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Voorwoord 
Dit document bevat de belangrijkste resultaten uit het tweede jaar (2020/2021) van het traject 

‘Doorontwikkeling Financiële Functie (FF).  

In deze tweede ronde hebben 13 uitvoerende overheidsorganisaties die elkaar kennen vanuit de 

RijksBrede Benchmark (RBB) -groep de handen ineen geslagen om elkaar te helpen bij het 

doorontwikkelen van elkaars financiële functies.  

In de tientallen bijeenkomsten die, in verschillende samenstellingen, met meer dan 70 medewerkers 

van de 13 deelnemende organisaties zijn gehouden: 

• Hadden sommige organisaties op bepaalde gebieden een voorsprong c.q. inspirerende 

ervaringen in te brengen ter lering  voor de anderen; 

• Haalden we soms de inspiratie van ’buiten’ als alle deelnemende organisaties te weinig aan 

elkaar te bieden hadden; 

• Hebben we soms ook samen zaken ontwikkeld; 

• Hebben deelnemers hun plannen en uitdagingen ingebracht, waar andere deelnemers op 

hebben gereflecteerd.  

Niet alle deelnemende organisaties hadden eenzelfde ambitieniveau, of zaten in dezelfde 

ontwikkelingsfase of hadden dezelfde capaciteit beschikbaar om actief of minder actief mee te doen 

in dit traject. Dat is ook helemaal niet erg. Iedereen mag meedoen en zelf bepalen hoe intensief en 

op welke manier. 

Tijdens onze de slotbijeenkomst van deze tweede ronde op 1 juli 2021 zullen we met elkaar terug- en 

vooruitblikken. Deze rapportage is daar input voor, evenals de resultaten van de verschillende 

evaluatiesessies die in juni zullen plaatsvinden. 

Ondanks de Corona crisis werden alle online sessies goed bijgewoond en was er veel waardering voor 

elkaars inbreng. Persoonlijk heb ik vooral het niet fysiek bij elkaar kunnen komen tijdens de plenaire 

sessies gemist, maar hopelijk kan dat snel weer. Ik hoop dat de deelnemende medewerkers er 

persoonlijke rijker van zijn geworden, dat het traject momenten van reflectie op het werk heeft 

geboden en dat de deelnemende organisaties de inzichten en het geleerde ook kunnen toepassen in 

de ontwikkeling van de eigen FF. Ook vind ik het prachtig om te zien dat er via dit traject allerlei 

informele netwerken en verbindingen ontstaan tussen mensen uit al die Financiële Functies van al 

die deelnemende organisaties. Ik geloof dat dat gaat helpen om elkaar makkelijker op te zoeken en 

te helpen, maar ook dat het de horizon en daarmee de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemers 

verbreed.  

Tot slot bedank ik graag iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Natuurlijk de deelnemende 

organisaties voorop. Ik bedank ook Albert van Tuil van de Rijksbrede Benchmark Groep (RBB Groep) 

die dit initiatief heeft ondersteund en gestimuleerd. Verder mijn samenwerkingspartners van het 

Finance Function Research & Development Center (FFRD): André de Waal, Eelco Bilstra en Jacques 

Bootsman die sprekers uit het bedrijfsleven hebben geïntroduceerd, de belangrijkste onderzoeken 

op het gebied van de ontwikkeling van de FF voor ons op een rij hebben gezet en tijdens de vele 

bijeenkomsten hun kennis en ervaringen hebben ingebracht. 
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Ik kijk uit naar een mooie slotbijeenkomst op 1 juli en wie weet een derde ronde van dit initiatief! 

Paul-Jan Linker 

Inleiding 
In het streven om de eigen Financiële Functie (FF) hoger te laten presteren is in dit traject gebruik 

gemaakt van HPFF raamwerk (HoogPresterende FF). Dit staat beknopt beschreven in bijlage 1. Het 

HPFF raamwerk bevat de kenmerken van een FF waarvan we weten dat ze bijdragen tot beter 

presteren van de FF. 

In de eerste ronde (2019/2020) is o.b.v. dit HPFF raamwerk een 0-meting (diagnose, zie ook bijlage 1) 

uitgevoerd van waaruit gezamenlijke thema’s/ aandachtsgebieden zijn vastgesteld. Verder hebben 

deelnemers met elkaar kennis gemaakt, uitgewisseld waar ze mee bezig waren en hebben ze met 

elkaar verkenningen gedaan op 4 thema’s (WAT). Aan het einde van die eerste ronde is een 

overzichtsplaat gemaakt die aangeeft wat er samenhangend komt kijken bij het verbeteren van de FF 

(zie bijlage 2). Een belangrijk inzicht uit de eerste ronde was dat het ook verstandig is om 

‘regiecapaciteit’ vrij te maken om het ‘verbeteren’ te professionaliseren en voortdurend aandacht te 

kunnen geven. Een aantal grotere FF’s heeft dat ook zo georganiseerd. 

In het tweede jaar zijn de deelnemers in themagroepen dieper ingegaan op een aantal thema’s die in 

ronde 1 al waren verkend. Er zijn voorbeelden verzameld en uitgewisseld die de deelnemers hebben 

geholpen bij het ‘HOE’. In sommige gevallen is het ‘HOE’ samen ontwikkeld.  

Een deel van de deelnemers was actief in 2 kleinere Stimu-leergroepen. Dit waren organisaties die 

een soortgelijk ambitieniveau hadden en met elkaar ervaringen en inzichten uitgewisseld hebben op 

zowel gezamenlijke inhoudelijke verbeteronderwerpen als de voortgang op het verbeterprogramma.  

De volgende figuur 1 geeft de logica van deze keuzes weer door deze te koppelen aan de 

achterblijvende HPFF scores uit de 0-meting. In bijlage 1 zijn ook de diepere scores op ‘HPFF 

kenmerken’ zichtbaar.   

 

Figuur 1: samenhang tussen de gekozen thema’s en de uitkomsten uit de HPFF 0-meting 

Samenhangend stonden vooral de volgende vragen centraal: 
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1. Welke technologieën zijn er om de FF te ondersteunen in de realisatie van die visie, hoe kom 

je tot een juiste keuze hierin en hoe zorg voor een goede (al dan niet via een roadmap 

gepland) implementatie? (rakend aan de HPFF factor IT focus) 

2. Wat betekent de toekomstvisie voor de FF, inclusief technologische ontwikkelingen, voor de 

ontwikkeling van de financials, de medewerkers in de FF? Hoe kom via een goede inschatting 

van wat er gaat veranderen tot een Strategische Personeelsplanning (SPP) voor de FF? En 

hoe zorg voor een gestructureerde professionele ondersteuning van de ontwikkeling van alle 

medewerkers? (rakend aan de HPFF factoren Rolduidelijkheid en Persoonlijke Ontwikkeling) 

Tijdens de tweede ronde kwamen we er meer en meer achter hoe alles met elkaar samenhangt. 

Tijdens de halfjaarlijkse plenaire bijeenkomst is een voorschot genomen op die samenhang en 

ontstond het besef dat alles start bij het overzien van de belangrijkste ontwikkelingen en dit te 

vertalen in een visie op de toekomst van de FF bij uitvoerende overheidsorganisaties. Verschillende 

onderzoeken worden daarin meegenomen, maar ook de gesprekken tijdens de tweede ronde 

leverden veel input. 

We starten daarom met een aanzet voor een generieke toekomstvisie voor de FF van publieke 

uitvoeringsorganisaties (Hoofdstuk 1). Daarna worden de implicaties voor ‘Technologie’ (Hoofdstuk 

2) en de ‘Mens’ (Hoofdstuk 3) uitgewerkt. 
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Hoofdstuk 1: Aanzet voor een toekomstvisie voor de FF bij publieke 

uitvoeringsorganisaties 
 

In veel rapporten en onderzoeken worden al vele jaren de trends voor de FF beschreven. Eelco 

Bilstra van het Finance Function Research & development Center (FFRD) heeft een samenvatting van 

deze onderzoeksrapporten gepresenteerd tijdens de plenaire halfjaarlijkse bijeenkomst op 5 maart 

2021 en deze ook rondgestuurd. In bijlage 3 worden vier onderzoeken kort toelicht. 

De financiële functie van de toekomst 
Over de financiële functie wordt regelmatig gepubliceerd wat de ontwikkelingen zijn en waar het 

naartoe gaat met de functie. Maar wat zijn overall de belangrijkste ontwikkelingen alvorens te 

kunnen bepalen: waar moet je als financiële functie op inspringen en wat kan wachten?  

Evergreens 
Allereerst twee evergreens, die halverwege de jaren negentig van de vorige eeuw zijn ontstaan en al 

lange tijd standhouden, over de ontwikkelingen in de financiële functie. Ten eerste wordt de 

ontwikkeling van scorekeeper naar business partner genoemd: 

https://www.researchgate.net/publication/336624206_Hoe_ziet_de_control-

functie_er_in_2020_uit/fulltext/5da90fcb92851c577eb80410/Hoe-ziet-de-control-functie-er-in-

2020-uit.pdf 

 

Figuur 2: Van scorekeeper naar Finance Business Partner 

https://www.researchgate.net/publication/336624206_Hoe_ziet_de_control-functie_er_in_2020_uit/fulltext/5da90fcb92851c577eb80410/Hoe-ziet-de-control-functie-er-in-2020-uit.pdf
https://www.researchgate.net/publication/336624206_Hoe_ziet_de_control-functie_er_in_2020_uit/fulltext/5da90fcb92851c577eb80410/Hoe-ziet-de-control-functie-er-in-2020-uit.pdf
https://www.researchgate.net/publication/336624206_Hoe_ziet_de_control-functie_er_in_2020_uit/fulltext/5da90fcb92851c577eb80410/Hoe-ziet-de-control-functie-er-in-2020-uit.pdf
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De tweede ‘evergreen’ is dat de financiële functie door automatisering/ robotisering tijd kan winnen. 

Deze tweede evergreen krijgt de laatste tijd een boost door de versnelde technologische 

ontwikkelingen. 

De vrijgevallen tijd zou vervolgens kunnen besteed aan meer toegevoegde waarde activiteiten 

(evergreen 1), zoals meer analyse, betere forecasting, meer (ongevraagd) advies kunnen geven.  

Figuur 3: De evergreens van de FF: verschuiving van taken 

Er worden zelfs af en toe stevige statements gepubliceerd dat Robotics het einde van de financieel 

functie zou betekenen: https://cmweb.nl/2019/07/finance-robotics/   

Veranderende rollen van de FF 
Door Robotics wordt de samenstelling van de financiële functie anders en zijn er andere rollen aan 

het ontstaan in de financiële functie: Next Generation Finance. 

http://www.outsourcingportal.eu/en/next-generation-of-the-finance-function .  

 

Figuur 4: Veranderende rollen van de FF 

https://cmweb.nl/2019/07/finance-robotics/
http://www.outsourcingportal.eu/en/next-generation-of-the-finance-function
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Het nieuwe CFO team bevat naast de administrateur, de financial controller (financial and regulatory 

accountant) en de business controller (Finance business partner) rollen als: business planning analist 

en innovatie en investment strategie adviseur. De eerste specialiseert zich vooral in forecasting, 

scenario planning om het vooruitkijken meer body te geven, de tweede is meer degene die business 

kansen helpt te verzilveren, helpt implementeren van business modellen. Beide taken lagen op het 

bordje van de controller die meer en meer trusted adviseur moet worden. 

Rollen als business solutions architect en financial 

data modeller/scientist accentueren het belang 

van IT voor de financiële functie. Er komt zelfs een 

nieuw type medewerker: de virtuele collega. Die 

zelfs een naam en personeelsnummer krijgt om in 

te loggen in systemen.  

NB in hoofdstuk 3 bij de impact op medewerkers 

wordt weer een iets andere indeling van rollen 

gepresenteerd (figuur 6), maar in essentie komt het 

op hetzelfde neer.  

Zal de verdergaande digitalisering de finance functie én het werk van de financiële functie doen 

veranderen? ‘Ja!’, luidt het volmondig vanuit de financiële sector. En de eerste tekenen van die 

veranderingen zijn al zichtbaar. Dit blijkt uit uitgebreid onderzoek naar digitalisering en finance van 

Executive Finance, maar de verwachting is ook dat de Finance functie niet zo maar zal verdwijnen, 

aldus de onderzoekers. https://executivefinance.nl/2018/12/exclusief-onderzoek-finance-functie-

verdwijnt-niet-maar-wordt-heel-anders/ 

Veel financiële functies voelen desondanks de noodzaak om te 

versnellen met hun veranderingen. Voornaamste reden: naast 

nieuwe mogelijkheden op grond van IT ontwikkelingen: een 

toenemend groeiende concurrerende, dynamische en volatiele 

business omgeving. En dat zou versneld moeten worden: 

Finance is de derde-langzaamste functie achter Legal en IT, 

volgens Gartner. 

https://www.gartner.com/en/finance/trends/functional-

efficiency-cfo 

De ontwikkelingen voor de financiële functie van de toekomst worden geduid door een groot aantal 

verschillende partijen, die publiceren over  de toekomst van Finance. 

• Consultancy partijen, denk aan Big4 (EY, KPMG, PWC, Deloitte), maar ook partijen als 

Accenture of McKinsey. 

• Software leveranciers als SAP, Oracle, IBM, SAS, Tagetik, OneStream of Workday om maar 

een paar te noemen 

• Benchmark clubs als Gartner, Hackett, APCQ 

• Detacheerders, recruiters, opleiders, zoals Hay, Robert Half, Robert Walters of Alex van 

Groningen 

• Media platforms (In NL bijvoorbeeld Vakmedianet) voor de doelgroep van financiële 

professionals 

• Vakorganisaties nationaal (in NL: NBA, VRC, EICPC) en internationaal (voorbeelden zijn: 

AICPA, CGMA, CIMA en ICAEW) 

https://executivefinance.nl/2018/12/exclusief-onderzoek-finance-functie-verdwijnt-niet-maar-wordt-heel-anders/
https://executivefinance.nl/2018/12/exclusief-onderzoek-finance-functie-verdwijnt-niet-maar-wordt-heel-anders/
https://www.gartner.com/en/finance/trends/functional-efficiency-cfo
https://www.gartner.com/en/finance/trends/functional-efficiency-cfo
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De meeste bijdragen over de toekomst van de financiële functie richten zich op 1 thema, 

bijvoorbeeld IT. Dan komen termen voorbij als ‘data driven Finance’ of ‘digital transformation’. Als de 

focus gericht op is efficiënte en effectieve processen wordt Finance al snel gekenschetst als ‘LEAN 

Finance’ of ‘Agile Finance’. Als de strategische rol het speerpunt is, wordt vaak gesproken over 

Business partnering of de Value Added activiteiten van de financiële functie. Het menselijke aspect 

wordt vaak genoemd als ‘Finance transformation’ het thema is. 

Vier onderzoeken 
In bijlage 3 gaan we kort in op vier onderzoeken van vakorganisaties die we zijn tegengekomen, 

ervan uitgaande dat die het meest gebalanceerd zijn (holistische aanpak) en het minst doorspekt zijn 

met commerciële belangen. Vier onderzoeken die op allerlei vlakken ontwikkelingen aangeven. Wat 

kunnen wij daar uit halen? 

De Financiële functie van de toekomst: “Gaat dat over Technologie of gaat het om Mensen?”. Het is 

zeker dat er zaken veranderen en opkomende technologie is vaak de drijvende ontwikkeling die het 

werk van de financiële professional gaat veranderen. Echter, het gaat om professionals en hoe zij de 

veranderingen omarmen. Dat ligt ook in de cirkel van invloed van financial zelf. 

Omarm deze ontwikkelingen, ga ermee aan de slag gaan en ontwikkel door. Besteed aandacht aan 

zowel IT, processen èn medewerkers en werk parallel aan: 

• Een visie / verhaal voor de hele financiële functie (en deze uitdragen !) 

• Een gecoördineerde (doorontwikkel-)aanpak en werk deze uit met interne ambassadeurs 

• Vol inzetten op slimme inzet van technologie (zie hoofdstuk 2) 

• Eigen financiële processen zo efficiënt mogelijk inrichten en wellicht standaarden in de gekozen 

IT systemen volgen (i.p.v. systemen aanpassen met maatwerk) 

• Strategisch personeelsmanagement (samen met HR). Onderwerpen die geraakt moeten worden: 

profielen, rollen, functies, werven van nieuwe medewerkers, ontwikkeling van huidige 

medewerkers (coaching, opleiding, Finance Academy) voor alle medewerkers, samenwerking 

binnen en tussen (finance) teams, beloning, mogelijke carrière-paden (zie hoofdstuk 3) 

Wacht niet totdat de basis op orde is. Voorwaarden als excuses gebruiken houdt eigenlijk in om niet 

integraal te starten. Begin, geef gestructureerd aandacht aan alle factoren, prioriteer regelmatig en 

evalueer van tijd tot tijd  om te leren. 

Waarom gaat het nog niet zo snel? 
De evergreens kennen we, maar hoewel al meer dan een decennium brede overeenstemming lijkt te 

bestaan over deze te maken beweging van de FF vlot het niet overal even hard. Naar de uitkomsten 

van de HPFF-diagnose kijkend lijkt vooral op de volgende zaken behoefte aan ontwikkeling: 

• Verbetervermogen (focus in Stimu-leergroepen) 

• IT focus (focus in de themagroepen ‘IT visie & roadmap’, ‘Dashboards/BI’ en ‘Innovatie en 

procesverbetering’) 

• Specifieke ontwikkelprogramma’s per rol voor financials (focus in de themagroepen ‘FF 

functies van de toekomst’ en ‘Ontwikkelprogramma financials’) 

Voorwaardelijk lijken ook het gebrek aan integratie van bedrijfsprocessen, het niet op orde zijn van 

data en inadequate ICT systemen belemmerend. 

De afgelopen twee ronden met elkaar hierover pratend blijkt dat het daarom belangrijk is om vanuit 

de FF zelf voldoende capaciteit vrij te maken voor: 
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• Het voeren van regie op het ontwikkeltraject van de FF (de managers doen het er ‘niet even 

bij’ en bovendien vraagt het specifieke expertise) 

• Het krijgen van overzicht van relevante technologische ontwikkelingen, het faciliteren van 

het gesprek hierover en op basis daarvan bewuste keuzes maken en deze ook goed 

implementeren 

• Het professionaliseren van de ontwikkeling van financials 

IT en HR afdelingen kunnen ondersteunen, maar binnen de FF zelf is capaciteit nodig om met dit 

soort ondersteunende onderdelen te kunnen communiceren, de specifieke FF behoeften en kansen 

in kaart te kunnen brengen en de gekozen oplossingen praktisch werkend te krijgen binnen de FF.  

Voorgaande vraagt dus niet alleen iets van de FF, maar ook van de business en andere 

ondersteunende functies. De samenwerking en interactie tussen de FF en haar belanghebbenden zal 

daarom ook naar hoger plan moeten worden getild. 

Daar komt bij dat de (leiding van de) FF misschien wel het nut en de noodzaak inziet van het 

investeren in de verdere ontwikkeling van de FF, dat wil niet zeggen dat de rest van de organisatie 

(de business) die urgentie ook voelt. Het is daarom ook belangrijk om de ‘business case for change’ 

ook goed te formuleren en te ‘pluggen’ in de organisatie, en daarbij vooral ook aan de sluiten bij de 

behoeften van de business en de organisatiebrede strategische doelen/-speerpunten. Andre de Waal 

heeft hier onderzoek naar gedaan en komt met waardevolle tips (zie bijlage 4 of het artikel op 

internet: https://cmweb.nl/2021/01/10-effectieve-handelwijzen-om-een-verbeterbudget-voor-de-

financiele-functie-te-krijgen/). 

