
De Controller
Haal meer uit uw functie met scherpziend financieel inzicht

U leert:
• Hoe u stakeholders effectief beïnvloedt en uw positie binnen uw organisatie versterkt
• Hoe u complete management rapportages ontwikkelt
• Met diepgaand financieel inzicht te fungeren als aanspreekpunt en adviseur
• Hoe u financiële processen effectief begeleidt en optimaliseert
• Hoe u informatiestromen creëert en onderhoudt met verschillende bedrijfsdisciplines



Programma dag 1 (2 april 2019)

• De functie van de (Assistent) Controller
• Controlling in Organisaties
• Structuren en Systemen volgens Greiner
• Van Financial Control naar Business Control
• Samenwerking binnen Organisaties
• Soorten Informatie binnen Organisaties
• Administratieve Organisatie en Control
• Soft Skills binnen Controlling
• De Botsing tussen Cultuur en Control

Op de eerste dag staat de functie van 
de controller en de
Assistent Controller centraal. De 
aandachtsgebieden en
concrete taken van de Assistent 
Controller worden behandeld.
Vervolgens wordt de plaats van de 
Assistent Controller in de
organisatie toegelicht. Centraal staat 
kennis van de systemen
en het functioneren hiervan. U leert 
hoe de Assistent Controller
onderdeel uitmaakt van de 
organisatie en hoe u uw positie kunt
versterken en effectief kunt 
beïnvloeden.Praktijkcase: Het benutten van soft skills voor effectieve

communicatie met alle lagen in uw organisatie



De functie van de (Assistent) Controller

Wat doet een assistent Controller? Lees de functieomschrijving.
De assistent controller assisteert de controller met een aantal werkzaamheden. Hij bereid 
een aantal dingen voor, zoals aangiften en maandreportages, zodat de controller zijn werk 
sneller kan doen en de voorbereiding die veel tijd kan kosten niet zelf hoeft te doen. De 
assistent controller is eigenlijk de rechterhand van de controller.

De assistent controller heeft nog een aantal andere taken, hij boekt kas en bankafschriften in 
evenals inkomende facturen. Daarom moet de assistent controller Excel goed kunnen 
bedienen.
Hij is ook het eerste aanspreekpunt voor cliënten van de controller. Hij moet ervoor zorgen 
dat de cliënten bij hen blijft en hij moet ervoor zorgen dat hij ook nieuwe cliënten werft. Hij 
is diegene die afspraken maakt voor de controller met cliënten, maar bij klachten kan hij 
eerst zelf proberen een oplossing te vinden aan de hand van een handleiding.

Volgens de Nationale Beroepengids: 

https://www.nationaleberoepengids.nl/Controller


Competenties, skills & vaardigheden assistent controller
• Klantgerichtheid
• Samenwerken
• Stressbestendigheid
• Netwerken
• Omgaan met details
• Luisteren
• Energie
• Een kennis van Exel en Word, aangezien er veel mee wordt gewerkt.

De functie van de (Assistent) Controller

Volgens de Nationale Beroepengids: 

Persoonstypen assistent Controller

• De assistent controller moet een ander tot steun kunnen zijn, namelijk de controller. Zijn 
primaire doel is het de controller makkelijker te maken door voor hem allerlei dingen voor te 
bereiden en gegevens in te voeren. Dit doet hij ook door cliënten van de controller eerst te 
spreken en eventueel klachten verwerkt, adviezen geeft en afspraken maakt. (Romanticus)

• Idealiter moet een assistent controller spontaan en charmant zijn, omdat hij constant met 
klanten in aanraking komt. Hij is verantwoordelijk voor het telefonisch contact met de klanten. 
Daarom moet hij spontaan en charmant overkomen, zodat klanten het gevoel krijgen dat ze 
aan het goede adres zitten en ook bij hen blijven. (Levensgenieter)

https://www.nationaleberoepengids.nl/Controller
https://www.nationaleberoepengids.nl/Persoonstype_Romanticus
https://www.nationaleberoepengids.nl/Persoonstype_Levensgenieter


De functie van de (Assistent) Controller



Waar gaat het om?



