
Bent u echt klaar voor het succes  
van uw Finance transformatie?   

Wat ziet de CFO van een gemiddelde onderneming dagelijks? 

CFO’s hebben grote stappen gemaakt in de digitale revolutie. Toch kampen velen  
nog steeds met verschillende datasets, beperkte automatisering en teams met een 
gevarieerd niveau van technische vaardigheid. Daarbij werken zij vaak met een  
ERP-systeem dat steeds duurder wordt om te onderhouden, terwijl het niet oplevert  
wat de onderneming ervan verwacht had.

Waarom falen sommige Finance transformaties? Omdat ondernemingen 
niet kunnen zien hoe succes er echt uitziet. Dat zegt Frank Chow, 
Finance Operating Model – Global Architect bij KPMG.

Deze uitdagingen maken het verleidelijk te focussen op de 
digitale utopie – met verbeelding van de meest geavanceerde 
cloud technologie. Voor CFO’s stopt het hier niet altijd, zij 
denken al aan nieuwe digitale processen en bijscholing van 
hun teams.

Maar in mijn ervaring, beginnen de dromen over succes 
meestal met een aanname: dat technologie het antwoord is. 
Of op zijn minst dat technologie het vertrekpunt is om 
problemen op te lossen. En dit kan niet verder van de 
waarheid af zitten. 

Wat mist er in het plaatje?
Het is eenvoudig om het grote geheel van de financiële 
functie over het hoofd te zien, zeker wanneer u nadenkt  
over nieuwe technologie. Feitelijk – wanneer het 
transformatieproces begint – hebben veel ondernemingen 
geen helder plaatje van wat ze willen bereiken. In het 
bijzonder op het vlak van dienstverlening, governance en data. 

Maar technologie biedt alleen toegevoegde waarde als het u 
helpt bredere ondernemingsstrategieën te realiseren. En dat 
gebeurt alleen als u de inzet van technologie aan laat sluiten 
bij uw visie op succes op alle andere dimensies van uw 
financiële functie.

Zie direct succes in zes dimensies
Met een geavanceerd cloud platform zoals Microsoft 
Dynamics 365 heeft u direct toegang tot alles, van  
AI-chatbots tot gerobotiseerde procesautomatisering.  
En dat naast veel andere functies met de potentie om tijd en 
geld voor u te besparen. Maar deze functies leveren alleen de 
beloofde business intelligence als u uw financiële functie als 
geheel herstructureert.

Dat is waarom transformaties de financiële functie in zijn 
geheel moeten bestrijken, met technologie als cruciale enabler. 
Transformaties kunnen meer waarde opleveren door het 
technologieplatform voor te configureren – zowel om optimaal 
van zijn kracht gebruik te maken als om zichtbaar te maken hoe 
een bewezen financiële functie eruit zou moeten zien.

U heeft dus vanaf het begin een werkend model van een 
leading practice nodig. Een model dat u alles laat zien – hoe 
teams moeten samenwerken, welke KPI’s ze daarbij 
gebruiken en aan wie ze gaan rapporteren. Dit betekent 
succes zien in de zes dimensies van de financiële functie. 

De zes dimensies
—  Functionele processen 

—  Mensen  

—  Technologie 

—  Dienstverleningsmodel

—   Data en inzicht in performance

—   Governance

Een verandering op een van deze dimensies heeft direct invloed 
op iedere andere dimensie. Daarom bouwen we bij KPMG een 
Target Operating Model voor uw financiële functie. Wij baseren 
dit op uitgebreide ervaring, een diep begrip van de trends die 
naar verwachting de toekomst vormgeven en duizenden data 
points van ondernemingen zoals de uwe. Zo hebben wij een 
precies beeld van wat de ideale, toekomstbestendige opzet van 
alle zes dimensies zou moeten zijn. Ons standaard ontwerp is de 
benchmark voor succes op elke dimensie van uw financiële 
functie. Daarbij hoort dat we Microsoft Dynamics 365 voor een 
dimensie voorconfigureren met alle vijf andere dimensies in 
gedachten.
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Met KPMG Powered 
Enterprise kunt u: 

 — De manier waarop u uw 
onderneming runt transformeren

 — Flexibele functies bouwen die 
meeontwikkelen terwijl u groeit

 — Uw mensen helpen veranderingen 
te accepteren en omarmen

 — Nieuwe technologieën benutten 
gericht op waarde en performance

 — Toekomstig succes bereiken met 
de nieuwste leading practices

 — Dienstverlening optimaliseren en 
data gebruiken voor competitief 
voordeel 

What comes next is  
powered by KPMG
 
Meer informatie?

