
MCA: april 2010, nummer 28

Prof.dr. H.B.A. Steens RC MCM: Jan van 
Leeuwen rapporteert als eerstverantwoordelijke 
voor een breed scala kerntaken van de financiële 
functie aan de CFO. Deze kerntaken omvatten 
onder meer planning, budgettering en forecasting, 
financiële managementrapportages en -analyses, 
financiële transactieverwerking (ondergebracht 
in shared services), in- en externe berichtgeving, 
interne controle en SOx compliance. Samen met de 
CFO’s van de business sectoren geeft hij functioneel 
leiding aan de wereldwijde controllersorganisatie 
van Philips, onder meer via het Finance Excellence 
Network, een interne verbeteringsorganisatie van 
en voor de financiële functie. Tijdens het interview 
geeft hij inzicht in een aantal kenmerkende ingre-
diënten van de aanpak van Philips van prestatie-
management. Voorbeelden zijn het centraal stellen 
van de markt als referentiebasis voor de sturing en 
beoordeling van prestaties, het ownership van pres-
taties dicht bij de business houden, het hanteren 
van ‘respectful target setting’ en het managen van 
de kosten op basis van een onderscheid naar varia-
bele, discretionaire en vaste kosten.

Laten we starten met de variabelen die voor financiële 
sturing en control centraal staan bij Philips. Wat zijn de 
belangrijkste financiële prestatie-indicatoren?
Als onderdeel van onze Vision 2010 strategie 
hanteerden wij altijd als leidraad Ebita-targets per 
sector (15-17% voor Healthcare, 12-14% voor Lighting, 
8-10% voor Consumer Lifestyle), een groepstarget 
voor het rendement op geïnvesteerd vermogen 
(12-13%) en een doel voor de omzetgroei van 6%. 
Momenteel staat een winstgevende ontwikkeling 
van de top line in een gunstige verhouding tot de 
marktontwikkeling centraal en koppelen we onze 
groeiambities grofstoffelijk aan de ontwikkeling 
van het BNP. We willen over het algemeen snel-
ler groeien in de verschillende markten waar we 
opereren dan het BNP van die landen. De groeidoel-
stellingen zijn tegenwoordig dus meer relatief en 
minder absoluut omschreven.

Een bijzonder punt van aandacht voor de stu-
ring op het rendement op geïnvesteerd vermogen 
(ROIC) is goodwill. Bijna de helft van ons balans-
totaal is goodwill, zo’n 7,4 miljard euro. En dat 
beïnvloedt de ROIC nogal. Om economische waarde 
te creëren moet de ROIC natuurlijk boven onze cost 
of capital uitkomen. In het crisisjaar 2009 zitten 
we met onze ROIC nog ruim onder de WACC; maar 
we hebben de ambitie om daar ruim bovenuit te 
komen. ‘Mid double digits’, zo rond de dertien 
procent moeten we zeker kunnen halen. Overigens 
scheelt dat per business nogal – voor Consumer 
Lifestyle hanteren we een veel hogere norm voor de 
ROIC dan voor de sector Healthcare, die als gevolg 
van de gedane acquisities een aanmerkelijk hogere 
goodwill kent. 

Hoe wordt in het huidige economische klimaat gestuurd op 
de ‘top line’?
Natuurlijk is er nu meer sprake van ‘guidance’ 
vanuit corporate, maar in principe kijken we toch 
vooral naar wat de businesses zelf als ambitie 
neerzetten. Daarbij maken we een onderscheid 
tussen nominale en ‘comparable’ groei, dat wil zeg-
gen ‘currency-comparable’ en gecorrigeerd voor de 
belangrijkste acquisities en desinvesteringen. En in 
toenemende mate willen we die ambitie relateren 
aan lokale marktgroei, resulterend in een markt-
specifieke groeidoelstelling voor het marktaandeel 
per business. Daarbij is natuurlijk de vergroting 
van ons marktaandeel een van de belangrijkste 
criteria voor prestatiebeoordeling: snellere groei 
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dan de concurrentie. Het hanteren van een ade-
quate definitie van ‘markt’ is dus van belang. In 
plaats van generieke definities, zoals ‘de markt van 
consumentenelektronicaproducten’, volgen wij over 
het algemeen de definities zoals gehanteerd door de 
grote marktonderzoekers. Ons streven naar groei 
van marktaandeel gaat niet tot elke prijs. Zo heb-
ben we voor het segment televisies van Consumer 
Lifestyle de voor ons relevante markt afgebakend en 
daarbij bewust gekozen om afscheid te nemen van 
het lagere segment en dus ook van de bijbehorende 
potentiële omzet van een paar miljard per jaar. Dat 
betekent een verlies van marktaandeel op de gehele 
televisiemarkt, maar een sterkere focus op het door 
ons gekozen deel van de markt, resulterend in be-
tere resultaten voor onze TV business als geheel. In 
de meeste businesses waarin we opereren, bekleden 
we een leidende positie maar de spreiding is vrij 
groot. Een mooi voorbeeld daarvan is onze Domes-
tic Appliances business. In Ironing zijn we onbe-
twist wereldleider, in Vacuum Cleaning een meer 
bescheiden speler.

