
Financiële topmannen geven nog te weinig aandacht aan 
de effectiviteit van hun controllers en de samenhang 
van acties die nodig zijn om dit te verbeteren. Ze doen 
wel eens een innovatie, maar van een strategie voor 
de structurele verbetering van de effectiviteit is bij de 
meeste onderzochte ondernemingen geen sprake.

D
at blijkt uit onderzoek 
van CFO Partners, waar-
aan twintig financi-
ele topmannen van toon-
aangevende Nederlandse 

bedrijven uit verschillende sectoren 
hebben deelgenomen. De resul-
taten van het onderzoek verbazen 
ons niet echt. De financiële functie 
heeft namelijk nogal wat voor de 
kiezen gekregen. De laatste jaren is 
veel zorg gegeven aan het overeind 
houden van de bottomline en de 
verlaging van de investeringen in 
werkkapitaal. Voordien waren het 

onderwerpen als shared services en 
de vereiste transparantie die streden 
om voorrang. Kortom, er was geen 
tijd om fundamenteel na te denken 
over de effectiviteit van controllers.

Maar hoe verbeter je die effectiviteit? 
Daar hebben wij wel een idee bij. Al-
lereerst vroegen we ons af hoe je de 
effectiviteit zou definiëren. Daarna 
bekeken we met de geïnterviewden 
tien beïnvloedende factoren voor 
het realiseren van die effectiviteit. 
Wij hebben ons daarbij geconcen-
treerd op de inhoudelijke kwaliteit 
van de managementinformatie, de 
competenties van controllers en de 
organisatie van finance. 

Naast deze tien factoren zijn door de 
geïnterviewden ook andere beïnvloe-
dende factoren naar voren gebracht, 
zoals de managementstijl, techno-
logie, de rol en het samenspel van 

CEO en CFO en de bedrijfscultuur. 
Uit praktische overwegingen zijn deze 
in dit onderzoek buiten beschouwing 
gelaten, maar het zijn mooie onder-
werpen voor vervolgonderzoek.

Wat is er uit het 
onderzoek gekomen?

Allereerst hebben de deelnemers aan-
gegeven in welke mate ze het eens zijn 
met het belang van elk van de tien 
beïnvloedende factoren en de twee 
effectiviteitmaatstaven. Opvallend is 
de consensus onder de deelnemers 
over het belang van de tien factoren 
en de twee gekozen maatstaven van 
effectiviteit (zie figuur 2). De enige 
factor die buiten de boot valt, is het 
belang om de oorzaak-en-gevolgrela-
ties van KPI’s heel expliciet te maken. 
Het aanbrengen van een duidelijke 
en oorzakelijke samenhang van de 
wijze waarop KPI’s bijdragen aan 
strategierealisatie is volgens de mees-
te deelnemers niet noodzakelijk. De 
betekenis van die samenhang wordt 
door de meeste deelnemers weliswaar 
begrepen, maar in de meeste gevallen 
als te theoretisch beschouwd. Deze 
samenhang zou volgens de geïnter-
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Te weinig oog  
voor effectiviteit in 
controlling

Controllers moeten meer 
hun invloed laten gelden
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TIEN BEÏNVLOEDENDE FACTOREN IN HET GEBRUIK VAN MI:

KWALITEIT VAN DE MI:
1. Niet-financiële KPI’s beschikbaar
2. Leading KPI’s in gebruik
3. Oorzaak-en-gevolg relaties van KPI zijn expliciet

COMPETENTIES VAN CONTROLLERS:
4. Controllers zijn assertief, kritisch en onafhankelijk 
5. Controllers zijn teamspelers
6. Controllers hebben de vereiste kennis
7. Specifieke competentieprofielen zijn in gebruik

8. Business en financial controller zijn aparte rollen
9. Finance is een “one-stop-shop” van MI
10. Er is formele en duale beoordeling van controllers 

ORGANISATIE VAN FINANCE:

TWEE MAATSTAVEN VAN EFFECTIVITEIT VAN 
HET MI-GEBRUIK: 

GEBRUIK VAN MI IN DE BESLUITVORMING:

2. Ondersteunen en monitoren van acties
 die gericht zijn op prestatieverbetering   

1. Gerichtheid op toekomstige prestaties

Figuur 1 
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Figuur 2: Scores van deelnemende ondernemingen
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viewden in de praktijk ook zonder 
expliciete aandacht voldoende in de 
managementinformatie tot uiting 
komen.

