


STRATEGISCH EN 
BEDRIJFSKUNDIG HRM



+ Financieel Management, plaats in organisatie en relatie 
met HR

+ Financiële resultaten en HR-prestaties (de vijf dimensies 
van waardecreatie)

+De jaarrekening van de de deelnemers
+Analyse van de balans, resultatenrekening en 

kasstroomoverzicht
+ Belangrijkste ratio’s van de Organisaties
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+1ste dimensie: cash flow (objectief/gevolg)
+2de dimensie: winst of verlies (subjectief/gevolg)
+3de dimensie: waarde propositie (subjectief/oorzaak)
+4de dimensie: innovatiekracht
+5de dimensie: bron (why van een organisatie)
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+ Perspectief van de aandeelhouder

+ Perspectief van de financier

+ Perspectief van de (hr)manager

+ Perspectief van het personeel

+ Perspectief van de maatschappij
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+ Rendement
+DUPONT (marge en omloopsnelheid)
+ CashFlow (CAIAS)
+ Bancair (ICR, DSR)
+ Solvabiliteit (Garantievermogen versus 

Dekking)
+Weerstandsvermogen (non-profit) 
+ Liquiditeit (asset conversion cycle)
+MVO (People, Profit, Planet)
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+ Relatie met Personeelskosten (HR 
thema�s?)

+ Relatie met Productiviteit (HR 
thema�s?)

+ Relatie met het Business Model 
+ Relatie met de Strategie (LAMP)
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+Analyseer de jaarrekening van uw bedrijf. 
+ Beoordeel de gezondheid van
+ de organisatie op een aantal punten:
+ Resultaten en Cashflow ten opzichte van 
+ het risicoprofiel
+ Gezondheid van de Financiering (solvabiliteit
+ en liquiditeit)
+ Flexibiliteit van de organisatie (kostenstructuur)



+ 1 HR Budgetten op Afdelingsniveau
+ 2 Doelen van Budgetteren, valkuilen, vaste en 

variabele budgetten, directe en indirecte budgetten
+ 3 Een profit organisatie (vooral over rendement, 

Dupont, risicoprofiel)
+ 4 Effectieve Planning en Control
+ 5 Activity Based en Zero Based Budgetting
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+ Intelligentiedoel
+Machtigingsdoel (autonomie)
+ Taakstellingsdoel(accountability)
+ Sturingsdoel (control)
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• + een plan is dom of op een te hoog niveau in de 
organisatie gemaakt (begrotingsdoel)

• + een plan regelt niet de AO/IC 
(machtigingsdoel) 

• + een plan bevat geen output-targets 
(taakstellingdoel)

• + het control-instrument werkt te traag
• + het koeievlaai-model mist link met strategie
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• +Rapportage is te statisch
• +Rapportage is te traag
• +Rapportage is te financieel
• +Rapportage is te weinig gericht op     waarde
• +Rapportage is te weinig communicatief
• +Rapportage is te weinig vraag-gestuurd
• +Rapportage is te veel eenrichtingverkeer
• +Rapportage is geen informatie
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• +Stimuleert denken vanuit waardecreatie
• +Kijkt minder naar P&L en meer naar kpi�s die de strategie 

realiseren
• +Maakt control mogelijk op ieder operationeel niveau
• +Is meer geïnteresseerd in  businessmodel dan in 

kalender
• +Gebruikt financiële en niet-financiële kpi�s die voor de 

organisatie waarde creëren 



• +Vaste en variabele budgetten (tijdsdimensie)
• +Directe en indirecte budgetten (informatiedimensie)
• +Non-value-added waste (het reageren van organisaties op 

Murphy�s Law en de        valkuil van Parkinson�s Law)
• +Functionele indeling (kostenplaatsen)
• +Categorische indeling (kostensoorten)
• +Activity based versus zero based management
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+ Vaststellen van de output
+ Vertaling naar activiteiten
+ Monetiseren van de uitkomsten
+ Uitonderhandelen van SLA
+ Afspraken maken over de facturering
+ Koppeling met balanced scorecard
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+ Vaststellen van de werkelijke investering
+ Vaststellen van de toekomstige cashflows
+ Bepalen van de resultaten in de komende jaren
+ Toepassen van gevoeligheidsanalyse
+ Berekening  van Most-expected- scenario
+ Toepassing van het veel-ogen-principe
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• +Return On Investment (boven de 25%)
• +Netto Contante Waarde (positief bij toepassing 

Wacc)
• +Interne Rentevoet (minimaal Wacc)
• +Terugverdientijd (1/3 economische levensduur)


