de finance transformatie
en CFO in 2025.

In het coronajaar 2020 vatten Ausy (*) en Unit4 het plan op om
een reeks rondetafelgesprekken op te zetten met CFO’s, andere
finance-experten en thought leaders. De digitale (r)evolutie van de
finance functie was het idee en Finance 2025 de werktitel. 2025
was daarbij niet op te vatten als een concreet jaartal, wel als een
strategisch punt in de verte, zij het in een niet zo verafgelegen
toekomst.
Doorheen alle boeiende presentaties en gesprekken trad de persoon van
de CFO vaak op de voorgrond, als de motor van de transformatie die zijn
departement hoe dan ook zou doormaken in de komende jaren. Het was
een vaststelling die geleid heeft tot de redactie van deze whitepaper.
Het is onmogelijk alle subtiliteiten van de round tables in dit document op
te nemen. Wij willen CFO’s en Finance managers echter vooral een
moment van (zelf)reflectie bieden. Vertrekkend van de sleutelelementen in
de transformatie van de Finance functie, trachten we een profiel te
schetsen van de CFO van de toekomst. Alsof er al één enkel profiel bestaat,
... quod non, dat vertellen we u nu al.
U leest er verder meer over.
Veel leesplezier!

(*) Sinds juni 2021 gaat Ausy binnen de Randstad Groep verder als de digitale IT en
Engineering specialty business. De andere consultancy-businesses, waaronder Finance,
gericht op het tijdelijk aanleveren van gekwalificeerde profielen gaan verder onder de
naam Randstad Professionals.

de finance
transformatie.
De transformatie van finance teams
vindt plaats op drie verschillende
fronten, tools en processen,
mensen en strategie. De financeorganisatie anno 2025 zal op elk
van die drie fronten een mooie
score dienen te halen. Dat is echter
niet aan iedereen gegeven, en de
vraag dringt zich op of dit wel
nodig is. Het type organisatie
waarin deze rol moet worden
ingevuld, en de mate waarin

andere actoren in de organisatie
een deelaspect van de
transformatie op zich nemen, zijn
alvast enkele variabelen die de
kwalificaties die aan een CFO
worden gesteld, bepalen. Een
beursgenoteerd bedrijf stelt
fundamenteel andere eisen aan de
CFO dan een mid-market- of startup-onderneming. Maar dat had u
allicht ook al begrepen.
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Hoe dan ook is het aan de CFO om
zijn troepen in te zetten volgens
zijn/haar inschatting van de noden
per front. Zijn eigen competenties
en voorkeuren zijn daarbij ook een
factor in de equatie. Vandaar dat
we verderop een aantal
typologieën van CFO's definiëren,
elk met zijn eigen accenten en
aandachtspunten. Het komt er voor

elke CFO dus op neer een
organisatie op te zetten waar het
plaatje klopt: waarin de CFO én zijn
team op één of andere manier het
terrein dekken waarop de
transformatie van het finance
departement zich zal voltrekken,
en dit rekening houdend met de
specificiteiten van het eigen
bedrijf.

De CFO speelt een essentiële rol in het vinden van de
juiste balans tussen deze drie dimensies in zijn
departement.

tools & processes.

Tijdens onze rondetafelgesprekken
kwamen RPA en Machine Learning
aan bod als vanzelfsprekende
exponenten van de digitalisering,
ook binnen de finance functie.
Deze technologieën zijn geheel of
gedeeltelijk klaar voor brede en
betaalbare implementaties.
Mooie voorbeelden inspireren
echter meer dan theorie. Een case
bij één van onze deelnemers was
deze waarbij werd aangetoond dat
statistische methodes inmiddels tot

betere forecasts leiden in
coronatijden dan het buikgevoel
van de meeste business leaders. Dit
resultaat kwam echter niet zomaar
tot stand. Het was het resultaat van
volgehouden investeringen, vooral
in de vorm van tijd besteed door
iemand in het finance departement
die er zijn missie had van gemaakt.
Hoe gaan een CFO en zijn team
best om met al dit nieuwe, digitale
geweld?

De maturiteit van de technologie voor automatisatie van
repetitieve- maar ook sleutelprocessen binnen een finance
team is intussen bewezen. Of het nu gaat over +10%, +30%
of +50% van de taken, een moderne finance-organisatie
anno 2025 zal meerdere toepassingen van artificiële
intelligentie en RPA hebben draaien. Het is vooral een
kwestie van snel te beginnen experimenteren.

Innovatie om de ‘innovatie’ is een
slecht idee. Wat wel kan is uitkijken
naar wat van waarde is gebleken
voor andere finance teams. Deze
kan worden getoetst aan de
realiteit van de eigen business.

Een kritische blik op het bestaande
helpt ook: de vaste werkpatronen,
de heilige huisjes en de verder
uitgedijde maar vaak weinig
gebruikte rapporteringsets neem je
best onder de loep.

