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Hoewel het beheer van zakelijke uitgaven van vitaal belang is, heeft het vaak veel 

wrijving gecreëerd tussen financiële en niet-financiële functies. De ene partij jaagt 

betaalbewijzen na om een mooi overzicht te krijgen in de bedrijfsuitgaven, terwijl de 

andere partij zich bewust is van het belang van betalingsgegevens en verbaasd is door 

de urgentie. Persoonlijk kwam ik van buitenaf de financiële wereld binnen en was 

dit probleem voor mij maar al te duidelijk. Als productleider die gedurende zijn hele 

loopbaan ‘software-as-a-service-producten’ voor ondernemingen heeft gepromoot, 

zag ik een kans om problemen in de financiële sector op te lossen en te verbeteren 

met technologie. Nu, jaren later, heb ik talloze gesprekken gehad met CFO's en andere 

financiële medewerkers over hoe ze precies willen dat hun team functioneert in de 

'nieuwe wereld' waar al hun repetitieve administratieve taken geautomatiseerd zijn, 

wrijving tussen teams is weggenomen en ze de nodige tijd hebben om een strategie voor 

bedrijfsgroei te ontwikkelen en deze te stimuleren.

Het huidige economische klimaat zit vol uitdagingen en het is voor bedrijven nog 

nooit zo belangrijk geweest om twee belangrijke gebieden van dichtbij te volgen. Het 

eerste gebied zijn de kasstroom, uitgaven en kosten. Het tweede gebied omvat alle 

strategische manieren waarop een bedrijf de concurrentie voorblijft (onvermijdelijk 

beïnvloed door het eerste gebied). Het is algemeen bekend dat technologie en efficiënte 

automatisering financiële medewerkers de vrijheid kunnen geven om zich meer op deze 

twee belangrijke gebieden te concentreren en de constante wrijving tussen financiële 

en niet-financiële teams weg te nemen. De vraag is, is dat wel zo?

In dit Harvard Business Review Analytic Services-rapport, gesponsord door Payhawk, 

onderstreept het onderzoek de bewezen waarde van financiële teams: 76% van de 

respondenten is het erover eens dat financiële afdelingen een essentiële rol spelen 

bij het ondersteunen van de bedrijfsdoelstellingen van hun organisatie. Vierenzestig 

procent dacht dat ze verder konden gaan en zei dat financiële afdelingen zich zouden 

moeten toespitsen op "het analyseren van financiële gegevens om aanbevelingen 

te doen over het bedrijfsmodel en de strategie van de organisatie op hoog niveau". 

De gegevens hebben echter een probleem aan het licht gebracht: er is sprake 

van een hiaat. Wanneer financiële teams niet worden ondersteund door de juiste 

automatisering, integraties en technologieleveranciers, kunnen ze de bedrijfsstrategie 

niet verbeteren. 

Maar liefst 67% van de respondenten zegt dat financiële afdelingen waarschijnlijk het 

grootste deel van hun tijd zullen besteden aan het najagen van onkostennota’s. Het is 

duidelijk dat er strubbelingen zijn en financiële teams moeten hun saaie, repetitieve 

administratieve taken schrappen, efficiëntie nastreven, zakelijke kansen grijpen voor 

hun niet-financiële collega's en de algemene strategie van de organisatie ondersteunen. 

Het financiële team loskoppelen van diens administratieve taken is een grote, 

belangrijke stap voor bedrijven die streven naar vitaal financieel inzicht om 

strategischer, concurrerender en succesvoller te worden. Automatisering, en de 

technologie om dit te ondersteunen, is duidelijk een belangrijke onderscheidende factor 

voor bedrijven die klaar zijn om hun financiële medewerkers strategischer in te zetten, 

en ze moeten automatisering prioriteren om succes te boeken.
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H O O G T E P U N T E N

Door afronding is het mogelijk dat sommige cijfers 
in dit rapport opgeteld geen 100% zijn.

89% van de ondervraagde 
leidinggevenden is het eens met 
de stelling "Financiële teams 
kunnen een uniek en waardevol 
perspectief bieden op de zakelijke 
uitdagingen waarmee een 
organisatie wordt geconfronteerd".

76% zei dat financiële afdelingen 
tegenwoordig een belangrijke rol 
spelen bij het ondersteunen van 
de zakelijke doelstellingen van hun 
organisatie. 

64% zei dat hun financiële afdeling 
meer zou moeten werken aan "het 
analyseren van financiële gegevens 
om aanbevelingen te doen over het 
bedrijfsmodel en de strategie van 
de organisatie  
op hoog niveau". 

Een financiële functie opbouwen  
die de bedrijfsstrategie  
en groei stimuleert

Geopolitieke onzekerheid, uitdagingen in de toeleveringsketen 
en problemen met betrekking tot kasstroom en omzetstromen 
in de afgelopen jaren hebben de werklasten verhoogd en 
financiële afdelingen binnen organisaties een belangrijke rol 
toegekend. "De zakelijke context was voor financiële teams 
een springplank om centraal te staan in de organisatie", 
aldus Brian Furness, een partner in het kantoor van PwC in 
Londen, dat gespecialiseerd is in het helpen van financiële 
dienstverleners bij hun digitale transformatie. "Dankzij 
de focus op de financiële afdeling in de hele organisatie 
hebben we veel meer respect gekregen voor veel financiële 
medewerkers waarmee we samenwerken".