Wat ook opvalt, is dat de meeste 
deelnemers een groot verbeterpoten-
tieel zien in de effectiviteit van hun 
controllers. De meeste deelnemers 
vinden dat hun controllers nog on-
voldoende bijdragen aan de focus 
van managementteams op toekom-
stige bedrijfsprestaties en aan het 
vaststellen en monitoren van acties 
in managementteams om prestaties 
te verbeteren. Dit is niet verbazing-
wekkend als we kijken naar de scores 
op de beïnvloedende factoren van die 
effectiviteit: elke onderneming heeft 
gemiddeld maar drie à vier van de in 
totaal tien factoren op orde. De in-
houdelijke samenhang van KPI’s (3) 

en de soft skills van controllers (4 en 
5) zijn daarin de ‘zwakste broeders’ 
voor de meeste organisaties.

Wat zeggen deze 
resultaten ons?
De scores laten zien dat het geen 
groot effect heeft op de uiteindelijke 
effectiviteit wanneer slechts enkele 
beïnvloedende factoren op orde zijn. 
De ketting is dus maar zo sterk als 
de zwakste schakel. Het is dan ook 
belangrijk om de beïnvloedende fac-
toren in samenhang te verbeteren. 
Uitgaande van de dagelijkse praktijk 
is dit ook begrijpelijk. Waar moet de 
business naar kijken als er nog gaten 
in de managementinformatie zitten? 
En wat voor effect kun je van goede 
managementinformatie verwachten 
als je controllers nog onvoldoende 

vaardigheden hebben om het verhaal 
achter de cijfers over het voetlicht te 
brengen? ‘Mensen geloven mensen.’ 
Cijfers en rapporten alleen brengen 
een team niet in beweging. Als de 
vaardigheden van je controllers nog 
tekortschieten, maar je hebt die niet 
duidelijk op schrift en stuurt er niet 
op, hoe weet je dan of je controllers 
zich in de goede richting ontwik-
kelen? En zo zijn er meer dwars-
verbanden tussen de beïnvloedende 
factoren te noemen. Bijvoorbeeld: 
hoe zorg je voor een geoliede finan-
ciële backoffice, zodat je business 
controller zich voor het grootste deel 
van zijn tijd aan zijn cliënt, de busi-
ness, kan wijden? Kortom, alleen als 
je de samenhang managet, kun je de 
effectiviteit van je controllers echt 
verbeteren.

Waar te beginnen?
De samenhang van de tien beïn-
vloedende factoren wordt gema-
naged door één visie te ontwikkelen 
waarmee je op meerdere fronten een 
actieplan uitvoert. We hebben drie 
fronten gedefinieerd waarmee de 
broodnodige samenhang kan wor-
den gerealiseerd.