Ook al is de CFO geen specialist in
de nieuwe technieken, hij creëert
de openheid om continu nieuwe
gebieden te verkennen, en de
toegevoegde waarde van nieuwe
technologieën te testen via proof of
concepts binnen de eigen
bedrijfsspecifieke omgeving. Dit is
een investering in tijd van mensen.
Laat in het begin de grootschalige
projecten achterwege. Start small,
think big.

Een vernieuwde, niet-holistische
kijk op ERP. ERP levert de basis van
digitalisering maar is bovenal een
enabler van verdere digitalisering.
Openheid en integreerbaarheid zijn
bijgevolg doorslaggevende criteria
bij de keuze van een nieuw ERPpakket of bestendiging van het oud
pakket. Probeer om die reden ook
niet om specifieke processen,
eigen aan de organisatie, nodeloos
te implementeren in het ERPsysteem. Men dient open te staan
om de gecentraliseerde ERPoplossing uit te breiden met
gemakkelijk te koppelen bestofbreed-oplossingen voor
deelprocessen. Gebruik ERP voor
het initieel doel en integreer er
vooral niet alles in. Zorg voor een
interface tussen systemen, een
balans tussen gespecialiseerde
applicaties en ERP. Veel applicaties
worden al gelinkt waardoor het
moeilijk is om te weten wie baas is
over de data (zoals bij GDPR).

people.

Mensen zijn de sleutel van het
toekomstig succes, zo wordt ons
vaak gezegd. Maar hoe moet dat
worden opgevat binnen de finance
functie in transformatie?
Accuracy en controle-bewustzijn
blijven een sterke eigenschap van
de goede finance professional.
Finance is immers een baken van
vertrouwen, en moet dat ook blijven.
Toch moeten finance teams
loskomen van de overtuiging dat
ambachtelijke Exceltabellen
betrouwbaardere forecasts
opleveren dan ‘obscure’ statistische
modellen of – in een verder
gevorderd stadium – machine
learning.
Een future proof finance team zal
daarom steeds diverser worden.
Boekhouders en controllers zijn
blijvers, maar kennen een
gewijzigde invulling van hun
takenpakket. Data-architecten, data-

ingenieurs, automatisatiespecialisten en andere, nauw bij IT
aanleunende profielen, zijn de ‘new
kids on the block’ die steeds meer
om de hoek komen kijken, en hoe
dan ook een rol zullen spelen bij de
evolutie van de finance functie.
Elk dragen ze met hun specialisatie
bij tot de kern van het finance
verhaal als business partner. De
digitale omslag mag in deze niet
ontbreken. Eenvoudig voor digital
natives, minder evident voor
finance ‘anciens’. Ook zij mogen de
boot niet missen en moeten de
digitale transformatie omarmen.
Daarom zullen future-proof finance
teams gekenmerkt zijn door een
veeleisend, maar inspirerend en
kwalitatief learn & developmentbeleid. Nooit waren de kansen om
bij te leren groter. Dit vereist echter
wel een actief gestuurd beleid
zodat mensen de juiste, nieuwe
zaken aanleren.

A fool with a tool is still a fool. De digitale omwenteling
binnen finance teams zal leiden tot een nieuwe skill set.
Een ‘V-lookup’ is niet meer de imaginaire lat waarover elke
financemedewerker moet beschikken, het hanteren van
‘SQL-syntax’ voor uitvoeren van queries is dat wel.

Daarbij aansluitend: hoe vaak
scoorde het finance team niet het
minst goed in het naleven van de
essentiële HR-processen inzake
evaluaties en talentbeheer? Voor
moderne finance teams werkt het
eeuwig excuus van samenvallende
closing deadlines niet meer.
Integendeel, ze nemen een

voortrekkersrol als het aankomt op
het geven van feedback, coaching
en begeleiden van medewerkers.
Moderne finance teams omarmen
change en wapenen zich met de
juiste mindset om met deze
veranderingen om te gaan. Agile en
scrum vaardigheden werken
perfect binnen het finance team.

blijvers

00ies

2025

controller

xls expert

SQL

GL accountant

nadruk op correct
boeken en boekhoudstandaarden

nadruk op validatie en
trouble shooting

AP accountant

btw expert

problem solver
communicatie

Het finance team ziet er straks een stuk diverser uit. Er zijn
blijvers maar ook de 'new kids on the block' spelen een
belangerijke rol.

strategy.

