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DINSDAG 17 MEI KWAM EEN GEMÊLEERD GEZELSCHAP VAN FINANCIEEL VERANTWOORDELIJKEN BIJEEN IN DE 
GEWELVEN VAN KASTEEL WOERDEN. TIJDENS EEN HEERLIJKE LUNCH VOERDEN ZIJ EEN GEANIMEERD GESPREK OVER 
WANNEER EEN ORGANISATIE NOU EIGENLIJK IN CONTROL IS. 

Deze eerste Ronde Tafel Bijeenkomst van 
CFO Groep Nederland werd begeleid door 
Bert Gadellaa en Hidde van der Wal. 
Deze ‘mannen met inhoud’ zijn beiden 
ervaren strategie- en organisatiedeskundigen 
en onder meer actief als docent Management 
Accounting & Control aan de HOFAM, NIVE 
Opleidingen en Universiteit van Amsterdam.

‘FINANCIALS KUNNEN VEEL 
MEERWAARDE BIEDEN.’

Bert en Hidde delen samen een mooie ambitie: 
ze willen het finance-vak in Nederland naar een 
hoger niveau brengen. “Financials kunnen 
zoveel meerwaarde bieden aan een organisatie, 
maar daar wordt het maximale nog lang niet 
uitgehaald. Wij onderzoeken daarom hoe 
financials waarde toevoegen aan organisaties 
en welke toegevoegde waarde dat dan is.” 

“Volgens Daniel Kahneman speelt geluk een 
grote rol bij het succes van een organisatie. Uit 
zijn onderzoek blijkt dat het effect van een 
goede CEO – en in zijn kielzog de CFO – op het 
succes van een organisatie maar zo’n tien 
procent afwijkt ten opzichte van een slechte 
CEO. De vraag is hoe wij als financials kunnen 
bijdragen aan die extra kans dat we succesvol 
zijn.”

222 JAAR FINANCIËLE ERVARING
Met in totaal 222 jaar aan werkervaring aan 
tafel blijkt al tijdens de voorstelronde hoe de 

werkzaamheden en verantwoordelijkheden 
van controllers uiteenlopen. CFO’s en andere 
financieel eindverantwoordelijken hebben 
naast financiën vaak projecten, human 
resources, informatietechnologie, juridische 
zaken en/of facilitair beheer in de portefeuille. 
Bovendien wordt de finance-afdeling vaak 
gezien als ‘watchdog’. Maar – en daar zijn 
alle deelnemers het met elkaar over eens – 
de meerwaarde van financials zit juist in het 
adviseren en vooruitkijken vanuit financieel 
perspectief. 

“Het lijkt er soms op dat alles wat een 
organisatie niet kwijt kan, terechtkomt bij 
finance. Hebben we als controllers te veel 
verantwoordelijkheidsgevoel of zijn we te veel 
controlfreak?”, vraagt Bert zich hardop af. De 
aanwezige financials ervaren dit verschillend. 
Het ligt niet zozeer aan de persoon, maar aan 
de cultuur en aan hoe het bestuur van de 
organisatie tegen finance aankijkt. Dat beeld 
kunnen we als controller beïnvloeden door te 
laten zien dat we de organisatie vooruit kunnen 
helpen. 

#TROTSOPDEBOEKHOUDER 
#TROTSOPDECONTROLLER

“Wees trots op je vak!”, zegt Bert enthousiast. 
“En zet je boekhouder op een voetstuk!” Want 
het is natuurlijk duidelijk dat een goede 
financiële administratie de basis is voor elke 
financial. 

Maar wat hoort nou echt bij het vak van 
controller? Uit de boeiende discussie die volgt, 
blijkt dat een eenduidig antwoord niet zo 
eenvoudig is: financiën beheren, kwaliteit van 
(sturings)informatie bewaken, inzicht geven in de 
ontwikkeling van (primaire) processen, 
vooruitdenken, risico’s beheersen ... Samengevat 
moeten controllers kunnen adviseren over alles 
wat met de business te maken heeft door zich te 
richten op de cijferstromen met een valutateken 
ervoor. Hidde doet er nog een schepje bovenop: 
“Als controller moet je de processen kennen, 
weten waarnaar je moet kijken en hoe je 
verbanden moet leggen. De essentie van een 
goede business controller zijn, is zien wat anderen 
niet zien.”