Daardoor zijn veel CFO's en financiële afdelingen steeds meer betrokken geraakt bij de 

samenwerking aan bedrijfsstrategieën op hoog niveau, volgens een enquête onder 227 

leidinggevenden van Harvard Business Review Analytic Services. Driekwart (76%) van 

de respondenten zei dat financiële afdelingen tegenwoordig een belangrijke rol spelen 

bij het ondersteunen van de zakelijke doelstellingen van hun organisatie. 

Bedrijfsteams staan achter het idee van het bevorderen van de rol van financiële 

afdelingen. In feite willen respondenten dat financiële afdelingen nog meer samenwerken 

en zich nog meer richten op strategische activiteiten in plaats van op de traditionele 

rompslomp zoals het najagen van betalingsbewijzen.

Toch blijkt uit de bevindingen van de enquête dat er nog vooruitgang moet worden 

geboekt als het gaat om zulke meer collaboratieve, strategische rollen. Financiële 

afdelingen moeten meer inzicht verwerven in de doelen en uitdagingen van andere 

afdelingen, relevante informatie sneller delen met die afdelingen, hun digitale tools 

verbeteren en verouderde processen aanscherpen en automatiseren om hun collega’s 

hoogwaardige ondersteuning te kunnen bieden.
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"Het is belangrijk voor de financiële afdeling om de doelen van 

andere afdelingen te begrijpen, maar het is niet gemakkelijk", 

aldus Mathias Goetz, senior projectmanager bij ATU, de grootste 

professionele keten van autowinkels en werkplaatsen in Duitsland. 

"We hebben de financiële afdeling gevestigd als een adviesbureau voor 

andere afdelingen. Omdat iedereen contact heeft met de financiële 

afdeling, kan de financiële afdeling andere afdelingen helpen begrijpen 

hoe hun processen het bedrijf in haar geheel ten goede komen."

Automatisering blijkt een sleutelfactor te zijn om het strategische 

zakelijke potentieel van de financiële afdeling te ontketenen. Bedrijven 

waarvan de financiële afdelingen een groot deel van de eenvoudige 

financiële taken heeft geautomatiseerd, zijn veel meer geneigd om te 

zeggen dat hun financiële afdeling de afgelopen twee jaar steeds meer 

betrokken is geraakt bij de bedrijfsstrategie dan bedrijven waarvan 

de financiële taken grotendeels handmatig blijven.

"Hoe meer financiële taken je kunt automatiseren, hoe meer 

controle je krijgt over je gegevens", aldus Furness. "Door technologie te 

gebruiken om fundamentele financiële taken te verrichten, heb je meer 

tijd om de planning en analyse en scenario’s binnen het bedrijf vorm 

te geven. Hoe beter je bent in die fundamentele financiële activiteiten, 

hoe meer respect je zult hebben voor het bedrijf en hoe meer [degenen 

die betrokken zijn bij de bedrijfsstrategie] je daadwerkelijk zullen 

aanspreken om over die andere onderwerpen te praten."

Toch is er - naast het promoten van automatisering -  nog werk aan 

de winkel om financiële afdelingen te stimuleren om strategischer te 

denken. Ze moeten een beter inzicht krijgen in de doelen en uitdagingen 

van businessunits, beter communiceren en sneller relevante informatie 

aan hun zakelijke tegenhangers verstrekken dan ze nu doen. Ook 

moeten financiële teams verouderde processen aanpakken en sleutelen 

aan hun digitale tools en onkostenbeheersystemen, die momenteel veel 

zakelijke gebruikers frustreren. Op al deze manieren kunnen financiële 

afdelingen hun positie binnen de organisatie verbeteren om een meer 

strategische partner te worden voor andere bedrijfsteams en afdelingen 

in plaats van tijd te verliezen met dagelijkse financiële taken.

Samenwerkingsgericht
In het complexe en steeds veranderende bedrijfslandschap wenden 

organisaties zich tot financiële afdelingen voor oplossingen voor veel 

van de nieuwe uitdagingen waarmee ze worden geconfronteerd. De 

overgrote meerderheid (89%) van de respondenten is van mening 

dat "financiële teams een uniek en waardevol perspectief kunnen 

bieden op de zakelijke uitdagingen waarmee een organisatie wordt 

geconfronteerd".

Denk aan Ukio, een in Barcelona gevestigde start-up die woonruimte 

verhuurt voor een maand of langer. Ukio biedt een kant-en-klare, 

hoogwaardige ervaring op toplocaties in de stad in samenwerking 

met lokale vastgoedeigenaren. Het verticaal geïntegreerde model van 

Ukio stimuleert de snelle groei van het bedrijf. In 2022 heeft Ukio al 

meer dan 300 appartementen op vier markten op zijn naam staan. 

Ukio zal naar schatting het jaar afsluiten met 500 appartementen en 

meer dan 150 werknemers. 

"Als je een snelgroeiend bedrijf bent met nieuwe uitdagingen om 

op te lossen, kan de financiële afdeling andere afdelingen helpen 

de situatie te begrijpen, zodat ze dagelijks wijzigingen kunnen 

aanbrengen", aldus Javier Palazuelos, financieel controleur voor Ukio.