Ongeacht het economisch klimaat ziet het 
corporate management het als zijn taak om het stu-
rend vermogen van de onderneming te bevorderen. 
Dat betekent onder meer dat wordt bewerkstelligd 
dat de verantwoordelijkheid dicht bij de business, 
in de operationele units kan worden waargemaakt. 
Een van de concrete bijdragen van de group control 
is het zorgdragen dat standaard informatie over 
hun integrale bijdrage aan die units wordt ver-
strekt.

Zeker in deze tijd geldt ‘cash is king’. Menige onderneming 
geeft een hoge prioriteit aan het optimaliseren van cashflow 
en werkkapitaal. Geldt dat ook voor Philips? 
Twee jaar geleden was de vraag nog: ‘Hoe kom ik 
van mijn surplus cash af?’ want destijds was de 
dreiging van activistische aandeelhouders alom 
aanwezig. 2009 daarentegen stond geheel in het 

teken van een goed financieel weerstandvermogen. 
Achteraf gezien was onze timing begin 2008 van 
enkele herfinancieringen zeer gunstig. Momen-
teel zijn we de facto schuldenvrij hetgeen in het 
huidige klimaat zeker op prijs wordt gesteld. Hierin 
opereert Philips, je kunt zeggen conservatief, maar 
in elk geval bijzonder safe. Onze credit rating is 
stabiel. We kunnen zelfs goedkoper lenen dan 
vele banken. En daar maken we ook gebruik van, 
bijvoorbeeld bij het faciliteren van leveranciers-
kredieten, op innovatieve wijze. Wij zijn uiteraard 
gebrand op het verkrijgen van gunstige betalings-
termijnen – komt een leverancier daardoor in de 
problemen, dan valt er te praten over een gunstige 
financiering op basis van onze betalingsgaran-
ties. Met andere woorden, op basis van onze credit 
rating kan de leverancier tegen gunstige voorwaar-
den financieren waarmee vervolgens voor Philips 
gunstige betalingstermijnen acceptabel zijn.

Alle elementen van werkkapitaal staan mo-
menteel bij ons warm in de belangstelling. De 
meest recente wereldwijde initiatieven op dit vlak 
maken deel uit van een medio 2008 gestart werk-
kapitaalprogramma onder de titel Capital@Work. 
Een van de doelen was om het debiteurenbeheer 
sterk te verbeteren. Dat kwam neer op het volledig 
harmoniseren van het order-to-cash proces, van 
kredietverlening tot het binnenhalen van receiva-
bles en dispute management, heel belangrijk in het 
betalingsgedrag. We hebben één uniform proces 
gedefinieerd en dit als best practice wereldwijd uit-
gerold. Dat heeft nogal wat geld opgeleverd, in de 
vorm van verbetering van betalingsgedrag, verkor-
ting van betalingstermijnen en een reductie van te 
late betalingen. 