  

https://cmweb.nl/2021/01/10-effectieve-handelwijzen-om-een-verbeterbudget-voor-de-financiele-functie-te-krijgen/
https://cmweb.nl/2021/01/10-effectieve-handelwijzen-om-een-verbeterbudget-voor-de-financiele-functie-te-krijgen/
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Hoofdstuk 2: Technologie 

 

Inleiding 
Technologie wordt steeds meer een ‘driver for change’. Hoe kan IT helpen bij de verwezenlijking van 

de voorgaande toekomstvisie? En wat is daarvoor nodig?  

Een van de HPFF factoren is ‘IT focus’ met daarin de kenmerken: 

• Onze financiële functie is in staat de meest recente IT-toepassingen te implementeren 

• Alle routinematige financiële processen zijn volledig geautomatiseerd 

• Onze financiële functie beschikt over veel IT-toepassingskennis 

• Onze financiële functie beschikt jaarlijks over voldoende budget om de automatisering en 

digitalisering van de functie te versnellen 

• Automatisering en digitalisering hebben een hoge prioriteit 

• Onze financiële functie is op de hoogte van de nieuwste toepassingen en mogelijkheden van 

IT-programma’s 

• Onze financiële functie besteedt steeds minder tijd aan routinematige activiteiten 

Weliswaar onderdeel van een andere HPFF factor, maar wel relevant aangezien deze mogelijk wordt 

gemaakt door IT is verder het kenmerk: 

• De managers in onze organisatie maken gebruik van financiële selfservice 

Uit de 0-meting onder de deelnemers aan het traject ‘Doorontwikkelen FF’ bleek dat deze 

kenmerken ook achterbleven bij de gemiddelde scores. Ofwel: hier valt nog veel te winnen (zie 

bijlage 1, laatste tabel). De gesprekken die hierover sindsdien zijn gevoerd bevestigen dat beeld. 

Natuurlijk werken deelnemers aan toepassen van nieuwe technologie, maar vaak beperkt zich dat 

nog tot het aanpassen van ERP systemen en e-facturatie. Sommige deelnemers zijn al wat verder op 

het gebied van Dashboards/BI, Process mining en RPA/robotisering, maar over het algemeen zijn de 

FF’s van de uitvoeringsorganisaties daar nog niet zover mee als ze zouden willen. Verder lijken veel 

deelnemers ‘er last van te hebben’ dat ICT investeringen in het primaire processen vaak prioriteit 

krijgen boven ICT investeringen in ondersteunende functies, zoals de FF.  

Een duidelijke visie op de te verwachten technologische ontwikkelingen die ook concreet wordt 

gemaakt wanneer hoe welke verschillende technologische oplossingen binnen de eigen organisatie 

effectief kunnen worden gemaakt ontbreekt bij iedereen. Daarom had de themagroep ‘IT visie en 

roadmap voor de FF’ zich tot doel gesteld om daar een gezamenlijke ontwikkeling op in te zetten.  

Samen weten we meer dan ieder apart en kunnen we tot een aanzet komen voor een dergelijke visie 

en een opzet hoe dat per organisatie uit te werken (roadmap).  

Hoewel alle deelnemers natuurlijk hun inbreng hebben gehad gaat er speciale dank uit naar Xander 

Sinnige die met zijn voorzetten vanuit RVO versnelling en structuur heeft aangebracht.  

We gaan in op de verschillende technologieën die beschikbaar zijn of komen en hoe deze benut 

kunnen worden.  

Tot slot een aanzet tot hoe hiermee het gesprek over een IT visie voor de FF (+roadmap) voor de 

eigen organisatie kan worden gevoerd.  
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IT visie voor de FF 
Gegeven het voorgaande lijkt het van groot belang dat FF’s zich meer verdiepen in de technologische 

mogelijkheden, deze ook weten te selecteren en implementeren en parallel hun 

medewerkersbestand daarop aan te passen c.q. door te ontwikkelen. 

Relevante ontwikkelingen in het kader van de IT visie voor de FF 
In de bespreking van de IT visie voor de FF kwamen een aantal relevante inzichten/ ontwikkelingen 

naar voren. 

IT wordt steeds meer leidend 

Daar waar we voorheen IT systemen zagen als handige hulpmiddelen om de voor onze organisatie 

ontwikkelde processen te ondersteunen worden veel basis (ERP)systemen steeds dominanter. 

Voorheen werden de IT systemen nog wel eens ingericht op de eigen organisatieprocessen maar het 

devies luidt steeds meer: “Neem voor generieke processen een passend systeem en volg die 

gestandaardiseerde processen”. En “overweeg alleen maatwerk voor de specifieke primaire 

processen van de eigen organisatie”. Dat betekent voor de FF, waarbinnen de meeste processen toch 

als redelijk generiek kunnen worden beschouwd, dat men vaak mee moet gaan in de processen en 

technische oplossingen die leveranciers inbouwen c.q. bieden. Bij elke nieuwe update van het ERP 

systeem moet het maatwerk vaak weer in de ‘prullenbak’, dus waarom überhaupt nog maatwerk 

maken? Ook de vraag ‘wel of niet in de Cloud?’ is reeds achterhaald. Dominante spelers als SAP en 

Oracle bieden hun oplossingen alleen nog maar aan in de Cloud. De enige vraag die dan nog overblijft 

is “Hoe gaan we naar de Cloud?”. Overigens blijft er behoefte aan maatwerkoplossingen, maar de 

verwachting is dat daarin wordt voorzien met kleinere systemen die wel goed ‘met elkaar praten’. 

Ook de politiek druk om data meer te combineren neemt toe. Dat stelt voorwaarden aan de data (zie 

verder).  

Standaardisering i.c.m. flexibilisering 

Parallel aan de standaardisering via een aantal grote systemen en leveranciers is er ook een 

beweging gaande om veel flexibeler en multidisciplinair in ketens en netwerken samen te gaan 

werken binnen de overheid (en ook met haar omgeving).  

Druk op meer transparantie van overheden 

De Wet Open Overheid (WOO) zal ook een stimulans zijn voor overheden om pro-actiever informatie 

te verspreiden, ook om het stellen van vragen aan de overheid voor te zijn. Het Rijksprogramma voor 

Duurzaam Digitale Informatiehuishouding is gericht op het verbeteren en transparanter maken van 

de informatiehuishouding van de Rijksoverheid en iedere organisatie moet voor 1 juli 2021 een eigen 

actieplan maken. 

Toenemende aandacht voor data 

Meer en meer wordt een onderscheid aangebracht tussen de IT systemen en de data. Mede onder 

invloed van ‘Werken aan uitvoering (WAU)’ wordt steeds meer toegewerkt naar 1 rijksbrede ICT. 

Uitwisselbare data komt in een ‘Rijksbak’. Dat vraagt om investeringen in datamodellen en 

taxonomie. 

Er is veel meer urgentie ontstaan om data te verbeteren qua betrouwbaarheid, veiligheid en 

uitwisselbaarheid. Ook omdat data (van de overheid) steeds meer openbaar gemaakt moet kunnen 

worden, terwijl van andere data juist weer de privacy moet worden geborgd. Het definiëren van data 

en het nog maar 1 keer hoeven invoeren en op 1 plek opslaan van data zijn belangrijke wensen. 
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Ook is het besef groeiende dat het misschien steeds minder draait om het nadenken over ‘welke 

data je wilt verzamelen’ en steeds meer om de vraag “welke informatie kunnen we halen uit het 

steeds groter worden ‘datalake’ (mits dat wordt ingericht in een organisatie)?“   

Toenemende impact op IV Governance en control 

Ook indirect hebben de technologische ontwikkelingen impact op het werk van de FF. De IV kosten 

nemen steeds meer toe en lijken vaak moeilijk te beheersen. Dat vraagt om nieuwe skills van 

controllers.  

Het denken draait in veel opzichten radicaal om, zoals hiervoor beschreven. Nog niet bij alle 

topmanagers in de overheid, die toch de uiteindelijke beslissingen nemen, zit dit nieuwe denken al in 

de genen. Het is verstandig om goed na te denken over IT governance (wie beslist wanneer 

waarover?), want trage hiërarchische besluitvormingsprocessen zitten flexibel inspringen op de 

mogelijkheden vaak ook in de weg.  

Een reactie op de klassieke besluitvormingsprocessen is een beweging naar werken vanuit de Agile of 

Devops benadering. Kortcyclische opleveringen in combinatie met een hoge mate van 

zelfstandigheid voor de IV-voortbrengingsteams. Deze ontwikkelmethodiek is bij RVO bijvoorbeeld 

succesvol toegepast in de inrichting van de Coronamaatregelen. De Algemene Rekenkamer heeft dit 

in haar onderzoek bevestigd en positief gewaardeerd. 

Maar de Agile-methodiek is niet zaligmakend. De keerzijde van meer Agile werken is dat de realisatie 

van IV kosten vaak ook grote afwijkingen vertoont van de begroting, wat vaak als ongewenst en ‘niet 

in control’ wordt beschouwd. Dat vraagt ook om andere manieren van sturen en monitoren van IV 

kosten. Het UWV heeft daarom een apart IV dashboard in het leven geroepen dat UWV breed is 

uitgerold. 

Het onderwerp IV control is ook in de tweede ronde van het traject Doorontwikkeling FF regelmatig 

besproken. 

IT voor de FF is een vak apart 

Het nadenken over de kansen die de technologische ontwikkelingen bieden voor de FF, het ordenen 

en bespreekbaar maken daarvan, alsmede het ondersteunen van de implementatie van nieuwe IT 

oplossingen vraagt om kennis en vaardigheden die lang niet altijd aanwezig zijn binnen de FF. Tijdens 

deze tweede ronde is al wel gebleken dat deelnemende organisaties die daar specifieke capaciteit 

voor vrijmaken ook grotere sprongen voorwaarts op maken. Zo jaagt bij de FF van het RVO iemand 

deze ‘IT voor de FF’ discussie aan. Bij het UWV is een team ‘Process mining’ opgetuigd en bij DJI is 

expertise rondom RPA/robotisering gebundeld in een ‘Center of Excellence’. Vaak begint dat toch bij 

een zeker geloof bij de leiding dat het goed is om daar capaciteit voor vrij te maken en dat dit tot 

(niet altijd voorspelbare) successen zal leiden. 

Bij veel deelnemers is echter nog een beperkt bewustzijn van en ervaring met de concrete 

mogelijkheden van toepassing van diverse technologieën door de FF. In de themagroepen ‘Innovatie 

en procesoptimalisatie’ en ‘Dashboards/BI’ hebben daarom deelnemers die relatief wat verder zijn 

op deelterreinen daarom hun kennis en ervaringen gedeeld. We hebben hiervan de volgende korte 

casusbeschrijvingen opgenomen: 

• DJI: RPA/Robotisering 

• UWV: Process mining 

• Belastingdienst: Dashboards 
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De opnames van deze presentaties zijn beschikbaar via de volgende link naar onze workspace op de 

RBB Website: https://www.rbbgroep.nl/groups/view/08321656-c92e-4190-b4e0-

6f21fd4cfd5f/platform-doorontwikkeling-financiele-functie 

 

Casus: Het toepassen van Robotic Process Automation (RPA) bij het SSC DJI 
 

Het Shared Service Center van de Dienst Justitiële Inrichtingen (SSC DJI) is met haar ongeveer 950 

medewerkers toonzettend op het gebied van HR, Inkoop, Facilitaire en Financiële Dienstverlening. 

Het SSC DJI voert voor meer dan 10 verschillende overheidsorganisaties administraties met 

bijbehorende regelgeving en kaderstelling. In deze complexe omgeving willen we standaardiseren 

en automatiseren, zodat we ruimte creëren voor kwalitatief betere dienstverlening of middelen 

vrijspelen voor het primaire proces van onze klanten. Het op grote schaal toepassen van Robotics 

Process Automation is vanuit deze visie begonnen en ontwikkelt.  

 
Waar is/ wordt deze technologie op toegepast? 
Op alle bedrijfsvoering processen maar ook op diverse primaire processen. Dit is ook gelijk het 
voordeel. RPA is als front-end oplossing toepasbaar op alle processen en alle systemen. 
 
Wat was de beloofde opbrengst/meerwaarde en kwam/komt deze belofte uit? 
Bij het SSC DJI zijn al meer dan 80 deelprocessen gerobotiseerd binnen twee jaar, staat er een 

team van zeven fulltime RPA developers klaar voor de medewerkers en hebben de robots in 2020 

meer dan 600.000 werkitems verwerkt, waarbij 96% van de items zonder tussenkomst van de 

medewerker succesvol is afgerond.  

 

Doordat de robots 24/7 beschikbaar zijn is de doorlooptijd voor de gerobotiseerde processen 

drastisch verlaagd. Zo was, voor de invoering van RPA, de doorlooptijd van een VOG-aanvraag 

gemiddeld 3 dagen. Door de inzet van de robot is dit verlaagd naar 1 uur. Hieronder treft u een 

aantal voorbeelden van hoe RPA binnen onze organisatie wordt ingezet en de gerealiseerde 

resultaten.  

 

 

Wat zijn de belangrijkste dingen die gedaan zijn/gedaan moeten worden? 
De introductie van RPA dwingt tot het succesvol stroomlijnen en verbeteren van de 
dienstverlening in een doorlooptijd waar veel lean-trajecten van schrikken, terwijl medewerkers 
zelf deze innovatie dragen. Daarnaast commitment op C-levelniveau, een gefaseerde aanpak, het 

https://www.rbbgroep.nl/groups/view/08321656-c92e-4190-b4e0-6f21fd4cfd5f/platform-doorontwikkeling-financiele-functie
https://www.rbbgroep.nl/groups/view/08321656-c92e-4190-b4e0-6f21fd4cfd5f/platform-doorontwikkeling-financiele-functie
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betrekken van alle stakeholders en het nadrukkelijk positioneren aan de business kan met 
ondersteuning door IT. Dit is de verandering die het toepassen van RPA faciliteert en het succes 
verklaart.     
 
Wat zijn de ‘lessons learned’? 
De ervaring van het SSC DJI is dat de wijze waarop RPA is geïmplementeerd een belangrijke 

succesfactor is geweest voor het slagen van deze innovatie.  

Gedurende de invoering van RPA hebben wij gebruik gemaakt van een raamwerk, opgedeeld in zes 

verschillende onderwerpen. Hieronder hebben wij dit raamwerk opgenomen en per onderwerp 

een geleerde les toegevoegd.  

 
 

 
Johan de Bruijn 
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Casus: Process Mining bij het UWV 
  
Waar is/ wordt deze technologie op toegepast? 
Process mining wordt met name toegepast op drie manieren: 1. Discovery: inzicht krijgen in hoe 
de feitelijke processen lopen op basis van data uit systemen; 2. Conformance checking: waarbij het 
feitelijk proces naast het procesmodel wordt gelegd om inzicht te krijgen in de afwijkingen en 3. 
Enhancement: waarbij de focus ligt op het inzichtelijk maken van de bottlenecks en inefficiencies 
in het proces die uiteindelijk leiden tot procesverbeteringen. Binnen UWV zetten wij process 
mining vooral in voor het verbeteren van processen en uiteindelijk voor process monitoring. UWV 
past process mining toe binnen alle divisies op diverse processen. Process mining is buiten UWV 
bekend geworden door de toepassing in het inkoopproces (purchase-2-pay) en later het order-2-
cash proces. 
 
Wat was de beloofde opbrengst/meerwaarde en kwam/komt deze belofte uit? 
Process mining binnen UWV is gestart vanuit een aantal verschillende divisies, waarin het reeds 
zijn meerwaarde heeft getoond, zoals bijvoorbeeld het terugdringen van de doorlooptijd van het 
bezwaarproces van wetstechnische bezwaren met enkele weken. Het meest bekende voorbeeld is 
echter de toepassing van process mining binnen de uitvoering van de NOW-regeling, waarin 
momenteel door de uitvoering meerdere process mining dashboards worden gebruikt om de 
kwaliteit van de uitvoering van de regeling te monitoren. 
 
Wat zijn de belangrijkste dingen die gedaan zijn/gedaan moeten worden? 
Voor UWV was het belangrijk om klein te starten met een aantal enthousiaste divisies en van 
daaruit te kijken hoe het geborgd kon worden in de organisatie. Dit hebben we gedaan met een 
mix van interne en externe professionals, die in de loop van de tijd meerdere (inmiddels meer dan 
30) interne collega’s zijn gaan opleiden. Daarnaast is UWV gestart met een laagdrempelige, 
gebruiksvriendelijke process mining tool. Met de inrichting van een competence center process 
mining is ook een start gemaakt met de verwerving van een meer ‘state of the art’ process mining 
tool, waarmee UWV een volgende stap in ontwikkeling kan zetten de komende jaren. 
 
Wat zijn de ‘lessons learned’? 
·         Start klein, maar start 
·         Maak anderen hongerig door continu resultaten te delen 
·         Durf fouten te maken 
·         Werk aan een concreet probleem (niet starten om het starten….) 
 
Ard Kees 
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Casus: het Concerndashboard van de Belastingdienst 
 
Waar is/ wordt deze technologie op toegepast? 
Het concerndashboard is een in SAS-VA gebouwd informatieproduct waarmee de 
begrotingsindicatoren van de Belastingdienst worden gemonitord en waarmee de gebruiker 
relevante inzichten krijgt bij de betreffende prestaties (geschiedenis, details, filtering naar 
directie/belasting/doelgroep). Het dashboard is ontwikkeld ten behoeve van het management van 
de Belastingdienst (DTBD) en hun (bedrijfsvoerings)adviseurs. 
 
Wat was de beloofde opbrengst/meerwaarde en kwam/komt deze belofte uit? 
De beloofde opbrengst/meerwaarde was: 

 
• Er inzicht is in de historie van het presteren op een KPI. 

• Teller-en noemereffecten kunnen worden onderscheiden.  

• Inzicht in het presteren altijd en voor iedere belanghebbende voorhanden is. 

• Gedetailleerdere informatie beschikbaar is. 

• Verantwoordingsproducten zoals jaarverslag, voortgangsrapportages en de DG-rapportage 
met de informatie uit het dashboard gevuld kunnen worden.  

• Een duidelijke audittrail voor alle gegevens beschikbaar is waardoor informatie 
makkelijker te reproduceren wordt. 

 
Deze opbrengst is gerealiseerd. Belangrijk aandachtspunt nu het dashboard is opgeleverd, is of het 
ook naar verwachting (en tevredenheid) wordt gebruikt. Dat wordt nu gemonitord en zo nodig 
geadresseerd als blijkt dat het gebruik nog achter blijft. 
 
Wat zijn de belangrijkste dingen die gedaan zijn/gedaan moeten worden? 
Het dashboard is inmiddels uitontwikkeld (behoudens jaarlijkse wijzigingen in het kader van 
beheer en onderhoud). Veruit de meeste tijd is gaan zitten in het juist specificeren van de 
gewenste informatie en het afstemmen met alle betrokkenen. Na een eerste concept is het 
dashboard iteratief (agile) verbeterd, waarbij steeds nieuwe functionaliteit is toegevoegd. 
Het voornaamste wat nog gedaan moet worden is de implementatie in de staande organisatie. Het 
dashboard is binnen een programma ontwikkeld en de overdracht van programma naar lijn gaat 
moeizaam. 
 
Wat zijn de ‘lessons learned’? 