Hij is van mening dat deze coördinatie haar vruchten zou kunnen 

afwerpen wanneer de start-up meer financiering wil verkrijgen. 

"Als de financiële informatie niet actueel is en niet beschikbaar is 

voor iedereen in het bedrijf die ze nodig heeft, wordt het nemen 

van zakelijke beslissingen uitgesteld en kan een potentiële nieuwe 

zakenpartner worden afgeschrikt", aldus Palazuelos. "Financiële 

gegevens bieden flexibiliteit, zodat transacties sneller kunnen worden 

uitgevoerd en alles soepeler kan verlopen. We begrijpen het belang 

van het snel leveren van informatie, maar ook het leveren van de juiste 

informatie is belangrijk."

Zoals Palazuelos suggereert, heeft de financiële afdeling een 

tweevoudige rol: het snel leveren van de juiste cijfers aan de rest van 

de organisatie, zodat iedereen een nauwkeurig beeld heeft van actuele 

operationele prestaties én het sturen van de strategische koers van 

het bedrijf door middel van planning, prognoses en scenario-analyse. 

"De druk aan beide uiteinden van het spectrum is in de loop der jaren 

toegenomen", aldus Furness.

Financiële afdelingen richten zich tegenwoordig echter nog steeds 

voornamelijk op de typische rompslomp. Toen respondenten werd 

gevraagd aan welke taken hun financiële afdeling werkt, stonden 

traditionele taken bovenaan: het beheren van de kasstroom (80%), 

financiële prognoses (79%), dagelijkse administratie (67%) en het 

najagen van betalingsbewijzen/onkostennota’s (67%) waren de vier 

meest voorkomende taken. AFBEELDING 1 

Meer strategische activiteiten staan onderaan de lijst in de ogen 

van financiële teams, maar niet in die van alle anderen binnen de 

organisatie. Zo werd "het analyseren van financiële gegevens om 

 

"Hoe meer financiële taken je 
kunt automatiseren, hoe meer je 
controle krijgt over je gegevens. 
Door technologie te gebruiken om 
fundamentele financiële activiteiten 
aan te pakken, heb je meer tijd om 
de planning en analyse en scenario’s 
vorm te geven", aldus Brian Furness, 
een partner in het kantoor van 
PwC in Londen.
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aanbevelingen te doen over het bedrijfsmodel en de strategie van 

de organisatie op hoog niveau" door 60% van de respondenten 

genoemd als iets waar financiële teams zich op richten, maar 64% 

vindt dat de financiële afdeling zich nog meer op dit aspect moet 

toespitsen. "Bepalen hoe processen, investeringen, financiering en 

operationele strategieën kunnen worden geoptimaliseerd om de 

omzet te vergroten" is iets waar de financiële afdeling aan werkt, zei 

48% van de respondenten, maar 61% van hen vindt dat het een taak 

is waar het financiële team meer aan zou moeten werken. 

"Het najagen van betalingsbewijzen en ervoor zorgen dat iedereen 

de juiste documentatie levert, behoort tot het takenpakket van de 

financiële afdeling", aldus Palazuelos van Ukio. "We moeten de regels 

naleven en de juiste informatie aan de belastingdienst verstrekken. 

Het is echter absoluut noodzakelijk dat we meer tijd besteden aan 

het scheppen van waarde voor de organisatie en dat we ons richten 

op het leveren van informatie waarmee betere zakelijke beslissingen 

kunnen worden genomen."

Vraag naar een meer strategische aanpak
Om een meer strategische rol op zich te nemen, moeten financiële 

groepen sterkere relaties met andere afdelingen ontwikkelen, luidt 

het onder de respondenten. Wanneer ze dat doen, wordt er blijkbaar 

een cultuur van samenwerking geschept. Deze cultuur lijkt wel 

degelijk aanwezig te zijn, aldus de respondenten. Zo zei 63% van de 

respondenten dat hun financiële team wel of enigszins samenwerkt 

met de andere businessunits. Daarentegen zei 36% dat het financiële 

team zich eerder afzondert. AFBEELDING 2

Bijna driekwart (73%) van de respondenten zei dat het hoofd van 

de financiële afdeling, de CFO, in de afgelopen twee jaar steeds meer 

heeft bijgedragen aan de bedrijfsstrategie op hoog niveau. Die houding 

is binnen de gehele afdeling merkbaar. Twee derde (65%) zei dat de 

gehele financiële afdeling ook steeds meer betrokken is bij dit soort 

samenwerking. 

Drie jaar geleden kreeg ATU een nieuwe CFO die besloot om eerst de 

efficiëntie van de afdeling te verbeteren en een servicegericht model 

te implementeren. Goetz, de senior projectmanager, legt uit dat deze 

koerswijziging het personeel van de financiële afdeling in staat heeft 

gesteld meer tijd te besteden aan het adviseren en creëren van nieuwe 

processen waar andere afdelingen de vruchten van plukken. Het was 

trouwens een van de taken van de CFO om meer tijd te besteden aan 

het samenwerken met die afdelingen.

Dergelijke ontwikkelingen zijn positief. 83% van de respondenten is 

het er immers mee eens dat "een financiële afdeling die niet bijdraagt 

aan de bedrijfsstrategie een bedrijfsrisico is". 

