
De toekomst van Finance

Hoe innovatie en verandering te vertalen naar kansen en prioriteiten 

voor de Finance-functie



¹ Bron: KPMG International, CEO Outlook: COVID-19 Special Edition https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/xx/pdf/2020/09/kpmg-2020-ceo-

outlook.pdf

² KPMG LLP, 2019 U.S. CEO Outlook: Agile or irrelevant: Redefining resilience: https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/us/pdf/2019/06/2019-ceo-

outlook.pdf

innovatie maken het nu belangrijker dan ooit 

dat organisaties – en in een brede zin de 

maatschappij – in staat zijn om in te spelen 

op veranderingen. Deze ontwikkelingen 

zorgen ervoor dat organisaties hun 

bedrijfsmodellen herzien. Huidige business-

as-usual modellen kunnen niet langer de 

snelheid en mate van verandering bijhouden. 

“Daar waar weerstand een van de grootste 

barrières vormt voor een succesvolle 

businesstransformatie, hebben de laatste 

virtuele maanden ervoor gezorgd dat deze 

weerstand voor het overgrote deel, al dan 

niet volledig, is weggenomen als het gaat 

om digitalisering”, aldus Steve Hasker, 

President en CEO Thomson Reuters¹. 

“Organisaties versnellen de digitalisering van 

de Finance-functie met als voornaamste doel 

een efficiëntere organisatie te creëren die 

een proactieve rol weet te vervullen en 

bijdraagt aan waardecreatie” aldus Jark 

Otten.

Diverse ontwikkelingen leiden tot 

herevaluatie van de CFO-agenda, waarbij 

prioriteiten zijn gericht op het vergroten van 

veerkracht, het waarborgen van continuïteit 

en strategische vernieuwing.

Veranderende eisen aan de Finance-

functie

De realiteit is dat de Finance-functie niet 

voorbereid is om in te spelen op bredere en 

veranderende eisen. De Finance-organisatie 

kenmerkt zich als conservatief, detailgericht, 

en dienstverlenend. De beoogde transitie 

naar een vooruitkijkend model waarbij het 

ondersteunen van strategische vraagstukken 

centraal staat, vraagt om innovatieve denkers 

en een andere skillset. Vanuit nature maar 

ook vanuit de veelal gevestigde structuur 

binnen de Finance-organisatie ontbreekt het 

doorgaans aan competenties en 

vaardigheden om een succesvolle transitie te 

realiseren.

Meer dan ooit moet de Finance-organisatie 

inspelen op de eisen en verwachtingen van 

interne klanten, management, internal auditors, 

accountants, toezichthouders en leveranciers. 

Van de Finance-functie wordt verwacht dat zij 

waarde toevoegen door het vervullen van de 

businesspartneringrol in plaats van een 

ondersteunende rol die gericht is op het 

verwerken van transacties en verslaggeving 

van retrospectieve resultaten. Dit vraagt om 

een ontwikkeling van de kenmerkende 

‘bonenteller’ naar ‘business navigator’, een 

term die steeds vaker gebruikt wordt voor 

Finance-businesspartners. 

De Finance-organisatie dient het gesprek aan 

te gaan op boardniveau en met de business 

om een beter beeld te krijgen bij de 

veranderende wensen en behoeften van hun 

klanten. Alleen dan kan de Finance-organisatie 

inspelen op de interne en externe behoeften.

De CFO-agenda: navigeren in tijden van
Hoe innovatie en verandering te vertalen naar kansen en prioriteiten voor de Finance-functie

76%
van de CEO's bevestigt dat groei 

afhankelijk is van de mate waarin een 

organisatie de huidige businessnorm 

weet te verleggen².
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Hoe moeten CFO’s reageren?

De snel veranderende omgeving van 

organisaties legt meer nadruk op de rol van 

Finance als het gaat om het monitoren en 

beheersen van risico’s. 

Toonaangevende CFO’s en Finance 

leadership weten disruptie te vertalen naar 

mogelijkheden om – naast het verbeteren 

van dienstverlening en producten ten 

behoeve van een brede groep stakeholders 

– concurrentievoordelen en groei te 

realiseren. Ervaring leert dat CFO’s 

specifieke voordelen behalen door te 

focussen op de volgende 

aandachtsgebieden:

Strategie en waardecreatie

CFO’s dienen grip te houden op de financiële 

prestaties, maar daarnaast wordt van hen 

verwacht dat zij bredere ontwikkelingen op 

macro-economisch niveau, sectorniveau en 

ontwikkelingen op klantniveau weten te 

vertalen naar kansen en bedreigingen. Dit 

vergt creatieve, strategische inzichten als het 

gaat om investeringsvraagstukken die 

functieoverstijgende innovatie ondersteunen.

