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Finext: verbeteren van financiële functie



Eelco

Achtergrond

• Bedrijfseconomie RUG

• Organisatieverandering SIOO

• Profile Dynamics

Ervaring

• Ernst & Young - 2 jaar

• Rabobank - 5 jaar 

• Finext - 17 jaar 

Rollen

• Vader, voetbalcoach, hardloper …

• Verbeteraar in de financiële functie

• Organisatie controller 

• (Onder)zoeker naar ‘best ideas’ / praktijkverhalen



De weg naar high performance gaat over …

urgentie



Waarom? Voorspellingen van buitenaf

Robotics ‘als je nieuwe collega’ neemt 40% 
van het transactionele werk over

Cloud is de plek voor 
reporting, planning, 

forecasting en analytics

Big Data zal blijven groeien als manier om tot 
nieuwe inzichten te komen

De financiële functie zal met 30 tot 40% 
krimpen en een andere samenstelling 
vragen:

• statistici 
• data scientists
• gedragsexperts
• economen & bedrijfskundigen

Finance zal 25% tot 75% 
meer tijd spenderen aan 
verschillende en nieuwe 
activiteiten (meer decision
support, predictive analysis)

Productiviteit van 
personeel zal 2 tot 3 
keer zo hoog worden



Waarom? Redenen van binnenuit

Hoe kan ik de financiële functie 
transformeren naar een meer 

wendbare functie?

We starten vaak 
enthousiast, maken 
weinig af door waan 

van de dag

Hoe krijg ik mijn medewerkers mee in een 
verandering?

Hoe laten we een verandering / 
transformatie ook echt beklijven?

Toegevoegde waarde moet 
omhoog, maar het ‘huis’ is 
nog niet op orde

Hoe maak ik van financiële 
functie een hecht team?



De weg naar high performance gaat over …

urgentie toekomstbeeld



Operatie

CFO / Financieel directeur

Klanten, 
Leveran-

ciers

Investeer-
ders, 

Raad van 
Commis-
sarissen, 
wetgever, 
toezicht-
houders, 
analisten

Kernwerkzaamheden
Business gerichte 

werkzaamheden

Speciale 
vragen + 
business 

advies

Trusted 

Finance 

Lead

Informatie 
selfservice + 

business 
analytics

Information

expert

Routinematige 
financiële (+ 

niet-
financiële) 
processen

Finance 

service 

provider

Financiële 
specia-
listische

processen

Corporate 

specialist

Finance = kern op orde x (1 + toegevoegde waarde)



Finance is één team



Finance werkt in een informatie keten !



Finance medewerkers zijn ‘human assets’ die de 
impact maken voor de organisatie

Prestatie van de 

Finance Functie

Efficiëntie en  

Effectiviteit

Strategische

Rol

Medewerkers-

ontwikkeling

IT-gebruik



Cijfer van de financiële functie?

8,5



Hoog presterend i.p.v. bloed, zweet & tranen !

Efficientie en
Effectiviteit

IT-gebruik Strategische rol
Ontwikkeling van

medewerkers

Inspire- CFO-groep (n=36; GEM=6,35;PERF=6,78) 5,78 5,87 7,81 5,93

HPFF (GEM=8,5) 8,5 8,5 8,5 8,5
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Totaal score

• Vanuit financiële functie bijdragen aan High Performance Organisatie (HPO) 

• Significant betere resultaten behaalt dan vergelijkbare organisaties

• Over een periode van tenminste 5 jaar 

• Gedisciplineerde concentreren op dat wat echt belangrijk is !



De weg naar high performance gaat over …

urgentie toekomstbeeld

goedwerkende ideeën



Maar hoe?



Hoe en wat nu gaan doen?

