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“Effectief in Control: dat gaat over u!”
Nationale Controllersdag 2016

Arnhem, 9 juni 2016
José de Jong (RET)

Jeroen Jansen (FinTouch)



Mag ik u voorstellen…

Dit is José

 20 jaar Finance en daarbuiten

 RET: (ook) manager business & project control. 

 Afdelingstransitie

 Nominatie voor Controller of the Year 2015

 Mensgericht, verbinder, bevlogen, daadkrachtig
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Dit is Jeroen

 Organisatieadviseur

 FinTouch

 (Ook) lijnervaring

 Publicaties

 Enthousiast, samen, 
doorvragen, adviseur



Wat gaan we doen deze ochtend?

Agenda:

1. Zitten er Business Partners in de zaal?

2. Onderzoek

– Hoe ziet een effectieve business controller eruit?

– Waar heeft een ineffectieve business controller last van?

– Wat doet een effectieve business controller anders?

3. Drivers van succes

4. Wat kunt u zelf vanaf morgen anders doen?
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Wij zijn nieuwsgierig….

9-6-2016 4Wie zit er vandaag in de zaal?

 Business Control binnen onze organisatie:
(geef per stelling aan in hoeverre u het eens bent met de stelling)



Hoe ziet een effectieve business 
controller eruit?

9-6-2016 5De hoogste scores in ons onderzoek



Waar hebben ineffectieve controllers 
last van?

9-6-2016 6… met gevolgen voor hun tijdsbesteding?



Tijdsbesteding aan rapportages

9-6-2016 7… grote verschillen!

 Het kost een kwart van de 
effectieve BC’ers minder
dan een dag per week

 Het kost bijna een derde 
van de ineffectieve BC’ers
meer dan 3 dagen per week



Maar effectieve controllers hebben
het niet veel beter!

9-6-2016 8… Wat doen zij dan toch anders?



19%
12%

21%

35%

3%
10%

1.      2.     3.     4.      5.     6.  

 Effectieve controllers vullen hun rol anders in:
(kies de 3 voor u belangrijkste punten in volgorde van meest naar minst belangrijk)

Stellingen – verklaringen

… en wat hebben zij daarvoor geregeld?

1. Creëren een PLATFORM waarop zij 
kunnen acteren richting business

2. Treden uit hun rekenkundige 
COMFORTZONE

3. Sturen zichzelf op het leveren van 
TOEGEVOEGDE WAARDE

4. Verkennen wat de (informatie-) 
BEHOEFTE van de business is

5. Geven prioriteit aan hun EIGEN 
ONTWIKKELING

6. Nemen REGIE op hun veranderende rol
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Wat zijn voorwaarden voor succes?

In organisaties waar Business Control effectief is…

13-6-2016 10Hoe is dat binnen uw organisatie?

 .. bestaat een OPLEIDINGSPROGRAMMA om noodzakelijke kennis & kunde te ontwikkelen

 … worden VERWACHTINGEN tussen BC en de lijn expliciet gemaakt

 … vragen business controllers actief om FEEDBACK op hun effectiviteit

 … WILLEN de business controllers ook echt business partner zijn

 … hebben business controllers de vereiste COMPETENTIES

 … zijn noodzakelijke competenties in de FUNCTIEPROFIELEN beschreven

 … zijn noodzakelijke competenties belangrijke SELECTIE- & BEOORDELINGSCRITERIA



Stellingen – hoe verder (1/2)?

9-6-2016 11… vanaf morgen aan de slag?

 Binnen onze organisatie:
(geef per stelling aan in hoeverre u het eens bent met de stelling)



Stellingen – hoe verder (2/2)?

9-6-2016 12… vanaf morgen aan de slag?

 Binnen onze organisatie:
(geef per stelling aan in hoeverre u het eens bent met de stelling)



Ter afsluiting…

Dank voor uw aandacht en bijdrage!

(Stemkastjes graag op uw stoel achterlaten)

9-6-2016 13… we horen graag van u terug!



Meer weten over ons onderzoek naar
‘de effectiviteit van Business Control’?

www.fintouch.nl