Ten aanzien van de crediteuren hebben we 
met als KPI de days billing outstanding een soortgelijk 
programma doorlopen, door de hele portfolio van 
crediteurentermijnen kritisch door te lopen en te 
benchmarken met de lokale praktijk. Het lijkt sim-
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pel, op tijd betalen, maar dat is het natuurlijk niet, 
als je bijvoorbeeld te maken hebt met wekelijkse be-
talingsroutines op bepaalde locaties. Als je met een 
leverancier een latere betalingsdatum afspreekt, 
moet je die ook naleven, wil je de vertrouwensrela-
tie met die leverancier in stand houden. De bijbe-
horende transactieverwerkingsprocessen moeten zo 
zijn ingericht dat ze 100% betrouwbaar op dagbasis 
kunnen werken als een Zwitsers uurwerk; een hele 
klus.

In lijn met de ‘One Philips’ visie zal veel belang worden ge-
hecht aan een goed inzicht in de integrale winstgevendheid 
van producten en markten. Menig groot concern ervaart 
het krijgen van een dergelijk inzicht als een grote uitdaging. 
Hoe zit dat bij Philips?
Op dit terrein zijn grote vorderingen gemaakt in de 
afgelopen jaren. Langs de product-as is dit inzicht 
aanwezig; langs de geografische as is niet bij alle 
sectoren het inzicht volledig. Daarbij zijn nog niet 
alle rapportages en definities volledig geharmoni-
seerd; er zijn nog verschillen tussen de sectoren. 
Op corporate niveau is de ‘holy grail’ het hebben 
van inzicht in de integrale winstgevendheid langs 
verschillende dimensies, zoals product, klant, 
geografie en distributiekanaal, en dat alles gerap-
porteerd op een wijze waar voor de verschillende 
functies mee te werken valt. Echter, dit vereist 
onder meer het hanteren van geharmoniseerde 
definities, procedures en reporting formats. Dit is 
precies waar we momenteel mee bezig zijn. Een vrij 
ambitieus project waarvan de volledige roll-out tot 
in 2011 zal duren – eenmaal afgerond kunnen we 
beschikken over een ‘full coverage’ integraal marge-
management tool.

We kunnen dan tot op detailniveau de gross 
margin analyseren en optimaliseren voor diverse 
dimensies, zoals product/business, geografie, 
klant en distributiekanaal. Voor bijna alle commer-
ciële vraagstukken moet op al die dimensies kun-
nen worden gemeten en vergeleken met relevante 
streefwaarden en normen.
 
De financiële planningsinstrumenten die het concern han-
teert zullen zijn toegespitst op de belangrijkste financiële 
prestatie-indicatoren die betrekking hebben op de ontwik-
keling van de ‘top line’, de kasstromen en de economische 
winst. Is dat zo? En in welke mate zijn de planningsin-
strumenten aangepast aan de kenmerken van het huidige 
economische klimaat?
Onze financiële planningsinstrumenten – lange-

termijnscenario’s, budgetten en rolling forecasts 
– zijn inderdaad gericht op het expliciteren van 
de doelen voor omzet, resultaat en cashflow. Het 
belang van het budget is relatief afgenomen. Het 
budget is van belang voor financiële incentives en 
voor het overige vooral relevant in het begin van het 
jaar. Het budget staat dan gelijk of nagenoeg gelijk 
aan de meest recente forecast. Naar gelang het jaar 
vordert neemt het relatieve belang van de rolling 
forecast sterk toe.

Op centraal niveau worden de rolling forecasts 
van de businesses vergeleken met de uitkomst van 
financiële modellen. Deze modellen verschaffen 
een referentiekader voor de ingediende plannen van 
de verschillende businesses. Het verschaft inzicht 
als basis voor een kwalitatief goede performancedis-
cussie tussen de businesses en de Board. Business 
reviews staan ook in het teken van het voeren van 
een goede, op feiten gebaseerde dialoog over exter-
ne vooruitzichten, gerelateerde bepalende factoren 
en targets en prestaties. Kern is dat de business ow-
nership heeft en houdt. We gaan dus niet centraal 
als een bovenmeester alle details narekenen om te 
zien of de forecasts kloppen. Je kunt centraal niet 
bijhouden en voorschrijven wat je in bijvoorbeeld 
Zuid-Korea moet doen, daarvoor is de complexiteit – 
we hebben circa 75 businesses die opereren op meer 
dan 100 markten – veel te hoog. De business groups 
en sectoren onderhouden uiteraard ook zelf model-
len als hulpmiddel voor de sturing op de relevante 
parameters voor de prestatieontwikkeling. Zij doen 
dat op een veel specifieker niveau.