De trend van finance als business
partner valt niet meer te
ontkennen. Deze trend zal zich
verderzetten en zal van
financemedewerkers meer en meer
business experts maken. We
vragen ons zelf uitvoerig af of de
nieuwe financeleiders een volledig
financieel carrièrepad zal moeten
kunnen voorleggen? Is een
business-ervaring binnen sales,
marketing of – why not – als
techneut niet de beste referentie
voor de telkens belangrijker
wordende rol van finance als
business partner?
Hoe dicht het finance departement
in 2025 of later ook mag aanleunen
tegen de business, het zal
ontegensprekelijk telkens de rol van
gatekeeper moeten opnemen. De
invulling van de term gatekeeper is
echter wel in volle transitie: meer en
meer wordt de verschuiving van

controle naar focus waargenomen.
Een subtiel verschil dat duidt op
een hogere graad van
betrokkenheid bij de uitvoering.
Aangaande data bestaat er geen
unanimiteit over de rol van finance.
Veel hangt van de sector, de
grootte van de onderneming en de
bedrijfseigen karakteristieken af om
te bepalen wie in jouw bedrijf anno
2025 aan de knuppel zal zitten van
de data tanker. Wel dichten we het
finance team een belangrijke rol toe
bij het bepalen en de naleving van
de data governance. Bij
ontstentenis hiervan en de
bijhorende wildgroei komt de
verplichting toe aan het finance
departement om via data
governance te zorgen voor
uniformiteit, reproduceerbaarheid
en transparantie.

De CFO weet waar het bedrijf waarde creëert en speelt
een cruciale rol bij de implementatie van de strategie. De
‘F’ staat voor de focus die hij/zij dagelijks brengt bij de
uitvoering van de strategie.

CFO readiness typologieën.
CFO’s die geen aandacht hebben voor minstens één van deze dimensies zijn geenzins
future proof. Op basis van de drie assen kunnen we diverse types van CFO’s, en ook
finance departementen gaan identificeren.
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de allround CFO.
Zomaar concluderen dat de CFO
van de toekomst op alle dimensies
een high performer is (profiel A),
zou net iets te eenvoudig zijn. In
realiteit zullen CFO's zich in andere,
wellicht meer menselijke en
daardoor verschillende gedaantes
presenteren. De all-round CFO is
van alle markten thuis maar zal net
iets minder scoren op alle assen
dan de high performer die zich net
focust op één van de drie
elementen (profiel B).
De vraag is nog maar hoe wenselijk
het één of het ander is. Wellicht
kunnen de risico's verbonden aan
een bepaalde typologie
gecompenseerd worden door de
organisatorische kenmerken van
het financieel departement.
Sommige types organisatie
vereisen soms al helemaal niet dat
de CFO een allrounder is. En ten
slotte moeten we erkennen dat we
allemaal vanuit één focusgebied
zijn geëvolueerd, wat ons niet belet
om onze vleugels door ervaring
breder uit te slaan.

kameleon.
De vergelijking met de kameleon
hierin is treffend. De CFO past zich
aan naar de situatie van de
organisatie. De vraag luidt of dat
erg is? Hoe groot de valkuilen zijn
van de verschillende typologieën
hangt af van het type organisatie
waarin de CFO opereert, en van de
mate waarin ontbrekende
dimensies kunnen worden
aangevuld door andere actoren
binnen of buiten het departement.
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de one-dimensional CFO.

de functional CFO.

Eendimensionale CFO’s zijn deze
die hoog scoren op één van de
assen, maar net zwak op de twee
andere. Interim-CFO's zijn hier het
voorbeeld bij uitstek. Ook al lijken
de voorbeelden hieronder wat
karikaturaal, toch halen we voor de
zekerheid even de risico's aan die
verbonden zijn aan de
eendimensionale CFO die zich niet
laat omringen door
complementaire medewerkers.

De functionele CFO scoort hoog op
tech savvines en sociale skills, of
heeft zich hier op zijn minst hard
op gefocust.

tech savvy CFO’s.
Het risico bestaat dat deze
hobbyist tools laat ontwikkelen
"omdat het kan". De strategische
reflectie is echter zwak, en gebrek
aan dialoog met medewerkers kan
ertoe leiden dat men de budgetten
niet doelmatig besteedt.

De CFO is erg gericht op
operationele efficiëntie en continu
verbetering van de processen.
Hij/zij begrijpt dat digitalisering het
departement een hele stap vooruit
kan helpen.
Hij/zij gaat in dialoog met de
leveranciers, het IT-departement,
zijn teams, …
Hij/zij begrijpt dat het departement
een grondige transformatie zal
ondergaan en denkt na over de
profielen die het team in de
toekomst zal nodig hebben, en dus
ook over de samenstelling en de
competenties van zijn team.

sociale CFO’s.
Gezellig maar so what? Het gevaar
bestaat dat de sociale CFO geen
overzicht krijgt over de
technologische stand van zaken,
en hoe dit de strategische
doelstellingen van de
ondernemingen kan ondersteunen.

strategische CFO’s.
Gedeconnecteerd van de teams en
de operationele realiteit. De ivoren
toren komt hier om de hoek kijken.

