
GEACHTE  RELATIE

Met genoegen breng ik onze kwartaal-

nieuwsbrief Q4 van 2005 onder uw aan-

dacht. Wij besteden in deze nieuwsbrief 

o.a aandacht aan de huidige trends in de 

financiële functie, een advies aan de 

commissie Frijns, prestatiemanagement 

en risicobeheersing. Zoals u van ons 

gewend bent treft u ook een aantal tips 

aan over actuele onderwerpen.

Het afgelopen kwartaal hebben wij bij 

onze relaties weer een aantal aanspre-

kende nieuwe projecten mogen opstarten 

en realiseren. 

Een paar voorbeelden hiervan zijn:

• Interim Sabanes-Oxley professional 

ingezet bij een relatie in London;

• Interim accountant gedetacheerd bij 

grote thuiszorginstelling t.b.v. AO/IC 

traject;

• Inzet van een Interim Hoofd Middelen 

bij een middelgrote gemeente;

• Bij een internationale handelsonder-

neming heeft één van onze Interim 

Finance Managers de Planning & 

Control cyclus vernieuwd;

• Eén van onze Interim Business Control-

lers heeft bij een zakelijke dienstverlener 

een implementatie van ERP begeleidt;

• Senior Interim Administrateur heeft 

tijdelijk de administratie gevoerd bij 

een transportonderneming;

• Tijdelijke inzet van een Internal 

Auditor bij een uitgeverij;

• Hands-on assistentie verleend bij het 

tijdig en juist voeren van complexe 

financiële administraties en maand/

kwartaalafsluitingen.

Ik wens u veel 

leesplezier en een 

uitstekend najaar!

Graag tot ziens.

drs Remco M.F. Misset, directeur  

Telefoon: 010 - 289 76 66

info@steensconsultants.nl

www.steensconsultants.nl

Zie achterzijde.
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Het aandachtsgebied van de finance 
manager
De	aandacht	van	finance	managers	gaat	
niet	alleen	naar	het	betrouwbaar	maken	
van	financiële	informatie,	maar	ook	van	
niet-financiële	informatie,	de	soort	infor-
matiestroom	waar	algemeen	manage-
ment	en	lijnmanagement	steeds	meer	
om	vraagt.	Een	verklaring	kan	zijn	dat	
management	heeft	gemerkt	dat	alleen	het	
reduceren	van	kosten	de	organisatie	niet	
terugbrengt	naar	een	winstgevende	situ-
atie,	maar	dat	daar	innovatie	voor	nodig	
is.	Innovatie	is	een	gebied	dat	per	defini-
tie	wordt	gemeten	en	gevolgd	met	behulp	
van	niet-financiële	indicatoren.	

Interessant	is	de	grote	verschuiving	die	
de	trends	‘focus	op	corporate	governance’	
en	‘wet-	en	regelgeving	verwerken’	heb-
ben	ondergaan;	deze	trends	zijn	een	stuk	
belangrijker	geworden.	Dit	kan	erop	
wijzen	dat	de	voorschriften	uit	Sarbanes	
Oxley	en	de	commissie	Tabaksblat	nu	
daadwerkelijk	serieus	worden	genomen	
en	alle	aandacht	hebben.	Ook	de	grotere	
aandacht	voor	‘focus	op	integriteit’	en	
‘focus	op	immateriële	activa’	wijst	hierop;	
beide	zijn	trends	die	worden	beïnvloed	
door	de	nieuwe	wet-	en	regelgeving.	