Structuren en Systemen:



Structuren en Systemen



Structuren en Systemen



Van Financial Control naar Business Control



Van Financial Control naar Business Control



Van Financial Control naar Business Control



Samenwerken binnen Organisaties



Samenwerken door Controllers



Soorten Informatie binnen Organisaties



Soorten Informatie binnen Organisaties



Soorten Informatie binnen Organisaties



Administratieve Organisatie en Control

The Committee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway 
Commission



Soft Skills voor Assistent Controllers



Soft Skills voor Assistent Controllers

1. Communicatieve vaardigheden
2. Onafhankelijk & kritisch denken
3. Aanpassingsvermogen/ flexibiliteit
4. Empathie
5. Samenwerken
6. Ethisch kompas
7. Onderhandelen en Overtuigingskracht
8. Creativiteit
9. Resultaatgerichtheid
10. Toewijding



De Botsing tussen Cultuur en Control



De Botsing tussen Cultuur en Control
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Cultuur



Afsluiting van de eerste dag.

• Wat heb je geleerd?
• Wat zijn nieuwe leerdoelen naar aanleiding van deze dag?
• Hoe ga je het geleerde implementeren?
• Wie heb je daarvoor nodig?



Programma dag 2 (9 april 2019)
• Ontwikkeling Management Rapportage
• Organisatiestrategie: de basis van interne informatievoorziening
• Het werken met ERP-systemen: van boekhouding naar ERP-systemen
• Debiteuren- en crediteurenbeheer, facturatie en kas-/bankmutaties
• Kostenstructuren en kostenbeheersing en kostprijzen
• Het beheersen van bedrijfsprocessen
• Financiële documenten voor managementinformatie
• Beslissingscalculaties
• Niet-financiële indicatoren: het benutten van soft controls
• Activity based management, activity-based costing
• Balanced Scorecard 

Op de tweede dag staan we 
uitgebreid bij de ontwikkeling van 
de Management Rapportage. We 
besteden aandacht aan de
organisatiestrategie die de basis 
vormt van de uitwerking van
Interne informatievoorzieningen. 
U wordt wegwijs gemaakt in de
werking van een Management 
Control Systeem. Na deze dag 
weet u hoe u optimaal kunt 
bijdragen bij het creëren en 
rapporteren van zinvolle 
informatie voor het management 
bij het maken van
beleidsbeslissingen.

Praktijkcase: Het toepassen van kosten- en 
beslissingscalculaties



Van Financial Control naar Business Control



Ontwikkeling Management Rapportage

• 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

Robert Kaplan: wat je niet meet kun je 
niet managen



ERP



Debiteuren/Crediteuren



Debiteuren en Cashflow



Cost Accounting



Cost Accounting



Cost Accounting



Cost Accounting



Cost Accounting



Activity Based en Zero Based Management



Cost Accounting



Beslissingscalculaties



Financiële Documenten voor Management-
Rapportage



Spelen met de tijd
• Kosten direct Uitgaven
• Kosten in de toekomst Uitgaven
• Kosten in het verleden Uitgaven
• Kosten nooit Uitgaven
• Uitgaven in de toekomst Kosten
• Uitgaven in het verleden Kosten
• Uitgaven nooit Kosten

• Opbrengsten direct Ontvangsten
• Opbrengsten in de toekomst Ontvangsten
• Opbrengsten in het verleden Ontvangsten
• Opbrengsten nooit Ontvangsten
• Ontvangsten in de toekomst Opbrengsten
• Ontvangsten in het verleden Opbrengsten
• Ontvangsten nooit Opbrengsten



Van grootboek naar proef- en saldibalans 



Onderhanden werk: heel listig…..



KPI’s die wel werken:



Canvas in Balanced Scorecard



Een aantal schrijvers

1) Jan Bommerez: over rupsen die niet kunnen vliegen en eikels en eiken: botsing 
tussen cultuur en control

2) Osterwalder: Canvas Business Model
3) How google works: over predictive analytics
4) Nassim Taleb: De Zwarte Zwaan, de impact van het hoogst onwaarschijnlijke
5) Pacioli (Luca Bartolomeo) uitvinder van het dubbel boekhouden
6) Kaplan: Balanced Scorecard: Putting Strategy into Daily Business
7) Greiner over crisis en evolutie bij groei
8) Tom Peters over succesvol ondernemen: Loslaten en Vasthouden (Autonomie en 

Accountability)
9) Simon Sinek: The Golden Circle over Why



Afsluiting van de tweede dag.