Hij/zij is gericht op het tijdig
produceren van informatie, maar is
zelf niet de belangrijkste gebruiker
van deze informatie.

De functionele CFO vindt men vaak
in ondernemingen waar de
strategische rol door iemand
anders wordt opgenomen: CEO,
strategie departement,
commerciële directie, … of in
ondernemingen waar informatie en
data ter beschikking worden
gesteld van de business in een self
service model.
Als dit model geen bewuste keuze
is, en de strategische dimensie van
de finance functie wordt
verwaarloosd, zijn een aantal
risico’s denkbaar:

Cijfers worden voor waar
aangenomen, maar ten onrechte.
Er wordt telkens meer data ter
beschikking gesteld, maar zonder
richting en link met de strategie. Het
risico bestaat dat men verdrinkt in
data lakes…
Departementen gaan aan self
service doen, en produceren
informatie die niet meer coherent is
met de single truth van het finance
departement.

Cijfers worden geproduceerd, maar
de toets met de business is afwezig.
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de geek CFO.
De geek CFO scoort hoog op tech
savviness en strategische
ondersteuning, maar is weinig
bezig met het team of de collega’s.
De CFO is geboeid door intellectuele
uitdagingen en laat zich minder in
met de dagelijkse realiteit op het
terrein.
Hij/zij begrijpt dat de digitale
revolutie niet alleen de finance
functie vooruithelpt, en voelt zich
sterk betrokken bij de digitale
agenda van het bedrijf.

Hoe groter en complexer de
onderneming, hoe meer een
dergelijk type CFO zich op zijn
plaats zal voelen. Vaak zal hij
voorop gaan in de strijd, en
innovatieve ideeën propageren.
Leading by example is zijn motto
(al is het niet zeker dat hij door
iedereen wordt begrepen met zijn
voorbeeld).

Indien dit model geen bewuste
keuze is, en de sociale dimensie
van de finance functie niet wordt
opgevangen door complementaire
finance managers met wie in
symbiose kan gewerkt worden, zijn
een aantal risico’s denkbaar:
De ivoren toren knippert met zijn
lichten… De CFO wordt niet
begrepen door zijn medewerkers.
Change management wordt een
lastige opdracht.
De sociale dimensie is meer dan
alleen belangrijk in het managen van
het eigen team. Waardevolle
strategische reflecties zijn vaak het
resultaat van een wisselwerking met
anderen (collega’s in het
directieteam in de eerste plaats).
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de navigator CFO.
De navigerende CFO kan gezien
worden als de ‘Bear Grylls’ onder
de CFO’s. Zelfs zonder
hoogtechnologische oplossingen
en tools kan hij/zij navigeren door
de dagelijkse finance, en ook
ondersteuning en richting geven
aan het bedrijf op strategisch
niveau. Dit profiel gelooft steevast
in hoogontwikkelde finance teams
die dienen als sterke business
partners.
Deze CFO waardeert stabiele en
goed functionerende systemen en
is kritisch rond de meerwaarde van
continue verbeteringsprocessen.
Hij/zij zal automatisch meer budget
alloceren om zijn team te
optimaliseren en nieuwe skills aan
te leren in plaats van pionieren met
(niet-bewezen) nieuwe
technologische tools. Het gevaar
bestaat erin dat deze CFO de (early

adaptor) voordelen van deze
nieuwe technologieën compleet
zal missen.
De vraag naar investeringen in
digitalisering/technologie kan vanuit
het finance team komen om de
complementariteit in het team te
steunen.

Dit type CFO streeft naar stabiliteit
in processen en tools, en kan échte
innovatie (stevig) afremmen. In een
aantal gevallen zal een dergelijke
CFO onvoldoende aandacht
besteden aan de risico’s van te ver
doorgedreven end user computing
gebaseerde rapporteringen.
In hoeverre is de navigerende CFO
in staat om een business case voor
investeringen in technologie te
verdedigen? Als hij er zelf niet
helemaal achter staat?

tools & processes

people

strategy

eindwoord.
Dit document is geen 1-op-1 transcriptie van de vele boeiende
gesprekken die we met CFO’s en andere experten hadden tijdens
onze Round tables. Wel wilden we stilstaan bij de vraag hoe de
persoon van de CFO de onafwendbare transformatieprocessen
binnen de Finance functie beïnvloedt. Deze invloed is immers hoe dan
ook aanzienlijk.
Dit document werd besproken tijdens de slotmeeting van de Round
tables op 16 september 2021, die deze keer live werd gehouden. Een
geanimeerd debat was het resultaat. En dat is wat we uiteindelijk
ambiëren: dat we met de enigszins verrassende invalshoek rond de
CFO typologieën de reflectie omtrent het functioneren van CFO’s in
de nieuwe realiteit - inmiddels ook al een cliché - kunnen stimuleren.