Verschil per branche
Er	zijn	wel	verschillen	in	het	belang
van	trends	voor	profit-	en	non-
profitorganisaties.	Voor	alle	trends	geldt	
dat	non-profitorganisaties	die	over	het	
algemeen	minder	belangrijk	vinden	dan	
profitorganisaties,	met	uitzondering	van	
‘niet-financiële	informatie	toevoegen’,	
‘meer	ICT’	en	‘kosten	reduceren’.	De	
focus	bij	non-profitorganisaties	(vooral	
bij	de	overheid)	ligt	van	oudsher	op	
betrouwbaarheid	van	data	die	overwe-
gend	van	niet-financiële	aard	is.	Door	die	
doorlopende	aandacht	voor	de	betrouw-
baarheid	kan	het	gevoel	bestaan	binnen	
non-profitorganisaties	dat	het	belang	
van	deze	trend	iets	minder	is	omdat	men	
daar	toch	al	veel	aan	doet.	
Ook	tussen	kleine,	middelgrote	en	grote	
organisaties	zien	wij	significante	verschil-
len.	In	het	algemeen	vinden	de	mid-
delgrote	en	grote	organisaties	die	trends	
belangrijker	die	met	de	buitenwereld	
te	maken	hebben	(informatiestromen,	
integriteit,	risk	management,	wet-	en	
regelgeving,	corporate	governance.)	Dit	
wordt	wellicht	veroorzaakt	door	het	feit	
dat	deze	categorieën	ondernemingen	
meer	te	maken	hebben	met	externe	sta-
keholders	en	toezichthoudende	organen.	
Dat	de	trend	‘financiële	taken	outsourcen’	
in	grote	organisaties	belangrijker	wordt	
gevonden	dan	in	kleinere	bedrijven,	is	te	
verklaren	uit	het	feit	dat	experts	verkla-
ren	dat	outsourcing	juist	voor	de	groot-
ste	ondernemingen	flinke	(financiële)	
voordelen	met	zich	mee	zou	brengen.	Er	
blijken	maar	drie	trends	te	zijn	die	voor	
kleine	organisaties	belangrijker	zijn	dan	
voor	de	grotere	ondernemingen:	‘enter-
prise	intelligence	ontwikkelen’,	‘strategi-
sche	vaardigheden	ontwikkelen’	en	‘focus	

De finance manager heeft het er in praktijk niet 
rustiger op gekregen. In 2005 blijkt dat finance 
managers nog steeds het meeste belang hechten 
aan het leveren van betrouwbare informatie en 
aan het pro-actief voouitkijken. Daarnaast maakt 
‘niet-financiële informatie toevoegen’ een come-
back in de top drie. Ook in het komend jaar staat 
de finance manager weer veel te wachten, waarbij 
wij signaleren dat de financiële functie een meer 
vooraanstaande rol zal (gaan) spelen binnen de 
onderneming.
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1.	 Beter	implementeren.	Toenemende	gerichtheid	op	het	imple-
menteren	en	realiseren	van	plannen,	in	plaats	van	op	het	
plannen	zelf.

2.	 Efficiënter	budgetteren.	Efficiënter	maken	van	het	budget-
teringsproces,	door	dit	proces	aan	te	passen,	of	af	te	schaffen	
(beyond	budgeting).

3.	 E-finance-functie	ontwikkelen.	Toepassen	van	e-business	in	
de	financiële	functie,	bijvoorbeeld	door	de	financiële	proces-
sen	via	het	internet	te	laten	verlopen.

4.	 Enterprise	intelligence	ontwikkelen.	Ontwikkelen	van	‘enter-
prise	intelligence’	om	alle	interne	en	externe	informatiestro-
men	van	de	organisatie	te	coördineren	en	te	stroomlijnen.

5.	 Financiële	taken	outsourcen.	De	gehele	of	delen	van	de	finan-
ciële	functie	worden	ondergebracht	bij	of	uitbesteed	aan	een	
externe	partij	om	kostenvoordelen	en	kwaliteitsverhoging	te	
krijgen.

6.	 Focus	op	corporate	governance.	Toenemende	aandacht	voor	
goed	ondernemingsbestuur.

7.	 Focus	op	creëren	van	waarde.	Toenemende	gerichtheid	op	
het	creëren	van	waarde,	bijvoorbeeld	door	de	invoering	van	
value	based	management	en	economic	value	added.

8.	 Focus	op	gedragsaspecten.	Toenemende	mate	aandacht	voor	
de	gedragsaspecten	van	de	bedrijfsvoering	en	van	verbete-
rinitiatieven,	bijvoorbeeld	door	meer	aandacht	voor	change	
management.