CFO’s en Finance leadership zouden een

voorbeeld kunnen nemen aan het 

gedachtegoed van durfkapitalisten. Zij hebben 

begrip van en een gevoel voor trends die 

voorafgaan aan disrupties in de markt waarin 

zij opereren. Zij weten innovatieve 

investeringen te beheren als een portfolio, 

door gebruik te maken van meetindicatoren 

die aansluiten bij de governance en 

informatiebehoefte van de organisatie. 

Extreme automatisering

Een moderne en efficiënte Finance-

organisatie maakt maximaal gebruik van 

technologie en specifiek automatisering om 

haar dienstverleningsmodel te 

optimaliseren. Toonaangevende organisaties 

weten voordelen te behalen uit ‘cloud 

resource planning’ (ERP) en ‘robotic process 

automation’ (RPA). Deze bestaan uit het 

reduceren van kosten evenals het mitigeren 

van risico’s door een verbetering van de 

interne beheersing. Hierbij valt te denken 

aan het automatiseren van controles waarbij 

een audit trail ontstaat en zo processtappen 

maar ook goedkeuringen vastgelegd worden 

en zichtbaar te herleiden zijn. Tegelijkertijd 

draagt automatisering bij aan employee 

experience. In plaats van het zelf uitvoeren 

van repetitieve, routinematige activiteiten 

hoeven deze activiteiten enkel te worden 

overzien en kan de Finance-organisatie zich 

meer richten op data-analyse en 

interpretatie. Hiermee biedt automatisering 

naast shared services een oplossing als het 

gaat om kostenbesparingen en het 

verhogen van de kwaliteit van de 

dienstverlening. 

Waar RPA ingezet wordt voor taakgerichte 

automatisering en gebruikmaakt van 

gestructureerde data, maakt 

geautomatiseerde machine learning ook 

gebruik van ongestructureerde data. Op 

deze manier kunnen patronen worden 

geïdentificeerd en komen datagedreven 

voorspellingen tot stand. In combinatie 

dragen RPA en machine learning bij aan 

datagedreven voorspellingen. Vooralsnog 

zijn het de toonaangevende organisaties die 

hiermee successen weten te realiseren. Zo 

blijkt uit ons marktonderzoek dat 38% van 

de Finance leadership mogelijkheden op 

het gebied van machine learning en artificial 

intelligence aan het ontdekken is². 

Inzichten en analyse

Naarmate het verslaggevingsproces wordt 

geautomatiseerd, kan de aandacht binnen de 

Finance-functie verschuiven naar het 

vervullen van een businesspartnerrol. Door 

gebruik te maken van technologie en (big) 

data kan er vooruitgekeken worden in plaats 

van retrospectieve resultaten te analyseren.

De CFO heeft de unieke positie binnen 

een organisatie om strategie, Finance en 

analyse te integreren. Daarmee moet 

Finance leadership deze positie kapitaliseren 

en data-analyse op een dusdanige manier 

inzetten, dat hierdoor een balans ontstaat 

tussen de behoefte van de organisatie (het 

verhogen van de toegevoegde waarde) en 

mogelijkheden (benodigde investeringen).

De weg van visie naar 
realiteit
De huidige generatie CFO's en 

Finance leadership kan leren van 

marktleiders die vooroplopen in de 

transitie naar een 

toekomstbestendige Finance-functie. 

KPMG faciliteert CFO-inspiratie-

sessies om een visie en strategie te 

bepalen voor de Finance-functie. Met 

toonaangevende voorbeelden uit de 

markt wordt ingegaan op het 

stroomlijnen van het Finance 

operating model, met een blik op 

technologie, data-analyse en 

rapportages, het 

dienstverleningsmodel, processen en 

competenties van de Finance-

organisatie. 

Door gebruik te maken van leading 

practices kunnen kansen en 

prioriteiten in kaart worden gebracht. 

Vervolgens zorgen aanbevelingen 

voor een op maat gemaakte 

routekaart met concrete acties,  

gericht op het realiseren van een 

toekomstbestendige Finance-functie.

2

van Finance leadership vindt dat de nr. 1 

prioriteit moet zijn het investeren in data 

& analyse voor verbeterde inzichten³ .

63%

³ Bron: Future of Finance marktonderzoek, april 2020, KPMG Nederland
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⁴ Bron: Future of Finance marktonderzoek, april 2020, KPMG Nederland

“Finance businesspartnering bestaat uit 

het samenbrengen van financiële, 

commerciële en operationele data om te 

komen tot nieuwe inzichten en scenario’s”, 

aldus Jark Otten. Op deze manier worden 

kansen in kaart gebracht om beslissingen te 

ondersteunen en over te gaan tot concrete 

acties. Naarmate traditionele, retrospectieve 

analyses verder worden geautomatiseerd 

vindt er een shift plaats van beschrijvende 

en diagnosticerende analyses (wat is er 

gebeurd en waarom) naar voorspellende en 

voorschrijvende analyses (wat zal er 

gebeuren en welke acties moeten wij 

nemen). 