Het beheren van de kasstroom    

Financiële prognoses

Dagelijkse administratie

Betalingsbewijzen/onkostennota’s najagen

Samenwerken met bedrijfsteams om hen te adviseren over hun financiële
prestaties/bedrijfsinzichten

Het analyseren van financiële gegevens om aanbevelingen te doen over het
bedrijfsmodel en de strategie van de organisatie op hoog niveau

Het uitvoeren van audits en governance

Bepalen hoe processen, investeringen, financiering en operationele strategieën
kunnen worden geoptimaliseerd om de omzet te vergrotene

80%
19%

79
33

67
7

67
7

63
63

60
64

57
19

AFBEELDING 1

Dagelijkse administratie en meer
Men raakt er steeds meer van overtuigd dat de financiële 
afdeling zich moet richten op strategische taken

■ Aan welke taken werkt de financiële afdeling?   

■ Aan welke taken moet de financiële afdeling meer werken?

Bron: Enquête van Harvard Business Review Analytic Services, mei 2022

48
61

AFBEELDING 2

Samenwerken
De meeste financiële afdelingen werken samen met
andere functies

Waar situeert u de financiële afdeling van uw organisatie momenteel op 
een schaal van zeer onafhankelijk/afgezonderd werken tot zeer goed 
samenwerken met de andere businessunits?  [SELECTEER ER ÉÉN]

Bron: Enquête van Harvard Business Review Analytic Services, mei 2022

■ 24% werkt zeer goed samen 

■ 39% werkt enigszins samen

■ 28% zondert zich enigszins af

■ 8% zondert zich erg af

■ 1% weet het niet



83% 
van de respondenten 
is het ermee eens 
dat "een financiële 
afdeling die 
niet bijdraagt aan 
de bedrijfsstrategie  
een bedrijfsrisico is".
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Organisaties willen ogenschijnlijk dat financiële afdelingen zich nóg 

meer richten op strategische aspecten. Op de vraag aan welke taken 

respondenten vinden dat hun financiële afdeling meer zou moeten 

werken, prijken bedrijfsstrategiegerelateerde opties bovenaan de lijst. 

Drieënzestig procent van de respondenten zegt dat "het 

samenwerken met bedrijfsteams om hen te adviseren over hun 

financiële prestaties/bedrijfsinzichten" een taak is waaraan hun 

financiële afdeling nóg meer moet werken. Dit antwoord staat op de 

een na hoogste plaats in de lijst met taken.

Slechts een paar respondenten zeiden dat financiële afdelingen meer 

zouden moeten werken aan traditionele activiteiten die ze nu prioriteren, 

zoals het najagen van betalingsbewijzen (7%) en dagelijkse administratie 

(7%). Bijna drie kwart (73%) van de respondenten zei daarentegen dat "de 

financiële afdeling meer zou kunnen bijdragen aan de bedrijfsstrategie 

als de dagelijkse financiële taken niet zo veel tijd zouden vragen". 

Furness van PwC zegt dat vanwege de noodzaak om meer strategisch 

te zijn het takenpakket van financiële afdelingen wordt uitgebreid en 

de behoefte aan samenwerking wordt vergroot. "Vroeger gebruikten 

financiële teams alleen financiële gegevens", aldus de consultant. 

"Tegenwoordig moet binnen de hele organisatie worden samengewerkt 

om hun datasets te bestuderen en te zoeken naar patronen en relaties 

in de verschillende data."

De financiële afdeling kan de strategie en initiatieven van 

managers in gezonde mate uitdagen op verschillende niveaus in 

de organisatie. Door bijvoorbeeld de juiste gegevens te bundelen, 

kunnen CFO's en financiële leiders de factoren identificeren die 

leiden tot tekortkomingen ten opzichte van verwachte resultaten 

in marketingcampagnes. Door andere datasets aan te spreken, 

kan de financiële afdeling de R&D-afdeling ook laten zien dat hun 

prognoses voor een nieuw product niet overeenstemmen met de 

rest van de industrie. 

De gegevens die de financiële afdeling verzamelt en bijhoudt, kunnen 

een grote meerwaarde scheppen voor niet-financiële belanghebbenden 

wanneer ze correct worden toegepast. Een voorbeeld is het toetsen van 

prognoses aan werkelijke resultaten en dit is een veel voorkomende 

taak voor financiële plannings- en analysemedewerkers (Financial 

Planning and Analysis, FP&A). Daarnaast zijn prognosemodellen slechts 

zo goed als de gegevens waarop ze gebaseerd zijn of die de aannames 

aansturen. Dit is met name relevant als het gaat om eenheidseconomie en 

bedrijfsplannen die fundamenteel zijn voor het fondsenwervingsproces. 

Enterprise Resource Planning (ERP)-systemen bevatten waardevolle 

gegevens, maar financiële modellen moeten ook worden aangestuurd 

door gegevens uit het hele bedrijf. De financiële afdeling kan een centraal 

vergaringspunt worden.

Financiële teams werken ook samen met andere afdelingen 

op gebieden zoals milieu-, sociaal en governancebeleid en 

toeleveringsketens. Furness verwijst naar een organisatie waarmee 

hij werkt en die een geïntegreerd transformatieproject uitvoert waarbij 

zowel de financiële als de toeleveringsafdeling betrokken zijn. 