• Wat heb je geleerd?
• Wat zijn nieuwe leerdoelen naar aanleiding van deze dag?
• Hoe ga je het geleerde implementeren?
• Wie heb je daarvoor nodig?



Programma dag 3 (16 april 2019)
• Het opstellen en inzetten van kengetallen/KPI’s
• Inrichting boekhouding en controles
• Opstellen van begrotingen
• De rol van de accountant
• Ratio analyse: hoe ziet gezonde financiële bedrijfsvoering eruit?
• Bancair naar cijfers kijken
• Wat vindt de aandeelhouder van de cijfers
• Financiële planning
• Administratieve organisatie/ interne controle
• Wet- en regelgeving rondom jaarverslaglegging:
• Commerciële en fiscale jaarrekening
• Fiscale aspecten van het controllers vak

Op dag drie leert u meer over de 
financiële administratie en
externe verslaglegging die daarop 
is gebaseerd. De uitkomsten
van administratieve processen 
vormen een belangrijke
informatiebron voor de assistent 
controller. Kennis over de
inrichting ervan is daarom 
essentieel. Na deze dag weet u 
hoe u inzicht krijgt in de 
financiële positie van uw 
organisatie en hoe u
kunt bijdragen deze positie te 
behouden en verbeteren.

Praktijkcase: Hoe financieel gezond is uw organisatie en aan welke knoppen moet gedraaid worden om 
deze gezondheid te handhaven of te verbeteren?



KPI’s die wel werken:



Opbouw van KPI’s

•Zij worden SMART geformuleerd 
(Specifiek, Meetbaar, Attractief, 
Realistisch, Tijdgebonden);
•Ze zijn in eerste instantie niet financieel;
•Zij zijn continu meetbaar (direct, 
dagelijks);
•Ze zijn herkenbaar voor de 
medewerkers, maar worden vastgesteld 
door de directie;
•Acties worden ondernomen wanneer 
doelstellingen niet bereikt worden;
•Personen of teams dragen 
verantwoordelijkheid voor de resultaten.



Impact van KPI’s
•Een slechte score op een KPI veroorzaakt een cascade aan ‘ellende’ –

herplannen, rework, verspilling, klachten, boetes, imagoschade;

•Een KPI heeft altijd directe invloed op de winstgevendheid van de 

organisatie;

•Een KPI heeft daarnaast altijd directe invloed op ten minste één ander 

resultaatgebied bijvoorbeeld klanttevredenheid of medewerker 

tevredenheid;

•KPI’s zijn vooral gericht op verbetering van het totale (bestaande) proces 

om daarmee de resultaten te controleren en optimaliseren;

•het nastreven en meten van omzetgroei kan zeker nuttig zijn, maar is 

geen KPI; gezocht dient dan te worden naar de prestatiedrijvende krachten 

achter omzetgroei;

•Er zijn zowel organisatie KPI’s als KPI’s op afdeling- en teamniveau;

•De scores op de KPI’s zijn direct beïnvloedbaar door mensen die dagelijks 

werken in de processen.





Van grootboek naar proef- en saldibalans 



Debiteuren/Crediteuren



Begroting

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



Rol van de Accountant



Financiële Analyse 1.0:

• Aandeelhoudersperspectief
• Bankperspectief
• MVO



Financiële Analyse 1.0:

• Aandeelhoudersperspectief
• Bankperspectief
• MVO

First Way Out:
• Relatie met de ondernemer
• Rendement en Risico
• Remweg van de financiering
• Rentedekking
• Betalingscapaciteit
• Debt Service Ratio
• Cashflow en Liquiditeit

Second Way Out:
• Kreukelzone van de financiering
• Capaciteit om klappen op te vangen
• Solvabiliteit
• Garantievermogen
• Dekkingswaarde van activa
• Garantstelling
• Borgstelling
• BSK



Financiële Analyse 1.0:

