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Programma dag 1:

• Inleiding Financieel Management in Organisaties
• Geschiedenis van het vak Financieel Management
• Wat goeroe’s zeggen over Financieel Management
• Planning & Control in de praktijk
• Beyond MARAP (controlling meer dan maandrapportage)
• Kostenbeheersing via Zero-based- en Activity based 

management
• Waardebeheersing via value based management
• De Business Balanced Scorecard
• Capital Budgeting
• Samenvatting en afsluiting
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Financieel Management in organisaties:

Payrolling



Vijf dimensies van Waardecreatie

4

1ste dimensie: cashflow (objectief/gevolg)
2de dimensie: winst of verlies (subjectief/gevolg)
3de dimensie: waardepropositie (subjectief/oorzaak)
4de dimensie: innovatiekracht
5de dimensie: bron (why van een organisatie)





Activiteiten binnen de financiële functie:
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Efficiency versus Effectiviteit:
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Dice en Slice

Jaar Kwartaal Maand
Drill Down / Up

Change display
… cijfers en grafieken

Drill Through
… terug naar de bron

Navigeren door uw informatie voor betere beslissingen!!

… wisselen van inzicht

…inzoomen en terug





Geschiedenis:

• Tot aan 1494 vooral geldstromen management (het 
oude kasstelsel) Bankiers danken hun naam aan 
deze tijd.

• 1494 Luca Bartolomeo Pacioli (het 
dubbelboekhouden).

• Tijdens en na de industriële revolutie ontstaan 
modellen om rendement te verfijnen; oa Dupont 
charts (1914 F.Donaldson Brown). 

• Tot de jaren 70 voornamelijk Cost Accounting
• Van Zero-based naar Activity based Costing
• Grote doorbraak: 1992 Business Balanced Scorecard
• Op weg naar Value based Management
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Dubbel boekhouden:



Van kasstelsel naar waardemanagement:

• Kasstelsel: ontvangsten en uitgaven 
(eerste dimensie van het boekhouden)

• Stelsel van baten en lasten: dubbel 
boekhouden, tweedimensionaal en 
daardoor veertien mogelijkheden!

• Fair Value (IFRS) De derde dimensie 
(theoretisch 140 mogelijke boekingen) 
hoezo transparantie leidt tot 
vermindering creatief boekhouden? 



Dupont chart (F. Donaldson Brown)



Goeroe�s over Financieel Management:

• Tom Peters
• Larry E. Greiner
• Stephen Covey
• Deepak Chopra
• John Kotter
• Henry Mintzberg
• William Schiemann
• Robert Kaplan



Tom Peters over succesvol ondernemen

• Voorkeur voor actie (schieten anders ken je 
niet scoren)

• Klantintimiteit
• Autonomie en Ondernemerschap
• Productiviteit door middel van mensen
• Passie voor praktische waarden
• Schoenmaker blijf bij je leest
• Simpele organisatie, kleine staf
• Strakke hand en Loslaten



Greiner, Larry E.
over groei:



Stephen Covey: 8 eigenschappen van 
effectief leiderschap:

• Wees pro-actief
• Begin met het einde voor ogen
• Begin bij het begin
• Denk in termen van winnen-winnen
• Eerst begrijpen dan begrepen worden
• Werk synergetisch
• Houd de zaag scherp
• Vind je eigen stem en help anderen die van 

hen te vinden



Chopra: 7 componenten van leiderschap 

• Luisteren
• Empathisch Vermogen
• Bewustzijn
• Actie-geörienteerd zijn
• Verantwoordelijkheid geven
• Verantwoordelijkheid nemen
• Het juiste doen op het juiste moment



Kotter: Acht stappen om tot succesvolle 
verandering te komen

• Creëer Urgentie
• Vorm een leidende coalitie
• Ontwikkel Visie en Strategie
• Communiceer
• Neem Obstakels tot verandering weg
• Vier Korte termijn Successen
• Hou het tempo Hoog
• Maak veranderingen Permanent



Henry Mintzberg

• Goede leiders komen zelden van een MBA-school
• Leiderschap laat medewerkers van betekenis zijn
• Strategieën komen van onderop doordat mensen 

van dag tot dag operationele problemen oplossen 
en daarmee de effectieve richting ontdekken