Neem contact op met onze 
specialisten:

René Altena  
Director Wholesale & Manufacturing 
T: +31 6 1742 9739 
E: rene.altena@kpmg.com 

 
Wilbert Dirven  
Sales Manager 
T: +31 6 2005 7707 
E: wilbert.dirven@kpmg.com

KPMG, Microsoft Business Solutions 

Bepaal succes vanuit iedere hoek
Als u niet weet van welke leading practices de financiële functie uitgaat na de 
transformatie, is het ook moeilijk te zien waar u met de transformatie op richt – 
laat staan uit te werken hoe haalbaar dat doel is. Het resultaat van een Finance 
transformatie die begint zonder een benchmark voor succes is dat er vaak 
aanpassingen en veranderingen tijdens het proces moeten worden gedaan.  
Waarbij de impact daarvan op samenhangende dimensies niet kan worden 
uitgewerkt.

Bij KPMG focussen we op de transformatie van uw financiële functie als 
geïntegreerd geheel. Nieuwe technologieën introduceren is een prestatie op zich. 
Maar we weten dat u uw investering pas optimaal benut wanneer u alle dimensies 
van uw financiële functie op een vergelijkbaar niveau behandelt. Wij helpen u altijd 
met een transformatie in lijn met leading practices, liever dan concessies te doen 
om aan te sluiten bij de bestaande manieren van werken. Maar iedere transformatie 
vraagt wel wat kleine aanpassingen.

Wanneer u een voorgeconfigureerd ontwerp heeft, gericht op de hoogste 
successtandaarden, kunt u afwegen hoe iedere aanpassing andere dimensies 
beïnvloedt. In onze benadering met KPMG Powered Finance wordt feitelijk iedere 
afwijking van het voorgeconfigureerde ontwerp geanalyseerd in relatie tot alle zes 
dimensies van succes. Zo helpen we u de domino-effecten te begrijpen en hoe de 
aanpak door elke beslissing kan veranderen. 

Neem de directe route naar duurzame finance transformatie 
Met KPMG Powered Finance met Microsoft Dynamics 365 – transformeert u met 
een heldere visie op succes. Dat betekent dat u direct naar het niveau van een leading 
practice kunt, met een innovatief cloud platform. 

U ziet een zesdimensionaal Target Operating Model voordat u zich vastlegt op een 
verandering. Dit model geeft u de ultieme standaard voor succes in uw financiële 
functie. Het gebruikt expertise en data van andere ondernemingen om te laten zien 
welke aanpak waarschijnlijk het beste rendement op u investering geeft. En omdat 
we het ontwerp iedere zes maanden beoordelen, helpt het u te begrijpen hoe u ook 
in de toekomst rendementen realiseert. 

Deze duidelijke visie helpt ons ook deze rendementen te bereiken. Omdat we uw 
mensen precies kunnen laten zien wat veranderingen voor hen betekenen en zo zeker 
stellen dat zij klaar zijn om de nieuwe manier van werken te accepteren. Zo heeft u 
niet alleen de kans meer waarde te genereren met uw transformatie – u realiseert 
deze waarde ook nog sneller. En u blijft meeontwikkelen als er nieuwe technologieën 
en methoden voor Finance ontstaan.

Bekijk zelf het beproefde pad
Onze teams zijn er om u te tonen hoe succes er precies uitziet.  
Om zelf enkele van onze succesverhalen te zien of contact op te nemen 
bezoekt u: home.kpmg/nl/dedirecteroute
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