"Een paar jaar geleden zouden er waarschijnlijk twee verschillende 

transformatieprogramma's zijn geweest", zegt hij. "Dit bedrijf wil de 

twee afdelingen echter goed met elkaar laten samenwerken, omdat 

ze onderling sterk verbonden zijn."

De kwaliteit van samenwerking verbeteren
Om nog meer ondersteuning te bieden aan hun zakelijke collega's, 

moeten financiële teams echter een aantal duidelijke problemen 

aanpakken. Hoewel er veel wordt samengewerkt, is men tegenwoordig 

niet altijd tevreden over de kwaliteit van de samenwerking met de 

financiële afdeling.

Op de vraag welke uitdagingen bedrijfsteams tegenkomen bij het 

samenwerken met de financiële afdeling, zei 44% van de respondenten 

dat "de financiële afdeling niet gemakkelijk/snel actuele financiële 

informatie kan verstrekken die bedrijfsteams nodig hebben of vragen". 

Hetzelfde percentage respondenten merkt op dat "de financiële 

afdeling geen grondig begrip heeft van de bedrijfsdoelen en uitdagingen 

van andere afdelingen". Een iets kleiner aantal respondenten, 42%, 

zei dat de goedkeuringsprocessen van de financiële afdeling te traag 

zijn. AFBEELDING 3

"Veel financiële afdelingen worstelen met verschillende definities 

van gegevens, standaardisatie en het rapporteren van wat het bedrijf 

nodig heeft", aldus Furness. "Gedeeltelijk komen deze problemen 

voort uit een gebrek aan begrip over wat het bedrijf met die 

gegevens gaat doen."

44%

44

42

37

28

De financiële afdeling kan niet gemakkelijk/snel actuele financiële informatie
verstrekken die bedrijfsteams nodig hebben of vragen

De financiële afdeling heeft geen grondig begrip van de bedrijfsdoelen en
uitdagingen van andere afdelingen

De goedkeuringsprocessen van de financiële afdeling zijn te traag

Financiële teamleden communiceren niet goed met de bedrijfsteams

De financiële afdeling aarzelt om informatie te delen met bedrijfsteams

Financiële gegevens die ze ontvangen bevatten vaak fouten

AFBEELDING 3

Een behoefte aan meer snelheid
Andere afdelingen willen dat de financiële afdeling hen 
beter begrijpt en actuele informatie verstrekt

Welke uitdagingen komen bedrijfsteams binnen uw organisatie tegen 
bij de samenwerking met de financiële afdeling? 
[SELECTEER ALLES WAT VAN TOEPASSING IS]

Bron: Enquête van Harvard Business Review Analytic Services, mei 2022
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Financiële afdelingen kunnen ook worden gehinderd door conflicten 

tussen de boekhoudafdeling en het team financiële planning en analyse 

betreffende gegevenskwaliteit en bruikbaarheidsproblemen. De kloof 

tussen deze twee financiële afdelingen is verder toegenomen wegens 

de steeds grotere hoeveelheid gegevens. Boekhouding en financiële 

planning en analyse gebruiken vaak verschillende gegevensformaten 

om vergelijkbare analyses te leveren, wat leidt tot vertragingen en 

operationele risico’s. Proceswijzigingen die worden aangebracht om 

nalevingsredenen in plaats van zakelijke ondersteuning kunnen het 

probleem verergeren.

Bekwame financiële afdelingen pakken zulke problemen niet alleen 

aan met technologie, maar ook met organisatorische strategieën. De 

manier waarop de financiële afdeling wordt bemand is een belangrijke 

uitvalsbasis. In plaats van personen louter te werven op basis van hun 

boekhoudvaardigheden, geven bedrijven de voorkeur aan financieel 

personeel met zakelijke vaardigheden. 

De empathie en het begrip van financiële medewerkers kunnen 

worden vergroot als ze leren te beschouwen hoe andere afdelingen naar 

zaken kijken die op hen beiden van invloed zijn. Zo kan de financiële 

afdeling onkosten voornamelijk zien als een kwestie van administratie 

en factuurverwerking, terwijl de inkoopafdeling zich kan richten op het 

onderhouden van relaties met leveranciers en het onderhandelen over 

de beste contracten. Door financiële medewerkers dergelijke zaken 

vanuit het perspectief van de andere afdeling te laten beschouwen, 

kunnen ze processen ontwikkelen die hopelijk voor iedereen werken. 

Dan zijn collega's meer bereid om met hen samen te werken.

Dit inzicht kan gedeeltelijk worden ontwikkeld door financiële 

medewerkers te integreren in specifieke activiteiten, zoals 

toeleveringsketens. Deze aanpak stelt financieel personeel in staat om 

nauwere banden met collega's te smeden en inzichten te ontwikkelen 

over de verschillende functies, die ze kunnen delen met de financiële 

afdeling. "Veel goed presterende financiële afdelingen hebben een 

gezonde uitwisseling van personen in de hele organisatie, waarmee 

ze hun begrip van de bedrijfswerking up-to-date houden", aldus 

Furness. Door dit begrip te ontwikkelen, kan de financiële afdeling 

bijvoorbeeld worden overgehaald om geen onrealistische beperkingen 

aan inkoopkosten op te leggen, wat conflicten kan creëren in plaats 

van samenwerking.