• Het is cruciaal dat begonnen wordt met een scherp omschreven vraag. Het helpt om in die 
fase de analisten die ‘bouwen’ al te betrekken. 

• Maak tevoren duidelijke afspraken over rollen en verantwoordelijkheden en blijf daar op 
sturen. (wie is verantwoordelijk voor welke gegevens, stappen in de opwerking, acceptatie 
etc.) 

• Betrokkenheid van de beoogde product owner is al in het ontwikkelstadium belangrijk. 
 
Pieter-Jan Visser 
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Een aanzet voor een generieke IT visie voor uitvoerende overheidsorganisaties 
 

Gegeven de in de inleiding van dit hoofdstuk verwoorde ambitie is in de themagroep ‘IT visie & 

roadmap’ een aanzet gemaakt voor een IT visie voor de FF.  

In de onderstaande plaat (figuur 5) wordt een overzicht geboden van de relevante technologieën 

voor de FF en hoe deze mogelijk kunnen worden toegepast. 

Ontwikkeling IT Visie en roadmap Financiële Functie

Korte termijn (1-3 jaar) Middellange termijn (3-5 jaar) Lange termijn (> 5 jaar)
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Figuur 5: praatplaat t.b.v. IT visie voor de FF (RVO) 
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Het overzicht is uit twee assen opgebouwd. De horizontale as geeft een indicatie in tijd over wanneer 

een onderwerp actueel wordt. Deze is opgebouwd uit de korte termijn (1-3 jaar), middellange 

termijn (3-5 jaar) en lange termijn  (>5 jaar). De verticale as is van onder naar boven opgebouwd 

langs de volgende denklijn: 

1. Een aantal technieken gaan de komende jaren een disruptieve invloed hebben op de 

inrichting van de financiële functie. Dit begint met de eerste (voorzichtige) zichtbare 

toepassingen van deze technieken. 

2. Naast de technische ontwikkelingen brengt ook de huidige data-oriëntatie een fundamenteel 

andere benadering van het IV-landschap met zich mee.  

3. De inrichting van het IV-landschap en de IV-systemen die zich daarin bevinden gaan vanuit 

deze drivers fundamenteel anders vormkrijgen. 

4. Doordat de onderliggende IV zich wijzigt veranderen ook de klassieke administratieve 

processen. 

5. Met de zich wijzigende administratie veranderen ook de daaraan direct en indirect gelieerde 

functies. De veranderingen gaan effect hebben op alle medewerkers in de FF. 

6. Tot slot gaat hiermee ook de interactie tussen de FF en haar omgeving veranderen. Dit is de 

bovenste laag en het meest van belang omdat zich in deze laag de waarde-toevoegende 

activiteiten van de FF moeten manifesteren.  

Hoewel de denklijn enig logisch verband tussen de lagen veronderstelt zal het disruptieve karakter 

van de periode waar de FF voorstaat zodanig zijn dat deze in de praktijk soms lastig te ontdekken is. 

Op een wat hoger abstractieniveau zijn de verbanden in het overzicht bruikbaar. Medewerkers 

kunnen echter ineens geconfronteerd worden met andere processen of een andere wijze van 

interacteren met de omgeving zonder dat de onderliggende techniek al volledig is uitgekristalliseerd. 

In de volgende paragrafen wordt per onderdeel de visie (van onder naar boven in de plaat) verder 

uitgewerkt. 

Techniek 

Korte termijn (1-3 jaar) 

Een aantal technische ontwikkelingen zijn reeds gaande of worden op korte termijn opgestart. 

Daarbij moet gedacht worden aan: 

- Digi-inkoop 

- e-Facturatie 

- e-Procurement 

- RPA 

- Dashboards/BI 

- Proces-mining 

- Cloud 

Deze technieken richten zich op het digitaliseren van bestaande processen, de eerste data-

verkenningen en het opwaarderen van de technische infrastructuur. 

Middellange termijn (3-5 jaar) 

De hogere digitaliseringsgraad en de betere infrastructuur gaan een impuls geven op het 

datagedreven werken. Procesmining en Datalake zijn technieken die hierop floreren en op 

middellange termijn een vlucht zullen nemen. Dit schept randvoorwaarden om de eerste stappen te 

gaan zetten op het gebied van Artificial Intelligence.  Tegelijk ontwikkeld de technische infrastructuur 
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zich door waardoor Software as a Service (SaaS) eerder de norm dan de uitzondering wordt en zal 

het klassieke IV-landschap in zijn huidige verschijningsvorm gaan verdwijnen. 

Lange termijn  (> 5 jaar) 

Twee technieken die een hoogwaardige technische infrastructuur als biotoop hebben zijn Internet of 

Things en Blockchain. De verwachting is daarom dat deze technieken wel aanwezig zullen zijn bij de 

diensten in de komende jaren maar niet op de korte of middellange termijn aanzienlijk zullen gaan 

groeien. 

De technologieën worden in bijlage 5 kort toegelicht. 

Data 

Korte termijn (1-3 jaar) 

Regelmatig verschijnt er berichten in het nieuws over datalekken. Op de korte termijn ligt rondom 

data dus vooral het accent op de informatiebeveiliging. Waar voorheen de infrastructuur uit eilandjes 

bestond en er dus een natuurlijke scheiding aanwezig is, is de archipel inmiddels aan elkaar gegroeid 

en zijn er verbindingen ontstaan waar die voorheen nog niet aanwezig waren. Dit heeft tot gevolg 

dat er nieuwe structuren rondom informatiebeveiliging moeten worden ingericht. 

Tegelijk begint de wetgeving te reageren op de deze nieuwe technieken. AVG, Wet Open Overheid, 

Archiefwet en Baseline Informatiebeveiliging Overheid zijn voorbeelden van wetgeving die sterk aan 

wijziging onderhevig is door de digitalisering van hun toepassingsgebied. Deze wijzigingen hebben op 

hun beurt vervolgens weer invloed op de systeeminrichting in het IV-landschap. 

Middellange termijn (3-5 jaar) 

Nadat een nieuw basisniveau is bereikt ontstaat er ruimte om op grote schaal informatie beheerst 

met elkaar in verband te brengen. Waar in de korte termijn vooral BI-oplossingen op één bepaald 

systeem werden gebouwd gaat op de middellange termijn de aandacht zich verleggen naar het 

combineren van gegevens. Dit leidt tot een ontwikkeling op het gebied van: 

- Kengetallen 

- Integrale Dashboards 

- Volledigheidscontroles 

- Juistheids- en verbandscontroles 

Het klassieke beheersings- en controleplan van de FF zal hierdoor een ander karakter gaan krijgen. 

Lange termijn  (> 5 jaar) 

Op de lange termijn zijn nog geen databewegingen in beeld waar op dit moment redelijkerwijs iets 

over gezegd kan worden. 

Systemen 

Korte termijn (1-3 jaar) 

De meeste ERP-systemen staan op het eind van hun levensfase in de klassieke infrastructuur. 

Migratie naar een Cloudoplossing is zowel bij veel SAP als veel Oracle implementaties op dit moment 

aan de orde. Daarbij is opvallend dat in veel implementaties het maatwerk dat in de afgelopen jaren 

aan de ERP-oplossingen is toegevoegd niet mee kan migreren. Deze moet eerst worden verwijderd of 

vervangen. De reden van het ontstaat van dit maatwerk wordt daarbij nog eens kritisch tegen het 

licht gehouden. Toch zal dit vaak een antwoord blijken te zijn geweest op een behoefte die niet met 

de standaardfunctionaliteit werd of kan worden afgedekt.  
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Middellange termijn (3-5 jaar) 

Na de Cloudmigratie zullen veel ERP-oplossingen bij de diensten in een hybride ERP terecht komen. 

Een deel bevindt zich in de Cloud en een deel blijft in de klassieke infrastructuur achter omdat het te 

risicovol is of geacht wordt om het hele ERP in de Cloud onder te brengen.  

Tegelijk ontstaan er point solutions (kleine, toepasbare IV-oplossingen) die het gat opvullen in de 

gewenste functionaliteit dat is ontstaan door het verwijderen van het maatwerk. In combinatie met 

meer gebruik van standaard rijksbrede IV-oplossingen vervallen daarmee veel behoeftes aan 

klassieke ERP-functionaliteiten. De integratie die in het klassieke ERP-systeem geborgd was, blijkt nu 

ook aanwezig met andere IV-oplossingen waardoor stukje bij beetje het ERP-bolwerk wordt 

afgebouwd.  

Lange termijn  (> 5 jaar) 

Of de ERP-benadering op de lange termijn blijft bestaan is niet te overzien. Een mogelijk scenario kan 

zijn dat de huidige solitaire benadering van SAP en Oracle EBS gaat schuiven zodra uitwisselbaarheid 

van informatie belangrijker wordt dan het verkopen van ERP-systemen. Een pdf-bestand is 

tegenwoordig ook in allerlei applicaties te openen. Op de lange termijn kan wellicht de HR-

implementatie van SAP naadloos gekoppeld worden aan een crediteurenmodule in Oracle EBS. Data 

en functionaliteit komen steeds verder van elkaar te staan in de IV-infrastructuur waardoor je binnen 

een organisatie toepassingen van verschillende leveranciers kan laten werken met een gezamenlijke 

(dienstoverstijgende) databron. 

Administratie 

Korte termijn (1-3 jaar) 

Digi-inkoop, e-facturatie, RPA en selfservice BI zijn voorbeelden van het digitaliseren van bestaande 

processen. Het handmatige werk komt hiermee te vervallen. Meestal raakt dit de medewerkers in de 

lagere schalen in de FF. Voor hen is het zaak zich te mobiliseren. 

Bij het digitaliseren van bestaande processen is er altijd een punt waarop deze moet aansluiten op de 

bestaande (nog klassieke) omgeving. Op dat punt ontstaat meestal in eerste instantie meer werk 

omdat de omringende processen nog niet direct aansluiten op de nieuwe digitale structuur. 

Selfservice BI heeft bijvoorbeeld in eerste instantie geleid tot een behoefte aan medewerkers in de 

business die de beschikbare gegevens vertaalden en opwerkten naar voor het management 

relevante informatie. Voor de medewerkers die mobiel moeten worden liggen hier kansen in de 

betrokken organisatie. 

Middellange termijn (3-5 jaar) 

De volgende stap in het inrichten van processen is het verlaten van het denkkader dat gestoeld is op 

handmatige processen en het gaan inrichten van digitale processen. Daarbij kun je denken aan het 

starten van een begrotingsproces op basis van een data-analyse in plaats van op basis van een 

uitvraag. Het zijn in hun aard dus wezenlijk andere processen dan waar de huidige FF gewend mee is 

te werken. 

Lange termijn  (> 5 jaar) 

Weer een stap verder is de bedrijfsvoering volledig geïntegreerd met het primaire proces. Bij de 

inrichting van een nieuwe regeling worden automatisch de juiste elementen aangemaakt in de 

boekhouding zodat bijgehouden kan worden welke kosten hierop betrekking hebben. Die kosten 

worden niet meer via urenverantwoording en boeken van prestatieverklaringen ingeboekt maar 

worden automatisch met algoritmes toegerekend. Inhuur van personeel e.d. vindt geautomatiseerd 
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plaats zodra het volume van aanvragen uitstijgt boven de beschikbare capaciteit. Dergelijke 

oplossingen lijken nu nog utopisch maar zijn wellicht verrassend snel dichtbij. 

Medewerkers / Rollen / Functies 
In hoofdstuk 3 van deze rapportage wordt uitvoerig ingegaan op de implicaties voor medewerkers, 

maar toch kan het goed zijn om per gekozen technologie ook goed na te denken over wat ervoor 

nodig is in het aannemen of ontwikkelen van medewerkers om er ook daadwerkelijk een succes van 

te maken. Heel eenvoudig gesteld: het implementeren van RPA vraagt om mensen die de Finance 

processen begrijpen, hierover kunnen praten met gebruikers, scripts kunnen maken en met de 

bijbehorende software overweg kunnen. 

Een specifiek aandachtspunt hierbij (dat verder ook niet meer aan bod komt in het volgende 

hoofdstuk) is dat de toenemende beschikbaarheid van data een groter beroep gedaan gaat doen op 

de ethiek van medewerkers. Regelgeving loopt altijd achter op de ontwikkelingen. Bepalend voor 

informatiebeveiliging is daarom niet alleen kaderstelling of techniek, maar vooral het gedrag van 

medewerkers. Zeker in de context van een overheidsorganisatie. Dat vraagt om specifieke aandacht 

voor de ethische vraagstukken in de ontwikkeling van medewerkers. 

Interactie 

Korte termijn (1-3 jaar) 

Centralisatie en digitalisering heeft de interactie tussen de FF en haar omgeving in de laatste jaren al 

fundamenteel geraakt. Het contact is minder frequent en anders van aard geworden. De 

eerstkomende jaren zet deze lijn zich door waarbij het contact zich vooral zal concentreren rondom 

financiële rapportages en de eerste bewegingen naar business advies bij decision support.  

Middellange termijn (3-5 jaar) 

Naarmate de rapportages meer integraal van karakter worden gaat er ook een andere interactie 

ontstaan tussen de FF en haar omgeving. Gezamenlijk met strategische adviseurs uit de andere 

kolommen zal gewerkt worden aan het gezamenlijk opstellen van scenario’s en forecasting.  

Een verdere uitwerking deze ontwikkelingen leidt tot een Early Warning systeem waarbij op basis van 

algoritmes het management en bestuur van de dienst wordt gewaarschuwd op afwijkende 

ontwikkelingen en bewegingen.   

Lange termijn  (> 5 jaar) 

In de ultieme variant is de interactie opgegaan in een zelfsturende en -voorspellende bedrijfsvoering. 

Hiermee wordt een situatie bedoeld waarin de besturing van de organisatie zodanig ondersteund 

wordt met algoritmes en artificial intelligence dat deze al zelf reageert op gebeurtenissen. Alleen in 

situaties waarin sprake is van trendbreuken of stelselwijzigingen zal menselijk handelen nodig zijn om 

bij te sturen. In de reguliere ‘going concern’ zal het menselijk handelen gericht zijn op het bewaken 

van de menselijke maat. 
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Hoe hiermee verder te gaan in de eigen organisatie 
Zoals eerder aangegeven bevindt iedere organisatie zich in een andere fase en andere omgeving. 

Toepassing van de praatplaat kan helpen om de in zijn algemeenheid geschetste ontwikkelingen te 

vertalen naar de eigen specifieke situatie. RVO geeft hier invulling aan in haar strategisch MT Finance 

& Control.  

De praatplaat is te groot om in één keer te behandelen. In grote lijnen volgt een bespreking meestal 

de volgende indeling: 

- Staan de blokjes goed? In eerste instantie gaan de deelnemers van het gesprek op zoek naar 

herkenbaarheid. Zowel op inhoud (herken ik de blokjes en staan alle blokjes er die ik 

verwacht) als in tijd (RPA gaat niet zo hard of Blockchain zie ik nu al). 

- Zodra er enigszins een gedeeld beeld is bereikt over de opbouw van de plaat verschuift het 

gesprek zich naar de inhoud. Te beginnen bij de technologieën die al worden toegepast of 

die in ontwikkeling zijn. Lessons Learned worden gedeeld en verwachtingen worden 

uitgewisseld over de mogelijke effecten. De praatplaat helpt van onder naar boven om de 

effecten vanuit de verschillende perspectieven uit te werken. 

- Met de vorige twee stappen kan de FF op korte en middellange termijn haar beeld haar visie 

uitwerken. De lange termijn biedt extra aandacht omdat de informatie hierover meestal niet 

direct voorhanden is. Een optie is om met vaste regelmaat deze informatie van buiten de 

organisatie naar binnen te halen. Het netwerk vanuit de RBB kan hierbij uiteraard helpen. 
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Hoofdstuk 3: Implicaties voor de medewerkers van de FF 
 

Inleiding 
Uit de HPFF 0-meting bleek dat er nog veel te winnen is op het gebied van Rolduidelijkheid en 

Persoonlijke ontwikkeling. Met name het specificeren van ontwikkelprogramma’s voor verschillende 

rollen binnen de FF bleef achter. 

Natuurlijk hebben de deelnemende organisaties functiebeschrijvingen (vaak generiek uit het 

Functiegebouw Rijksoverheid). Ook is er formeel wel een HR cyclus waarin gesprekken gevoerd 

worden met medewerkers over hun ontwikkeling, maar tijdens deze tweede ronde zijn we er met 

elkaar ook achter gekomen dat de ontwikkeling van medewerkers binnen de FF (financials) nog een 

stuk professioneler kan.  

In de themagroep ‘Ontwikkelprogramma financials’ heeft de RVO laten zien hoe je aandacht kunt 

geven aan financials in de lagere schalen (financiële administratie) om hen aan te zetten om na te 

denken over hun toekomst en de ontwikkelingsmogelijkheden. In de eerste ronde van ons traject 

had de RVO overigens ook al laten zien hoe zij in de vorm van een opleidingsprogramma een impuls 

hebben gegeven aan de ontwikkeling van business controllers. 

In de themagroep ‘FF functies van de toekomst’ is met elkaar nagedacht over welke ontwikkelingen 

impact gaan hebben op de rollen en functies binnen de FF in de toekomst. Welke nieuwe taken 

komen er naar verwachting bij? Welke worden steeds minder? En welke veranderen substantieel? 

Het blijft natuurlijk maatwerk om dat te vertalen naar een Strategische Personeelsplanning (SPP) 

voor de FF, waarin schetsen worden omgezet naar te verwachten FTE’s in de verschillende functies. 

We hebben in die themagroep daarom ook uitgewisseld hoe het proces om te komen tot een SPP 

eruit zou kunnen zien. 

Bij veel deelnemende organisaties zijn er wel mogelijkheden voor opleidingen en ad hoc 

ontwikkelprogramma’s. Ook wordt er (vaak jaarlijks) nagedacht over waar de formatie van de FF zou 

moeten worden aangepast. Echter, nergens vonden we een goed geoliede gestructureerde 

samenhangende wijze waarop financials worden geholpen in hun ontwikkeling, inclusief een 

koppeling met het nadenken over de samenstelling qua personeelsbestand van de FF in de toekomst 

en hoe daar naartoe te werken. 

We hebben de inspiratie dan ook grotendeels van buiten het deelnemersveld moeten halen en met 

name de presentatie van Pim van der Wouw van Alliander bood veel aanknopingspunten. Ook 

Odette van de Riet van de Inspectie Rijksfinancien (IRF) en Joris Bongers van de Rijksacademie lieten 

zien hoe je via profielen tot opleidingsprogramma’s kunt komen. 

Allereerst zullen we ingaan op een aantal ontwikkelingen die impact zullen hebben op de taken en 

rollen, en daarmee ook op de medewerkers, van de financiële functie. Dat komt grotendeels voort 

uit de gesprekken in de themagroep ‘FF functies van de toekomst’. Daarbij wordt ook een doorkijk 

gegeven van het werk wat daaraan al gedaan is c.q. verder uitgewerkt moet worden (al dan niet per 

organisatie of samen in een eventuele derde ronde van dit traject). 

Vervolgens beschrijven we een overzicht van elementen die in een geïntegreerde aanpak kunnen 

helpen om structureel de financials te ondersteunen in hun ontwikkeling. 
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Ontwikkelingen vertaald naar personeelsplanning voor de FF 
In de slotbijeenkomst van de eerste ronde is een plaat gepresenteerd met bestaande en opkomende 

rollen voor de FF. In de themagroep ‘FF functies van de toekomst’ hebben we: 

• Gekeken hoe de ontwikkelingen van invloed zijn op bestaande rollen 

• Wat de ontwikkelingen betekenen voor het ontstaan van nieuwe rollen en of die primair bij 

de FF zouden moeten worden ondergebracht of misschien eerder bij andere ondersteunende 

onderdelen te verwachten zijn 

De volgende figuur 6 geeft dat weer. 

