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Ontvangst

Welkom in Kasteel Woerden!
1-9-2016
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Wat gaan we doen deze middag?


Ontvangst

15.00 – 15.15



Introductie

15.15 – 16.00



Strategic Control en de rol van Business Control

16.00 – 16.45



Waar staat BC binnen uw organisatie?

16.45 –



Wat zijn succesfactoren?



Trek je eigen plan!

17.30 – 17.45



Afsluiting en Borrel

17.45 –

– 17.30
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Wij helpen financiële functies verbeteren…
Wij zijn FinTouch


FinTouch is een jong, ambitieus organisatieadviesbureau met een
persoonlijke touch



Wij zijn gespecialiseerd in het verbeteren van de financiële functie binnen
organisaties



Onze verbetervoorstellen worden sámen met onze klanten
geïmplementeerd en geborgd



Focus op de mens is daarbij de essentiële schakel



Samen hebben wij meer dan 90 jaar praktijkervaring binnen het financiële
speelveld van organisaties



Onze inhoudelijke expertise, uitgebreide sectorkennis en zeer ruime
consulting ervaring bij een van de Big Four-companies maakt ons uniek

… voor én met de werknemers van onze opdrachtgevers
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Onze inhoudelijke expertise…
Verbeteren Financiële Functie
Balanced
scorecards

Strategic
Control

Business
Planning

Solvency II
Business
Cases

Performance
management

ERP / BI

Cost
Management

In Control
Framework

Financial IT
Architecture

… en uitgebreide ervaring worden door onze klanten gewaardeerd
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Wie zijn onze opdrachtgevers?

Een brede klantenkring met warme relaties
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Waarom deze sessie? Uit ons onderzoek… (1/2)

… blijkt strategische ondersteuning een onderscheidend kenmerk voor effectiviteit!

Waarom deze sessie? Uit ons onderzoek… (2/2)

… blijkt echter dat beelden zeer verschillen!

Agenda
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Introductie

15.15 – 16.00



Strategic Control en de rol van Business Control

16.00 – 16.45



Waar staat BC binnen uw organisatie?

16.45 –



Wat zijn succesfactoren?



Trek je eigen plan!

17.30 – 17.45



Afsluiting en Borrel

17.45 –

– 17.30
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Strategievorming en –keuze…
Gemiddelde

Prestatie van het bedrijf

Goed

Goed-Slecht
=>

Goed-Goed
=>

Meer innoveren en op zoek naar
dichtbij gelegen groeikern

Consolideer en ontmoedig
concurrentie
Gemiddelde

Slecht-Slecht
=>

Slecht-Goed
=>

Herstructuur bedrijf en gebruik
onbenutte mogelijkheden

Snoei terug naar de kern en
realiseer van daaruit groei

Slecht
Slecht

9-6-2016

Fit van management en organisatie op markturbulentie

… een balans tussen innovatie en exploitatie

Goed
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Stategievorming: een voorbeeld…

RoA/RMS-matrix: in deze matrix wordt de ‘Return on Assets’ afgezet tegen het ‘relatieve marktaandeel’. In een oogopslag wordt duidelijk waar uw bedrijf
staat ten opzichte van concurrenten, maar vooral welke strategische opties er bestaan! Deze informatie is via publieke bronnen te ontsluiten.

9-6-2016

… van inzicht naar keuzes
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Het strategisch proces…
BCG-matrix

ROA-RMS

Scenarioplanning

Scenario’s
(groei-opties)

Omgevingsscanning

Strategie
vorming &
keuze

Kansen &
Risico’s

Business Cases

SWOT-analyse
Porter’s
Value Chain

Business
Model

Balanced
Scorecard

ABC
Planning

Implementatie
&
Executie

Variantieanalyse

Benchmarking

Planning
&
control -cyclus

Budgetting &
Forecasting

1-9-2016

… hoe beheers je dat?
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Het beheersen van het strategisch proces…
‘Gedroomde positie’:

Scenario’s
(groei-opties)

Omgevingsscanning

Strategie
vorming &
keuze

Kansen &
Risico’s



Wat is de rol van Business Control?



Welke producten & diensten levert Business
Control?