• Aandeelhoudersperspectief

• Bankperspectief
• MVO

• Rendement: RTA=RTV= EBIT/TA x 100%
(afhankelijk van risicoprofiel >5%>10%>15%
• Rentedekking=ICR= EBIT/Rentelast >3
• Betalingscapaciteit=DSCR=EBITDA/(Rentelast+
• Aflossing)>2,5
• Leencapaciteit=DSR=Rentedragende Schulden/EBITDA <3
• Liquiditeit=CurrentRatio=Vlottende Activa/KVV>1,5
• Cashflow=CAIAS=Vrije Cashflow CAI>financiële verplichting AS
• Solvabiliteit=EV/TVx100%>30%
• Voor non-profit: Weerstandsvermogen: Eigen Vermogen 
(+Voorzieningen) als percentage van de Omzet (>15%)

Bancaire Normen



Financiële Analyse 1.0:

• Aandeelhoudersperspectief
• Bankperspectief
• MVO

Basel I-IV:
• Expected Loss en Unexpected Loss
• Unexpected Loss opvangen met vermogen en 

liquiditeit.
• Expected Loss moet worden doorgerekend in 

de tarieven!
• Probability of Default x
• Loss Given Default x
• Exposure



Financiële Analyse 1.0:

• Aandeelhoudersperspectief
• Bankperspectief
• MVO



Financiële Planning



Financiële Planning



Financiële Planning

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



Administratieve Organisatie/Interne Controle



Wet- en Regelgeving Jaarverslaglegging



Commerciële en Fiscale Jaarrekening



Fiscale Aspecten Controllers vak



Afsluiting van de derde dag.

• Wat heb je geleerd?
• Wat zijn nieuwe leerdoelen naar aanleiding van deze dag?
• Hoe ga je het geleerde implementeren?
• Wie heb je daarvoor nodig?



Programma dag 4 (14 mei 2019)

• Planning & control cyclus
• Optimaliseren planning en control cyclus
• Budgetten en budgettingsprocessen
• Hoe om te gaan met vaste en variabele componenten 

in de budgetten
• Hoe om te gaan met overhead
• Agile management en de flexibilisering van de kosten
• Forecasting: ondersteuning van de manager
• Opstellen en analyseren van kostenrapportages
• Liquiditeitsprognoses en cashmanagement
• Financiële planning

De toegenomen focus op efficiëntie, 
kostenbeheersing en sturing
op financieel beleid maakt dat planning 
en control essentieel is bij
het sturen op effectiviteit, doelen en 
resultaten. Op dag 4 besteden
we aandacht aan de verschillende 
documenten die een rol spelen
in de planning en control cyclus. 
Daarnaast wordt ingegaan op het
rapportageproces en de systemen die 
daarbij komen kijken. Na deze
dag weet u hoe u kunt bijdragen bij het 
creëren en verbeteren van
een optimale planning en control 
cyclus.

Praktijkcase: Planning en Control cyclus in uw eigen organisatie, hoe ontwikkelt u een helder en 
gestructureerd rapportageproces?





Programma dag 5 (21 mei 2019)
• Het verzamelen & analyseren van gegevens
• Het bewaken van de financiële performance
• Het zien van verbanden tussen cijfers
• Schattingen maken en steekproeven
• Het begrijpen van een statistische analyse
• Big data: relevantie
• Predictive analytics
• Het zien van effecten na het opmaken van berekeningen 

en begrotingen
• Het geven van een eigen visie op een analyse
• Het vertalen van plannen naar concrete acties
• Het optimaliseren van bedrijfsprocessen en initiëren van 

verbetervoorstellen
• Fungeren als aanspreekpunt en adviseur

Financiële afdelingen worden steeds meer 
verantwoordelijk voor IT en datadump, het 
analyseren van deze data is essentieel. De 
afsluitende dag van de opleiding staat in het 
teken van analyse en het uitdragen van advies. 
Daarbij wordt specifiek ingegaan
op het opstellen van analyses en het signaleren 
van trends en ontwikkelingen. Big data speelt 
tegenwoordig een grote rol voor controllers. U 
leert meer over het werken met big data en hoe 
u de controller hierin kunt ondersteunen. 
Tenslotte leert u hoe u optimaal kunt fungeren 
als aanspreekpunt en adviseur voor het 
management.

Praktijkcase: hoe ontwikkelt u een effectieve presentatie en hoe geeft u advies over uw organisatie?