 

Figuur 6: Invloed van ontwikkelingen op bestaande en mogelijk nieuwe rollen van de FF 

Hierna zullen we onze analyse beschrijven. 

De invloed van de ontwikkelingen op bestaande rollen 
Bij de invloed van de ontwikkelingen op bestaande rollen hebben we de indeling in rollen gebruikt uit 

het HPFF boek, namelijk de Corporate Specialist, de Finance Service Provider, de Information Expert 

en de Trusted Finance Lead.  
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Figuur 7: Bestaande rollen in de FF 

Bij al deze rollen is beschreven welke competenties daarbij vooral belangrijk zijn. Zie voor een 

uitgebreidere beschrijving hoofdstuk 6 van het boek ‘Hoe bouw je een HPFF?’ van André de Waak en 

Eelco Bilstra (https://www.managementboek.nl/boek/9789462761162/hoe-bouw-je-een-high-

performance-financiele-functie-andre-de-waal). 

Het werk van de Finance Service Provider zal, zie ook eerder, naar verwachting steeds verder worden 

geautomatiseerd/ gerobotiseerd en dus minder worden of zelfs verdwijnen. Mogelijk dat er wel werk 

overblijft om bijvoorbeeld scripts voor robotisering te ontwikkelen en toe te zien op een goede 

werking van het systeem en slimme (verbands)controles in te bouwen. Maar niet alle bestaande 

administratieve medewerkers zullen die ambitie hebben of de potentie zich om zich hierin te 

ontwikkelen. Het is daarom verstandig om, zoals bij de RVO ook wordt gedaan, deze medewerkers 

toch te stimuleren om hun talenten en ambities te verkennen en zich te ontwikkelen. Andere 

organisaties temporiseren deze ontwikkeling en laten het natuurlijk verloop hun werk doen, zeker als 

zij in die functies mensen in dienst hebben die al tegen hun pensioengerechtigde leeftijd aan zitten. 

De hele financiële kolom zal een stap opschuiven in het toevoegen van waarde. Wat overblijft bij de 

financiële administratie dient ervoor te zorgen dat de ‘getallen kloppen’. De financial controller zal 

dus steeds meer analyse- en mogelijk ander ‘veredelingswerk’ doen op de cijfers. Daarbij wordt het 

nog belangrijker om de informatie aan te laten sluiten bij de klantbehoefte en ook de koppeling te 

kunnen leggen naar het verbeteren van processen. Dit vraagt volgens de themagroep vooral om 

ontwikkeling op de competenties ‘procesverbeteringsvaardigheden’, ‘Klantfocus’ en  

‘Servicegerichtheid’.  

De Trusted Finance Lead (vaak de business controller) zal meer begrip moeten ontwikkelen van de 

business en meer een sparring partner van het lijnmanagement worden, waarbij breed wordt 

gekeken naar alles dat relevant is voor beter presteren en efficiënter werken. Daarmee komt de 

business controller ook deels op het terrein van de interne organisatieadviseur, bij sommige 

deelnemers ook procesverbeteraars genoemd. De business controller moet van alles een beetje 

weten en ook begrijpen waar en wanneer hij/zij de experts om hulp moet vragen. De inschatting van 

https://www.managementboek.nl/boek/9789462761162/hoe-bouw-je-een-high-performance-financiele-functie-andre-de-waal
https://www.managementboek.nl/boek/9789462761162/hoe-bouw-je-een-high-performance-financiele-functie-andre-de-waal
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de themagroep is dat in deze rol vooral de beïnvloedingsvaardigheden, het autonome denken en het 

overtuigd handelen ontwikkeling behoeft. Evenals het op een hoger (strategisch en holistisch) 

abstractieniveau een organisatie(onderdeel) kunnen analyseren. 

De rol van informatie-expert zal naar verwachting ook anders worden. De verwachting is dat 

lijnmanagers steeds meer zelf hun informatie uit systemen kunnen halen (self service). Maar dat 

moet natuurlijk wel worden gefaciliteerd. Een goede relatie met de IT afdeling is daarom handig. Ook 

moeten lijnmanagers leren omgaan met de selfservice mogelijkheden. Het duiden van informatie 

vraagt wellicht ook verdergaande analysevaardigheden. Tot slot kan er altijd behoefte zijn aan 

maatwerk qua informatie. Overigens is de verbinding met de ‘nieuwe’ rol van ‘data scientist’ (zie 

verder) wel heel groot.  

Verder is de verwachting dat bepaalde specialismen zich steeds meer ontwikkelen. En wellicht 

komen er ook nieuwe specialismen bij (zie verder). De themagroep schat in dat vooral de bestaande 

specialismen ‘Performance management’ en ‘Risk management’ op korte termijn verder ontwikkeld 

moeten worden. Daarbij is een onderscheid gemaakt in: 

• De primaire verantwoordelijkheid van de business om goed op prestaties te sturen en risico’s 

te managen/beheersen; 

• De verantwoordelijkheid om te signaleren dat de business dat onvoldoende of niet op de 

goede manier aan het doen is (control); 

• De verantwoordelijkheid om de business te ondersteunen bij het verder ontwikkelen van 

prestatie- en risicomanagement (expert ondersteuning). 

Dit kan op verschillende manieren worden ingevuld, afhankelijk van de aard en omvang van de FF en 

ook de mogelijke aanwezigheid van andere ondersteunende onderdelen. Maar als business 

controllers de taak hebben om te signaleren in hoeverre prestatie- en risicomanagement in een 

organisatieonderdeel goed is ontwikkeld, dan vraagt dat toch wel enige kennis van deze gebieden om 

dat goed te kunnen beoordelen. Mogelijk dat een aparte experts op het gebied van prestatie- c.q. 

risicomanagement hen daarbij kunnen trainen en ondersteunen. Wellicht dat een business controller 

dit naast zijn/haar normale werk als expertgebied heeft. Zo’n expert kan dan eventueel ook worden 

ingezet, als een soort interne consultant, om een organisatieonderdeel te ondersteunen in de 

verdere ontwikkeling van prestatie- en risicomanagement.  

Een ander specialisme dat steeds belangrijker wordt is de (toepassings)kennis van technologie/ IT 

voor de FF. Zie hier ook de link met het technologiespoor zoals beschreven in hoofdstuk 2. Het 

aanwijzen van 1 of meerdere personen binnen de FF die als taak heeft om overzicht te houden op de 

kansen die technologie biedt voor de FF, hierover het juiste gesprek binnen het MT van de FF kan 

faciliteren, hierover kan adviseren en de gemaakte keuzes ook kan omzetten naar (het volgende van) 

de implementatie van IT projecten binnen de FF. Het kan technologie betreffen die het werk van de 

FF makkelijker maakt (bijvoorbeeld robotisering van finance processen), maar ook die meer 

toegevoegde waarde levert voor de klanten van de FF (bijvoorbeeld process mining op primaire 

processen of betere dashboards voor de business). 

Voor alle specialisten geldt dat zij wel aanleg hebben voor c.q. competenties verder ontwikkelen als 

‘strategisch inzicht’, ‘creativiteit’ en ‘beïnvloedingsvaardigheden’. 

In grotere FF’s zijn de mogelijkheden om met experts met diepgaande kennis op bepaalde gebieden 

aan te nemen of te ontwikkelen natuurlijk groter dan kleine FF’s die maar met een paar mensen zijn 

en daarmee alle rollen hebben in te vullen. Overigens zijn er ook gedachten om bijvoorbeeld met 

Competence Centers te werken die bijvoorbeeld zijn ondergebracht bij een grote 
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uitvoeringsorganisatie maar die met hun expertkennis ook de relatief kleinere 

uitvoeringsorganisaties kunnen bedienen.  

De invloed van ontwikkelingen op nieuwe rollen 
Komen er ook nieuwe rollen/taken bij voor de FF? En betreft het dan het verder evolueren van 

huidige functies of vragen sommige gebieden zoveel specialistische kennis dat hiervoor aparte 

functies moeten worden gecreëerd? Dit hangt natuurlijk enerzijds af van de verwachtingen die de 

business heeft van de FF (en daarmee de positionering van de FF), maar ook van de mogelijkheden 

die de FF heeft om op deze gebieden kennis en ervaring te ontwikkelen.  

We hebben gebruik gemaakt van de ‘emerging roles’ van de FF uit de presentatie van Kees 

Dubbelboer (tijdens de slotbijeenkomst van 1 juli 2020). Zie hieronder een tabel met de Engelstalige 

omschrijvingen en ook onze vrije vertaling. 

Vereiste kennis en vaardigheden per emerging 
finance role 

Vrije vertaling 

Data scientist:  

• Ability to understand and manipulate 
massive volumes of data from internal and 
external sources  

• Detailed industry knowledge to pose the 
right questions of the data 

• Ability to combine market, operational and 
financial data into rich data sets 

• Technical Competencies: SQL, R, Python, 
Power BI/Visualisation 

Data onderzoeker: 

• Kunnen verzamelen van grote hoeveelheden 
gegevens uit interne en externe bronnen en 
daarmee kunnen 'spelen' om tot nieuwe inzichten 
te komen 

• Beleid (bedoelingen) en uitvoering begrijpen om 
de juiste vragen beantwoord te krijgen uit de data 

• Kunnen combineren van gegevens over 
beleidseffecten, prestaties van de uitvoering (al 
dan niet in ketens) en de kosten 

• Techniek: zie hiernaast: in onze context ook zo? 

Scenario Planner:  

• Ability to determine likely scenarios, the 
triggers for each scenario, and the business 
impact of each scenario 

• Ability to run several models simultaneously 

• Technical Competencies: Power 
BI/Visualisation, Python, TensorFlow 

Scenarioplanner: 

• Kunnen bepalen van de meest waarschijnlijke 
scenario's, de bepalende factoren voor elk 
scenario en de impact op de uitvoering van elk 
scenario 

• Verschillende modellen tegelijkertijd kunnen laten 
lopen 

• Techniek: zie hiernaast: in onze context ook zo? 
Vraag: of zit dit nu vaak bij strategen en 
uitvoeringsbeleid? 

Market maker:  

• Ability to analyse new business 
opportunities and ways the organisation 
can profit from them 

• Technical Competencies: TensorFlow, 
AppZen, Wolfram Alpha, IBM Watson, 
Ipsoft 

Strategisch onderzoeker: 

• Nieuwe kansen voor beleid en uitvoering kunnen 
zien, analyseren en kunnen omzetten in 
voorstellen (t.b.v. gesprek met opdrachtgevers) 

• Techniek: zie hiernaast: in onze context ook zo? 
Vraag: of zit dit nu vaak bij strategen en 
uitvoeringsbeleid? 
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Social/behavioural scientist:  

• Ability to model changes in customer and 
competitor behaviour and describe the 
financial implications 

• Technical Competencies: Power 
BI/Visualisation, Python, TensorFlow 

Gedragswetenschapper: 

• Veranderingen in gedrag van doelgroepen kunnen 
modelleren en de gevolgen voor de uitvoering 
kunnen benoemen en analyseren. Kunnen 
adviseren over hoe hiermee om te gaan 

• Nieuw t.o.v. beschrijving hiernaast: kunnen zien, 
analyseren van (belemmerende) gedragspatronen 
binnen de eigen organisatie c.q. in wisselwerking 
met de omgeving, dit effectief kunnen benoemen 
en kunnen adviseren over het doorbreken hiervan 

• Kennis/ kunnen toepassen van wetenschappelijke 
raamwerken zoals HPO op het gebied van gedrag 
dat correleert met presteren 

• Techniek: zie hiernaast: in onze context ook zo? 
Vraag: of zit dit nu vaak bij HR? 

 

De themagroep denkt dat vooral het ontwikkelen van de nieuwe rollen van ‘Data onderzoeker’ en 

‘Scenario planner’ belangrijk wordt. De ‘strategisch onderzoeker’ wordt vaak niet gezien als een rol 

binnen de FF, maar meer bij directie Uitvoeringsbeleid of soortgelijke onderdelen. De niet meteen 

benoemde rol van ‘gedragswetenschapper’ is wel ge-challenged door ons als begeleiders. Immers, 

als we weten welke (HPO-)gedragskenmerken correleren met het presteren van een 

organisatie(onderdeel), zou je dan niet minimaal ineffectieve gedragspatronen moeten kunnen 

herkennen en agenderen? Dit gesprek is ook nog eens in een aparte special gevoerd, waarbij 

deelnemers aangeven dat ze nu nog geen mensen binnen de FF kennen die dit zouden kunnen. De 

vraag blijft of dat ook betekent dat dit geen nieuwe te ontwikkelen rol en misschien ook wel functie 

zou moeten worden binnen de FF. 

De rol van Data onderzoeker betekent misschien ook wel een verschuiving in het denken. Tot nu toe 

werd vooral eerst bedacht werd welke informatie men nodig heeft om te kunnen sturen en 

vervolgens werd de dataverzameling in gang werd gezet om die informatie te kunnen maken. Maar 

er komt steeds meer data beschikbaar, uit de eigen bronsystemen, maar ook van buiten of van 

andere organisaties dat de omgekeerde vraag steeds vaker wordt: “welke informatie kunnen wij uit 

de beschikbare data halen?”. De Data onderzoeker zal dus steeds meer de brug moeten kunnen 

slaan tussen beschikbare data en mogelijk interessante informatie voor de business. Informatie die 

de business zelf misschien niet eens had kunnen bedenken vooraf! Technieken zoals process mining 

en het creëren van een Data lake zijn in dit verband relevant. De verwachting is overigens dat als de 

FF zelf dit niet proactief oppakt er andere (ondersteunende) organisatieonderdelen zullen gaan 

ontstaan die op deze latente behoefte van de business zullen inspringen. Dit kan mogelijk ook de 

positie van de FF ondergraven. 

De rol van Scenario planner vloeit voort uit het besef dat veranderingen steeds sneller gaan en de 

toekomst steeds minder voorspelbaar wordt. Je wilt echter wel snel kunnen inspelen op 

veranderingen. Natuurlijk kun je als organisatie proberen te werken aan ‘wendbaarheid’ (hoewel 

men in de praktijk vaak ook niet zo goed weet wat men dan daarvoor moet doen), maar een expert 

op het gebied van scenario planning kan de organisatie of organisatieonderdelen ook helpen bij het 

benoemen van belangrijke variabelen (waarop de toekomst onzeker is, maar die wel impact zullen 

hebben) en daarmee scenario’s ontwikkelen. Voor ieder scenario kan dan vervolgens de vraag 

gesteld worden: “Als dit gebeurt, hoe reageren wij dan?”. En “Hoe kunnen wij ons daar nu al op 

voorbereiden?”.  
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Samengevat 
Samengevat heeft de themagroep ‘FF Functie van de toekomst’ dus inschattingen gemaakt van de 

impact van de ontwikkelingen op bestaande en nieuwe rollen van de FF en wat dit betekent qua te 

ontwikkelen kennis en vaardigheden. De onderstaande figuur 8 vat dit samen. 

 

Figuur 8: Impact van ontwikkelingen op bestaande en nieuwe rollen van de FF 

Vervolgens is een begin gemaakt met het loskoppelen van ‘activiteiten’ van ‘functies’ binnen de FF. 

Iedere organisatie kan namelijk het werk anders hebben verdeeld over de medewerkers. Door dit te 

doen kan op activiteitenniveau worden ingeschat welke activiteiten: 

• zullen blijven bestaan  

• zullen veranderen 

• minder zullen worden of zullen verdwijnen 

• erbij zullen komen 

Er is een Excel tabel ontwikkeld, waarmee iedere deelnemende organisatie deze exercitie kan maken. 

De themagroep heeft daar ook al een begin mee gemaakt, maar dat behoeft verdere uitwerking. Dat 

is overigens een lastige klus die met betrokkenheid van de leiding van de FF ook zou moeten worden 

gemaakt. De resultaten daarvan kunnen worden omgezet in een Strategisch PersoneelsPlan (SPP) 

voor de FF waarin de gewenste formatie over 3 tot 5 jaar wordt beschreven, een ‘Fit gap-analyse’ is 

gemaakt en wordt aangegeven wat de FF te doen heeft om dat te realiseren.  

De themagroep heeft ook gesproken over het mogelijke proces om te komen tot een SPP voor de FF. 

Onderstaand een voorbeeld van zo’n proces in tabelvorm (met dank aan het UWV). 
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Processtap Beschrijving (tussen) resultaat Uitvoerende 

actoren 

1 Informatie 
verzamelen 

1a: Binnen een termijn van 3-5 
jaar onderzoeken wat de 
technologische/politieke 
ontwikkelingen zijn die op ons af 
komen 

Eerste opbrengst Werkgroep 
SPP 

    1b: Kwantitatief BC&K beeld van 
eind 2019 ververst. 
(Kwantitatief SPP) 

Actueel beeld + 
inzicht op natuurlijke 
uitstroom. 

Werkgroep 
SPP 

2 Het delen van 
inzichten 

Het delen van de kwantitatieve 
inzichten per divisie en een 
eerste analyse laten maken 

Actueel beeld per 
divisie + een eerste 
analyse 

BC&K van de 
divisie 

3 FO Heidag ihkv 
SPP 
'Doorontwikkeling 
Mederwerker 
Development' 

Gesprek voeren over wat nu DE 
BEDOELING is van wat wij de 
komende 5 jaar toe gaan 
voegen.  

Beeld van hoe dit er 
dan uitziet. De rol, 
toegevoegde waarde 
als gesprekspartner 

Hoofden 
BC&K 

4 Doorvertaling 
maken 

Welke rolinvulling vraagt dit 
dan?  Wat laten we dan zien en 
wat is er voor nodig om dat te 
kunnen doen.  

Inzicht in nieuwe 
rolbeschrijving en 
aantallen 

Werkgroep 
SPP 

5 Organisatorische 
invloeden 

Wat is het effect van 
organisatieontwikkeling op de 
verschillende rollen en hoe vul 
je die divisie (overstijgend) in?  

Beeld van hoe de 
BC&K kolom er over 
de gehele breedte uit 
ziet 

Werkgroep + 
BC&K's  

6 Match maken 
tussen huidige IST 
en SOLL 

Welke verschuivingen voorzien 
we en wat is daar aan invloed 
op nodig.  

Toekomstbeeld 
personeelsbezetting/i
nvulling 

Werkgroep + 
BC&K's  

7 Ontwikkeling, 
opleiding, 
maatwerk 

Vanuit het toekomstperspectief 
terug geredeneerd naar 
vandaag en morgen. Heeft ook 
effect op het aannamebeleid.  

Inzicht in profielen en 
competenties van de 
mensen die er nodig 
zijn 

Werkgroep + 
BC&K's  

8 Toetsen huidige 
en nieuwe rollen 
en functies 

Aanpassing van 
functiebeschrijvingen 

Toekomstbestendig 
functiehuis 

Werkgroep + 
HRM 

9 HR leer en -
ontwikkelcyclus 
doorontwikkelen 

Het aanbod aan leer- en 
ontwikkelmogelijkheden 
afstemmen op de functies en 
bijbehorende functies 

Actueel Leer en 
ontwikkel portaal 

Werkgroep + 
HRM 

10 Periodiek toetsen 
van het SPP 

Toetsten aan de dan geldende 
wensen/eisen conform 
ontwikkelingen 
markt/dienstverlening 

Up to date SPP en 
bijsturen middels zie 
stappen hierboven.  