De mogelijkheid om grote(re) datasets te 

analyseren en analytische tooling dragen bij 

aan het identificeren en nemen van 

investeringsbeslissingen. Uit ons 

marktonderzoek blijkt echter dat 61% van 

Finance leadership de beschikbaarheid, 

betrouwbaarheid en kwaliteit van data als 

voornaamste uitdaging ervaart om 

volwassenheid in data & analyse te 

verhogen². Zodoende zijn veel organisaties 

gericht op het stroomlijnen van de I-

infrastructuur, om vervolgens het terrein van 

innovatieve technologieën verder te 

ontdekken en geavanceerde data-analyse 

mogelijk te maken.

Uit gesprekken met Nederlandse CFO’s en 

Finance leadership valt op dat er 

verschillende ideeën zijn over het inrichten 

van de Finance-organisatie en het aantrekken 

van talent. De traditionele Finance-profielen 

zullen op korte termijn niet verdwijnen, 

gegeven hun bestaansrecht als het gaat om 

financiële verslaggeving en daaraan verwante 

interne en externe verplichtingen. Daarnaast 

geldt dat IT- of data-analistprofielen worden 

aangetrokken als onderdeel van de Finance-

organisatie, teneinde de samenwerking te 

verbeteren op het snijvlak van Finance, data 

en IT. Vooralsnog ligt de voornaamste focus 

op het ontwikkelen van 

leiderschapsvaardigheden, om zo anderen 

(non-financials incluis) te kunnen overtuigen 

en te zorgen voor ‘a seat at the table’ bij het 

ondersteunen van strategische beslissingen.

Dienstverleningsmodel

Extreme automatisering heeft een enorme 

impact op de grootte, structuur en het 

dienstverleningsmodel van de Finance-

organisatie. Hierbij dient een onderscheid te 

worden gemaakt tussen menselijke expertise 

en automatisering. Hiermee verandert de 

‘wat’ van activiteiten en werkzaamheden, 

maar ook ‘waar’ deze worden uitgevoerd.  

De afgelopen periode zorgde voor de ultieme 

test voor Finance-organisaties, aangezien de 

maandafsluiting en rapportage aan 

management vrijwel volledig op afstand 

moesten plaatsvinden. Het herzien van deze 

processen en het beheersen van risico’s 

zorgde tevens voor nieuwe inzichten omtrent 

dienstverlening. Opnieuw ontstaat de druk op 

het efficiënt organiseren, het verder 

moderniseren en het verbreden van de skill-

set van de Finance-organisatie. Dit vraagt om 

passende structuren waarbij activiteiten 

geclusterd worden op strategisch, 

businesspartnering, oplossingsgericht en 

operationeel gebied binnen de Finance-

functie. Vervolgens kan de vraag worden 

beantwoord waar deze activiteiten worden 

uitgevoerd, namelijk door kanalen zoals: het 

hoofdkantoor, lokaal, shared services, een 

Center of Excellence of door middel van 

uitbesteding. 

61%
van Finance leadership ziet het 

investeren in talent en skills als een van 

de top 3- strategische initiatieven voor 

de aankomende vijf jaar⁴.
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Organisatie en talent

Digitale transformatie zorgt ervoor dat 

Finance kan optreden als de 

businesspartner die analytische en 

strategische competenties combineert met 

traditionele vaardigheden en kennis van 

accounting. De benodigde skillset binnen de 

Finance-organisatie is in een rap tempo aan 

het veranderen. Dit leidt tot een van de 

grootste CFO-uitdagingen. Hoe kunnen zij 

talent met de juiste skillset, op de juiste 

manier, op het juiste moment inzetten? 

Door rollen, carrièrepaden en 

organisatiestructuren te herdefiniëren kan 

bepaald worden in welke mate het DNA van 

de huidige organisatie aansluit bij de 

behoefte. Om vervolgens een passende 

aanpak te bepalen om talent aan te trekken, 

te behouden en te ontwikkelen. De Finance-

organisatie van de toekomst behoeft 

strategische denkers, financiële kennis en 

kunde (denk aan hardcore processen en 

verslaggeving) evenals competenties om te 

acteren op het niveau van een 

businesspartner – door te verbinden en 

effectief stakeholder-management toe te 

passen in doorgaans functioneel ingerichte 

organisaties. 