In deze tijd is de dialoog tussen business groups, 
sectoren en de board over de rolling forecasts nog 
meer dan anders gericht op de mogelijke scenario’s 
voor de top line en de verwachtingen ten aanzien 
van de effecten daarvan op de kosten en marges. 
Een goed inzicht in de vaste en variabele kosten en 
break-even-points is daarvoor onontbeerlijk. Het 
eerdergenoemde model helpt bij het genereren van 
dit inzicht. Het performance review proces kan 
uiteraard niet los worden gezien van voornoemde 
dialoog. Over de omzet wordt op weekbasis gerap-
porteerd. De afzetvolumes en prijzen vormen de 
eerstelijnsthermometer voor de ontwikkelingen 
in de markt. Hiervan worden eerste signalen over 
groei, krimp, prijsdruk en margeontwikkeling 
afgeleid, die afhankelijk van de aard van de signa-
len worden vertaald in operationele maatregelen. 
Het maandverslag is een uitgebreid document 
waarin per sector, per business group en soms tot 
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op business unit niveau gerapporteerd wordt over 
de eerder besproken prestatie-indicatoren. Analyses 
en evaluaties zijn toegevoegd om snel tot gerichte 
oordeelsvorming te kunnen komen.

Corporate Control rapporteert een week na de 
maandafsluiting aan de Board over de resultaten. 
Dat is redelijk vlot, zeker voor een bedrijf als het 
onze. Sinds een jaar of twee werken we daartoe in 
een SAP datawarehouse en rapportageomgeving.

Zijn er issues, dan vindt de dialoog daarover na-
tuurlijk vooral plaats binnen de business sectoren. 
Op centraal niveau nemen we kennis van de resul-
taten en resultaatbestanddelen van de businesses 
en reflecteren we hierover met het sectormanage-
ment. Het uiteindelijk bijsturen gebeurt uiteraard 
op decentraal niveau binnen de sectoren. Op cen-
traal niveau wordt ook bekeken hoe de prestaties 
zich verhouden tot interne en externe best practi-
ces. Daarbij kijken we per sector naar verschillen 
tussen geografische markten geclusterd in key 
emerging markets (Brazil, India, China), overige 
emerging markets en mature markets. We evalu-
eren de prestaties aan de hand van alle elemen-
ten van de resultatenrekening en de balans, van 
afzetgroei tot free cashflow. Afwijkingen worden 
bekeken en geanalyseerd. Dit is in de turbulente 
afgelopen anderhalf jaar uiteraard gepaard gegaan 
met een toename van centraal opgelegde targets op 
het gebied van kosten, investeringen en werkkapi-
taal. Deze benadering heeft ons geen windeieren 
gelegd. Zo hebben we gedurende het afgelopen jaar 
bijvoorbeeld gezien dat we als gevolg van deze bena-
dering de omvang van de investeringen aanzienlijk 
hebben kunnen reduceren ten opzichte van het jaar 
ervoor.

Wat zijn de belangrijkste niet-financiële prestatie-indica-
toren?
De belangrijkste drie niet-financiële indicatoren 
zijn Net Promotor Score (NPS), de Employee Enga-
gement Score (EES) en de People Leadership Index 
(PLI). In lijn met de centrale plaats die de top line 
inneemt in ons prestatiemanagement, gaat onze 
aandacht in sterke mate uit naar de NPS als niet-
financiële leading indicator voor de omzetontwik-
keling. De NPS is een klanttevredenheidsindicator 
die aangeeft in hoeverre klanten bereid zijn onze 
producten aan te bevelen bij vrienden en familie. 
De scores kun je grofweg indelen in een neutrale 
NPS, een negatieve NPS en een positieve NPS. Een 
neutrale NPS duidt op een niet-afwijzende hou-

ding, maar ook dat het product niet zal worden 
gepromoot. Je hebt niks aan een neutrale NPS. Een 
negatieve NPS komt van een populatie die zich in 
overwegende mate als ‘detractor’ zal opstellen. Die 
populatie beoordeelt het product negatief. Een posi-
tieve NPS hoort bij een populatie die het product zal 
promoten. Een hoge NPS blijkt een goede indicator 
te zijn voor groei en winstgevendheid. Philips laat 
deze scores onder klanten meten. Daarnaast wordt 
de NPS ook gebruikt voor het meten van de klantte-
vredenheid van interne afnemers.