CFO's moeten pleitbezorgers worden voor een betere samenwerking, 

met een focus op hoe financiële afdelingen andere afdelingen en de 

organisatie in haar geheel willen helpen zakelijke doelen te bereiken. 

"De CFO moet andere afdelingen uitleggen wat de financiële afdeling 

probeert te bereiken", aldus Furness. 

Dankzij deze manier van werken stellen andere afdelingen zich 

open voor samenwerking omdat ze de voordelen van samenwerken 

zien. Zo kan de financiële afdeling vergaderingen houden met collega's 

van verkoop en productontwikkeling, om hen te helpen bepalen 

hoe kapitaal en middelen kunnen worden ingezet om de lancering 

van nieuwe producten te versnellen. Door de handen in elkaar te 

slaan in plaats van op eigen houtje te werken, kunnen financiële 

afdelingen zichzelf positioneren als pleitbezorgers van succes voor 

de hele organisatie.

Automatisering is een belangrijke 
onderscheidende factor
Automatisering is een belangrijke onderscheidende factor om 

hinderpalen voor samenwerking te overwinnen en financiële 

afdelingen in staat te stellen om hun waarde voor bedrijfsprocessen 

en bedrijfsstrategie te verhogen. 

Dankzij automatisering, meestal aangedreven door kunstmatige 

intelligentie, kunnen veel handmatige taken die tot nu toe een groot 

deel van de dag van de doorsnee financiële medewerker in beslag 

namen worden geschrapt. Denk maar aan boekhouding, facturering 

en debiteurenadministratie en belastingnaleving.

Via automatiseringstechnologie kunnen bedrijven zakelijke 

transacties en onkosten in realtime volgen, waardoor ze inzicht 

krijgen in projectbudgetten en die budgetten in acht kunnen nemen. 

Zulke transacties kunnen worden gekoppeld aan bedrijfscreditcards, 

met ingebouwde uitgaveplafonds en regels. Dankzij de integratie van 

verschillende systemen kan de administratie worden verbeterd. Ook 

hoeven werknemers onkosten niet langer uit eigen zak te betalen en 

te wachten op vergoeding, een inefficiënt proces waar het personeel 

niet blij van wordt.

Automatisering kan ook gegevens uit facturen extraheren en 

afstemmen en handmatige gegevensinvoer automatiseren, waardoor 

fouten worden geëlimineerd en financiële medewerkers worden 

ontlast van alledaagse taken. Met automatisering kunnen ook de 

berekeningen worden uitgevoerd om belastingverplichtingen in 

internationale rechtsgebieden te bepalen, een andere ingewikkelde 

klus die foutgevoelig is wanneer deze handmatig wordt uitgevoerd.

Er wordt ogenschijnlijk vooruitgang geboekt binnen organisaties 

als het gaat om het implementeren van technologie om financiële 

teams de tijd te geven om strategischer actief te worden. Op de vraag 

in hoeverre de eenvoudige taken van hun financiële teams tot nu toe 

zijn geautomatiseerd, zei 38% van de respondenten dat slechts een 

"Veel financiële afdelingen worstelen met verschillende definities 
van gegevens, standaardisatie en het rapporteren van wat het bedrijf 
nodig heeft. Gedeeltelijk komen deze problemen voort uit een 
gebrek aan begrip over wat het bedrijf met die gegevens gaat doen", 
aldus Furness.
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zou verminderen. Nu nemen managers gewoon een foto van het 

betalingsbewijs (digitalisering) en voeren ze dit in het geautomatiseerde 

financiële systeem in.

Via het geautomatiseerde systeem voeren managers de juiste 

boekhoudcode voor een aankoop in. Het eerste jaar wist ATU dankzij 

deze wijziging € 2 miljoen terug te vorderen van de belastingdienst, 

wat anders verloren zou zijn gegaan. Naast deze besparingen heeft 

het automatiseren van het proces een onschatbaar effect gehad op het 

moreel en de productiviteit van de financiële afdeling. Automatisering 

verstrekte het financieel personeel een dashboard waarop de 

verwezenlijkte kostenbesparingen in kaart werden gebracht.

"Een aantal werknemers, die hier al meer dan 20 jaar werken, zeiden 

dat dit de eerste keer was dat ze hun werk konden meten", aldus 

Goetz. "Als ze zagen dat ze de ene week X hadden bespaard, wilden 

ze de volgende week nog meer besparen. In principe zouden ze het 

rustiger aan kunnen doen dankzij die efficiëntie, maar ze wilden die 

extra tijd gebruiken om productief te zijn, omdat ze merkten hoeveel 

verschil ze konden maken."

Financiële processen verbeteren
Over het algemeen is er ruimte voor financiële afdelingen om hun 

processen te verbeteren. Twee derde (67%) van de respondenten is van 

mening dat "de financiële afdeling van mijn organisatie meer moeite 

moet doen om verouderde processen te verbeteren". 

