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Programma Workshop Finance t.b.v. 

• Plaats in de organisatie
• Vijf Dimensies van Waardecreatie
• Basisbegrippen in de eerste en tweede dimensie
• De toekomst van Financieel Management
• Predictive Analytics
• De belangrijkste KPI’s uit het Canvas
• Diverse toekomstrichtingen
• Samenvatting en afsluiting
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Financieel Management in de organisatie:

Payrolling



Vijf dimensies van Waardecreatie:

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



De Eerste en Tweede Dimensie:



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 naar Jaarrekening:



Onderhanden Werk: heel listig…………



Wanneer neem je het resultaat?

• Omzet opblazen (of andersom)
• Kosten naar voren of naar achteren
• Voorzieningen nemen of laten 

vrijvallen
• Spelen met Immateriële Activa
• Special Purpose Vehicles
• Consolideren of deconsolideren



BTW, nodeloos ingewikkeld….
Vanaf 1 januari 2019 gaat er nogal wat veranderen op btw-gebied. De belangrijkste zaken voor 
ondernemers op een rij.Verhoging lage tariefHet lage tarief van 6% stijgt naar 9%, waardoor 
met name levensmiddelen in prijs zullen stijgen. Ter voorkoming van te veel administratieve 

rompslomp is besloten om over prestaties die al in 2018 zijn gefactureerd en, indien het 
particulieren betreft, ook in 2018 zijn betaald, de btw-verhoging niet na te heffen.VouchersDe
regeling voor btw op vouchers, zoals cadeaubonnen, wordt ook gewijzigd. Vouchers waarvan bij 
uitgifte al bekend is welk land de btw mag heffen en tegen welk tarief, zijn belast bij uitgifte. 
Vouchers waarbij dit bij uitgifte niet vaststaat, zijn bedoeld voor meermalig gebruik. Deze zijn 

belast bij inwisseling voor een goed of dienst.SportdienstenDe diensten die sportorganisaties 
leveren aan leden, zijn momenteel al vrijgesteld van btw, maar vanaf 2019 geldt dit ook voor 
diensten aan niet-leden. De vrijstelling geldt niet voor organisaties die winst beogen.Kleine
ondernemersregelingDe kleine ondernemersregeling (KOR) gaat pas in 2020 veranderen, maar 
het is handig als u zich hierop in 2019 al voorbereidt. De nieuwe regeling betekent dat u geen 

btw in rekening hoeft te brengen als uw omzet onder de € 20.000 per jaar blijft. Op dit moment 
is nog het bedrag aan per saldo af te dragen btw beslissend.Als u geen btw in rekening brengt, 
kunt u ook geen btw verrekenen. De regeling is optioneel, dus u kunt zelf beslissen of het voor u 
voordelig is de regeling toe te passen. Zo ja, dan moet u dit uiterlijk op 20 november 2019 aan 
de Belastingdienst hebben doorgegeven.E-commerceVerricht u digitale diensten aan inwoners 

buiten Nederland maar in de EU, dan kunt u tot een omzet van € 10.000 Nederlandse btw in 
rekening brengen. Boven dit bedrag dient u de btw van het betreffende woonland in rekening te 
brengen. U kunt dit via een vereenvoudigd systeem, het zogeheten MOSS, via de Nederlandse 
fiscus aangeven.



Kalenderjaar of Afwijkend boekjaar?
Het bestaan van een afwijkende schoolkalender kan historisch 
verklaard worden. Toen in 1901 in Nederland de 
leerplicht werd ingevoerd was ons land nog voornamelijk een 
agrarisch land. Veel boerenkinderen, die eerder op het land 
werkten, moesten nu verplicht naar school. In de zomer 
hielden de ouders hun kinderen vaak thuis, omdat ze dan in het 
boerenbedrijf extra hard nodig waren. Dit is de zomervakantie 
geworden. Tegenwoordig hoeft bijna geen enkel kind meer op 
het land te werken, maar de lange schoolvakanties zijn, meer 
dan 100 jaar later, nog steeds in de zomer.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Leerplicht


Verplichtingenadministratie…….

Voordelen van de verplichtingenadministratie
Overzicht van de aangegane verplichtingen en rechten.
•Actueel overzicht van actuele verplichtingen en 
gefactureerde bedragen voor bestaande budgetten.
•Bewaking van budgetten
•Voorkomt betaling van onjuiste facturen (bv. spooknota’s)
•Voorkomt pieken in aansprakelijkheid
•Door de koppeling met contractmanagement wordt er 
altijd een relatie gelegd met alle soorten verplichtingen uit 
contracten.

https://www.mochadocs.nl/software/contractregie/contractmanagement?hsLang=nl-nl&__hstc=47081720.88f57a151291615ab4bb87d3975d7412.1554718552603.1554718552603.1554718552603.1&__hssc=47081720.1.1554718552603&__hsfp=472681226


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

Belangrijkste financiële ratio’s

• 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%



Van Financial Control naar Management Control
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Motivation

LEADERSHIP



De Toekomst van Controlling



Predictive en Prescriptive Analytics



“Predictive Analytics is een technologie die het 
toekomstige gedrag van mensen kan voorspellen op 
basis van ervaringen en data uit het verleden, met 
als doel om betere beslissingen te kunnen nemen.”
(citaat Eric Siegel)

Voorspellen wat mensen gaan doen, kopen, 
stemmen, hoe lang ze blijven werken, of ze gaan 
frauderen, etc. op basis van gegevens uit het 
(recente) verleden waaruit het gedrag van de 
mensen blijkt. 
Succesvolle voorbeelden: 
-Politie (misdaadvoorspelling)
-Obama (verkiezingen)
-Creditcardmaatschappijen (fraude-detectie)
-Reisorganisatie (besteedbaar bedrag)
-Netflix (kijkgedrag)



1) Produceer een dataset waar het 
model uit kan worden gebouwd 
(bijvoorbeeld postcode en 
koopgedrag per klant).

2) Splits de data in trainingsdata en 
testdata.

3) Voer trainingsdata in een 
Analysemodel om via algoritmes 
correlaties te vinden. 

4) Kijk via de Testdata of de 
voorspellingen uitkomen.

5) Causaliteit draait om oorzaak en 
gevolg. 
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Control gaat over Outcome……..



Greiner over Management Control……



De botsing tussen Cultuur en Control
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KPI’s die wel werken……



•+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

• +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 

Beleidsarm versus Beleidsrijk



Canvas in Balanced Scorecard:



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
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Voor verdere vragen:

http://www.wizfiz.nl/