De tweede belangrijke niet-financiële prestatie-
indicator, de EES, is van belang voor de binding van 
onze mensen. Door middel van zestig vragen wordt 
eens per jaar gemeten hoe de medewerkers denken 
over hun organisatorische omgeving, hun baas, 
hun loyaliteit, het topmanagement, de strategie, 
de mate waarin aandacht wordt gegeven aan duur-
zaamheid enzovoort.

Door middel van de PLI meten we de prestatie 
van het management zoals die wordt beoordeeld 
door hun ondergeschikten. Aspecten als besluit-
vaardigheid, inspirerend vermogen, effectiviteit 
van communicatie en realisatie van doelen, maar 
ook zorg voor en coaching van de ondergeschikten 
door de manager worden gemeten aan de hand van 
concrete vragen aan mensen die onder leiding van 
de desbetreffende manager opereren.

De NPS, de EEL en de PLI zijn indicatoren die bij 
Philips ook bepalend zijn voor de beoordeling, de 
beloning en de mate waarin mensen promotie kun-
nen maken. Deze indicatoren wegen net zo zwaar 
als de financiële targets zoals omzet, winst, cash-
flow en werkkapitaal. Dat geldt voor alle niveaus 
van de organisatie, van Board of Management tot 
administratief medewerker.

Hoe geeft Philips invulling aan kostenmanagement?
De vorig jaar ingevoerde aanpak voor kostenma-
nagement steunt voor een belangrijk deel op een 
aanvullende indeling van de kosten naar de wijze 
waarop de kosten kunnen worden gemanaged. Op 
basis daarvan onderscheiden wij: 
~  de proportioneel variabele kosten, zoals directe 

materiaalkosten of transportkosten, energiever-
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bruik voor zover variabel en directe arbeidskosten 
voor zover die vanwege de flexibilisering van 
arbeid zonder boete kunnen variëren met de om-
zetwaarde of het afzetvolume;

~  vaste kosten die, eenmaal aangegaan – zoals na 
een investeringsbeslissing – doorlopen, niet direct 
kunnen worden gestopt en niet variëren met om-
zetwaarde of afzethoeveelheden. Voorbeelden zijn 
de afschrijvingskosten van duurzame productie-
middelen, de huur van een gebouw en de salaris-
sen van indirect personeel;

~  discretionary cost. Dit zijn de uitgaven en kosten 
die getriggered worden door een eenmalige ma-
nagementbeslissing en als zodanig snel beïn-
vloedbaar zijn. Voorbeelden daarvan zijn reiskos-
ten, de kosten van uitzendkrachten voor bepaalde 
tijd, de inhuur van consultants, de kosten van 
bedrijfsevenementen en marketingcampagnes. 

Juist de discretionary spend geven een significante 
mogelijkheid om op korte termijn de kosten te ver-
lagen en de winstgevendheid te verhogen. Je kunt 

deze kosten direct en zonder consequenties verla-
gen. Aangezien deze kosten al gauw zo’n 15-20% van 
sales kunnen bedragen, levert een forse besparing 
dankzij een hefboomwerking een nog sterkere 
resultaatverbetering op. Zo kan bijvoorbeeld een 
20% reductie van discretionary spend de opera-
tionele marge op korte termijn van 6% naar 10% 
brengen. Aanvankelijk maakten wij deze categorie 
kosten niet als totale categorie zichtbaar in onze 
rapportages. Echter, sinds we dit zijn gaan doen en 
targets hebben gezet op deze categorie, zijn we erin 
geslaagd om enkele honderden miljoenen bespa-
ringen te realiseren. Eens te meer blijkt hieruit dat 
wat je meet, ook wordt gemanaged.

