellingen en
financiële targets kunnen vertalen
naar specifiek afdelingsniveau
Periodiek bespreken of en hoe
informatie (rapportage) aansluit op
behoefte
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Effectieve Business Controller








Weten hoe de business in elkaar
zit: verdieping zoeken, echt
geïnteresseerd zijn in de business
Niet alleen aantonen waar
problemen zitten, maar deze
omzetten naar advies
Leuk vinden om behalve op inhoud
ook op proces en relatie ‘te zitten’:
sociaal, samenwerken, lef tonen,
overtuigingskracht
Regie nemen: lijnen uitzetten en
bij elkaar brengen, schakelfunctie

… waarbij Business Control continu zelf regie moet nemen
33
over haar eigen positionering!
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Gaat er nu echt iets veranderen?
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Samen aan tafel en samen verder!
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Impressie van een mooie wisselwerking!
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Een no-nonsense, hands-on mentaliteit
borgt dat belangrijke verandertrajecten binnen uw organisatie
daadwerkelijk en succesvol
worden afgerond, met
blijvend resultaat

Door alle stakeholders verantwoordelijk te houden voor hun deel
in de verandering en het
effect continu te monitoren
worden structurele
veranderingen geborgd.

“Who you see is who you get”
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www.fintouch.nl
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