9.	 Focus	op	immateriële	activa.	Toenemende	aandacht	voor	het	
rapporteren	en	beheersen	van	immateriële	activa	(intangi-
bles),	zoals	kennis,	merken	en	patenten.

10.	 Focus	op	integriteit.	Toenemende	aandacht	voor	integriteit-
vraagstukken,	mede	veroorzaakt	door	boekhoudaffaires	bij	
WorldCom,	Enron,	Ahold	en	de	bouwfraude.

11.	 Focus	op	omzetverhoging.	Verschuiven	van	de	aandacht	voor	
kostenverlaging	naar	omzetverhoging,	bijvoorbeeld	door	
meer	aandacht	voor	innovatie	en	groei.

12.	 Focus	op	risk	management.	Toenemende	aandacht	voor	het	
in	kaart	brengen	van	de	materiële	risico’s	die	de	organisatie	
loopt	of	kan	lopen.

13.	 Informatiestromen	betrouwbaarder	maken.	Focus	op	het	
betrouwbaar(der)	maken	van	de	in-	en	externe	informatie-
stromen	(en	daarmee	ook	de	financiële	processen.)

14.	 Kostenreductie.	Toenemende	aandacht	voor	kostenreductie	
binnen	de	organisatie.	

15.	 Meer	benchmarking.	Toenemende	aandacht	voor	het	toepas-
sen	van	benchmarking,	niet	alleen	in	de	financiële	processen	
maar	in	alle	kritische	bedrijfsprocessen.	

16.	 Meer	ICT.	Toenemende	rol	voor	informatie-	en	communica-
tietechnologie	in	de	financiële	bedrijfsvoering.	

17.	 Meer	vooruitkijken.	Meer	aandacht	voor	vooruitkijken,	bij-
voorbeeld	door	de	invoering	van	voortschrijdende	prognoses	
(rolling	forecasts).	

18.	 Niet-financiële	informatie	toevoegen.	Toenemende	aandacht	
voor	het	rapporteren	en	beheersen	van	niet-financiële	indi-
catoren,	bijvoorbeeld	door	het	invoeren	van	een	balanced	
scorecard.

19.	 Strategische	vaardigheden	ontwikkelen.	Meer	aandacht	voor	
het	ontwikkelen	van	strategische	vaardigheden	bij	financiële	
mensen,	zodat	deze	meer	functioneren	als	business	partner	
van	lijnmanagers.

20.	 Wet-	en	regelgeving	verwerken.	Toenemende	aandacht	
(onder	druk	van	onder	andere	IAS/IFRS,	Basel	II,	Sarbanes-
Oxley)	op	het	verschaffen	van	transparantie	aan	de	buitenwe-
reld	over	de	eigen	prestaties	en	risico’s.
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op	omzetverhoging’.	Deze	kunnen	ver-
klaard	worden	door	het	streven	naar	toe-
nemende	professionalisering	binnen	de	
financiële	functie	van	kleine	organisaties	
en	de	grote	druk	op	financiën	om	(meer)	
bij	te	dragen	aan	het	organisatieresultaat.

Vooruitblik
Ook	voor	het	komende	jaar	blijft	de	aan-
dacht	van	finance	managers	gericht	op	het	
leveren	van	betrouwbare	informatie	en	het	
pro-actief	vooruitkijken.	Dit	zijn	belang-
rijke	taken	die	zeker	niet	veronachtzaamd	
mogen	worden.	De	vraag	is	echter	of	dit	
genoeg	is.	Uit	diverse	recente	onderzoeken	
blijkt	dat	managers	binnen	de	organisatie	
een	verscheidenheid	aan	verwachtingen	
heeft	van	de	financiële	functie:

•	 Ontwikkelen	naar	pro-actieve	‘chief	
focus	officers’,	met	een	focus	op	besluit-
vorming	en	real	time-informatie;

