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Ons landelijk onderzoek…
In deze presentatie leest u op hoofdlijnen de
resultaten van ons landelijk onderzoek naar de
effectiviteit van Business Control:
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➢

2-jaarlijks onderzoek in samenwerking met de VU
Amsterdam: in oktober 2022 voor de 5e maal!

➢

Meer dan 700 CFO’s, controllers en lijnmanagers naar
hun mening gevraagd

➢

Beeld van de Control-functie in Nederland

➢

Onderscheidende kenmerken van een ‘effectieve
Control-functie’

➢

Verbeterpotentieel en trendontwikkelingen

➢

Food for thought

... naar de effectiviteit van de Business Control-functie

Dé effectieve business controller…
Brengt complexiteit
terug tot de kern;
is kritisch, maar
communicatief

Neemt regie
in P&C-cyclus
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Heeft kennis van
bedrijfsprocessen;
begrijpt het
verhaal achter de
cijfers;
geeft waardevol
advies

Signaleert
ontwikkelingen;
is proactief

… scoort hoog op kennis van de bedrijfsprocessen
en relevante competenties

Het onderscheid tussen
effectieve en niet-effectieve controllers (1/2):
Verschil in rapportcijfers
➢

Effectieve business controllers krijgen met een 7,2 –
logischerwijs – een aanzienlijk hoger rapportcijfer
dan hun minder effectieve collega’s;

➢

Met een 5,6 scoren niet-effectieve controllers
weliswaar nog net geen onvoldoende, maar
overtuigend is het niet.

Wat doen effectieve controllers beter?
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➢

Effectieve controllers zijn aanzienlijk beter dan hun
minder effectieve collega’s in staat om management te
ondersteunen op zowel tactisch als strategisch niveau;

➢

Zij ondersteunen beter bij strategievorming en
monitoren niet alleen de implementatie van de
strategie, maar ook de effectiviteit ervan;

➢

Op deze wijze geven zij daadwerkelijk invulling aan de
business partner-rol: een rol die van effectieve Controlfuncties ook echt meer verwacht wordt.

Ondersteuning bieden op tactisch én strategisch niveau

Het onderscheid tussen
effectieve en niet-effectieve controllers (2/2):
Verschil in kennis en ervaring
➢

Effectieve business controllers hebben - in termen van
arbeidsjaren - meer ervaring opgedaan binnen hun
organisatie;

➢

Zij beschikken - mede daardoor - over grotere inhoudelijke
kennis van de interne bedrijfsprocessen;

➢

Als het gaat om marktkennis is het verschil tussen beide
groepen het grootst: sterker nog, die wordt bij de nieteffectieve controllers als onvoldoende beoordeeld.

➢

Zij voorzien het management van advies en zijn in staat
deze op een heldere, overtuigende manier te
communiceren;
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Competenties en IT-ondersteuning
➢

Vanuit de inhoudelijke kennis zijn effectieve controllers
beter in staat om belangrijke ontwikkelingen te
signaleren die managementaandacht behoeven;

➢

Zij voorzien het management proactief van advies en zijn
in staat dit op een heldere, overtuigende manier te
communiceren;

➢

Zij genieten, zij het niet optimaal, daarbij aanzienlijk
meer IT-ondersteuning, zoals BI- en rapportagetooling.

Vanuit inhoud en met relevante competenties naar waardevolle advisering

Noodzakelijke voorwaarden voor effectiviteit
Organisatorische borging van kennis- &
competentieontwikkeling is essentieel
➢

De onderzoeksresultaten tonen dat effectieve
controllers duidelijk meer beschikken over
noodzakelijke kennis & competenties;

➢

Zij hebben binnen hun organisatie ook beter toegang
tot opleidingsprogramma’s om deze (verder) te
ontwikkelen;

➢

Competentie- én kennisontwikkeling blijken voor
deze groep sowieso veel hoger op de
organisatorische agenda te staan;

➢

Dat is ook te lezen uit de rol die leidinggevenden op
zich nemen als het gaat om hun eigen controllers te
coachen en te stimuleren om opleidingen te volgen;

➢

Desalniettemin blijkt uit het onderzoek dat er op dit
vlak over de hele linie nog voldoende kansen liggen
op een betere integratie in de HR-cyclus.
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Een belangrijke taak voor de Manager Control in samenwerking met HR