Ukio legt al de nadruk op procesverbetering. "We proberen binnen de 

afdeling deze filosofie te handhaven om elke dag nieuwe verbeteringen 

aan te brengen", legt Palazuelos uit. "Soms is het een kleine verbetering, 

zoals een specifieke leverancier of specifieke klant die op een andere 

manier informatie nodig heeft. We stellen mensen in staat om altijd 

met deze mindset te werken en te letten op kleine dingetjes die we 

paar of geen van de taken zijn geautomatiseerd, maar 62% van hen 

zei dat ongeveer de helft of meer is geautomatiseerd (iedereen die 

'weet ik niet' koos is niet meegerekend). 

De voordelen van automatisering blijken duidelijk uit de kloof 

tussen financiële teams die de helft of meer van hun taken hebben 

geautomatiseerd en de teams die zeer weinig hebben geautomatiseerd. 

Respondenten van organisaties met zeer geautomatiseerde financiële 

afdelingen zijn beter georganiseerd. Het aantal respondenten dat 

zegt dat hun financiële team tijd besteedt aan het najagen van 

betalingsbewijzen ligt 14 procentpunten lager (61% versus 75%). Ze zijn 

ook 12 procentpunten minder geneigd om de dagelijkse administratie 

af te handelen (63% versus 75%).

"Het najagen van de betalingsbewijzen en ervoor zorgen dat iedereen 

de juiste documentatie levert, behoort ook tot het takenpakket van 

het financiële team", aldus Palazuelos. "Die taak voegt echter niet 

echt waarde toe aan de organisatie, dus we trachten dit werk in de 

mate van het mogelijke te automatiseren. Op die manier kunnen we 

ons toespitsen op het leveren van de informatie die mensen nodig 

hebben om betere zakelijke beslissingen te nemen."

Respondenten met zeer geautomatiseerde financiële afdelingen 

hebben ook minder vaak te kampen met de grootste uitdaging 

die respondenten hebben bij het samenwerken met de financiële 

afdeling: Hun financiële team kan niet gemakkelijk/snel de financiële 

informatie verstrekken die ze nodig hebben (41% versus 53%). Deze 

bevinding lijkt het idee te ondersteunen dat hoe minder intensief 

het handmatige proces is, hoe gemakkelijker het is om gegevens te 

verwerken en te delen. 

Als het gaat om strategisch zijn in plaats van vast te houden aan 

cijfers, zijn sterk geautomatiseerde financiële teams veel meer geneigd 

dan de handmatige groep om te zeggen dat hun financiële afdeling 

in haar geheel de afgelopen twee jaar steeds meer heeft bijgedragen 

aan de bedrijfsstrategie op hoog niveau (74% versus 49%).

En als het gaat om samenwerking, is de zeer geautomatiseerde 

groep veel meer geneigd om te zeggen dat het financiële team zeer 

goed samenwerkt met andere afdelingen (31% versus 13%). 

Dit patroon is zeker het geval bij ATU, de Duitse keten van 

autowinkels en werkplaatsen met een jaaromzet van ongeveer € 1 

miljard. Het bedrijf, opgericht in 1985, telt ongeveer 10.000 werknemers 

en meer dan 550 vestigingen in Duitsland en Oostenrijk.

Vroeger was het zo dat, wanneer ATU-filiaalmanagers onderdelen 

nodig hadden die niet op voorraad waren, ze hun kasgeld gebruikten 

om ze bij lokale leveranciers te kopen. Deze aankopen genereerden 

een enorme hoeveelheid papierwerk. Ieder jaar werden er tonnen aan 

papieren facturen binnen Duitsland verstuurd. "Op het hoofdkantoor 

was er een team van 40 personen dat in eerste instantie de facturen 

sorteerde en vervolgens de boekhouding uitvoerde", aldus Goetz.

Het systeem was foutgevoelig. Soms deelden managers een aankoop 

in onder 'andere' in plaats van 'reserveonderdelen'. Hierdoor kon ATU 

19% van het aankoopbedrag niet terugvorderen via de belastingdienst 

van het land, hoewel ATU daar recht op had.

Drie jaar geleden gaf de nieuwe CFO prioriteit aan een betere 

efficiëntie. Hij droeg Goetz op om een nieuwe afdeling te creëren die 

de uitgaven in contanten en de belastende handmatige processen 

 "Het najagen van de betalingsbewijzen 
en ervoor zorgen dat iedereen 
de juiste documentatie levert, 
behoort ook tot het takenpakket 
van het financiële team. Die taak 
voegt echter niet veel waarde 
toe aan de organisatie, dus we 
trachten om zoveel mogelijk van 
dat soort werk te automatiseren", 
aldus Javier Palazuelos, financieel 
controleur voor Ukio.
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kunnen verbeteren. Zo maken we beetje bij beetje tijd vrij om te 

besteden aan cruciale strategische activiteiten, zoals het verbeteren 

van de besluitvorming."

Voor vele financiële teams zijn onkostenbeheerprocessen een gebied 

dat voor verbetering vatbaar is. Slechts 11% van de respondenten zei 

dat zakelijke gebruikers (d.w.z. degenen buiten de financiële afdeling) 

'zeer' tevreden zijn met de onkostensystemen die hun organisatie 

gebruikt, terwijl 42% zei dat zakelijke gebruikers 'enigszins' tevreden 

zijn. Meer dan een kwart (28%) zei dat zakelijke gebruikers 'zeer' of 

'enigszins' ontevreden zijn met deze systemen. 