•	 Betrokken	zijn	bij	de	ontwikkeling	van	
bedrijfsmodellen,	portfoliobeslissingen	
en	key	value	drivers;

•	 Implementeren	van	governancestruc-
turen;

•	 Ontwikkelen	van	competitieve	kost-
structuren,	zowel	in	Finance	als	in	de	
rest	van	de	organisatie,	onder	meer	
met	behulp	van	shared	services;

•	 Ontwikkelen	van	efficiënte,	effectieve,	
simpele,	snellere	en	betrouwbaardere	
financiële	processen,	onder	meer	met	
behulp	van	moderne	ICT,	internet,	
web-based	selfservice,	data	warehou-
sing	en	de	juiste	inzet	van	hoogge-

kwalificeerde	financiële	mensen	die	de	
business	(kunnen)	begrijpen;

•	 Integreren	van	processen,	technologie-
en	en	mensen	in	de	gehele	organisatie;

•	 Modelleren	van	risico’s	en	manage-
ment	adviseren	hoe	deze	te	minimali-
seren;

•	 Verhogen	van	het	‘financiële	IQ’	van	de	
organisatie.

Al	met	al	staat	de	finance	manager	in	het	
komende	jaar	weer	veel	te	wachten.	Het	
nadeel	van	deze	grote	drukte	en	inspan-
ningen	zal	worden	gecompenseerd	door	
het	voordeel	dat	de	financiële	functie	een	
meer	vooraanstaande	rol	zal	(gaan)	spe-
len	binnen	de	onderneming.	

Interim Finance Professionals



3

Onrust
Juist	in	het	ontbreken	van	een	
officiële	nadere	interpretatie	en	
uitwerking	van	deze	codebepa-
ling	schuilt	de	kiem	van	veel	
onrust	onder	bestuurders	van	
Nederlandse	beursfondsen.	Deze	
onrust	is	dan	ook	waarschijnlijk	
de	reden	dat	veel	beursfondsen	
in	hun	jaarverslag	over	2004	deze	
codebepaling	hebben	‘overgesla-
gen’	en	zich	niet	expliciet	hebben	
uitgesproken	over	de	mate	waarin	
zij	hun	risicomanagement	ade-
quaat	en	effectief	achten.	

Amerikaanse richtlijnen
De	commissie-Frijns,	van	de	
Monitoring	Commissie	Corporate	
Governance	die	is	ingesteld	om	
de	implementatie	van	de	code	
Tabaksblat	te	evalueren	(zie	onze	
nieuwsbrief	Q1	2005),	zal	naar	
verwachting	eind	dit	jaar	komen	
met	nadere	richtlijnen	voor	de	
wijze	waarop	het	bestuur	verant-
woording	moet	afleggen	over	hun	
risicobeheersing-	en	controlesy-
stemen.	Wellicht	dat	de	commis-
sie-Frijns	het	voorbeeld	van	de	

Amerikaanse	wetgever	gaat	volgen.	
Daarin	is	de	reikwijdte	van	deze	
bestuursrapportages	beperkt	tot	
de	controlemaatregelen	die	direct	
betrekking	hebben	op	het	proces	
van	externe	financiële	verslagge-
ving.	Dit	omdat	daarvoor	inmid-
dels	wel	een	relatief	eenduidig	
referentiekader	is	ontwikkeld.	

Britse richtlijnen
Een	andere	mogelijkheid	is	dat	
Frijns	het	voorbeeld	van	de	Britse	
corporate	governanceregelgeving	
volgt.	Bestuurders	van	onderne-
mingen	met	een	beursnotering	in	
het	Verenigd	Koninkrijk	worden	
namelijk	geacht	om	in	hun	jaar-
verslag	niet	alleen	te	rapporteren	
over	jaarverslaggevingsrisico’s	
maar	ook	over	de	risico’s	die	ver-
bonden	zijn	aan	de	strategische,	
operationele	en	financiële	doel-
stelling	van	hun	onderneming.	
Daarnaast	worden	zij	gevraagd	de	
belangrijkste	elementen	van	hun	
risicomanagement-	en	controle-
systemen	te	beschrijven,	alsmede	
de	wijze	waarop	ze	de	goede	wer-
king	daarvan	hebben	beoordeeld.	
Wegens	het	ontbreken	van	een	
objectief	normenkader	daarvoor,	
hoeft	het	bestuur	zich	echter	niet	
publiekelijk	uit	te	spreken	over	de	
mate	van	zekerheid	waarmee	de	
ondernemingsdoelen	zullen	wor-
den	gerealiseerd.	