Hoofden 
BC&K 

Voorbeeld proces om tot een SPP voor de FF te komen (UWV) 

Zoals te zien is in dit voorbeeld heeft het SPP ook implicaties voor functiebeschrijvingen en het 

ontwikkelaanbod. Het past in een bredere aanpak om de financials te helpen in hun ontwikkeling, 

zoals hierna zal worden beschreven, grotendeels gebaseerd op het werk van de themagroep 

‘Ontwikkeling financials’ en een aantal specials.   
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Een aanzet tot het samenhangend ontwikkelen van financials 
 

Loopbaanpaden en competentie ontwikkeling   
Om te groeien naar een high performance financiële organisatie moet het management 
logischerwijs veel aandacht besteden aan het onderwerp strategisch personeelsmanagement. 
Vragen als… Welke ontwikkeling zien we voor de komende jaren? Wat betekent dit voor onze 
finance professionals? Hoe ziet onze finance-populatie er nu uit? Welke gap zien we? Op welke 
functies gaan we inhuren en op welke functies gaan we medewerkers opleiden? Is een 
traineeprogramma wellicht interessant om gaten op middellange termijn op te vullen?  Op welke 
gebieden moeten medewerkers zich verder bekwamen als het gaat om functionele expertise 
(vakkennis) en gedragscompetenties? Op al deze vragen zal een beschouwing moeten 
plaatsvinden.  
 
Wat in ieder geval moet gebeuren is dat medewerkers een helder perspectief krijgen waar ze 
staan en hoe ze hun ambitie in de organisatie verder vorm zouden kunnen geven. Maar in de 
veelheid aan financiële functies binnen een organisatie is het vaak niet helder wat de echt logische 
groeipaden zijn.  
 
Bij Alliander is daartoe een loopbaanlandschap opgesteld waarin medewerkers hun eigen functie 
concreet zien uitgewerkt in termen van “kennen” (vakkennis) en “kunnen” (gedragscompetenties). 
Ook kunnen de medewerkers zien wat logische vervolgstappen horizontaal dan wel verticaal zijn 
en wat je hiervoor “meer” moet kennen en kunnen.  Op deze manier hebben medewerkers en hun 
leidinggevende een prachtig concreet handvat voor de periodieke ontwikkelgesprekken. Door 
deze manier van uitwerken ontstaat ook de mogelijkheid voor met name de kenniscomponent om 
interne opleidingen te creëren. Experts kunnen hun kennis dan in een (vaak korte) cursus of 
training aan collega’s geven. Dit geeft een extra “swung” aan de onderlinge verbinding tussen de 
finance-medewerkers en heeft ook een hoge mate van effectiviteit, simpelweg omdat er veel 
casus/praktijkgericht kan worden gedoceerd. De herkenbaarheid en de toepasbaarheid is dus 
groot. Uit periodieke evaluaties van de verschillende trainingen en cursussen bleek ook een hoge 
mate van waardering voor deze opzet. 
 
Loopbaanpaden en concreet uitgewerkte competentieprofielen zijn echter slechts een hulpmiddel 
om concreet het gesprek aan te gaan met medewerkers. Het is zeker niet in beton gegoten. 
Uiteindelijk gaat het altijd nog om de persoonlijke ambitie en (geziene) potentie dus afwijking van 
de geschetste paden is  altijd mogelijk.  
 
Heb je het vraagstuk van strategisch personeelsmanagement uitgewerkt en heb je zelfs al mooie 
toolings als loopbaanpaden en competentieprofielen ontwikkeld, dan blijft het van belang om dit 
levend te houden door periodiek te evalueren en bij te stellen. Maar al te snel gaan we weer over 
naar de waan van de dag en focussen we ons weer op de inhoud en resultaten en niet op de 
noodzakelijke personele ontwikkeling. Dit blijft een uitdaging, maar we gelukkig staan we zelf aan 

het roer     . 
 
Pim van de Wouw (Alliander) 
 
Zie voor zijn volledige presentatie de opname op onze gezamenlijke RBB workspace: 
https://www.rbbgroep.nl/groups/view/08321656-c92e-4190-b4e0-6f21fd4cfd5f/platform-
doorontwikkeling-financiele-functie 

 

https://www.rbbgroep.nl/groups/view/08321656-c92e-4190-b4e0-6f21fd4cfd5f/platform-doorontwikkeling-financiele-functie
https://www.rbbgroep.nl/groups/view/08321656-c92e-4190-b4e0-6f21fd4cfd5f/platform-doorontwikkeling-financiele-functie
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Het nadenken over hoe de ontwikkelingen impact zullen hebben op het werk van de FF vertaald zich 

dus naar aanpassingen in rollen/profielen en/of functiebeschrijvingen en naar inschattingen hoeveel 

medewerkers op termijn in welke functies nodig zullen zijn (SPP).  

Daarmee is de gewenste situatie nog niet gerealiseerd. Het stimuleren en monitoren van de potentie 

en ontwikkeling van medewerkers (gebruikmakend van de beoordelings- en 

functioneringsgesprekken in de HR cyclus) is belangrijk. De leiding in sommige organisaties 

bespreken, bijvoorbeeld jaarlijks, alle medewerkers in een zogenaamde ‘vlootschouw’. Met 

medewerkers wordt gesproken over hun ambities, potentie en ontwikkeling die aansluit bij idealiter 

de wensen van de medewerker als de organisatie. Het geven van inzicht in zogenaamde 

loopbaanpaden kan daarbij helpen (zie het voorbeeld van Alliander). 

    

Figuur 9: Voorbeeld loopbaanlandschap (Alliander) 

In dit voorbeeld wordt zichtbaar dat ontwikkeling in business processen (links) en Finance processen 

(rechts) mogelijk is, ook tot in de hogere schalen. Daar waar men binnen de FF van rijksdiensten vaak 

alleen kan doorgroeien van financial naar business control. Dat leidt nog wel eens tot situaties dat 

men het worden van een business controller als geforceerde ambitie heeft, terwijl doorgroei in 

financiële expertise of een bepaald expertgebied wellicht meer past bij een persoon, maar de 

mogelijkheden om daarin door te groeien beperkt zijn. Een mooi inzicht, zeker gegeven de 

verwachting dat verder gaande specialisatie op veel gebieden te verwachten is. 

Bij Alliander is ook zichtbaar gemaakt per functieprofiel wat (zowel horizontaal als verticaal) de 

instroom- en uitstroommogelijkheden zijn. Zie de volgende figuur. 
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Figuur 10: Voorbeeld van een functieprofiel met in- en uitstroommogelijkheden (Alliander) 

Nu hebben veel deelnemende organisatie te maken met de generieke functieprofielen uit het 

Functiegebouw Rijk, maar wellicht is een vertaling c.q. verdere uitwerking daarvan mogelijk voor de 

functies binnen de FF. En wellicht is het aardig om zoiets samen te ontwikkelen. 

Ook van belang is het om een ontwikkelaanbod te maken dat aansluit op de gevraagde ontwikkeling 

op kennis.

Figuur 11: Voorbeeld van een opleidingsmatrix, waarbij per competentie en per schaal suggesties 

worden gedaan voor opleidingen (IRF)  
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Bij Alliander werd op een gegeven moment voorzien dat men moeite zou krijgen om echte talenten 

op zwaardere functies zou kunnen aantrekken. Daarom is een eigen financieel trainee programma 

opgezet om talentvolle pas afgestudeerde werknemers met een meerjarenprogramma zelf op te 

leiden. Onderstaand het beoogde groeipad voor deze doelgroep. 

 

Figuur 12: Voorbeeld van een financieel trainee programma (Alliander) 

Sommige uitvoerende rijksdiensten doen mee aan het Financial traineeprogramma van het 

Ministerie van Financiële Zaken i.s.m. de Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering. 

Dat wordt als een goed programma gezien, maar duurt maar 2 jaar. Trainees gaan in die 2 jaar bij 

drie organisaties aan de slag. Mogelijk is het interessant om ze daarna een eigen financieel 

doorontwikkelprogramma aan te bieden. 

Samengevat komt het erop neer dat om financials op een professionele manier blijvend te 

ontwikkelen, aansluitend bij de behoeften van zowel de eigen organisatie als die van de financial, het 

verstandig kan zijn om een goed samenspel tussen de verschillende instrumenten te organiseren.  

Ontwikkelingen kunnen worden vertaald naar te verwachten wijzigingen in activiteiten binnen 

bepaalde rollen/functies (en wat financials daarvoor moeten kunnen/kennen). Kwantitatieve 

inschattingen van hoeveel FTE in welke functies/rollen nodig is over een aantal jaren kunnen worden 

vastgelegd in een SPP. Om dat te realiseren kan men ervoor kiezen om vroegtijdig talentvolle 

financials aan te nemen en deze in een (trainee) programma verder te ontwikkelen dat aansluit bij de 

behoeften in het SPP. Financials wordt duidelijkheid geboden over de mogelijke loopbaanpaden in 

een overzichtsplaat, waarbij goed is nagedacht over het perspectief dat geboden kan worden en 

wellicht niet het enige groeipad verloopt via de Business Controller, maar ook bijvoorbeeld via 

specialismen. Opleidingsprogramma’s die aansluiten bij de rollen/profielen en de kennis en 

competenties die daarbinnen ontwikkeld dienen te worden. En natuurlijk het regelmatig voeren van 
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het juiste gesprek over de ontwikkeling, ambities en mogelijkheden van de individuele financial in de 

HR-cyclus. De onderstaande figuur geeft dat visueel weer. 

 

 

Figuur 13: Overzichtsplaat voor het professioneel ontwikkelen van financials 

Voor grotere uitvoeringsorganisaties is dit wellicht gemakkelijk op te zetten en te ontwikkelen dan 

voor de kleinere. Wellicht is het een idee om hierin gezamenlijk op te trekken. 
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Tot slot 
Deze rapportage heeft als doel om voor de deelnemers een samenhangend overzicht te bieden van 

de onderwerpen waarover in deze tweede ronde van het traject Doorontwikkeling FF vooral is  

gesproken. Elke ronde verdient haar eigen karakter. Om te blijven inspireren t.b.v. verdere 

vernieuwing en verbetering.  

Het is daarom mooi om te zien hoe in de evaluatiegesprekken, die op dit moment van schrijven nog 

in volle gang zijn, het enthousiasme vaak groot is om dit netwerk nog beter met elkaar te benutten. 

Al pratend ontstaan weer nieuwe ideeën.   

Tijdens de slotbijeenkomst zullen we de evaluatiepunten en die nieuwe ideeën op ons laten 

inwerken en  bespreken. Dat zal tot een voorstel leiden voor een eventuele derde ronde. Voor veel 

deelnemers is het een uitdaging om het ‘geleerde/ gehoorde’ te vertalen naar concrete acties als 

onderdeel van het eigen FF-ontwikkeltraject. Het uitwisselen van ervaringen hoe dat wordt gedaan is 

wellicht ook een mooi onderwerp voor het vervolg. Het lijkt erop dat in een volgende ronde daarbij 

het accent nog meer komt te liggen op het maken van ‘maatwerk-matches’ op onderwerpen tussen 

deelnemende partijen, daar waar tot nu toe vooral de onderwerpen zijn gekozen die voor de 

grootste gemene deler relevant waren. Via ‘maatwerk-matching’ kunnen ook kleinere groepjes of 

zelfs koppels ontstaan die nog meer in de diepte uitwisselen over onderwerpen waar zij mee 

worstelen en elkaar bij kunnen helpen. Het netwerk heeft ook los van de te behandelen 

onderwerpen het effect dat finance professionals elkaar hebben leren kennen, meer zicht krijgen op 

wat er elders gebeurt (context) en elkaar laagdrempeliger opzoeken. Dat pleit voor het in stand 

houden van in ieder geval periodieke plenaire bijeenkomsten. Ook het creëren van reflectie- en 

intervisiemomenten, wat doorgaans zo lastig is in de waan van de dag, in een traject als dit wordt 

vaak gewaardeerd.  

Op het mens-spoor is het de vraag of ieder voor zich de verdere professionalisering ter hand moet 

nemen, geïnspireerd door de verhalen in deze tweede ronde, of dat het toch zinvol kan zijn om dat 

met elkaar ervaringen te blijven uitwisselen en wellicht zelfs een aantal zaken samen te ontwikkelen. 

Denk aan competentieprofielen voor verschillende rollen, gekoppeld aan ontwikkelprogramma’s, 

inclusief beschikbare opleidingen.  

Technologieën veranderen zo snel en er komen steeds meer nieuwe voorbeelden van toepassingen 

uit de praktijk bij dat het op dat spoor logisch lijkt om dat met elkaar te blijven volgen en daar met 

elkaar overzicht op te houden.  

Tot slot is het ook de vraag hoe we in dit traject ook de verbinding/ voeling met onze CFO’s goed 

blijven houden. Het is mooi dat in dit traject zoveel financials de kans krijgen om over de grenzen van 

de eigen organisatie heen van elkaar te leren, maar het goed koppelen van de opbrengsten aan de 

ambities van de top van de FF is een blijvende uitdaging. 

Hopelijk kunnen we onze gezamenlijke investering in dit uitgebreidere Finance netwerk nog 

effectiever maken door verder te bouwen en ook nieuwe deelnemers met hun ervaringen uit te 

nodigen om mee te doen.  
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Bijlages 

Bijlage 1: HPFF  
Het HPFF raamwerk kan worden gebruikt om de FF gericht te helpen verbeteren en is vooral 

interessant voor organisaties die streven naar high performance. Een high performance organisatie 

(HPO) is een organisatie die significant betere resultaten behaalt dan vergelijkbare organisaties over 

een periode van tenminste 5 jaar, door zich op een gedisciplineerde manier te concentreren op wat 

echt belangrijk is voor de organisatie (De Waal).  

Met de vijf factoren van een HPO in gedachten (kwaliteit van management, kwaliteit van 

medewerkers, lange termijn oriëntatie, open- en actiegerichtheid en continue verbetering) is 

onderzocht wat HPO betekent voor de financiële functie: een high performance financiële functie, 

een HPFF. 

Uit dat onderzoek is een raamwerk ontwikkeld (De Waal, Bilstra, De Roeck), op basis van een 

uitgebreide literatuurstudie en een groot praktijkonderzoek onder financials in Nederland en België. 

Een belangrijke aanleiding voor het ontwikkelen van dit raamwerk is dat diverse onderzoeken laten 

zien dat een HPFF zich onderscheidt door lagere operationele kosten, minder fouten, meer tevreden 

interne klanten, grotere kennis van de nieuwste IT-applicaties en een groter vermogen die toe te 

passen, grotere invloed in de organisatie – vooral bij de strategische besluitvorming – en een 

actievere rol in business-partnering. 

Het raamwerk, opgebouwd uit 28 onderliggende kenmerken en vijf prestatie kenmerken, bestaat uit 

vijf factoren die allen versterkt moeten worden om daarmee een HPFF te creëren, resulterend in een 

financiële functie die betere resultaten dan voorheen behaalt. De vijf factoren zijn:  

1- voortdurende verbetering van de financiële functie,  
2- voortdurende persoonlijke ontwikkeling van de financiële professionals,  
3- duidelijkheid over de verschillende rollen binnen de financiële functie (“de financial bestaat 

niet”),  
4- invullen van de strategische rol naar lijnmanagement toe en  
5- een sterke IT Focus.  
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In de zomer van 2019 hebben de toen deelnemende organisaties een HPFF nulmeting gedaan om de 

gezamenlijke thema’s te bepalen. De volgende scores waren de ongewogen gemiddelden van de 18 

deelnemende organisaties. 

 

 

Gemiddelde scores op de HPFF factoren (0-meting 2019) 

 

 

Gemiddelde scores op de obstakels (0-meting 2019) 

De scores op de obstakels zijn omgekeerd: hoe hoger de scores des te groter het obstakel. 

  

19

HPFF (8,5 - 10)

Leidend (7,1 - 8,4)

Effectief (4,1 - 7,0)

Basis (1,0 - 4,0)
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Scores op kenmerkniveau (kleurenschalen relatief) (0-meting 2019) 

 

  

HPFF-factor No. HPFF-kenmerken RBB

Financiële Functie Verbetering 1 Verbeteracties binnen onze financiële functie worden gevolgd en geëvalueerd met behulp van prestatie-indicatoren. 4,9

Financiële Functie Verbetering 2 Het doorvoeren van verbeteringen wordt binnen onze financiele functie gestructureerd aangepakt. 5,9

Financiële Functie Verbetering 3 Ik heb het afgelopen jaar voldoende tijd kunnen besteden aan het effectiever en efficiënter maken van mijn werkzaamheden. 6,2

Financiële Functie Verbetering 4 Het doorvoeren van verbeteringen wordt binnen onze financiele functie actief gestimuleerd. 6,6

Financiële Functie Verbetering 5 In onze financiële functie worden processen zoveel mogelijk uniform en op één plek uitgevoerd, zodat expertise over deze processen is gebundeld. 6,3

Financiële Functie Verbetering 6 De managers in onze organisatie maken gebruik van financiële selfservice. 4,6

IT Focus 7 Onze financiële functie is in staat de meest recente IT-toepassingen te implementeren. 4,8

IT Focus 8 Alle routinematige financiële processen zijn volledig geautomatiseerd. 5,0

IT Focus 9 Onze financiële functie beschikt over veel IT-toepassingskennis. 5,3

IT Focus 10 Onze financiële functie beschikt jaarlijks over voldoende budget om de automatisering en digitalisering van de functie te versnellen. 5,4

IT Focus 11 Automatisering en digitalisering hebben een hoge prioriteit. 6,0

IT Focus 12 Onze financiële functie is op de hoogte van de nieuwste toepassingen en mogelijkheden van IT-programma’s. 5,0

IT Focus 13 Onze financiële functie besteedt steeds minder tijd aan routinematige activiteiten. 5,6

Persoonlijke Ontwikkeling 14 In het afgelopen jaar heb ik voldoende vaktechnische opleidingen gevolgd om te kunnen excelleren in mijn functie. 5,8

Persoonlijke Ontwikkeling 15 In het afgelopen jaar heb ik voldoende persoonlijke ontwikkelingstraining gehad om te kunnen excelleren in mijn functie. 6,1

Persoonlijke Ontwikkeling 16 Wij hebben allemaal een persoonlijk ontwikkelingsplan. 5,7

Rolduidelijkheid 17 In onze financiële functie is er een duidelijke omschrijving van het gewenste gedrag per financiële rol . 5,7

Rolduidelijkheid 18 In onze financiële functie is er een duidelijke omschrijving van de technische vakeisen per financiële rol. 5,9

Rolduidelijkheid 19 In onze financiële functie zijn er specifieke ontwikkelingsprogramma’s per financiële rol vastgesteld. 4,6

Strategische Rol 20 Onze financiële functie is een volwaardige gesprekspartner op strategisch niveau 6,4

Strategische Rol 21 Onze financiële functie heeft een belangrijke stem bij elke beslissing van strategisch belang. 6,1

Strategische Rol 22 Onze financiële functie wordt spontaan om advies gevraagd door andere afdelingen die een belangrijke beslissing moeten nemen. 6,3

Strategische Rol 23 Onze financiële functie is actief betrokken bij alle belangrijke projecten en porcessen van de organisatie. 6,2

Strategische Rol 24 Onze financiële functie gaat actief op zoek naar samenwerkingsmogelijkheden met de lijn. 6,7

Strategische Rol 25 Onze financiële functie kijkt regelmatig samen met de lijn naar de mogelijkheden om toegevoegde waarde aan de lijn te leveren. 6,4

Strategische Rol 26 Onze financiële functie levert steeds meer toegevoegde waarde aan de lijn. 6,5

Strategische Rol 27 Onze financiële functie past proactief de voorspelling aan op basis van belangrijke gebeurtenissen. 6,5

Strategische Rol 28 De door onze financiële functie laatst aangepaste voorspelling is altijd leidend voor belangrijke managementbeslissingen. 6,0

Financiële Functie Prestatie a De interne klant is zeer tevreden met onze financiële functie. 6,4

Financiële Functie Prestatie b U bent zeer tevreden met de financiële functie. 6,6

Financiële Functie Prestatie c Onze financiële functie is erg efficiënt. 5,6

Financiële Functie Prestatie d Bij de besluitvorming in de organisatie heeft onze financiële functie altijd een belangrijke stem. 6,1

Financiële Functie Prestatie e Onze financiële functie is erg effectief. 6,1

Obstakels Inefficiënte en niet-geïntegreerde business processen 5,9

Obstakels Data (nog) niet op orde 5,8

Obstakels Onvoldoende leiderschap en wil om te veranderen van de CFO / Manager F&C 4,0

Obstakels Onvoldoende verander- en verbetercultuur 4,7

Obstakels Inadequate ICT-systemen 5,7

Obstakels Interne klant ('the business') ziet weinig voordelen in een sterkere FF 4,8

Obstakels Onvoldoende kijk op/verstand van de business 3,9

Obstakels Onvoldoende mensen met de juiste kennis en vaardigheden 4,3

Obstakels Onvoldoende/niet duidelijke business doelstellingen en prioriteiten 4,7

Obstakels Management team stuurt onvoldoende op de analyses gemaakt door de FF 4,9
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Bijlage 2: De overzichtsplaat uit de eerste ronde van het traject Doorontwikkeling FF 
 

In de eerste ronde van dit traject zijn veel onderwerpen en thema’s verkend in subgroepen. Dat 

heeft geleid tot de volgende overzichtsplaat die ingaat op de elementen die aandacht nodig hebben 

om de FF effectief te kunnen verbeteren. 