Finance business-

partnering bestaat 

uit het 

samenbrengen van 

financiële, 

commerciële en 

operationele data 

om te komen tot 

nieuwe inzichten en 

scenario’s



*Indicatie op basis van wereldwijde KPMG-ervaringen.

Wat staat de CFO en Finance 

leadership te doen?

Om de verandering binnen de Finance-functie 

succesvol te realiseren, zullen CFO’s 

stappen moeten nemen. Het gaat hier 

niet alleen om het verhogen van de 

toegevoegde waarde als strategische 

sparringpartner, maar ook om het omgaan 

met de ‘war on talent’ en de benodigde 

risicobeheersing – als voornaamste 

uitdagingen in ongekende tijden. De 

sleutel tot succes is het creëren van een 

blauwdruk van de toekomstbestendige 

Finance-functie en uitdagingen hierbij te 

vertalen naar kansen. 

Met kwalitatief goede dienstverlening 

en de interne klant als uitgangspunt, dient 

in kaart te worden gebracht: (1) wat de 

behoeften en bijbehorende competenties 

zijn; en (2) hoe processen gemanaged 

dienen te worden. Door het toepassen van 

een end-to-end perspectief ligt de focus op 

het verhogen van businessuitkomsten en 

de wijze waarop processen hieraan 

bijdragen. 

Risico’s en beheersing

De verwachting is dat 60% tot 70%* van 

handmatige controles vandaag de dag 

geautomatiseerd zal worden in de 

volgende vijf tot tien jaar. Automatisering 

zorgt voor een betere beheersing van 

risico’s en daarmee kunnen interne en 

externe compliancekosten worden 

gereduceerd. 

Ondanks de potentiële voordelen, 

zorgen vernieuwende technologieën ook 

voor de nodige uitdagingen. Het integreren 

van processen, systemen en data blijkt 

een van de grootste uitdagingen waarbij in 

dit datatijdperk aandacht benodigd is voor 

het beschermen van data en dataprivacy. 

Dit vraagt om proactief risicomanagement 

en constante monitoring.  

De sleutel tot succes 

is het creëren van 

een blauwdruk 

waarbij de Finance-

organisatie 

uitdagingen weet te 

vertalen naar kansen
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Een routekaart voor een 
toekomstbestendige 
Finance-functie

Optimaliseer  

het digitale

dienstverlenings-

model 

door maximaal in 

te zetten op automatisering en 

geavanceerde tooling, die 

zorgen voor datagedreven 

beslissingen

Zet in op de 

rol van 

Finance als 

businesspartner

en zorg ervoor dat de 

proactiviteit organisatiebreed 

wordt herkend om 

beslissingen te ondersteunen 

en organisatiebrede prestaties 

te verbeteren

Denk als een 

durfkapitalist

en verhoog

winkansen door 

riskante, gedurfde 

investeringen te balanceren 

met investeringen die zorgen 

voor continuïteit

Creëer een

passende

talent-

management-

strategie en focus op 

vaardigheden en competenties 

die ervoor zorgen dat Finance 

kan anticiperen op 

ontwikkelingen in het tech-

landschap

€
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Contactpersonen

De Finance and Business Services  

praktijk van KPMG ondersteunt CFO's in  

hun toenemende takenpakket en  

verantwoordelijkheden. Samen met onze  

People & Change praktijk, die klanten  

helpt bij het identificeren en het 

aanpakken van HR- en organisatorische 

elementen om werken in het digitale 

tijdperk in goede banen te leiden, kunnen 

wij uw organisatie helpen zich voor te 

bereiden op de toekomst van Finance,  

Procurement, HR enIT.

Onze aanpak, methodieken en tools  

hebben zich door de jaren heen in diverse  

sectoren bewezen en zijn consistent van  

aantoonbare strategische waarde  

gebleken voor de Finance-functie. Het  

wereldwijde netwerk van KPMG helpt  

klanten om hun Finance-organisatie af te  

stemmen op de strategieën en behoeften  

van hun organisatie om zo ook op lange 

termijn toegevoegde waarde te realiseren 

en te behouden.

© 2021 KPMG Advisory N.V., een naamloze 
vennootschap en lid van het KPMG-netwerk 
van  zelfstandige ondernemingen die 
verbonden zijn aan KPMG International 
Limited, een Engelse entiteit.
Alle rechten voorbehouden.
Wij zijn in 154 landen actief enwereldwijd  

zijn er bij onze member firms 200.000  

professionalswerkzaam. 

Hoekan
KPMG

helpen?

OverKPMG

Tamara Lucas

Senior Consultant Integrated
Finance Transformation

T: +31 20 656 2920

M: +31 6 13 35 44 29

E: lucas.tamara@kpmg.nl