Coso richtlijnen
De	Coso-organisatie	heeft	in	sep-
tember	2004	een	nieuw	rapport	
uitgebracht	waarin	goede	aankno-
pingspunten	zitten	om	de	onrust	
weg	te	nemen	(zie	onze	nieuws-
brief	Q1	2005).	Op	basis	van	deze	
Coso-publicatie	stellen	wij	voor	
de	gevraagde	bestuursrapportage	
over	risicobeheersing	de	volgende	
modelopbouw	voor:	

1.	 Een	overzicht	van	de	signifi-
cante,	specifieke	ondernemings-
risico’s;

2.	 Een	beschrijving	op	hoofdlijnen	
van	de	belangrijkste	maatre-
gelen	en	componenten	van	de	
interne	risicobeheersings-	en	
controlesystemen;

3.	 Een	vermelding	van	het	refe-
rentieraamwerk	of	normenka-
der	(bij	voorkeur	Coso)	dat	is	
gehanteerd	bij	de	evaluatie	van	
deze	systemen;

4.	 Een	per	deelterrein	gedifferen-
tieerd	oordeel	over	de	werking	
van	deze	systemen,	hierbij	aan-
gevend	in	hoeverre:	

	 -	het	bestuur	op	de	hoogte	is	
van	de	mate	waarin	de	strategi-
sche	en	operationele	doelstel-
lingen	van	de	onderneming	
worden	bereikt;

	 -	de	in-	en	externe	(financiële)	
rapportages	betrouwbaar	zijn	
en	de	organisatie	zich	houdt	
aan	de	van	toepassing	zijnde	
wetten	en	regels.	

5.	 Een	overzicht	van	de	belang-
rijke	wijzigingen	en	geplande	
verbeteringen	in	de	interne	
risicobeheersings-	en	controle-
systemen;	

6.	 Melding	van	de	bespreking(en)	
van	het	bovenstaande	met	de	
audit	commissie	en	de	raad	van	
commissarissen.	

Deze	modelopbouw	voorziet	
enerzijds	in	de	terechte	vraag	
van	beleggers	naar	een	goede	
beschrijving	van	de	belangrijkste	
ondernemingsrisico’s	en	de	wijze	
waarop	deze	worden	beheerst.	
Anderzijds	voorziet	dit	model	in	
de	gerechtvaardigde	behoefte	van	
bestuurders	om	geen	verklaringen	
af	te	hoeven	geven	die	op	uitslui-
tend	subjectieve	normen	gebaseerd	
kunnen	worden.	

De verklaring van ‘in control’ die Tabaksblat vraagt, 
bezorgt veel bestuurders onrust. Het Amerikaanse Coso 
biedt mogelijkheden om die onrust weg te nemen. De 
code-Tabaksblat verlangt van bestuurders dat zij jaarlijks 
verklaren dat de interne risicobeheersings- en controlesy-
stemen van hun onderneming adequaat en effectief zijn. 
Het ligt volgens de toelichting van de code in de rede dat 
het bestuur bij deze verklaring aangeeft welk normenkader 
zij heeft gehanteerd bij de evaluatie van deze systemen. 
De code komt op dat punt echter helaas zelf niet verder 
dan het tussen haakjes en slechts als voorbeeld noemen 
van het referentieraamwerk voor interne beheersing 
dat het Amerikaanse Coso (Committee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway Commission) in 1992 
publiceerde. Dit raamwerk heeft zich inmiddels tot een 
wereldstandaard ontwikkeld. Ook de SEC verwijst ernaar 
in recente regelgeving.