 

Overzichtsplaat ‘Doorontwikkelen FF’ 

Traditioneel begrijpen we dat verbeteringen doorgaans worden ingezet en uitgevoerd in ‘processen’, 

‘mensen’ en ‘Middelen of systemen’. Daar zouden we nog aan toe kunnen voegen de 

‘organisatorische verbeteringen’, in termen van hoe delen we het werk logisch op en welke sturings- 

en coördinatie-mechanismen (o.a. overleggen) hebben dan nodig? Dat zijn de blauwe vlakken in het 

plaatje. 

We weten ook dat het goed is om een ambitie/ visie neer te zetten. Een ambitie in termen van ‘hoe 

goed willen we worden?’ en een visie op hoe het beste ingespeeld kan worden op ontwikkelingen en 

wensen vanuit de klanten en andere stakeholders. Vaak is dat vertaald naar doelen en een 

ontwikkelprogramma (en/of jaarplan/ meerjarenplan). Dat zijn de gele vlakken die richting geven en 

ondersteunend zijn aan de verbeteringen in de blauwe vlakken. De HPFF (HoogPresterende FF) en 

aanvullende VPPV (Verbeter het Proces van ProcesVerbetering) diagnoses kunnen daarbij helpen om 

de aandacht goed te richten. 

Er zijn verschillende ‘groepen’ belanghebbenden (stakeholders) die invloed uitoefenen op de 

ontwikkeling van de FF (groene vlakken). Natuurlijk is sturing van de leiding nodig. Zijn moeten laten 

zien dat ze ‘commited’ zijn en zichzelf ook willen ontwikkelen in hun rollen als manager en leider. De 

leiding en medewerkers van de FF kunnen natuurlijk zelf allerlei ideeën hebben over de ambitie en 

verbeteringen, maar het is ook verstandig om de interne klanten (de lijn of business) mee te nemen 

en van hen te horen wat hen bezig houdt, waar zij wakker van liggen en dus (meer of anders dan nu) 

nodig denken te hebben van de FF. Daar kun je ze als FF natuurlijk zaken in aanreiken, maar de 

ambities zullen uiteindelijk moeten aansluiten op de wensen van de business. Dat geeft ‘license to 

improve’ en ook de mogelijkheid (in de wederkerigheid) of daarbij ook om steun en hulp van 

diezelfde business te vragen. Het onderzoek van Andre de Waal 'Goedkeuring verkrijgen voor een 

Programmatisch ontwikkelen 
(regie, organisatie, HPFF/VPPV)

17

Ambitie + 
visie op 

FF

Organisatie van de FF

Center of Excellence 
(processen)

IT

Richting en ‘License to
improve’ door dialoog 

met de business

Verbeterenergie en 
actie door dialoog met 
medewerkers van de 

FF

Sturing door 
commitment en 

ontwikkeling van de 
leidinggevenden van 

de FF
Collectieve 
ineffectieve 

gedragspatronen 
bespreekbaar 

maken, 
analyseren en 

doorbreken
Kennis & competenties 

(incl. gedrag)

Effectiever verbeteren door betere samenwerking met 
andere ondersteunende onderdelen



42 
 

HPFF-verbeterprogramma' (waar in de startbijeenkomst van de tweede ronde een toelichting over is 

gegeven) gaat daar dieper op in. Natuurlijk moeten de medewerkers ook enthousiast zijn voor de te 

maken ontwikkeling. Hun inzet en energie is nodig om alle verbeteracties om te zetten in het 

beoogde succes. Tot slot is de samenwerking met andere ondersteunende onderdelen nodig, zoals 

vaak een ICT afdeling, maar bijvoorbeeld ook HR (ontwikkeling van leiderschap en medewerkers). 

Maar ook communicatie, inkoop, facilitaire zaken, et cetera zijn vaak nodig om effectief te kunnen 

verbeteren. Daarnaast zijn al deze ondersteunende onderdelen, samen met de FF, samen 

ondersteunend aan de business en moeten zij daartoe ook goed afstemmen. 

Maar verbeterambities zijn er natuurlijk altijd geweest en hebben de FF gebracht waar zij nu is. Op 

een hoger abstractieniveau is het goed om te begrijpen welke collectieve gedragspatronen daartoe 

hebben geleid, maar ook welke in de weg zitten van effectieve doorontwikkeling. Hoe gaan wij met 

elkaar om binnen de FF, maar ook in interactie met onze ‘stakeholders’? Welke ‘cultuur’ hebben wij 

en wat zijn ‘kernwaarden’ die de komende tijd de lading dekken van de belangrijkste te doorbreken 

gedragspatronen? Daarom staat het roze inputvlak dat hierover gaat voor al het andere. Plat gezegd: 

als je dat geen aandacht geeft krijg je hoogstwaarschijnlijk in de toekomst ‘meer van hetzelfde’. 
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Bijlage 3: Onderzoeken naar de toekomst van de FF 
Door Eelco Bilstra van het FFRD 

 

Onderzoek 1 – vaardigheden van de financial van de toekomst – NBA – 2019 
https://www.nba.nl/globalassets/over-de-nba/ledengroepen/aibs/maturiteitsmodel-financieel-
professional-2022-versie-februari-2019.pdf 

 

Onderzoek 1 is van Nederlandse bodem uit 2019. De NBA (Nederlandse Beroeporganisatie van 

Accountants) heeft onderzoek gedaan naar het “Maturiteitsmodel Financieel Professional 2022”. 

Interessant is de compleetheid van het profiel van de finance professional. Er worden drie 

kennisgebieden onderscheiden (governance risk compliance, performance management, finance 

operation & reporting), 5 rollen (navigator, sensor, analist, coach en poortwachter) en deze worden 

gecombineerd in een groeipad van starter, naar ondersteuner, naar manager, naar partner.  

Dit resulteert in dominante rollen per kennisgebied. Nuttig voor de professional om zijn positie te 

bepalen en te weten wat van hem/haar wordt verwacht in welke rol, welke groeifase en welk 

aandachtsgebied hij/zij zich bevindt. 

 

Terechte opmerking in het stuk is “de manier waarop de financieel professional zijn beroep 

uitoefent, wordt in hoge mate bepaald door de organisatie waarin hij werkt.” Uitdaging ligt dus in de 

vertaling van dit model naar de eigen situatie en de eigen organisatie. 

https://www.nba.nl/globalassets/over-de-nba/ledengroepen/aibs/maturiteitsmodel-financieel-professional-2022-versie-februari-2019.pdf
https://www.nba.nl/globalassets/over-de-nba/ledengroepen/aibs/maturiteitsmodel-financieel-professional-2022-versie-februari-2019.pdf
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Een aanvullende graphic over technologie landschap in het artikel is verhelderend als het gaat om 

het duiden van IT-toepassingen in Finance.  

 

De graphic geeft een beeld van IT toepassingen die dicht bij finance liggen en IT die impact kan 

hebben op de functie maar nog minder ontwikkeld toepasbaar is.    

 

Onderzoek 2 – veranderende competenties van de financial– CGMA – 2018 
https://www.cgma.org/content/dam/cgma/resources/reports/downloadabledocuments/changing
-competencies-mindsets-cgma.pdf 

 

Dit onderzoek gaat over veranderende competenties van de financial. Het is opgesteld door het 

CGMA (Chartered Global Management Accountant) uit de VS in 2018. CGMA onderscheidt 4 type 

vaardigheden: 

• IT vaardigheden: bewakers van het geautomatiseerde financiële proces en accounting algoritmes 
• Business vaardigheden: kennis van data bronnen, analytische skills en beoordeling 
• Mens vaardigheden: bouwen van empathie en interactie met stakeholders 
• Leiderschapsvaardigheden: team building, mentoring, sturen op resultaat en change 

management 

https://www.cgma.org/content/dam/cgma/resources/reports/downloadabledocuments/changing-competencies-mindsets-cgma.pdf
https://www.cgma.org/content/dam/cgma/resources/reports/downloadabledocuments/changing-competencies-mindsets-cgma.pdf


45 
 

 

Bovenstaand artikel is 1 van een reeks van 4 thema’s (in 4 artikelen) die CGMA aanstipt die gaan 

veranderen voor Finance. De andere drie gaan over: 

• De veranderende rol en mandaat. Van shareholder-value-denken (en netto contante waarde 

van assets in bezit van de organisatie) NAAR stakeholder-value-denken en de interacties 

buiten de organisatie. Van oudsher is het mandaat van de financiële functie om te focussen 

op organisatorische efficiency en reduceren van operationele kosten. In veel organisaties 

heeft deze focus geleid tot ‘lean’-operationele processen, en nu is er geen vet meer op de 

botten. Technologie is tegenwoordig op een punt dat computers processen kunnen 

monitoren en efficiency patronen herkennen.  Dit geeft de financiële functie ruimte om te 

‘her’-focussen: oppakken van de rol om samen te werken met anderen in de organisatie om 

transformatie van de business te creëren die waarde toevoegt. Met andere woorden: impact 

maken. 
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Finance functies moeten daarom bouwen aan hun basis activiteiten, en nieuwe capaciteit en 

mogelijkheden (‘capabilities’) ontwikkelen. Dat moet leiden van dataverwerking naar impact 

op de organisatie:  

o Reporting: a trusted source providing data integrity 

o Questioning: a commercial analyst that enables values 

o Developing solutions: a subject matter expert providing stewardship  

o Deploying solutions: partnering for value 

 

Het resultaat, zo geeft CGMA aan, dat Finance verandert van “Finance works in isolation” 

naar “Finance works with others”.  
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• De veranderende vorm van de financiële functie. 

De traditionele pyramide verandert in een 

hexagonale vorm. Van oudsher was de vorm van 

een financiële functie een hiërarchische driehoek 

met brede basis en kleine top (en enkele rollen 

op senior niveau). De hexagonale vorm ontstaat 

door de impact van digitalisering en 

automatisering waardoor de hoeken van de 

traditionele vorm verdwijnen.  Veel van de laag-

niveau werkzaamheden  die betrekking hebben 

op verzamelen, verwerken tot standard 

rapporten (level 4) en specialisten die inzichten in 

hun expertise genereren (level 3), zullen in 

toenemende mate worden geautomatiseerd. Hierdoor verandert de (team) samenstelling 

van Finance. 

• De veranderende technologie: Moderniseren van core technologie èn experimenteren 

nieuwe technologieën.  

o De mainstream van financiële functie is sowieso bezig met moderniseren van core 

systemen (cloud, robotics, en visualisation).  

o De early adopters experimenteren met Advanced analytics, Cognitive computing, In-

memory computing of Blockchain.  

De financiële functie heeft een belangrijke rol te spelen in het ontwikkelen van de digitale 

strategie die nodig is voor het succes van de organisatie. De eerste stap is: begrijpen waar 

jouw financiële functie is in de technologie-adoptie-reis en wat de meeste waarschijnlijke 

disruptieve technologieën zijn voor de business. 

 

Onderzoek 3 – eigenschappen van een toekomst gericht team– BLI – 2017 
https://petermargaritis.com/wp-content/uploads/2017/09/Future-Ready-finance.pdf 

 

Onderzoek 3 is een populaire analyse, opgesteld door het Business Learning Institute (VS) in 2017, 

over hoe je een ‘future-ready’-Finance team ontwikkelt. Een interessant gedachte is dat ‘future-

readiness’ een skill is die financials kunnen ontwikkelen. Het BLI komt tot dat inzicht in 5 C’s.  

1- Context: weet wat er om je heen speelt. Onderzoek wat kan gaan gebeuren, en dat is vooral 

IT gerelateerd. Wat betekent Watson voor Accounting en Finance professionals? 

2- Certainty: herken de ‘harde trends in Finance en bepaal wat je werk kan beïnvloeden.  

3- Capacity: probeer tijd te creëren om belangrijk werk te doen om future-ready te worden. 

Onze grootste uitdaging is gebrek aan tijd, onze grootste kans is de capaciteit te vinden en 

die tijd echt vrij te maken 

4- Competencies: Werk aan nieuwe vaardigheden. Naast alle vaardigheden nodig in ons vak, is 

anticiperen een belangrijke vaardigheid. (Anticiperen is) het vermogen om te anticiperen op 

disrupties voordat zij jouw werk verstoren. 

5- Core purpose and values: Ontwikkel een overtuigende missie, gebaseerd op waarden en 

drijfveren, dat is de sleutel om vooruitgang te stimuleren 

De onderzoekers roepen op tijd vrij te maken voor belangrijke, niet-urgente zaken:  

https://petermargaritis.com/wp-content/uploads/2017/09/Future-Ready-finance.pdf
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• Financials liggen wakker over allerlei zaken op hun werk. Dus: we moeten we meer future-

ready worden.  

• Klanten en medewerkers om ons heen verwachten dat financiële functie future-ready is. 

Dus: het is een belangrijke vaardigheid die je moeten hebben 

• Het is druk elke dag. Dus: het is nodig om te prioriteren hoe we onze tijd besteden 

• We willen tijd vrijmaken voor belangrijke zaken en dat willen we in onze agenda hebben, dat 

betekent: we moeten stoppen met andere zaken 

• Blok bijvoorbeeld 1 uur in de week om steeds iets meer future-ready te worden …. 

 

Onderzoek 4 – het menselijke aspect van finance transformation – CIMA – 2020 
https://www.cgma.org/resources/reports/finance-transformation-the-human-perspective-
form.html#:~:text=Digital%20technology%20is%20changing%20the,to%20face%20a%20digital%20
future 

 

Het CIMA (Chartered Institute of Management Accounting) heeft onderzoek gedaan naar het 

menselijke aspect van transformaties in de financiële functie en leiders gevraagd naar ervaringen. 

Gedachte daarachter: zijn we aan het focussen op technologie ten koste van de mensen die die 

technologie voeden? 

Belangrijke conclusies uit dit onderzoek: 

1. Leidende organisatie zien unaniem transformatie als een continue, evoluerende proces, 

meer dan een gedefinieerd project met een begin, midden en eind. 

2. Leidende organisatie nemen initiatief vroeg, om hun medewerkers voor te bereiden op nog 

ongedefinieerde toekomstige rollen. 

3. De top drie kritieke succesfactoren voor een transformatie hebben betrekking op mensen, 

meer dan technologie: 1- motivatie van medewerkers om verandering te omarmen, 2- een 

groei-mindset en 3- sterk leiderschap. 

4. Trainen en ontwikkelen van medewerkers een sleutel-element in transformatie programma’s 

(70-20-10%)  

https://www.cgma.org/resources/reports/finance-transformation-the-human-perspective-form.html#:~:text=Digital%20technology%20is%20changing%20the,to%20face%20a%20digital%20future
https://www.cgma.org/resources/reports/finance-transformation-the-human-perspective-form.html#:~:text=Digital%20technology%20is%20changing%20the,to%20face%20a%20digital%20future
https://www.cgma.org/resources/reports/finance-transformation-the-human-perspective-form.html#:~:text=Digital%20technology%20is%20changing%20the,to%20face%20a%20digital%20future
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Bijlage 4: Zo krijgt u verbeterbudget voor de financiële functie: 10 effectieve 

handelswijzen 
Door: André de Waal, Eelco Bilstra en Jacques Bootsman, Finance Function Research & Development 

Center 

De voordelen van een sterke financiële functie die zich continu verbetert en vernieuwt zijn 

duidelijk genoeg. Toch is het vaak lastig budget vrij te maken. De Waal cs onderzochten samen met 

ervaren financials uit de praktijk wat de beste aanpak is. Dat leverde 10 effectieve handelwijzen 

op. Doe er uw voordeel mee. 

Eén van de belangrijkste ondersteunende functies in elke organisatie is de financiële functie. Immers, 

deze functie onderhoudt relaties met alle organisatieonderdelen en opereert tegelijkertijd op het 

managementteamniveau. Daarom is het belangrijk dat deze functie zich voortdurend blijft 

verbeteren zodat zij niet alleen een hoge kwaliteit dienstverlening aan de interne en externe klant 

kan leveren, maar ook een voortrekkersrol kan pakken bij de omvorming van de organisatie naar een 

blijvend hoogpresterende organisatie. 

Deze continue verbetering en vernieuwing mogelijk maken vraagt wel tijd en financieel budget en 

daar wringt in menig organisatie de schoen. Over het algemeen krijgt de operatie voorrang bij de 

verdeling van de middelen, niet in de laatste plaats omdat verbeteringen in klantprocessen 

onmiddellijk merkbaar zijn voor de externe klant. Dit betekent dat de financiële functie er regelmatig 

bekaaid vanaf komt. Te regelmatig, zoals blijkt uit eerdere onderzoeken, wordt met veel pijn en 

moeite voldaan aan de (informatie)eisen van de interne klant en de wettelijke rapportage-eisen. 

Daarnaast wordt regelmatig geworsteld om de kwaliteitsverbetering van een intern proces te 

kwantificeren, waardoor de rechtvaardiging van de benodigde investering ‘gaten’ vertoond in de 

onderbouwing. 

Kortom, bij veel financiële functies is dringend een kwaliteitsinjectie nodig en daar moet een 

organisatie budget voor vrijmaken. Wat is de meest succesvolle handelswijze om verbeterbudget te 

verkrijgen? En dan gaat het om significante verbeteringen waarvoor over het algemeen een ‘serieus’ 

budget nodig is, zoals bijvoorbeeld een trainings- en opleidingsprogramma voor de financiële 

medewerkers, de implementatie van een nieuw ICT-systeem of een transformatie naar een hoger 

kwaliteitsniveau (creëren van een hoogpresterende financiële functie). Voor de finance professional 

zijn de voordelen van de verbetering van de financiële functie duidelijk, het krijgen van budget 

daarvoor zou een ‘piece of cake’ moeten zijn. Maar in de praktijk blijkt het toch lastig te zijn om dat 

budget daadwerkelijk te krijgen, en regelmatig lukt dat slechts gedeeltelijk of zelfs helemaal niet. 