• Betrokken Medewerkers verzetten zich tegen 
ondoordachte grootse plannen

• Effectieve leiders zitten niet in de top maar 
bewegen zich in het netwerk

• Leren managen is leren nadenken



William Schiemann: 7 grootste mythen van 
meten:

• Meet Harde resultaten en de Zachte 
doelen worden automatisch bereikt

• Meten is voor bonen-tellers
• Meten is vooral gericht op het verleden
• Meten creëert werkelijkheid
• Meten smoort creativiteit
• Meten is anti-mens
• Hoe meer je meet hoe beter



Robert Kaplan: wat je niet meet kun je niet 
managen

• Eerst strategie,
• dan kritieke succesfactoren
• dan pas kpi�s, verdeeld over vier 

perspectieven
• De balanced scorecard is nooit af
• Evalueer voortdurend of de kpi�s 

betrouwbare indicaties zijn van de weg naar 
succes

• De CEO moet probleemeigenaar zijn
• Hoe simpeler, hoe beter de strategie-kaart







Planning & Control in de praktijk



Doelen van Planning en Control

• Intelligentiedoel
• Machtigingsdoel
• Taakstellingsdoel
• Sturingsdoel



Valkuilen

• 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



Nadelen van traditioneel budgetteringsproces:

• Tijdverslindend en kostbaar
• Frequentie van planning is te laag
• Vastgepinde doelen gebaseerd op resultaten 

uit het verleden
• Machtspolitiek, verdeel en heers
• Budgetten versterken de hiërarchie en 

werken daardoor netwerkverstorend
• Budgetten gaan vaak teveel over kosten en 

te weinig over het creëren van waarde
•



Beyond MARAP:

• 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

•



Effectieve Planning en Control:

• 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 



Afdelingsbudget:

• Vaststellen van de output
• Vertaling naar activiteiten
• Monetiseren van de uitkomsten
• Uitonderhandelen van SLA
• Afspraken maken over de facturering
• Koppeling met balanced scorecard



Kostenbeheersing via Zero-based- en 
Activity based management

:

• 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



Waardebeheersing via value based management

• Intrinsieke waarde
• Rendementswaarde
• Waarde en de EVA-methode
• Waarde en disconteren van toekomstige 

cashflows
• Financiële en niet-financiële kpi�s die voor de 

organisatie waarde creëren 



Voor de balanced scorecard:

Autorijden met als enige informatie…...

het zicht van de achteruitkijkspiegel !



De Balanced Scorecard:

Vanuit visie en strategie stel je de

optimale key performance-

indicators samen



Stap 1: visie en strategie

Stap 2: kritieke succesfactoren

Stap 3: K.P.I.�s



K.P.I.�s binnen vier perspectieven:

* financieel

* klant

* interne processen

* innovatie
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Voorbeeld Balanced Scorecard:



Een voorbeeld Business-Balanced 
Scorecard:

• 1 Visie: De beste business van Curaçao
• 2 Kritieke succesfactoren:

• financiële slagkracht
• klanttevredenheid
• motivatie en flexibiliteit van personeel
• creatief en innovatief in business
• gefundeerd in de regio, netwerking
• kwalitatieve uitwisseling tussen klant, leverancier, 

wetenschap, concullega, overheid, stakeholders

• 3 Vaststellen van de kpi�s



Financieel perspectief: slagkracht vertaalt
zich in: 

-flexibiliteit in de kosten/baten 
en 
-financiële ruimte in de financiering. 



Flexibiliteit in kosten/baten: hoe snel
is een personeelslid in staat om op een
verandering in de marktvraag in te 
spelen. Kpi�s zijn declarabiliteit, soort
activiteiten, verschillende klanten, dit
alles gerelateerd aan de kosten/baten



Solvabiliteit moet antwoord geven op
de vraag of er voldoende eigen vermogen
en voorzieningen in liquide vorm zijn om
klappen in de exploitatie op te vangen.
Kengetal: vrij vermogen versus totale 
kosten-niveau moet op ?% liggen. 
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Capital Budgeting

• 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



Belangrijkste ratio�s

• Return On Investment
• Netto Contante Waarde
• Interne Rentevoet
• Terugverdientijd



Normen:

• Return On Investment (boven de 25%)
• Netto Contante Waarde (positief bij 

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

levensduur)



Liever in-efficiënt effectief…….

….dan efficiënt in-effectief !



Bedankt voor uw aandacht!