Scenario’s
In	het	kader	van	de	sociale	doel-
stellingen	van	de	Wsw	gelden	drie	
voorwaarden	voor	SW-bedrijven:
•	 Bevorderen	ontwikkeling	mede-

werkers;
•	 Bevorderen	integratie	SW-ers	in	

de	maatschappij;
•	 Instandhouden	betaalbaarheid	

zorgsector.

Er	zijn	verschillende	organisatie-
vormen	te	bedenken	waarmee	aan	

de	bovenstaande	voorwaarden	
voldaan	kan	worden.	Wij	schetsen	
hier	vier	mogelijke	organisatiemo-
dellen.

Ontwikkelingsbedrijf
Een	eerste	model	SW-bedrijf	is	een	
“ontwikkelingsbedrijf”.	Dit	SW-
bedrijf	kiest	ervoor	zich	volledig	te	
richten	op	het	ontwikkelingspro-
ces	van	SW-ers.	Dit	model	heeft	
volledige	uitstroom	van	alle	SW-
ers	naar	reguliere	arbeidsplaatsen	
als	hoogst	haalbare	ambitie.	De	
interne	organisatie	van	dit	SW-
bedrijf	is	zodanig	ingericht	dat	de	
ontwikkeling	van	SW-ers	optimaal	
vormgegeven	wordt.	
In	dit	model	heeft	een	SW-bedrijf	
naast	SW-ers,	“begeleiders”en	
“relatiebeheerders”	in	dienst.	De	
relatiebeheerders	zorgen	voor	con-
tacten	met	bedrijven	en	instellin-
gen	in	de	omgeving	om	voldoende	
werkplekken	te	behouden.

Onderscheidend productie- of 
dienstverlenend bedrijf
Een	tweede	mogelijk	model	SW-
bedrijf	is	een	gespecialiseerd	“pro-
ductie-	of	dienstverlenend	bedrijf”.	
Dit	SW-bedrijf	kiest	ervoor	zich	te	
richten	op	het	leveren	van	enkele	
onderscheidende	producten	of	
diensten	met	SW-ers.	De	interne	
organisatie	van	dit	model	SW-
bedrijf	is	zodanig	ingericht	dat	het	
onderscheidend	vermogen	van	het	
SW-bedrijf	geborgd	en	optimaal	
benut	blijft.
Dit	type	SW-bedrijf	heeft	naast	
SW-ers,	“productieleiders”,	“mar-
keting-	en	verkoopmedewerkers”	
en	“begeleiders”	in	dienst.	

Duurzame productie- of dienst-
verleningspartner
Een	derde	model	is	een	productie-	
of	dienstverleningspartner.	In	dit	
geval	kiest	een	SW-bedrijf	ervoor	

zich	te	richten	op	het	aangaan	van	
verregaande	vormen	van	samen-
werking	met	“klantpartners”.	
Middels	een	overeenkomst	neemt	
het	SW-bedrijf	de	verantwoor-
delijkheid	voor	een	afgebakend	
deel	van	het	bedrijfsproces	van	de	
klantpartner.	
In	dit	model	heeft	een	SW-bedrijf	
naast	SW-ers,	“productieleiders”,	
“relatiebeheerders”	en	“begelei-
ders”	in	dienst.

Gecombineerd bedrijf
Uiteraard	is	het	ook	mogelijk	dat	
een	SW-bedrijf	verschillende	van	
de	hiervoor	genoemde	modellen	
combineert.	In	dat	geval	zijn	er	
twee	opties.	Ofwel	een	SW-bedrijf	
kiest	ervoor	haar	organisatie	in	te	
richten	met	afdelingen	vanuit	een	
verschillend	perspectief,	waardoor	
er	een	detacherings-	en	een	pro-
ductieafdeling	ontstaan.	Ofwel	zij	
richt	een	matrixorganisatie	op,	
waarbij	een	“mensontwikkelings-
manager”	en	een	“productiemana-
ger”	beiden	sturing	geven	aan	een	
afdeling	SW-ers.