EFFECTIEF EN EFFICIËNT WAARDE CREËREN
Bert en Hidde stellen dat we als controller 
bedrijfseconomisch toetsen. “Controlling gaat 
over het beheersen van de organisatie: besteden 
we onze gelden effectief en efficiënt? Het draait in 
een organisatie primair om waardecreatie oftewel 
het behalen van de strategische doelen. Als 
controller adviseren wij hoe we maximale waarde 
kunnen creëren met de beschikbare middelen. 
Dat betekent continu keuzes maken.”

Waardecreatie zelf gaat niet alleen over geld. 
Tegenwoordig is maatschappelijke waarde steeds 
meer een belangrijk thema. En er is een essentieel 
verschil tussen waarde creëren en geld verdienen. 
Je kunt op korte termijn geld verdienen, maar 
waarde verliezen door bijvoorbeeld niet te 
investeren in mensen of IT. 

RONDE TAFEL BIJEENKOMST 
CFO GROEP NEDERLAND
CFO Groep Nederland levert graag een 
bijdrage aan de persoonlijke ontwikkeling 
van de aangesloten CFO’s en andere 
financieel verantwoordelijken. Tijdens onze 
Ronde Tafel Bijeenkomsten gaan we samen 
in gesprek over wat ons bezighoudt in ons 
vak of over actualiteiten en ontwikkelingen 
in de (financiële) markt.

Wilt u graag deelnemen aan een 
Ronde Tafel Bijeenkomst of meer weten 
over CFO Groep Nederland? Kijk dan op 
onze website www.cfogroepnederland.nl 
of mail naar info@cfogroepnederland.nl. 
CFO Groep Nederland wordt gefaciliteerd 
door HighQ.



De woorden ‘effectief’ en ‘efficiënt’ spelen een 
grote rol in dit verhaal. Effectief betekent dat je 
zo snel mogelijk je doel bereikt en efficiënt met 
zo min mogelijk middelen. Hidde noemt deze 
termen de kern van controlling: “Zijn we 
effectief bezig en zo ja, doen we het ook 
efficiënt? Die volgorde is heel belangrijk!”

‘IN CONTROL’ IN THEORIE
Bert vertelt over het onderzoek van Hidde en 
hemzelf naar de definitie van ‘in control’. 
“We kwamen uit bij Leen Paape. Hij heeft 
vanuit Nyenrode voor zijn inauguratie 
onderzoek gedaan naar de In Control 
Statements die accountants moesten afgeven. 
Net als wij liep ook hij ertegenaan dat er geen 
duidelijke definitie van ‘in control’ bestaat.”

“Als CFO of controller zijn wij verantwoordelijk 
voor het in control zijn van onze organisatie. 
Of in ieder geval voor het proces dat ertoe 
leidt dat de organisatie in control is. Volgens 
Paape komt ‘in control’ erop neer dat er geen 
verrassingen in de financiële resultaten zijn ten 
opzichte van wat is geprognosticeerd, 
en dat als er afwijkingen zijn die buiten de 
geaccepteerde bandbreedte vallen, een 
systeem in werking wordt gezet waardoor 
de afwijking binnen een vooraf gedefinieerde 
periode weer binnen die bandbreedte komt.”

“Die bandbreedte noemen we in 
risicoterminologie risicotolerantie. Hoe meer 
afwijking je accepteert, des te minder beheers-
maatregelen je hoeft te noemen. Dat is een 
kostenafweging, want beheersmaatregelen 
kosten geld. Maar het gaat erom dat we op 
het moment dat de resultaten buiten de 
bandbreedte komen, effectieve en efficiënte 
maatregelen nemen om de afwijkingen binnen 
afzienbare tijd weer binnen de bandbreedte te 
brengen. Dat is de wendbaarheid van de 
organisatie.”

‘JE WILT DE KANS ALTIJD ZO HOOG 
MOGELIJK HOUDEN!’ 