Verbeterpotentieel binnen de Control-functie
Samenvattend: op welke punten kan Control verbeteren?
➢

IT-ondersteuning verbeteren
IT is voor controllers belemmering nummer 1. Het gehele proces van dataverzameling en bewerking als basis voor
waardevolle rapportages, moet veel gestroomlijnder om op die manier de BC-functie beter te faciliteren in haar
rol als business partner;

➢

Vergroten van inhoudelijke kennis
Begrip voor wat er speelt in de markt - en hoe zich dat intern vertaalt naar klantvragen en bedrijfsvoering - is een
absolute voorwaarde om inhoudelijk als business partner een rol van betekenis te kunnen spelen: om het verhaal
achter de cijfers te begrijpen, business te kunnen challengen en ontwikkelingen te kunnen vertalen naar
waardevol advies;

➢

Meer strategisch meedenken
Het management ondersteunen in de strategische en tactische processen: dit is in de kern waar het om gaat als
de Control-functie haar rol als business partner wil waarmaken. Daar is kennis voor nodig, maar die rol moet ook
actief binnen de belangrijke gremia geclaimd worden en op de belangrijke momenten worden waargemaakt;

➢

Ontwikkeling van kennis & kunde borgen
Vanzelfsprekend vormt kennis het noodzakelijke fundament voor succesvol functioneren. Maar een beschikbaar
competentiepotentieel is dé succesfactor voor een effectieve business controller om de business partner-rol met
overtuiging te kunnen vervullen. Ontwikkeling en borging van de juiste competenties verdienen dan ook hoge
prioriteit binnen de BC-functie.
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… om (meer) stappen richting effectiviteit te maken

Control verbetert (echter) niet …
Effectiviteit over de jaren heen
➢

Het gevonden verbeterpotentieel is niet nieuw: het
beheerst al geruime tijd zowel de verbeteragenda’s van
controllers als de vakliteratuur daaromtrent;

➢

Onze onderzoeksresultaten laten desondanks zien dat er
over de jaren heen geen overduidelijke stappen worden
gezet richting een effectievere BC-functie;

➢

De trend in de beoordeling van effectiviteit over de jaren
heen laat geen verbetering zien, sterker nog, er is sprake
van een negatieve trend;

➢

Wel wordt de effectiviteit op strategisch niveau in het
laatste onderzoek hoger beoordeeld dan de jaren
ervoor;

➢

Desalniettemin zijn scores niet overtuigend en is de
trend nog altijd niet stijgend: toekomstig onderzoek zal
uit moeten wijzen of er sprake van een structurele
verbetering zal zijn.
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Over de jaren heen zien we weinig tot geen progressie

De beoordeling door de interne klant…
Kennis & kunde blijft achter
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➢

Marktkennis blijkt uit de onderzoeksresultaten een
belangrijke voorwaarde voor de effectiviteit van Control;

➢

De beoordeling hierop door de interne klant van de
Control-functie laat echter geen overtuigende cijfers
zien;

➢

Integendeel, de business-respondenten geven op dit vlak
de laatste jaren zelfs onvoldoende scores aan de
Control-functie;

➢

Datzelfde beeld zien we ook terug bij de meest
onderscheidende competenties uit het laatste
onderzoek, te weten communicatieve vaardigheden en
overtuigingskracht;

➢

De beoordeling op deze competenties laat ook een
dalende trend zien, waarbij de business-respondenten
de laatste jaren zelfs onvoldoendes aan Business Control
hebben toegekend.

Laat over de jaren heen ook geen positieve ontwikkeling zien

Het blijkt moeilijk om de basis te verbeteren…
Basis voor succes blijkt lastig te leggen
➢

Desgevraagd geven controllers al jaren aan dat zij
onvoldoende beschikken over opleidingsprogramma’s
om competenties en (bedrijfs-) kennis te ontwikkelen;

➢

Control-respondenten in onze onderzoeken beoordelen
daarnaast ook hun IT-ondersteuning al jarenlang als
onvoldoende;

➢

Het verbeterpotentieel op dit vlak is overduidelijk, maar
de onderzoeksresultaten laten zien dat er van
verbetering geen sprake is. Sterker nog, de trend in de
beoordeling is negatief;

Ook uit ons laatste onderzoek blijkt weer dat
verbeterpotentieel wel degelijk wordt onderkend, en de
vraag werpt zich dan ook op waarom er zo weinig
verbeteringen worden geïmplementeerd.
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Waarom wordt bekend verbeterpotentieel niet gerealiseerd?