1 Leiderschap & 
organisatie  
van finance

De best presterende deelnemers 
zien de samenhang en zijn daarmee 
voortdurend aan de slag. Zij zijn ook 
degenen die het langst actief zijn in 
de onderneming en hebben er een 
heel uitgesproken en concrete visie 
over waar en hoe controllers de busi-
ness beter kunnen ondersteunen. Zij 
zien het belang van het standaardise-
ren en harmoniseren aan de achter-
kant, wat de business controller aan 
de voorkant de rust en tijd verschaft 
om zijn adviesrol op te pakken. In dit 
model verzorgt de financial control-
ler de financiële verslaggeving en de 
standaardmanagementrapportages. 
Hij stuurt op kwaliteit en betrouw-
baarheid van het rapportageproces. 
De business controller bouwt op 
basis van dit proces en deze cijfers 
zijn advies aan de business. Maar 
dan wel een business controller die 
het verhaal achter de cijfers geeft en 
scenario’s kan doorrekenen en con-
tinu met de business mee naar voren 
kijkt. Wat gebeurt er met mijn bot-
tomline als ik deze grondstoffen ver-
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vang of de portfolio van producten 
verander of het product in dit land 
ga verkopen? Hij is deel van het ma-
nagementteam en ondersteunt de 
besluitvorming daarvan. Alleen met 
zulke business controllers kun je een 
‘one-stop-shop’ voor management-
informatie zijn. Het onderscheid 
tussen business en financial control 
is zo wezenlijk om dit te realiseren. 
Wie gaan de basis van boekhouding 
en rapportages op orde houden en 
wie zijn de supporters van de be-
sluitvorming in de business? Alleen 
door jezelf als financiële functie 
goed te sturen kun je als partner van 
de business bijdragen aan de sturing 
van een ander.

2 Competenties van 
controllers

Volgens veel financiële topman-
nen zijn hun controllers nog te veel 
‘scorekeepers’. “Ze zijn te reactief”, 
luidt de conclusie. En: “ze moeten 
meer hun invloed laten gelden”. 
Dit vraagt om goede soft skills van 
controllers en kennis die niet uit-
sluitend de bedrijfseconomie betreft, 
maar juist diepgaand inzicht vereist 
in de business (klanten, markt, 
verdienmodel). Uit het onderzoek 
(zie figuur 2) blijkt dat de compe-
tenties van controllers het grootste 
verbeterpotentieel hebben. Ondanks 
dit enorme verbeterpotentieel heeft 
maar 63 procent van de bedrijven 
deze vereiste vaardigheden en kennis 
in specifieke competentieprofielen 
voor controllers vastgelegd. Het per-
centage bedrijven dat actief stuurt 
op deze competentieontwikkeling is 
nog lager. Het is duidelijk dat finan-
cial controller en business control-
ler verschillende functies zijn met 
verschillende competentieprofielen 
om ieder in de eigen rol succesvol 
te kunnen opereren. Een HR-beleid 
en instrumentarium om de com-
petenties van business en financial 
controllers actief te verbeteren zijn 
nodig en helpen de CFO en zijn con-
trollers hun effectiviteit te verhogen. 
Een intensieve samenwerking van de 
financiële functie met de HR-functie 
is hiervoor onmisbaar.

3 Kwaliteit van 
management-
informatie

Natuurlijk vormt de kwaliteit van 
managementinformatie voor een 
controller de basis om in manage-

mentteams de juiste discussies te 
starten. Het is voor elk manage-
mentteam belangrijk om juiste en 
relevante informatie op tafel te heb-
ben, zodat er gestuurd kan worden 
op feiten en niet alleen op gevoel. 
Het is de verantwoordelijkheid van 
de controller om met de business 
vast te stellen welke KPI’s al dan niet 
relevant zijn. En welke KPI’s leidend 
zijn voor de bedrijfsprestaties. Dat le-
vert een fundamentele discussie op. 
Toch zegt nog maar 42 procent van 
de ondervraagden adequate leading 
KPI’s te hebben ingericht en heeft 
58 procent adequate niet-financiële 
KPI’s. Aan het expliciet maken van 
oorzaak-en-gevolgrelaties wordt niet 
veel gedaan, en 75 procent zegt daar 
ook geen behoefte aan te hebben. Dat 
is opvallend, want wij vermoeden 
dat de business wel wil zien waar die 
oorzaken en gevolgen liggen. Daarin 
ligt nou net het verhaal achter de cij-
fers. Daar bied je als controller nou 
net je meerwaarde. Door antwoord 
te geven op bijvoorbeeld vragen als 
waar zijn onze marges onder de maat 
en hoe kunnen we daar onze omzet 
verhogen en/of kosten verlagen? 
Dan weet het management waar het 
aan toe is en wat de onderneming 
eraan kan doen. Daarnaast helpen 
expliciete causale relaties van KPI’s 
bij scenarioplanning en daarmee bij 
het vaststellen van de impact van 
belangrijke besluiten en ontwikke-
lingen op de toekomstige prestaties.