“Onze definitie van control is dat je de kans 
dat je je doelstellingen haalt onder alle 
omstandigheden zo hoog mogelijk wilt laten 
zijn. Die kans is geen absolute zekerheid, er 
gebeuren altijd onverwachte dingen. Maar je 
wilt die kans altijd, dus ook met COVID of een 
oorlog in Oekraïne, zo hoog mogelijk houden.”

“Hier hoort een bepaald gedrag bij. Als ik aan 
jou vraag wat je gisteren hebt gedaan, dan 
moet je altijd kunnen zeggen dat je hebt 
bijgedragen aan het vergroten van de kans 
dat we onze doelstellingen halen. En als dat 
niet zo is, dan zijn je werkzaamheden niet 
effectief geweest en kun je daar maar beter 
mee stoppen. Dat geldt voor alle medewerkers. 
Als alle mensen in de organisatie dit gedrag 
vertonen, dan draagt dat bij aan het in control 
zijn van de organisatie. We moeten er dus voor 
zorgen dat we hun gedrag beïnvloeden en ze 
motiveren.” 

“Het is belangrijk dat je nadenkt over de 
definitie van ‘in control’ binnen je eigen 
organisatie. Wanneer ben je in control en wat is 
jouw rol daarin? Als het bedrijf niet in control is, 
dan krijgt het controllersteam als eerste de 
wijzende vinger. Maar er zijn veel elementen 
nodig om als organisatie in control te zijn en de 
vraag is waarvoor jij als controller of CFO echt 
verantwoordelijk bent.” 

‘LEG HET NEER WAAR HET THUISHOORT.’

Bert sluit de Ronde Tafel Bijeenkomst af met 
wat laatste adviezen: “Bekijk vanuit je 
financiële domein waar je eigen 
verantwoordelijkheden liggen. Denk als 
financeteam goed na over welke resultaten 
jullie moeten behalen. Horen die echt bij jullie 
afdeling? En kijk ook naar de resultaten die je 
over drie jaar zou moeten behalen. 

EEN LOCATIE VOL HISTORIE
Kasteel Woerden is een imposant 
monument in het centrum van Woerden. 
“Het kasteel is rond 1400 gebouwd in 
opdracht van Jan van Beieren”, vertelt 
Peter van Herk, directeur van HighQ en 
facilitator van CFO Groep Nederland. 
“In de kelders heeft Jan de Bakker nog 
gevangen gezeten. Hij was de eerste 
vervolgde ketter in Nederland ten tijde van 
Maarten Luther. Tegenwoordig is het deels 
een evenementenlocatie en biedt het een 
prachtige ambiance voor onze 
bijeenkomsten.”
 
De keuze voor het eeuwenoude kasteel 
is niet toevallig. Het kantoor van HighQ 
bevond zich tot een paar jaar geleden 
op een steenworp afstand van het kasteel 
in het centrum van Woerden en is in 2018 
verhuisd naar Kamerik, net buiten de 
stadsgrenzen. Peter van Herk is bovendien 
nauw betrokken bij Woerden 650. 
Deze organisatie heeft als doel om in 
2022 groots te vieren dat Woerden 650 jaar 
geleden stadsrechten kreeg.
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Vanuit die visie kun je bepalen waarmee je nu 
beter kunt stoppen en waarmee je juist moet 
starten of doorgaan. Leg de verantwoor-
delijkheden voor de andere zaken daar waar ze 
thuishoren. Zo krijg je uiteindelijk controllership 
in je hele organisatie.” 

SCORECARD ALS TOEGIFT
Op basis van het onderzoek van Paape hebben 
Bert en Hidde een leidraad geformuleerd om te 
checken of we in control zijn. De veertien 
elementen uit deze scorecard hebben 
betrekking op de bedrijfsvoering van de gehele 
organisatie. Aan de hand van de checklist kun je 
als controller of CFO de verantwoordelijkheden 
op de juiste plek neerleggen en samen zorgen 
dat je als organisatie in control bent en blijft. 
Het bespreken van de scorecard leidt tot een 
enthousiaste uitwisseling van ervaringen. 
De deelnemers van deze Ronde Tafel 
Bijeenkomst weten alvast met welke punten 
zij aan de slag kunnen!

Tekst door: Ellen Molenaar – vertEllen