Wat is nu de juiste aanpak? 

Onderzoek samen met professionals 

Na bestudering van de wetenschappelijke en professionele literatuur blijkt dat daarin slechts beperkt 

informatie te vinden is over de wijze waarop een verbeterbudget verkregen kan worden. Om toch 

vast te kunnen stellen welke handelswijzen in de praktijk worden gebruikt én hoe effectief die 

handelswijzen zijn, is daarom tijdens verscheidene fasen van het onderzoek de hulp van experts uit 

de financiële functie ingeroepen. In alle gevallen zijn finance professionals geselecteerd die ten 

minste tien jaar ervaring hadden in finance. Meestal hadden deze financials een positie als cfo, 

concern- of business controller of hoofd administratie. De financials waren ook afkomstig uit 

meerdere sectoren en organisaties van verschillende grootte, zodat er een mooie spreiding in 

expertise was. 
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10 effectieve handelwijzen 

Het onderzoek leverde 10 effectieve handelswijzen op, waarbij de experts benadrukten dat deze 

handelswijzen in combinatie zo effectief zijn in de praktijk. Er bleken twee typen handelswijzen te 

zijn: procesmatige handelswijzen (6 stuks) die met name gaan over het proces van het aanvragen van 

het verbeterbudget, en relationele handelswijzen (4 stuks) die gaan over het opbouwen  en 

onderhouden van goede relaties met stakeholders van de financiële functie zodat deze te zijner tijd 

de budgetaanvraag zullen steunen. In de figuur is schematisch weergegeven hoe de experts de 

geselecteerde handelswijzen hebben gerangschikt. 

 

Figuur: Schematische weergave budgetverkrijgingsproces 

Maak een sterke businesscase 

De figuur laat zien dat het succesvol verkrijgen van een verbeterbudget in twee parallelle stappen 

plaatsvindt. Tijdens stap I wordt een businesscase voor de verbetering en het daarvoor benodigde 

budget samengesteld. De experts benadrukten hierbij dat het hier niet alleen gaat om het 

samenstellen van een financiële businesscase maar juist ook om een kwalitatieve businesscase 

waaruit duidelijk the need for change naar voren komt. Bij stap I wordt onderscheid gemaakt naar de 

inhoud van de verbetering en de timing dat de verbetering uitgevoerd gaat worden. Met betrekking 

tot inhoud stellen de experts dat de aangevraagde verbetering van de financiële functie ten goede 

moet komen aan de organisatie doordat deze het bereiken van de visie/strategie/doelen en 

prioriteiten van de organisatie en het managementteam ondersteunt (P1 en P4 in figuur 2), of 

specifieke problemen in de organisatie of specifieke behoeften van de operatie tegemoet komt (P2). 

In beide gevallen is het essentieel dat het doel van de verbetering en de belangrijkheid daarvan (niet 

alleen voor de financiële functie maar voor de gehele organisatie) goed helder gemaakt en toegelicht 

wordt (P3). Relationeel gezien is het verstandig om de verbetering aan te laten sluiten op de agenda 

van de belangrijkste stakeholders in de organisatie (R1). Door nu zowel de inhoud als de timing van 

de verbetering goed af te stemmen op wat er gaande is in de organisatie ontstaat een sterke 

businesscase (P5). 

Bouw relaties met de belangrijkste stakeholders 

Stap II begint in feite al voor stap I en blijft doorgaan, ook nadat de businesscase opgeleverd en 

gepresenteerd is. In deze stap worden namelijk relaties opgebouwd en onderhouden met de 
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belangrijkste stakeholders van de organisatie zodat deze als ambassadeurs van de financiële functie 

kunnen (gaan) fungeren en budgetaanvragen zullen gaan steunen (P6 + R4). Daarnaast kan steun 

worden gezocht voor specifieke verbeteringen door bijvoorbeeld binnen het managementteam 

degene te identificeren die het meeste voordeel van de verbetering zou kunnen ondervinden en uit 

dien hoofde de budgetaanvraag zal steunen (R2). Een andere weg is om de board en/of de internal 

auditor te informeren over de verbetering en aan hen duidelijk te maken dat het doorvoeren van 

deze verbetering de organisatie zal helpen meer in control te zijn (R3). 

Pas wanneer stap I en stap II naar behoren zijn uitgevoerd, is de tijd gekomen om de businesscase te 

presenteren aan het managementteam om daar, na discussie, de toestemming en het budget voor 

de voorgestelde verbetering te verkrijgen (stap III). 

Praktijkillustratie 

De experts gaven aan dat de processtappen in principe gelden voor elke verbetering waar budget 

voor nodig is, maar dat de inhoud van de stappen kan en zal verschillen afhankelijk van het type en 

de grootte van de voorgestelde verbetering en dat dus voor elke verbetering maatwerk nodig is. 

Over het algemeen is een HPFF-transformatie een redelijk ingrijpend traject waar de financiële 

functie echt tijd en middelen voor moet vrijmaken, en daarmee dus een goede kandidaat om 

daarvoor de handelswijzen specifiek te maken. Hier volgt een vertaling naar de praktijk volgens de 

stappen uit de figuur. 

Voorbereiding businesscase voor de HPFF maken – Inhoud 

De op te stellen businesscase moet overtuigende inhoudelijke argumenten en voordelen bevatten. 

De deelnemers hadden hiervoor de volgende suggesties: 

• Maak de rol van de financiële functie binnen de organisatie duidelijk en geef aan hoe deze als 

HPFF beter kan ondersteunen. Het worden van een HPFF is een ‘must have’ voor de gehele 

organisatie doordat de financiële functie de lijn kritischer kan bevragen/uitvragen over de 

strategie en op het behalen van de organisatiedoelen. 

• Maak duidelijk dat, omdat elke afdeling moet verbeteren om de organisatie te kunnen 

verbeteren, de financiële functie hierop zal aansluiten met HPFF als het middel/methodiek 

daarvoor. 

• Benadruk dat, omdat een belangrijk onderdeel in de organisatiesturing de informatievoorziening 

is, de HPFF deze beter (relevanter, tijdiger, meer to-the-point) zal maken met betrouwbaarder 

onderliggende data. 

• Laat zien dat de HPFF managers en medewerkers ontzorgt door hen van een betere en 

makkelijker benaderbare informatievoorziening te voorzien, en hen zal helpen proactiever te 

worden door een betere ondersteuning bij het maken van scenario’s en prognoses. 

• Benoem concrete problemen van de organisatie en laat zien hoe de HPFF hierbij kan helpen. 

• Maak voor elke afdeling in de organisatie de voordelen van HPFF concreet. 

• Maak visueel hoe de HPFF eruit kan zien en wat deze dan voor de organisatie doet. 

• Laat de huidige situatie van de financiële functie zien (‘bloed, zweet en tranen’) en wat er nu (al) 

niet gedaan kan worden voor de organisatie. 

• Laat zien hoe moeilijk het is goede nieuwe mensen te krijgen terwijl dit cruciaal is voor het succes 

van de financiële functie en de organisatie, en laat zien dat de HPFF dit een stuk zal 

vergemakkelijken (‘everybody wants to be on a winning team’). 
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Voorbereiding businesscase voor de HPFF maken – Timing 

Ook in de timing en de verwoording van de verbetering zijn concrete aanpakken te onderscheiden 

die gebruikt kunnen worden. De deelnemers opperden hiervoor het volgende: 

• Onderhoud veelvuldig contact met het managementteam en de stakeholders om zo op de 

hoogte te zijn van hun prioriteiten en agenda. 

• Ga de taal van het managementteam en de stakeholders spreken, vertaal de HPFF(-voordelen) 

naar hun belevingswerelden. 

• Benadruk dat de prioriteiten van het managementteam en de stakeholders ook die van de 

financiële functie zijn, en dat het zijn van een HPFF zal helpen die prioriteiten beter te 

ondersteunen. 

• Zit samen met het managementteam en de stakeholders om aansluiting tussen hun plannen en 

die van de financiële functie (met betrekking tot HPFF) te zoeken/vinden. 

• Laat zien dat de HPFF de administratieve druk voor de organisatie zal verlichten. 

Voorbewerking relaties leggen – Connecties 

Voor het specifiek relaties leggen om in dit geval steun te vinden bij stakeholders voor de 

transformatie naar een HPFF, gaven de deelnemers deze ideeën: 

• Identificeer de belangrijkste stakeholders van de financiële functie. Breng hun onderlinge 

verhoudingen en hun (informele/externe) beïnvloeders in kaart. Bepaal hun (eventuele) belang 

bij de creatie van de HPFF. 

• Bedenk wie van de stakeholders de sponsor van HPFF kunnen/willen worden. Start met de meest 

positieve stakeholder. Neem deze mee in het HPFF-gedachtengoed door middel van een 

casestudy uit diens eigen praktijk, om zo de voordelen van HPFF voor de stakeholder te laten 

zien. 

• Maak connectie tussen HPFF en issues zoals compliance/risk management, waardoor aansluiting 

wordt gecreëerd met de prioriteiten van de board en internal auditor. 

• Betrek criticasters erbij zodat deze weten dat hun stem gehoord wordt. Hierdoor kan de 

financiële functie zich ook beter voorbereiden op eventuele tegenargumenten tijdens de 

budgetaanvraagbespreking. 

• Betrek de sponsors ook na de budgetgoedkeuring bij de HPFF-transformatie: breng ze regelmatig 

op de hoogte van de voortgang en geboekte resultaten. 

Voorbewerking relaties leggen – Algemeen 

Tot slot kwam tijdens de rondetafeldiscussie aan de orde hoe in het algemeen relaties kunnen 

worden gelegd met belangrijke stakeholders van de financiële functie: 

• Identificeer de mogelijke ambassadeurs van de financiële functie: raad van commissarissen 

(vooral degene met audit/finance in de portefeuille), externe accountant (vooral als deze 

verbeteringen voorschrijft), budgeteigenaren (met betrekking tot hun informatievoorziening), en 

operations/shared service center (met betrekking tot datakwaliteit). 

• Plan buiten de budgetperiode het ‘financiële-functie-ambassadeursschapszaadje’: vertel de visie, 

kondig verbeteringen aan, en enthousiasmeer en vraag om feedback. 

Aan de slag 

Het volgen van stappen I, II en III garandeert natuurlijk niet altijd een succesvolle aanvraag van 

verbeterbudget. Maar, gebaseerd op de uitgebreide ervaring van de geraadpleegde finance 

professionals, verhoogt dit de kans op succes aanzienlijk. En daarmee zal het belang en de 

toegevoegde waarde van de finance functie voor de organisatie toenemen! 
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Onderzoeksaanpak 

Het onderzoek startte met het formuleren van de onderzoeksvraag (1) die luidde: ‘Hoe krijg ik 

goedkeuring en budget voor een verbetering die hoofdzakelijk intern gericht is (immers: binnen de 

financiële functie) en waarbij de revenuen hoofdzakelijk indirect van aard zullen zijn?’ Vervolgens 

werd uit het literatuuronderzoek (2) een beperkt aantal van 14 handelswijzen gehaald, waarbij niet 

duidelijk was welk van deze handelswijzen het meest effectief is, dat wil zeggen de grootste kans 

geeft op het verkrijgen van het verbeterbudget. 

 

Figuur: Onderzoeksaanpak 

Om meer handelswijzen te identificeren, organiseerden we een virtuele rondetafeldiscussie (3) 

waarbij 12 financials de volgende vragen bediscussieerden: Hoe heb jij het onderwerp van 

toestemming/budget voor verbeteren op de agenda gekregen? Hoe heb je het verkrijgen van 

toestemming/budget aangepakt? Welke bezwaren zag je van tevoren, en welke bezwaren kwamen 

daadwerkelijk naar boven? Hoe heb je jouw verhaal in elkaar gezet? Heb je verder nog tips en tricks? 

Tijdens de sessie kreeg elke deelnemers vijf minuten de tijd om een situatie te introduceren waarbij 

ze om budget gingen vragen voor een verbetering in de financiële functie, om vervolgens toe te 

lichten hoe ze dit toen hebben aangepakt. Nadat alle deelnemers aan het woord waren geweest, 

werden in een open discussie nog meer tips en tricks uitgewisseld. Dit gaf 15 handelswijzen die 

werden samengevoegd met de 14 handelswijzen uit de literatuur, om (na het verwijderen van 

dubbelingen) een voorlopige lijst met 25 handelswijzen op te leveren. 

Om te kunnen bepalen welke van deze 25 handelswijzen nu het meest effectief is, voerden we een 

Delphi-studie uit (5). Bij een dergelijke studie worden de meningen van experts over een bepaald 

onderwerp – in dit geval de beste manier om budget te verkrijgen voor een verbetering – in het 

financiële werkveld te peilen. De Delphi-methode structureert en faciliteert groepscommunicatie, 

waarbij gedurende een reeks iteraties consensus van de groep wordt bereikt over een toekomstige 

richting of oplossing. We stuurden de handelswijzenlijst naar een panel van 24 financiële experts die 

vervolgens onafhankelijk van elkaar deze lijst rangschikten naar effectiviteit. Hieruit maakten wij een 

samengevatte rangschikking die weer naar de experts werd gestuurd. Die rangschikten opnieuw, hun 

rangschikkingen werden wederom door ons tot een samengevatte rangschikking gemaakt, en dit ging 

zo lang door totdat een rangschikking was bereikt waarover consensus bestaat bij alle experts (6). 
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Bijlage 5: Toelichting op technologieën voor de FF 
 

Digi-inkoop en E-facturatie 

 

Wat is het? 

DigiInkoop is één van de inkoopsystemen van het Rijk waar meerdere departementen gebruik van 

maken. Via DigiInkoop koop je goederen en/of diensten in bij gecontracteerde leveranciers. 

Leveranciers dienen vervolgens hun e-facturen in via het leveranciersportaal van DigiInkoop. 

Sommige uitvoerders gebruiken andere systemen, zoals Tradeinterop. 

E-factureren is het volledig elektronisch overbrengen van facturen van het ene systeem naar het 

andere systeem. De verzender verstuurt vanuit zijn software een e-factuur naar een ontvanger en de 

software van de ontvanger kan de factuur meteen inboeken en verwerken. 

De e-factuur zelf heeft een bestandsformaat dat direct kan worden ingelezen door de ontvangende 

software. Een PDF is bijvoorbeeld geen e-factuur. Een PDF is een voor mensen goed leesbaar 

bestand, maar boekhoud- of ERP software kan dit niet inlezen. Er zijn verschillende 

bestandsformaten mogelijk, maar in Nederland wordt het meest gebruik gemaakt van de UBL. 

Hoe ziet toepassing eruit en welke voordelen levert dat op? 

Stappen: 

1. e-order aanmaken in eigen software. Dat kan inkoop-, ERP- of boekhoudsoftware zijn. 

2. verzenden order elektronisch naar leverancier in XML formaat 

3. leverancier ontvangt de e-order in zijn eigen software. Daar kan de leverancier de order 

goedkeuren, afkeuren of wijzigen. 

4. leverancier stuurt een orderresponse terug. Dit kan een acceptatie, afwijzing of wijziging zijn. 

5. verwerking orderresponse in systeem. 

6. leverancier maakt een e-factuur conform de data op de (gewijzigde) order. Dit kan een 

deelfactuur zijn. 

7. controleren ontvangen factuur tegen de orderdata in systeem en goedkeuren of afwijzen 

factuur. 

Handmatige verwerking van facturen via post of e-mail kost veel tijd en geld. En geeft kans op 

fouten. De voordelen van e-factureren zijn onder andere: 

• Gemak. De verwerking verloopt automatisch. 

• Snellere verwerking. De papierstroom blijft achterwege. 

• Nauwkeuriger. Geen fouten door handmatige verwerking. 

• Goedkoper. Geen print- en portokosten. 

Voordelen voor de ontvanger 

• Facturen hoeven niet meer handmatig te worden overgetypt 

• Het handmatig corrigeren van ingescande facturen is niet meer nodig 

• Door de toepassing van verrijking en validatieslagen ligt de kwaliteit van e-facturen vele 

malen hoger en hoeven deze zaken niet handmatig te worden uitgezocht of afgestemd 

• Minimaliseert de kans op dubbel betaalde facturen, fraude en disputen 

• Facturen worden beveiligd uitgewisseld 
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Voordelen voor de verzender 

• Facturen worden direct verwerkt en blijven niet eerst een tijd in een mailbox of op een 

bureau liggen. 

• Doordat facturen snel worden ingeboekt is de kans groter dat ze tijdig (of zelfs eerder) 

betaald worden 

• Versterken van de relatie met de klant door de verwerking van de factuur voor hen 

eenvoudiger te maken 

E-procurement is de logische vervolgstap op e-facturatie. Waar e-facturatie vooral gericht is op het 

uitwisselen van facturen, richt e-procurement zich op het proces van het sturen van een order tot 

het ontvangen van een factuur. Met e-procurement stroomlijnt u het hele proces van het plaatsen of 

ontvangen van een order tot het verwerken of versturen van een e-factuur. E-procurement stelt u in 

staat om uw processen slimmer uit te voeren, beter te beheersen en efficiënter samen te werken 

met uw klanten en leveranciers. E-procurement levert extra kostenbesparingen op, bovenop e-

factureren. Doordat de order elektronisch wordt uitwisseld hoeft de verzender de ordergegevens 

niet handmatig in te voeren. Dat bespaart de leverancier veel werk, maar het zorgt er ook voor dat 

de gegevens op de factuur overeenkomen met wat er besteld is. E-procurement maakt het mogelijk 

dat facturen automatisch worden gematcht met de order. Als de factuur klopt kan deze in principe 

volledig geautomatiseerd betaalbaar worden gesteld. 

Kanttekeningen en andere opmerkingen 

E-facturatie is vaak wel extra bureaucratie voor een leverancier. Zeker bij kleine eenmalige 

opdrachten. Vanuit de Portfolioboard Digitalisering Rijksinkoop heeft OCW in samenwerking met 

BZK/UBR een pilot gedaan met een QR code voor betaling aan de Horeca. Deze QR-code app is 

inmiddels, omdat de Horeca is gesloten, doorontwikkeld naar een e-factuurlink die aan een 

opdrachtbrief kan worden toegevoegd. Deze applicatie zorgt voor factureringsgemak voor 

leveranciers en een daarmee een hoger percentage e-facturatie. En uiteraard betaalgemak en 

minder declaraties bij toepassing van de Horeca app.  

NB De RBB-groep organiseert op woensdag 12 mei tussen 10.00 – 10.45 uur een korte presentatie 

door Bert Tijmensen (Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk/UBR) van deze good practice die 

toepasbaar is bij veel organisaties uit ons netwerk. 

Er gaat wel weer het een en ander veranderen t.a.v. digitale inkoop in het rijk. Ministeries gaan hun 

eigen inkoopsysteem realiseren als vervanging van DigiInkoop. Het programma Transitie DigiInkoop 

van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties begeleidt deze verandering. Zie: 

https://www.ubrijk.nl/actueel/nieuws/2020/10/30/het-elektronisch-bestellen-en-factureren-bij-het-

rijk-gaat-veranderen 

 

Dashboards/BI 

 

Wat is het? 