Scorekeeper
We hebben met twintig financiële 
topmannen gesproken over de ef-
fectiviteit van hun controllers. Het 
overgrote deel van deze financiële 
topmannen vindt de controller nog 
te veel ‘scorekeeper’. Het verhaal 
achter de cijfers is nog te dun en 
wordt nog niet goed overgebracht in 
de managementteams, en de gericht-
heid op toekomstige prestaties en 
de acties voor prestatieverbetering 
worden nog onvoldoende door con-
trollers ondersteund. We keken met 
de geïnterviewden naar tien factoren 
die op deze effectiviteit van invloed 
zijn. De meeste daarvan werden wel 
als belangrijk en relevant aange-
merkt, maar op elk van die factoren 
werd laag gescoord. Namen voor de 
ideale rol van een effectieve control-
ler zijn er genoeg – businesspartner, 
chief challenger, navigatiepartner –, 
maar er wordt met te weinig visie en 
samenhang gewerkt aan het realise-
ren van de businesspartner-rol.

De meeste deelnemers aan het on-
derzoek hebben wel een paar factoren 
op orde, maar die zijn onvoldoende 
om echt verschil te maken in de ge-
wenste toegevoegde waarde van de 
controller. De grootste achilleshielen 
zijn de soft skills van de gemiddelde 
controller en de beschikbaarheid van 
expliciet geformuleerde oorzaak-en-
gevolgrelaties van KPI’s. Opvallend 
daarbij is dat maar enkele CFO’s het 
belang zien van heel expliciet gefor-
muleerde oorzaak-en-gevolgrelaties 
voor KPI’s. De effectiviteitsverhoging 
van controllers vraagt daarom om 
een gestructureerde aanpak op lan-
gere termijn, waarin op drie fronten 
tegelijk de acties worden vastgesteld 
en uitgevoerd: leiderschap en orga-
nisatie van de financiële functie, 
competentieontwikkeling en de 
kwaliteit van managementinforma-
tie. Doe je dat niet, dan blijf het pap-
pen en nathouden, waarmee je geen 
structurele stappen vooruit kunt 
zetten. Wat dat betreft lijkt de ont-
wikkeling van finance wel op die van 
de onderneming als geheel. Alleen 
vanuit een strategie ontstaat focus 
en samenhang. Alleen dan krijg je 
grote dingen voor elkaar. n

Prof.dr. Frans A. Roozen:
Het artikel van Vermaas en Paterson illustreert dat de 
‘Best in Finance’-programma’s waar veel ondernemin-
gen druk mee zijn, geen overbodige luxe vormen. 
Meer nog dan naar een hogere efficiency zou de aan-
dacht van deze programma’s – zo betogen Vermaas 
en Paterson – uit moeten gaan naar de effectiviteit 
van de financiële functie, en meer in het bijzonder van 
de business controller. De samenhangende aanpak 
die Vermaas en Paterson daarbij voor ogen hebben, 
spreekt mij zeer aan. Evenals de toegankelijkheid van 
hun aanpak: geen uitgebreide benchmarkstudies die 
weinig zeggen, maar een inhoudelijke dialoog met het 
‘veld’, waarbij de CFO de kans heeft om eens kritisch 
naar zijn eigen organisatie te kijken.

ROSS PATERSON en BART VER-
MAAS zijn consultants van CFO 
Partners

Cijfers en rapporten 
alleen brengen een team 
niet in beweging
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