Welke randvoorwaarden moeten ingevuld zijn?

Business
Model

Planning

Implementatie
&
Executie

Variantieanalyse

Budgetting &
Forecasting

1-9-2016

… hoe ziet dat er idealiter uit?
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De gedroomde positie (1/2)…
Het proces van Strategic Control:


Er is overduidelijk behoefte aan invulling van ‘Strategic Control’, die wij definiëren als
een beheersende regierol op het strategieproces



Strategie is een onderwerp voor de business: zij is primair verantwoordelijk voor de
vorming en realisatie ervan



Strategievorming en –keuzes (‘bovenste helft van de acht’) kenmerkt zich door andere
informatiebehoefte, andere competenties en andere inhoudelijke kennis van betrokkenen
dan die benodigd bij strategie-implementatie en –executie (‘onderste helft van de acht’)



In het strategieproces is behoefte aan een zogenaamde ‘challengde-rol’: het is echter niet
per definitie gezegd dat die rol bij Business Control of zelfs binnen de interne organisatie is belegd



Vanuit de financiële functie blijkt in de praktijk veelal de CFO betrokken te zijn bij strategievorming en
strategische keuzes, waar Business Control meer betrokken is bij strategie-implementatie en –executie



Het is essentieel voor een succesvol strategieproces dat rollen in beide helften van de acht nauw en goed
samenwerken: de invulling van een ‘koppelfunctie’ tussen de bovenste en onderste lus van de acht wordt als
cruciaal gezien
1-9-2016

… verschillende rollen op verschillende niveaus
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De gedroomde positie (2/2)…
De Business Control-functie binnen Strategic Control:


Zonder eindverantwoordelijkheid te dragen voor het gehele strategieproces kan
Business Control een ‘regie-rol’ vervullen door de algehele coördinatie van het proces
op zich te nemen



Daarbij is Business Control het geweten van de organisatie: tijdens strategievorming
challenged zij uitgangspunten, haalt ‘lucht’ uit de prognoses (reality check), bewaakt de
overkoepelende portfolio en managet plannen terug naar de lijn (business) waar dat nodig is



Business control beschikt daarbij niet alleen over de juiste strategische informatie
- om bijvoorbeeld marktaandeel te kunnen bepalen of een SWOT te kunnen uitvoeren -,
maar beschikt ook over de juiste competenties en inhoudelijke (business) kennis om op een constructieve
manier te kunnen challengen en samen met de business vorm te kunnen geven aan realistische keuzes



In het proces van strategie-implementatie en –executie stelt Business Control vast of strategie daadwerkelijk
wordt gerealiseerd: daarbij is het voorwaardelijk dat Business Control los staat van Financial Control



In de praktijk lijkt het daadwerkelijk een gedroomde positie om ondersteuning voor zowel de ‘boven- als de
onderkant van de acht’ te vinden in één persoon: het schaap met 5 poten bestaat niet…

1-9-2016

… samen met de business aan tafel
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Agenda


Ontvangst

15.00 – 15.15



Introductie

15.15 – 16.00



Strategic Control en de rol van Business Control

16.00 – 16.45



Waar staat BC binnen uw organisatie?

16.45 –



Wat zijn succesfactoren?



Trek je eigen plan!

17.30 – 17.45



Afsluiting en Borrel

17.45 –

– 17.30
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Uit ons onderzoek….

… blijkt echter dat strategische ondersteuning niet hoog scoort

Waar staan deelnemers momenteel…

Business Control binnen onze organisatie…

9-6-2016

… ten opzichte van de ‘gedroomde positie’?
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1.

2.

3.

9-6-2016

Ambitieniveau
vaststellen

Gap identificeren

Verbeteracties
definiëren
Verwachtingen afstemmen met de business

Blokkades definiëren

… bieden je een eerste voortgangsgesprek aan

Verbeteractiviteiten waarborgen door structureel overleg in
de rapportagelijn.

Stel je eigen plan op en wij …
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Impressie van een mooie kennisdeling!

1-9-2016
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Meer weten over ons onderzoek naar
‘de effectiviteit van Business Control’?

www.DeEffectieveBusinessController.nl