Eigenlijk is het onderscheiden van de discre-
tionary spend ook een evolutie van onze break-
even analyse. Aan het begin van de recessie stond 
uiteraard de vraag centraal: wat heb je aan omzet 
nodig om uit de kosten te komen? Toen we deze 
vraag door middel van een systematische analyse 
trachtten te beantwoorden, merkten we eigenlijk al 
dat een hoop kosten noch vast noch proportioneel 
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variabel zijn, en dat je voor een adequate beschrij-
ving van de kostenontwikkeling eigenlijk nog een 
derde categorie nodig hebt: de discretionary spend. 
Te omschrijven als weliswaar variabel maar niet 
proportioneel gerelateerd aan de omzet. Door het 
hanteren van de drie kostencategorieën kan veel 
nauwkeuriger worden voorspeld wat het resultaat 
uiteindelijk wordt, vooral omdat de categorieën 
door verschillende factoren worden bepaald, zich 
anders verhouden tot de omzet en anders kunnen 
en moeten worden gemanaged. Dit laatste argu-
ment is tevens het bepalende criterium voor het 
maken van onderscheid in deze kostensoorten voor 
taakstellings- en controledoeleinden.

Natuurlijk was er discussie over het categorise-
ren van kosten, maar dat was ook juist de bedoe-
ling. Door de discussie hebben we veel geleerd over 
de beïnvloedbaarheid van de kosten. En we creëer-
den tevens mogelijkheden om de over de jaren heen 
ontstane vervuiling in de chart of accounts te iden-
tificeren en weg te werken. Ook hebben we de kans 
te baat kunnen nemen om de chart of accounts op 
onderdelen aan te passen en op te schonen.

En wat we onze business managers nu zeggen 
is: je moet een target zetten op een hele categorie 
en niet op ‘reiskosten’ of ‘consultancy’ of wat dan 
ook. Als je targets per kostencategorie zet, zegt 
de aangesprokene in beginsel niet zelden terecht: 
waar bemoei je je mee? Nee, beter is om te zeggen: 
de discretionary kosten bedragen 20% van de omzet, 
dat moet 15% worden om bij de benchmark busi- 
nesses te behoren. Wat kun je doen om dat te rea-
liseren? De consequentie van deze aanpak is dat de 
business managers in grote mate de vrijheid heb-
ben binnen deze globale doelstelling zelf specifieke 
keuzes te maken. Het is wat je zou kunnen noemen 
‘respectful target setting’!

Wat zijn de belangrijkste competenties van de business 
controller om succesvol bij te dragen aan de effectiviteit van 
het prestatiemanagement, wanneer is een controller goed 
genoeg om bij Philips te werken?
Je moet natuurlijk RC zijn, zeg ik met brede grijns. 
Ik vind een van de belangrijkste eigenschappen, 
dat je een sterk ontwikkelde affiniteit moet hebben 
met het kwantificeren van bedrijfssituaties. Ik doel 

hiermee op een intrinsieke gedrevenheid om ge-
beurtenissen, beslissingen en ontwikkelingen uit 
te drukken in cijfermatige invloeden en relaties die 
bepalende inzichten opleveren voor de beoordeling 
en besluitvorming.

Dit is bijvoorbeeld van belang voor het mana-
gen van de kosten van advertising & promotions 
(A&P). De essentie van marketing en marketing 
effectiveness is het kwantificeren van de ambitie, 
van de financiële of rendementsambitie die uit die 
marketingactie moet resulteren. Marketeers verta-
len hun A&P-budget meteen in een aantal marke-
tingindicatoren, zoals purchasing intent of (un)
aided awareness. Maar de essentie blijft natuurlijk 
wel: tot welke additionele omzet en economische 
winst leiden de scores op die KPI’s? Een vergelijk-
bare behoefte geldt bijvoorbeeld ten aanzien van 
R&D. Business controllers hebben een belangrijke 
rol bij het meetbaar en bestuurbaar maken van het 
rendement van R&D.

En ook de efficiency en effectiviteit van de 
financiële functie zelf worden door goede business 
controllers kritisch gevolgd op basis van interne 
en externe benchmarks en best practices. Philips 
hanteert bijvoorbeeld strenge doelen en normen 
voor de efficiency van de financiële functie. Het 
doel is om deze kosten van de financiële functie 
bij Philips te brengen naar circa 1,2% van de totale 
omzet. Benchmarks en interne en externe best 
practices worden aangewend om voor verschillende 
procescategorieën de effectiviteit en efficiency 
van de financiële functie te managen. Wij maken 
onderscheid tussen de transactieverwerkende pro-
cessen die geheel zijn ondergebracht in interne en 
externe shared services centers, judgement-based 
control processen die vanwege het hoge gehalte 
beslissingsondersteuning dicht bij de business 
worden ingevuld, en rule-based controlprocessen. 
De rule-based controlling processen, zoals een groot 
deel van de managementrapportages, steunen voor 
een groot deel op routineprocedures en standaarden 
en kunnen daarom ook efficiënt en effectief worden 
uitgevoerd in een shared service omgeving.