• Reorganisatie doorvoeren? OF

• Een implementatie van een applicatie? OF

• Opzetten portfoliomanagement ? OF

• Managementrapportages verbeteren ? OF

• Performance management uitrollen ? OF

• Robotisering invoeren ? OF

• Big Data invoeren binnen Finance ? OF

• IT-kennis medewerkers vergroten ? OF

• Maand- en jaarafsluiting versnellen ? OF

• Digitaliseren van facturen verbeteren ? OF

• Werken met Lean ? OF

• P2P en operationele inkoopproces stroomlijnen

• Datakwaliteit verhogen ? OF

• Klant tevredenheidsonderzoek doen? OF

• ……..



Procesverbeteringen 

(ESSA), ketenprocessen 

P2P, O2C

Projectbeheersing & 

portfoliomanagement

HR instrumenten

Performance 

management

Systeemwereld (Systeem, proces en structuur)

Juiste persoon op juiste 

plek, juiste moment
Prioriteren 

Begeleiden en helpen realiseren van verandering

Samenwerken en 

team ontwikkelen
Inzicht ontwikkelen 

met organisatie

Leefwereld (Gedrag)

Planning & control, 

Forecasting

Robotisering

ERP in cloud

Big data

Benchmarking

Organisatiestructuur en 

OR-trajecten

Financials vergeten vaak de ‘onderstroom’

……….???



1 - Juiste persoon op juiste plek 
op juiste moment

Voorbeeld: Finance Academy
Take away: (zelf)kennis ontwikkelen

Juiste persoon 

juiste plek Prioriteren

Begeleiden verandering

Samenwerken
Inzicht 

ontwikkelen



2 - Samenwerken binnen Finance

Voorbeeld: organisatie principes
Take away: team focus en waarden delen 

Juiste persoon, 

juiste plek Prioriteren

Begeleiden verandering

Samenwerken
Inzicht 

ontwikkelen



3 - Helpen inzicht ontwikkelen 

Voorbeeld: self-service informatie + dialoog
Take away: organisatie helpen met sturen

Juiste persoon, 

juiste plek Prioriteren

Begeleiden verandering

Samenwerken
Inzicht 

ontwikkelen



4 - Prioriteren binnen Finance

Voorbeeld: impact dossier grafiek
Take away: gezamenlijk urgentie vaststellen

Juiste persoon, 

juiste plek Prioriteren

Begeleiden verandering

Samenwerken
Inzicht 

ontwikkelen



5 - Begeleiden van verandering

Trusted

Advising & 

in control

Score

Keeping

2011

• Shared services

• Assessments 

financiële functie

• ………….

5,5

2013

• Taskforces

• Team coaching

• ………

6,5

7,5

2017

• Keten integratie

• Lean thinking

• Robotica

7,0

2020

• …………

• …………

• …………

7,5

8,5

Voorbeeld: tijdspad verleden & toekomst
Take away: weten waar Finance vandaan komt en naar toe wil 

Juiste persoon, 

juiste plek Prioriteren

Begeleiden verandering

Samenwerken
Inzicht 

ontwikkelen



Hebben jullie andere goedwerkende ideeën?

• 15 minuten in gesprek, 5x staccato terugkoppeling

• 5 Tafels, verdeeld over 5 thema’s:

1. Juiste persoon, juiste plek, juiste moment

2. Samenwerking / team-ontwikkeling binnen Finance

3. Inzicht ontwikkelen met de organisatie

4. Prioriteren binnen financiële functie

5. Begeleiden van verandering

• Opdracht: maak een top 3 van goedwerkende ideeën 
(liefst uit eigen ervaring / organisatie); 1 idee = 1 kaart



HPFF = continu werken aan de financiële functie



Bepaal urgentie 
(hoe groot is 
‘dissatisfaction’?)

Doordenk de

toekomst (vision)

Begin met 

goedwerkende ideeën 

(first steps)

D x V x FS > Resistance

Case for change = 



Dank voor jullie aandacht !

Contactgegevens Eelco Bilstra

• 06 2909 2548

• Eelco.Bilstra@finext.nl

• https://www.linkedin.com/in/eelcobilstra/
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