Dashboards zijn een visuele weergave van bedrijfsdata, vaak in de vorm van grafieken, kaarten en 

diagrammen. Ze geven inzicht in de stand van zaken van key performance indicators (KPI’s) van je 

bedrijf. 

https://www.ubrijk.nl/actueel/nieuws/2020/10/30/het-elektronisch-bestellen-en-factureren-bij-het-rijk-gaat-veranderen
https://www.ubrijk.nl/actueel/nieuws/2020/10/30/het-elektronisch-bestellen-en-factureren-bij-het-rijk-gaat-veranderen
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Om dashboards maximaal te benutten, is het van groot belang dat je de juiste data voor ogen krijgt. 

En daarvoor heb je iemand nodig die goed inzicht heeft in de bedrijfsdata.  

Business intelligence (BI) is nauw verbonden met dashboarding. Met Business Intelligence-tools 

verzamel je de bedrijfsgegevens. Vervolgens worden deze gegevens geanalyseerd. Zo worden 

gegevens informatie waar je concreet iets mee kunt. 

Business intelligence is dus gericht op het verzamelen en analyseren van informatie om te kunnen 

sturen en beslissingen te kunnen nemen. Die informatie wordt vaak in (management) Dashboards 

weergegeven met grafieken en doorklikmogelijkheden. 

Business intelligence software is een verzameling van tools die zijn ontworpen om complexe data te 

verzamelen, sorteren, verwerken, analyseren en presenteren in de vorm van rapportages. BI-

software beoordeelt gegevens uit bijvoorbeeld een boekhoudprogramma, CRM-systeem, ERP-

applicatie, bestandsbeheerprogramma of voorraadbeheersysteem op sterke en zwakke punten. 

Veel voorkomende functionaliteiten van BI tools zijn: 

• Analytics 

• Beheer van bedrijfsprestaties 

• Datamining 

• Online gegevensverwerking 

• Procesdatamining 

• Rapportage 

• Voorspellende & voorschrijvende analyse 

De term BI is dus ook een verzamelnaam en bevat daarom ook de hierna beschreven technologieën. 

Hoe ziet toepassing eruit en welke voordelen levert dat op? 

Om te komen tot goede business intelligence moeten een aantal stappen doorlopen worden: 

• Gegevens verzamelen uit verschillende systemen (logistieke volgsystemen, ERP, enz.) en in 

een datawarehouse plaatsen. 

• De verzamelde gegevens omvormen zodat de gegevens uit de verschillende systemen met 

elkaar te vergelijken zijn en uniform zijn. 

• De verzamelde gegevens analyseren en omvormen tot informatie die bruikbaar is voor het 

management. 

• De gevonden informatie presenteren in een dashboard of andere presentatievorm. 

Eventueel kunnen de gevonden parameters afgezet worden tegenover de gewenste 

parameters, zoals in de balanced scorecard. 

Er zijn vele tools in omloop die die technisch mogelijk maken. Denk bijvoorbeeld aan MS Power BI, 

Cognos, Clickview, et cetera. Zie ook: https://www.gartner.com/reviews/market/analytics-business-

intelligence-platforms 

Kanttekeningen en andere opmerkingen 

Hoewel het aantrekkelijk klinkt om in 1 overzicht te kunnen zien hoe het ervoor staat zijn er vele 

kanttekeningen te plaatsen. Dat voert voor hier eigenlijk te ver, maar denk onder andere aan: 

• Juistheid brondata 

• Actualiteit data 

https://www.gartner.com/reviews/market/analytics-business-intelligence-platforms
https://www.gartner.com/reviews/market/analytics-business-intelligence-platforms
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• Relevantie KPI’s (stuur je op het goede?) 

• Verenging tot alleen KPI’s kijken 

• Begrip en acceptatie bij gebruikers 

• Et cetera 

Het komt nogal eens voor dat dashboards vanuit een control behoefte aan de top ontstaan. Dat leidt 

vaak tot weinig draagvlak op lagere niveaus die hun eigen sturingsbehoeften hebben. Bij onjuist 

gebruik en afrekening kan ook de verleiding ontstaan om de cijfers te manipuleren. 

 

Proces mining 

 

Wat is het? 

Process Mining visualiseert feitelijke processen op basis van kwantitatieve gegevens die beschikbaar 

zijn in systemen. 

Process Mining is een techniek om het verloop van bedrijfsprocessen in kaart te brengen en te 

analyseren met behulp van een daarvoor ontwikkelde programma. In dit programma worden 

kwantitatieve data ingevoerd die uit de beschikbare systemen en applicaties worden gehaald. 

De meeste systemen houden iedere geautomatiseerde of manuele handeling (een ‘event’ genoemd) 

die in het systeem wordt verricht bij in een digitaal logboek. Zie het als digitale vingerafdrukken die 

het systeem registreert. In deze ‘event logs’ staat normaliter beschreven op welk tijdstip een 

bepaalde handeling is uitgevoerd en op welke order of case deze betrekking heeft. Soms wordt ook 

gelogd wie de handeling heeft uitgevoerd en hoe lang de handeling duurde. 

Met behulp van Process Mining software worden de eventlogs van duizenden casussen 

gecombineerd om overzichtelijk in kaart te brengen hoe het gangbare proces eruitziet, maar ook wat 

de afwijkingen ten opzichte van de ‘happy flow’ (het proces zonder verstoringen) zijn. Dit kunnen 

afwijkingen zijn in termen van tijd, resultaat of de volgorde van handelingen. Een proces wordt dus 

bekeken vanuit het perspectief van data. 

Er bestaat er altijd een gat tussen hoe het proces zou moeten verlopen (het ideale proces) en hoe het 

proces daadwerkelijk verloopt (de proces realiteit). Met behulp van data kun je een betrouwbaar 

inzicht krijgen in de proces realiteit en op basis daarvan de grondoorzaak (root-cause) van 

ongewenste resultaten achterhalen.  

Process Mining gaat dus om het objectiveren van processen: besluitvorming wordt gebaseerd op 

volledige en juiste informatie. 

Daarnaast gaat Process Mining over het visualiseren van processen, waardoor complexe processen 

op een toegankelijke manier gepresenteerd worden. De happy flow, afwijkingen daarvan en 

bottlenecks zijn in één oogopslag zichtbaar; erg handig bij het presenteren van het oude of 

verbeterde proces. 

Process Mining vs Data Mining 

Ook al suggereren de namen een relatie tussen de twee, er zijn grote verschillen tussen Process 

Mining en Data Mining. Beide technieken zetten grote hoeveelheden data om in nuttige informatie, 

maar wel op een andere manier. Process Mining gebruikt gestructureerde data (zoals statussen in 

een systeem) om een proces van begin tot eind in kaart te brengen. Data Mining gebruikt 
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ongestructureerde data (zoals vrije tekst) om patronen in data te ontdekken. Process Mining is 

toegankelijk voor iedere procesverbeteraar met de juiste training, Data Mining vereist diepgaande 

kennis van algoritmes en modelleren. Met behulp van Data Mining kan ongestructureerde 

procesdata echter omgezet worden in gestructureerde data, waar vervolgens met Process Mining 

betekenis aan gegeven kan worden. 

Het UWV heeft een heldere presentatie gegeven over proces mining. Deze is terug te zien. 

Hoe ziet toepassing eruit en welke voordelen levert dat op? 

Om te kunnen starten heb je nodig: 

• Case ID: Unieke code die alle cases van elkaar scheidt, bijv. factuurnummer, ordernummer, 

zaaknummer, BSN, etc. 

• Activity: Unieke naam die de activiteiten van elkaar scheidt, bijv. Ontvangen aanvraag, 

Goedkeuren aanvraag, Betalen factuur, etc 

• Timestamp: Start- en/of eindtijd van een activiteit 

Per case wordt de stroom in kaart gebracht. Alle cases vormen samen een plaat met alle mogelijke 

stromen. De werkelijke aantallen kunnen daarbij worden gezet. Op die manier wordt het inzichtelijk 

hoe stromen lopen en waar bijvoorbeeld ‘ophopingen’ zijn of zaken blijven hangen. 

 

Proces mining is te gebruiken voor: 

 

Process Mining bij UWV
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Kanttekeningen en andere opmerkingen 

Het is doorgaans verstandig om er vanuit een project met benodigde expertise mee te beginnen. Niet 

altijd is het op voorhand duidelijk waar de inspanningen zich zullen uitbetalen. Het is ook een mooie 

manier voor ondersteuners van procesverbeteringen en auditors om snel zicht op de feiten te 

krijgen. Steekproeven worden overbodig omdat het een 100% dekking heeft. Het vraagt wel om 

proceskennis en dieper in de praktijk kijken om tot de oorzaken en oplossingen te komen. 

 

RPA/ robotisering 

 

Wat is het? 

RPA staat voor Robotic Process Automation en heel platgeslagen is dat het automatiseren van 

repetitieve handelingen door middel van software. Iedereen kent wel de situaties van collega’s die 

dag-in, dag-uit dezelfde handelingen aan het doen is achter een computer. 

Robotic Process Automation (RPA) is een innovatieve ontwikkeling die bedrijven in staat stelt hun 

processen verder te digitaliseren zonder dat aanpassing van ICT systemen nodig is. 

Er zijn verschillende soorten robots. 

 

Bottleneck

analyse

Proces

inefficiënties / 

gebreken

Compliance/ 

SOD

Doorloop

tijden

Automatise-

ringsgraad

Loops en 

rework

First time right Conformance 

check

Root-cause

analyse

Best practice

scenario‘s

RPA:

• Rules mapping

• Screen scrapping

• Workflow

Cognitieve robots:

• Machinaal leren

• Kunstmatige intelligentie
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Hoe ziet toepassing eruit en welke voordelen levert dat op? 

In principe selecteer je activiteiten die je kunt vervangen door een robot. Met speciale software 

maak je ‘scripts’ en die worden dan ‘afgedraaid’ als een soort film. Een variant is dat de medewerker 

nog wel meekijkt en op een aantal momenten ‘door moeten drukken’ na een check. 

Het proces bij DJI zag er als volgt uit: 

 

Voordelen: 

• Tijd creëren om te kunnen anticiperen (regie voeren en ruimte om te leren) i.p.v. reactief 

(transformatie); 

• Kwaliteitsverbetering in dienstverlening en meer tijd voor de klant; 

• Meer toegevoegde waarde leveren met minder middelen. 

Een ander rijtje voordelen: 

• Snelheid: Robots zijn veel sneller dan mensen en we robots werken 24 uur per dag, 7 dagen 

per week. 

• Kwaliteit: Een robot werkt op basis van een besturingssysteem die de logica en business rules 

bepaalt. Daarom maakt een robot geen fouten. Tenzij er iets in de praktijk verandert 

natuurlijk. 

• Flexibiliteit: Robots zijn perfect in staat om mee te bewegen met piekperiodes en dat zorgt 

ervoor dat organisaties veel eenvoudiger kunnen meebewegen met de drukte in de markt. 

• Schaalbaar: Robots kunnen worden hergebruikt. Hierdoor kunnen zij snel gecombineerd 

worden tot nieuwe robots. Veel organisaties bouwen een bibliotheek van robots en robot 

onderdelen. Zo hergebruik je componenten die je al hebt en win je tijd. 

• Focus op de klant: Medewerkers krijgen door RPA tijd en ruimte voor die taken die echte 

waarde opleveren. Begrijpen van de behoefte en emotie van de klant. Ruimte hebben om 

daar flexibel op in te spelen. 
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Kanttekeningen en andere opmerkingen 

Mede o.b.v. de ervaringen bij DJI: 

• RPA is breder in te zetten dan alleen in de financiële kolom; 

• Het heeft een enorme impact op functies (functies verdwijnen niet, maar vooral activiteiten); 

• Benut bestaande capaciteit i.p.v. op zoek te gaan naar capaciteit die er niet is; 

• Aanpak opleidingen, inclusief training on the job; 

• Business moet kennis hebben van IT; 

• Stakeholders betrekken, beleid en kaderstellende onderdelen en controlerende organisaties;  

• Pipeline & Delivery management; 

• Maak gebruik van het volume binnen het Rijk; 

• Benut elkaars expertise, gun elkaar ruimte om te leren en leer met en van elkaar; 

• Positionering CoE en inrichting functioneelbeheer. 

 

AI 

 

Wat is het? 

Artificial intelligence (vaak afgekort als AI) had aanvankelijk tot doel om computers taken te laten 

verrichten die mensen van nature goed kunnen. Daarbij kun je denken aan taken als praten, je 

voortbewegen in een ruimte, objecten herkennen op een foto, geluiden herkennen en zelfs creatieve 

taken zoals het schrijven van een gedicht. AI kun je beschouwen als een systeem dat op basis van 

voorbeelden kan leren nieuwe situaties te beoordelen. Dergelijke systemen functioneren dankzij 

algoritmes, die met behulp van machine learning technieken (deep learning) zijn getraind. 

Hoe ziet toepassing eruit en welke voordelen levert dat op? 

Algemene voorbeelden zijn: 

een lift die leert op welke verdieping hij het best kan wachten om de “passagiers” zo snel mogelijk 

naar boven of naar beneden te transporteren; 

de app op uw telefoon die automatisch foto’s opslaat in het mapje “huisdieren”, ongeacht of er nu 

een hond, kat of kanariepiet op staat; 

een robot die in staat is om de vragen van klanten te beantwoorden, zelfstandig of als slimme 

assistent van de helpdesk medewerker. 

Kanttekeningen en andere opmerkingen 

Bij de eerste ervaringen met AI zijn ook een aantal risico’s naar boven gekomen. Daarbij kan gedacht 

worden aan onbedoeld discriminerende algoritmes of het verliezen van de menselijke maat in de 

uitvoering. Binnen de overheid en politiek is er veel aandacht voor deze (onbedoelde) effecten. 
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SaaS 

 

Wat is het? 

De term SAAS heeft vooral betrekking op de infrastructuur waarop de applicaties draaien. In plaats 

van dat deze geïnstalleerd moeten worden in de systeemomgeving van de overheidsdienst zijn de 

applicaties online beschikbaar. Gebruikers kunnen vanaf willekeurig welke plek inloggen en hebben 

dan de beschikking over deze functionaliteit.  

Hoe ziet toepassing eruit en welke voordelen levert dat op? 

Contractueel worden licentiesafspraken gemaakt met de leverancier van een SAAS-oplossing. 

Hierdoor kan er snel over applicaties beschikt worden zonder dat dit via de ICT-afdeling geïnstalleerd 

moet worden. 

Kanttekeningen en andere opmerkingen 

SAAS betekent dat de informatie en functionaliteit volledig bij een externe partij draait. Vanuit 

diverse wetgeving moet nadrukkelijk naar de toepasbaarheid van deze oplossing gekeken worden 

(IB, AVG). 

 

Data lake 

 

Wat is het? 

Een data lake is een grote verzameling data die in oorspronkelijke staat wordt opgeslagen totdat 

deze nodig is. Er vinden in een data lake dus geen bewerkingen op de informatie plaats. 

Hoe ziet toepassing eruit en welke voordelen levert dat op? 

Een data lake kan een bron zijn voor de data scientist om te leren welke informatie beschikbaar is en 

hoe deze opgewerkt kunnen worden naar data-toepassingen. Iedere gebruiker van het data lake 

maakt naar eigen inzicht gebruik van de beschikbare gegevens. Een data lake kan dus een 

(natuurlijke) bron zijn voor de groei van datagedreven werken.Kanttekeningen en andere 

opmerkingen 

De definitie van een data lake is in beweging. In dit nieuwe vakgebied zullen vaak nieuwe 

toepassingen ontstaan die elk weer eigen mogelijkheden met zich meebrengen.  

 

Predictive analytics 

 

Wat is het? 

Onder predictive analytics vallen een verscheidenheid aan statistische technieken, van datamining, 

voorspellende modellen en machine learning die huidige en historische feiten analyseren om 

voorspellingen te doen over toekomstige of anderszins onbekende gebeurtenissen. 

Hoe ziet toepassing eruit en welke voordelen levert dat op? 
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Verschillende leveranciers zoals SAS bieden inmiddels al allerlei forecasting modellen en 

mogelijkheden tot scenarioplanning aan. Met de toenemende beschikbaarheid van data zal ook de 

toepassing van deze functionaliteit gaan toenemen. 

Kanttekeningen en andere opmerkingen 

Een kritische succesfactor is de kwaliteit van de gebruikte data. Ontwikkelde modellen zullen daarom 

eerst ook een tijd aan de praktijk getoetst moeten worden.  

 

Blockchain 

 

Wat is het? 

Blockchain is een digitale technologie om data op een vertrouwde manier vast te leggen, zonder 

tussenkomst van een derde partij, zoals een bank of notaris. Een blockchain bestaat uit transacties of 

databestanden waarvan er telkens een aantal gebundeld worden in elektronisch verpakte en 

versleutelde 'blokken'. Die verschillende blokken worden aaneengeregen tot een ketting, een 'chain'. 

Die chain met blokken ligt vast op elke computer die meedoet aan het blockchain-netwerk. Elke 

computer heeft er een identieke kopie van. Omdat een partij alleen een transactie via een blockchain 

kan doen als de data van de transactie identiek is bij alle aangesloten computers, kan de inhoud van 

de blokken niet veranderend worden. Daarin ligt de veiligheid van de blockchain. Gebruikers kunnen 

eenmaal opgeslagen data niet meer wijzigen. 

Hoe ziet toepassing eruit en welke voordelen levert dat op? 

Een blockchain werkt het beste als er meerdere partijen betrokken zijn bij transacties. Binnen de 

overheid kan het de onderlinge facturering vervangen. Toepassingen in het primair proces zijn 

mogelijk bij vergunningverlening of het verstrekken van subsidies als aan bepaalde voorwaarden 

wordt voldaan.  

Kanttekeningen en andere opmerkingen 

De technologie staat nog in de kinderschoenen. In de Dutch Blockchain Coalition (DBC) werken 

overheid, universiteiten en hogescholen samen met bedrijfsleven. De coalitie heeft als doel om een 

omgeving in Nederland te creëren waarin gebruikers op een veilige en betrouwbare manier met 

blockchain kunnen werken. 

 

Internet of things 

 

Wat is het? 

Bij Internet of Things moet gedacht worden aan de toepassingen die inmiddels ook als ‘slimme 

apparaten’ hun toetreding doen in het huishouden. Objecten krijgen de mogelijkheid om zelf te 

communiceren met andere objecten, systemen of personen. Een concrete toepassing waar RVO 

momenteel mee bezig is, is de fosfaatmeting bij mesttransporten. Deze is relevant voor de 

Nederlandse samenleving in de bestrijding van de stikstofcrisis. Met een sensor wordt bij een 

transport het fosfaatgehalte gemeten en de verplaatsing van de betrokken mest geregistreerd. 

Hierdoor kan de handhaving beter plaatsvinden en krijgt de sector en Nederlandse overheid 

gezamenlijk meer grip op het omgaan met het fosfaatgehalte in het Nederlandse milieu. 
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Hoe ziet toepassing eruit en welke voordelen levert dat op? 

Met een sensor vindt realtime verwerking van de vervoersbewegingen en fosfaatgehaltes plaats 

waardoor RVO en NVWA hun handhaving beter kunnen inrichten. 

Kanttekeningen en andere opmerkingen 

Rondom deze toepassingen leven nog allerlei vraagstukken zoals, van wie is de informatie die 

doorgestuurd wordt, hoe registreer je de sensor die de informatie doorgeeft, wie is aansprakelijk als 

een apparaat informatie doorstuurt, etc. Naast de technische vraagstukken leven er rond deze 

techniek dus ook nog allerlei juridische vraagstukken. 