Keuze voor identiteit
Geen	van	de	organisatiemodellen	
is	uniek.	Iedereen	kan	waarschijn-
lijk	praktijkvoorbeelden	geven	
van	de	genoemde	modellen.	De	
modellen	zijn	logisch	en	ook	bui-
ten	de	SW-branche	veel	terug	te	
vinden.	In	de	praktijk	zien	wij	ech-
ter	dat	het	lastig	is	om	heel	bewust	
de	keuze	te	maken	voor	één	van	de	
modellen	en	deze	consistent	door	
te	voeren	in	de	gehele	organisatie.	
Het	meest	voorkomende	model	
in	de	SW-branche	is	de	gecombi-
neerde	versie.	Om	te	kunnen	blij-
ven	voortbestaan	is	het	voor	alle	
organisaties	en	instellingen	echter	
essentieel	een	duidelijke	identiteit	
te	hebben.

T I P S

Goede start 2006

Oplossen	van	nog	lopende	vraagstukken	op	uw	
finance	afdeling,	verbeteren	van	uw	management	
informatie,	grip	op	corporate	governance,	input	van	
frisse	externe	ideeën	of	support	bij	het	opstellen	van	
de	jaarrekening?	Dit	zijn	slechts	een	aantal	zaken	die	
onze	interim	finance	professionals	u	morgen	al	uit	
handen	kunnen	gaan	nemen.	U	kunt	uw	organisatie	
hierdoor	effectiever	en	efficiënter	sturen	èn	u	bent		
beter	in	staat	uw	doelstellingen	te	bereiken.

Steens	&	Partners	Consultants	is	specialist	in	inte-
rim	finance	professionals,	met	een	focus	op	interim	
controllers,	interim	accountants	en	interim	finance	
managers.	Betrokken,	Deskundig	en	Flexibel.

Steens & Partners Consultants is middels interim-opdrachten 
al enige tijd betrokken bij de SW-branche. Uit onze ervaring 
concluderen wij, dat SW-bedrijven te maken hebben met 
complexe vraagstukken welke vooral veroorzaakt worden 
door het “eeuwige” spanningsveld tussen sociale en com-
merciële doelstellingen. Het is voor SW-bedrijven noodza-
kelijk om een goede balans te vinden tussen de ontwikkeling 
van mensen enerzijds en het bedrijfsmatige productieproces 
anderzijds. Op dit moment is te zien dat SW-bedrijven ver-
schillende richtingen kiezen (gekozen hebben) om deze balans 
te bereiken. Dit geldt zowel voor het SW-bedrijf als geheel, als 
voor de afzonderlijke bedrijfseenheden binnen het SW-bedrijf.

4
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Typerende verschillen
De	belangrijkste	verschillen	tussen	
publieke	en	private	organisaties,	
waarmee	rekening	moet	worden	
gehouden	wanneer	een	presta-
tiemanagementsysteem	wordt	
ontwikkeld	voor	een	overheidsor-
ganisatie,	zijn:

•	 Verantwoordelijkheidsmodel.	In	
een	moderne	private	organisa-
tie	is	dit	model	relatief	simpel,	
met	een	managementteam	of	
raad	van	bestuur	die	over	zowel	
strategieformulering	als	strate-
gie-uitvoering	verantwoording	
schuldig	is	aan	een	raad	van	
commissarissen.	In	overheids-
organisaties	is	dit	model	com-
plexer.	Er	is	politiek	leiderschap	
(regering,	Tweede	Kamer)	die	
verantwoordelijk	is	voor	de	
strategieformulering	en	een	
uitvoerend	leiderschap	(over-
heidsinstelling)	die	verantwoor-
delijk	is	voor	de	uitvoering	van	
de	strategie.	Deze	tweedeling	in	
verantwoordelijkheidstelling	kan	
een	bron	van	conflicten	zijn.	