Waarom blijken knelpunten zo hardnekkig?
Waarom blijkt het voor Business Control zo lastig om bekend verbeterpotentieel te realiseren, daadwerkelijk het ITlandschap te verbeteren en ontwikkeling van kennis & kunde te borgen? Food for thought:

➢

Control weet zichzelf slecht te verkopen
Investeren in een goede BC-functie kost tijd, geld en commitment. Dat is met name het geval wanneer het gaat om het
structureel verbeteren van de benodigde IT-infrastructuur. Dat zijn vaak langdurige trajecten die de (administratieve) kern van
een organisatie raken. Wij zien in de praktijk dat het de Control-functie, maar ook de Financiële Functie in het algemeen, de
nodige moeite kost om urgentie, budget en structureel sponsorship op C-level te verkrijgen voor investeringen aan de ‘backend’. Financiële managers worstelen daarbij met het rondkrijgen van een business case om de investering intern te verkopen:
wat is nu precies de opbrengst van een verbeterd IT-landschap? ‘Verkopen’ zit er bij een Financial vaak ook niet van nature in.

➢

Manager Control heeft competentieontwikkeling niet hoog genoeg op de agenda
Bijna tweederde van de controllers geeft aan dat competentieontwikkeling binnen hun eigen organisatie helemaal niet of
onvoldoende hoog op de agenda staat. Wij zien daar een sleutelrol voor de Manager Control en waar integratie in de HRcyclus niet of onvoldoende plaatsvindt, is dat wat ons betreft dan ook (mede) de Manager Control zelf aan te rekenen. Niet
alle doorgegroeide controllers zijn automatisch goede managers of ervaren coaches: zij hebben daar zelf ook een bepaalde
ontwikkeling in door te maken en dienen daarin te worden begeleid.

➢

Niet alle business controllers willen (of kunnen) business partner zijn
Controllers – en ook hun leidinggevenden – dienen in de spiegel te kijken en open te zijn: waar liggen eigen ambities en wat is
daarin realistisch? Uiteindelijk is voor individuele controllers de rol van van business partner geen kwestie van moeten, maar
ook een kwestie van willen. Als individuele ambities niet aansluiten bij die van de organisatie dan is een eerlijk gesprek tussen
leidinggevende en de betreffende controller op zijn plaatst: daar kunnen beide partijen hun voordeel mee doen.
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En hoe kan Control wél een stap voorwaarts maken?

Call to action!
Wilt u eens over uw vraagstukken van gedachten wisselen met onze
ervaringsdeskundigen op het gebied van organisatieontwikkeling binnen Finance?
Hoe doet mijn
Control-functie het in
vergelijking met
andere organisaties?

Hoe kan ik mijn
Control-afdeling
eens een spiegel
voorhouden?

Hoe pak ik de
implementatie van
een nieuwe financieel
systeem aan?
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FinTouch
Onze relaties gebruiken onze onderzoeksresultaten
om stappen in gang te zetten voor verdere
VERBETERING van hun Control-functie.
FinTouch faciliteert daartoe op verzoek onder meer
VISIEONTWIKKELING, in-house INSPIRATIESESSIES of
INTERNE BENCHMARKS.

Hoe zet ik een
ontwikkelprogramma
op voor mijn finance
/ control-team?

Ik zoek een
ontwikkelcoach voor
de teamleider: waar
moet ik op letten?

Daarnaast
hebben
onze
organisatieadviseurs,
projectleiders en ontwikkelcoaches JARENLANGE
ERVARING met het verbeteren van financiële functies
binnen uiteenlopende sectoren: wij delen graag onze
leerpunten op die trajecten!
Neem gerust contact met ons op om onze ideeën over
en ervaringen met uw vraagstukken te bespreken: wie
weet een eerste stap naar échte verbetering?

Neem contact met ons op voor een eerste stap
naar (verdere) verbetering!

Meer weten over ons onderzoek?

www.DeEffectieveBusinessController.nl

