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AGENDA 

Technologie in de financiële functie 

• Robotisering 

• Data analytics 

Competenties finance professional 
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SAMENSTELLING RESPONDENTEN 

15 interviews met diverse ondernemingen 

Survey: Totaal aantal logins ruim 230, ongeveer 160 bruikbare antwoorden 

 
Branche Respondenten (naar omvang  

verkopen/budget, in mln Euro) 
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AUTOMATISERING EN ROBOTISERING VAN ACTIVITEITEN IN FINANCE 

1= In het geheel niet 
2= Nauwelijks (<25%) 
3= Half (25%-75%) 
4= Voor een groot deel (75-90%) 
5= (Bijna) geheel (>90%) 
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AUTOMATISERING EN ROBOTISERING VAN ACTIVITEITEN IN FINANCE 

Transaction processing, internal reporting en business performance analysis zijn (zullen) 
geautomatiseerd of gerobotiseerd  

De verwachting is dat automatisering en robotisering zullen toenemen voor alle 
activiteiten binnen de financiële functie 

De impact van automatisering is naar verwachting het grootst voor financiële 
dienstverlening, en wat minder voor publieke sector en stichtingen 
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DATA ANALYTICS IN FINANCE 

1= In het geheel niet 
2= Nauwelijks (<25%) 
3= Half (25%-75%) 
4= Voor een groot deel (75-90%) 
5= (Bijna) geheel (>90%) 
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DATA ANALYTICS IN FINANCE 

Data analytics wordt vooral gebruikt in Business performance analysis, Financial Planning 
& Analyisis en Internal reporting 

Grootste groei van data analytics wordt verwacht in Internal reporting, Business 
performance analysis, en Risk management & internal control  
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KOSTEN EN EFFECTIVITEIT FINANCIËLE FUNCTIE 

Data analytics en financiële functie 

Effectiviteit: 1= Ineffectief, … , 5 = zeer effectief;       

Kosten: 1=<1%, 2=1%<=2%, 3=3%-5%, 4=5%-10%, 5=10%-15%, 6=>15% 

8 

Robotics en financiële functie 
 



KOSTEN EN EFFECTIVITEIT FINANCIËLE FUNCTIE 

Organisaties investeren zowel in robotics als analytics, maar er zijn verschillen: 

• Robotics leidt vooral tot kostenbesparingen in de financiële functie (hogere efficiency)  

• Analytics leidt vooral tot betere analyses in de financiële functie (hogere effectiviteit)  
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FINANCE COMPETENTIES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB: betreft inschatting van financieel professionals, niet van managers  
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1: Onbelangrijk,  
5: Zeer belangrijk 



FINANCE COMPETENTIES 

Belangrijke competenties voor financieel professional zijn Zekerheid, betrouwbaarheid, 
en integriteit; Communicatief sterk; Openstaan voor veranderingen; en Goed begrip van 
de zakelijke context 

> Zowel nu als in de toekomst 

Grootste veranderingen worden verwacht op het gebied van Data-analyse vaardigheden; 
Het vermogen in systemen te denken; en Leiderschapskwaliteiten.  

Paar opvallende verschillen:  

> Jongere generatie vindt Data-verzameling en Data-analyse competenties belangrijker 

> CFOs vinden Leiderschapskwaliteiten; Zekerheid, betrouwbaarheid, en integriteit; en Openstaan voor 
veranderingen belangrijker 
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CONCLUSIES 

Rol van financieel professional gaat wijzigen 

• Vraag is niet of, maar vooral wanneer 

• Het gaat sneller dan u wellicht verwacht 

Technologie transformeert de financiële functie 

• Robotisering maakt deze efficiënter, data analytics effectiever 

Technologie heeft consequenties voor de financieel professional 

• Objectiviteit, zekerheid en integriteit blijven belangrijk 

• Meer aandacht voor data en technology skills 

• Meer aandacht voor leadership skills 

Consequenties voor personeels- en opleidingsbeleid 

• Hoe ziet uw finance team er in de toekomst uit? 
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