Levert het door Philips gekozen Rijnlandse rapportagemo-
del voor de financiële functie afdoende condities voor een 
effectieve financiële functie?
Een functionele rapportagelijn binnen de financiële 
functie en een hiërarchische rapportagelijn met de 
business unit manager zoals in het Rijnlandse mo-
del kunnen net zo effectief zijn als andersom zoals 

‘Controller: sterk 
ontwikkelde  
affiniteit met 
het kwantifice-
ren van  
bedrijfssituaties’



in het Angelsaksische model. Als er maar voldoende 
onafhankelijkheid is om een gedegen oordeel te vel-
len over de resultaten van de business unit, ook als 
dat oordeel minder gunstig is. Een financiële man 
of vrouw moet zich beschermd weten, zodat je kunt 
zeggen wat je denkt en vindt.

In ons Rijnlandse model wordt jaarlijks de pres-
tatie van een controller beoordeeld door de business 
unit manager en wordt de ‘promotability’ beoor-
deeld binnen de financiële functie. Ik vind dat een 
goed en effectief onderscheid. Het waarborgt dat 
mensen zich, als het spannend wordt, beschermd 
weten, al was het maar via de garantie van inzet-
baarheid elders in de organisatie. 

Wat maakt een controller een excellente controller?
Naast vakmatige excellentie zijn leiderschap en 
lerend vermogen essentieel. Een meer generieke 
eigenschap van een goede controller is dat hij erin 
slaagt om andere functies hun eigen controller te 
laten zijn. Organisaties die nog niet zo’n goede 
maturity hebben wat dat betreft, hebben sneller de 
neiging om bij een vraag van bedrijfseconomische 

aard meteen de controller te consulteren. De goede 
controller organiseert dat andere functies een groot 
deel van dat soort vragen zelf kunnen beantwoor-
den. Je moet dus als controller organiseren dat de 
verschillende bedrijfsfuncties de tools hebben om 
hun eigen performance management en -evalu-
atie te kunnen doen. Niet de controller maar de 
marketeer zelf dient in beginsel de margeanalyse op 
verkopen te maken. Op deze manier wordt er aan 
het front bestuurd en blijven de kosten van finance 
laag. Analyse van de researchportfolio, dat moet de 
researchmanager zelf doen; hij is degene die aan de 
knoppen kan draaien.

De controller is de functionaris die andere func-
ties in staat stelt om hun performance verifieerbaar 
en aantoonbaar te optimaliseren, aan de hand 
van veelal kwantitatieve informatie en tools voor 
performanceverbetering. Daarnaast maken goede 
controllers uiteraard zelf ook goede kwantitatieve 
analyses. Het waarmaken van business partnership 
betekent voor de controller toch vooral ook ‘being 
on top of your business by having the relevant num-
bers at your fingertips.’ 

“Hoe meet u vernieuwing?”
Seminar Strategische Innovatie 20 mei 2010

Op pakkende wijze zal de heer prof. dr. T. Blommaert 
u tijdens het seminar meenemen in de wereld van 
strategische innovatie. 

Bedrijven die het ondanks de economische tegenwind 
nog prima doen, blijken met name langs de as van 
strategische innovatie hun economische performance 
veilig te hebben gesteld. Bij strategische innovatie 
be paalt u doelbewust een cruciale mix van beslis    factoren 
zoals die in de ogen van uw klant bestaan. 

De bijeenkomst die u als Financieel Manager, Controller 
of Interim Professional niet mag missen vanwege haar 
toegevoegde waarde voor uw klanten en uzelf.

Uw visie met ons delen? Meld u aan voor het seminar op 
20 mei 2010 en beleef onze visie.

Kijk op www.isagroup.nl 
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