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Agile in de Finance Functie

In de huidige tijd waarin disruptieve 
innovaties, toenemende complexiteit en 
onzekere macro-economische 
omstandigheden een grote rol spelen bij 
de besluitvorming, streven bedrijven 
ernaar om zich steeds wendbaarder in te 
richten. Al geruime tijd speelt Agile een 
rol in de manier hoe bedrijven zich 
organiseren. In de laatste CIO Survey 
van KPMG, geeft 63% aan dat Agile 
onderdeel is van de strategische 
prioriteit. Sinds een paar jaar ziet KPMG 
deze omslag ook steeds vaker 
plaatsvinden in de van oudsher 
traditioneel georganiseerde Finance 
Functie. Binnen deze functie ziet KPMG 
bij Business Control en Financial Control 
de potentie van Agile in de hele manier 
van organiseren, besturen en werken. 
Waarbij het potentieel bij de 
administratieve afdelingen meer aan de 
transformatiezijde ligt. 

Het geheel Agile maken van de Finance 
Functie, lijkt van het middel het doel te 
maken. De verplichte externe 
verslaggeving, regeldruk en traditioneel 
blauw ingerichte organisaties worden 
weleens als tegenargumenten gezien om 
Agile binnen de Finance Functie te 
omarmen.

KPMG ziet echter binnen de Finance 
Functies van organisaties waarin de Agile 
way-of-working een steeds grotere rol gaat 
spelen, in toenemende mate een verhoging 
van de toegevoegde waarde op meerdere 
gebieden. Agile kan binnen de Finance 
Functies uiteraard op meerdere manieren 
worden toegepast, afhankelijk van de 
organisatiebehoeften:

 Volledig Agile inrichten. Hierin wordt
de Finance Functie volledig volgens het
Agile gedachtegoed ingericht.

 Adoptie van Agile in het klassieke
organisatiemodel. Om het Agile
gedachtegoed te omarmen binnen het
klassieke organisatiemodel, zou de Agile
filosofie kunnen worden ingezet voor
een kort-cyclische planning, versnelde
besluitvorming en verhoogde klant-/
marktfocus.

Toepasbaarheid binnen de diverse 
onderdelen van de Finance Functie
KPMG ziet een groeiende relevantie  binnen 
de diverse onderdelen van de Finance 
Functie. Het toepassen van de Agile 
methodiek zorgt voor verhoogde snelheid 
en flexibiliteit in de manier van werken of 
transformeren binnen de Finance Functie.

1. Business Control. Technologie en
innovatie spelen een belangrijkere rol
binnen diverse markten; de Business
Control Functie heeft hierbij bijvoorbeeld
een significant aandeel in de go-to-market
tijd van een nieuw product of nieuwe dienst.
In de besluitvorming, businesscase
rationale, voor de organisatiegereedheid om
het product te verwerken binnen het huidige
systeemlandschap, is het Agile inrichten van
de Finance Functie een belangrijk element
om besluitvormings- en handelingssnelheid
te vergroten; ook het juist inzetten van data
kan hierbij een rol spelen1.

2. Financial Control. Binnen de Financial
Control Functie ziet KPMG een steeds
groter wordend belang om de financiële en
operationele planning op Agile wijze in te
richten. Door het op geïntegreerde wijze
uitvoeren van de budgettering en
forecasting, waarbij organisatorische drivers
een rol spelen, ontstaat er meer inzicht voor
de organisatie. Een voorbeeld hiervan is
een rolling forecast, een verfijning van
traditionele forecastingmodellen waar de
inzichten van een jaar vaak ingehaald
worden door de disruptieve omgevingen
waarin bedrijven zich bevinden. Hierdoor
wordt het handelingsperspectief van de
bestuurder vergroot1.

3. Accounting/Administratie. Binnen deze
vaak traditioneel ingerichte functie, kan de
Agile manier van werken gebruikt worden bij
het versneld standaardiseren, optimaliseren
en automatiseren van de end-to-end
processen. Door transformeren op Agile
wijze worden de processen, naast efficiënter
en effectiever, ook meer schaalbaar.

De randvoorwaarden voor de 
implementatie van Agile
Ten grondslag aan een succesvolle Agile 
implementatie ligt de strategie en 
prioriteitsstelling op c-level. 

Daarnaast ziet KPMG nog een aantal 
andere randvoorwaarden:

 Pre-built oplossingen / beperkt
maatwerk. Oplossingen als KPMG
Powered Finance zijn ontworpen om
meer Agile Finance-organisaties te
creëren, zonder lange implementatie-
tijden. Deze voorgedefinieerde modellen
leggen de basis voor standaard,
geoptimaliseerde en geautomatiseerde
end-to-end processen en zorgen voor
flexibiliteit in aanpas- en groeivermogen.

 Technologische innovatie. Digitale
transformatie is niet langer een keuze.
CFO’s die digitale transformati-
initiatieven omarmen zijn beter in staat
een wendbare Finance Functie in te
richten met focus op waardecreatie.

 Datagedreven organisatie. Financiële
en operationele data moeten met elkaar
verbonden worden voor succesvolle
besluitvorming en scenarioplanning, om
managementinformatie snel te kunnen
vertalen naar besluiten en acties.

 Gelijkwaardigheid van Finance en
Business in de besluitvorming.
Het belang voor organisaties om
Finance en Business gelijkwaardig te
laten zijn in de besluitvorming, door de
verschuiving van transactionele
werkzaamheden naar waarde toevoegen
door leveren van inzicht en expertise,
wordt cruciaal om de potentiële
toegevoegde waarde te verzilveren.

 Behoefte naar andere vaardigheden.
Naast financiële kennis ontstaat er een
steeds groter wordende vraag naar
specifieke vaardigheden. Naast de
technische IT-vaardigheden worden
kritische probleemoplossers en
overtuigende strategische/innovatieve
denkers steeds belangrijker.

De rol van KPMG binnen de Finance 
Functie van de toekomst
KPMG heeft een duidelijke visie op de 
Finance Functie van de toekomst. Het Agile 
gedachtegoed levert daarbij een bijdrage 
binnen de verschillende onderdelen van uw 
Finance Functie.

Meer weten hoe Agile een rol kan spelen 
binnen uw Finance Functie? Neem 
contact op met onze KPMG-experts!
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1) Lees voor meer informatie over Agile planning en rolling forecasting het artikel ‘Agile planning: Weathering the storm’ van KPMG Finance & Business Services op www.KPMG.nl.
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