Slechte processen voor onkostenbeheer hebben aanzienlijke 

gevolgen. Meer dan driekwart (80%) van de respondenten is van 

mening dat "als onkostenbeheerprocessen niet eenvoudig zijn, 

mensen ze zullen vermijden en de naleving zal afnemen". Nog meer 

respondenten (90%) waren het eens met de stelling "Als onkosten 

niet gemakkelijk kunnen worden ingediend, heeft dit een negatieve 

invloed op de werknemerservaring".

Digitale transformatie aanpakken
Ondanks de duidelijke voordelen van digitale transformatie, kunnen 

financiële afdelingen er om een aantal redenen tegen vechten. 

Financiële afdelingen, die voortvloeien uit een streng omkaderde, op 

regels gebaseerde traditie, zijn historisch gezien geen voorvechters van 

innovatie. Ze vrezen voor de impact van AI op hun inspraakvermogen 

en takenpakket, waardoor ze de digitale transformatie schoorvoetend 

tegemoet treden. Als gevolg hiervan kunnen financiële afdelingen 

er soms de voorkeur aan geven om personeel in te zetten voor 

kortetermijnoplossingen in plaats van het probleem bij de bron 

op te lossen.

"Bedrijven moeten hun dagelijkse activiteiten regelmatig 

heroverwegen en aan de kaak stellen", aldus Goetz. "Bedrijven moeten 

hun werknemers in staat stellen om, indien nodig, congressen bij te 

wonen om ultramoderne oplossingen voor digitale transformatie 

te ontdekken."

Financiële afdelingen moeten snappen dat ze niet bang hoeven 

te zijn voor digitale transformatie en er niet alleen voor staan. CFO's 

en financiële leiders kunnen samenwerken met datawetenschappers 

en ontwikkelaars om een ERP-systeem te bouwen dat voldoet aan 

de behoeften van het hele bedrijf. Op deze manier kan de financiële 

afdeling de digitale basis creëren om de strategische adviseurs te 

worden waaraan hun organisaties behoefte hebben.

Conclusie
Naarmate het bedrijfslandschap steeds sneller, complexer en 

uitdagender wordt, moeten financiële afdelingen een beter inzicht 

krijgen in de doelen en uitdagingen van businessunits, beter 

communiceren en sneller relevante informatie aan hun zakelijke 

tegenhangers verstrekken dan ze nu doen. Met andere woorden, 

als financiële teams nog niet op een strategische manier nauw 

samenwerken met businessunits, is het slechts een kwestie van tijd 

voordat hun organisaties dit van hen verwachten.

Om die reden mogen financiële teams de kracht van automatisering 

niet over het hoofd zien, wat hen meer ruimte kan bieden om zich 

te wijden aan strategisch denken, in plaats van hun dagen door te 

brengen met doorsnee boekhoudtaken. "Elke minuut die we minder 

besteden aan een handmatig proces, is een minuut die we kunnen 

besteden aan iets anders dat een verschil kan maken voor het bedrijf", 

aldus Palazuelos. 

Hoe meer minuten we op die manier winnen, hoe groter de impact 

is die financiële afdelingen kunnen hebben. Naarmate financiële 

teams hun takenpakket uitbreiden, moeten ze ook hun capaciteiten 

uitbreiden om de diensten en expertise te bieden die hun organisaties 

van hen verwachten.

"Gezien de vele uitdagingen waarmee bedrijven worden 

geconfronteerd, verwachten ze dat de financiële afdeling samenwerkt 

binnen de hele organisatie en een holistisch planningsoverzicht 

biedt", aldus Furness. "Het is een behoorlijk grote verschuiving van 

vaardigheden voor financiële teams om niet langer vast te houden aan 

cijfers en een strategische partnerrol te vervullen. Opdat financiële 

afdelingen kunnen leveren wat hun organisaties nodig hebben, moeten 

ze over de juiste technologie, de juiste processen, de juiste mensen 

en het juiste perspectief beschikken."

"Bedrijven moeten hun dagelijkse activiteiten regelmatig 
heroverwegen en aan de kaak stellen", aldus Mathias Goetz,   
senior projectmanager bij ATU.
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Omvang van de 
organisatie

22% 
10.000 of meer 
werknemers

30% 
1.000 - 9.999 
werknemers

13% 
500 - 999 
werknemers

36% 
50 - 499 
werknemers

0% 
0 - 49  
werknemers

Anciënniteit 

34% 
Uitvoerend 
management/
bestuursleden

44% 
Senior management

11% 
Middenmanagement

11% 
Andere rangen

Belangrijke 
industriesectoren

18% 
Productie

15% 
Technologie

9% 
Financiële diensten

Alle andere sectoren 
vertegenwoordigen 
elk minder dan 8%.

Functie 

26% 
Algemeen/
uitvoerend 
management

15% 
Verkoop/
bedrijfsontwikkeling/
klantenservice

Alle andere functies 
vertegenwoordigen 
elk minder dan 8%.

Regio's 

41% 
Noord-Amerika

21% 
Europa

19% 
Azië-Pacific

11% 
Latijns-Amerika

7% 
Midden-Oosten/
Afrika
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