•	 Strategie en waardecreatie. 
Organisaties	in	beide	sectoren	
moeten	strategieën	ontwikkelen	
waarmee	ze	waarde	kunnen	cre-

eren.	Voor	een	profitorganisatie	
is	het	uitgangspunt	voor	de	stra-
tegie	in	wezen	simpel:	zij	moet	
een	beter	dan	gemiddelde	return 
on investment (ROI)	leveren	
aan	haar	aandeelhouders.	Voor	
een	overheidsorganisatie	ligt	dit	
anders:	voor	haar	wordt	waarde	
gedefinieerd	door	de	toezicht-
houder.	Deze	toezichthouder	
bestaat	vaak	uit	een	samenstel-
sel	van	belanghebbenden	die	
ieder	bepaalde,	regelmatig	con-
flicterende	interessen	hebben,	
bijvoorbeeld	burgers	die	minder	
belasting	willen	betalen	en	uitke-
ringsaanvragers	die	meer	willen	
ontvangen.	Daarnaast	worden	
veel	van	de	belangen	beïnvloed	
door	politieke	motieven,	waar-
door	deze	kunnen	veranderen	
onder	invloed	van	het	demo-
cratische	proces	(belangenver-
enigingen	die	politieke	druk	
uitoefenen,	verkiezingstijd).	Dit	
kan	uiteindelijk	resulteren	in	een	
set	conflicterende	strategieën.

•	 Klanten en klanttevredenheid. 
Het	is	voor	overheidsorgani-
saties	minder	simpel	dan	voor	
private	organisaties	om	zich	te	
richten	op	het	vergroten	van	
klanttevredenheid,	omdat	dit	
zou	betekenen	dat	ze	specifieke	
zaken	waarvoor	ze	oorspron-
kelijk	waren	opgericht	zouden	
moeten	verzaken.	

	 Bijvoorbeeld:	het	bewaken	van	
de	veiligheid	van	consumenten	
kan	in	de	weg	komen	te	staan	
van	commerciële	belangen	
en	van	wensen	van	diezelfde	
klanten.	Daarnaast	is	niet	altijd	
duidelijk	wie	de	klant	is	en	kan	
het		vervullen	van	de	wens	van	

de	klant	wellicht	helemaal	niet	
in	zijn	eigen	belang	zijn.

•	 Middelen.	Zowel	private	als	
publieke	organisaties	beschik-
ken	over	materiele	activa	(bij-
voorbeeld	geld)	en	immateriële	
activa	(bijvoorbeeld	mensen).	
Overheidsorganisaties	hebben	
daarnaast	nog	een	belangrijk	
immaterieel	actief:	publieke	
macht,	tot	uiting	komend	in	
activiteiten	als	belastingsin-
ning,	handhaving	van	de	wet	en	
milieuwetgeving.	Dit	betekent	
dat	een	prestatiemanagement-
systeem	in	een	overheidsorga-
nisatie,	in	tegenstelling	tot	een	
systeem	van	een	private	orga-
nisatie,	een	extra	taak	heeft:	in	
de	gaten	houden	in	hoeverre	de	
publieke	macht	niet	misbruikt	
wordt.

Steeds meer studies tonen aan dat goed prestatiemanage-
ment positieve effecten heeft op de resultaten van de orga-
nisatie. De verklaring hiervoor is dat prestatiemanagement 
de aandacht van de gehele organisatie voortdurend richt 
op het behalen van de doelstellingen van de organisatie, en 
bovendien helpt om de individuele manager en medewerker 
te laten zien hoe ze zelf (kunnen) bijdragen aan het behalen 
van die doelstellingen. 
In de praktijk blijkt dat de publieke sector niet zomaar de 
prestatiemanagementtechnieken kan toepassen die in de 
private sector in zwang zijn.



De reikwijdte van de 
rechtmatigheidcontrole
Rechtmatigheid	binnen	de	reik-
wijdte	van	de	accountantscontrole	
is	een	aspect	dat	duidt	op	de	mate	

waarin	het	door	het	bestuur	van	een	
huishouding	(i.c.	het	College	van	
Burgemeester	en	Wethouders	bij	
gemeenten)	gevoerde	(financiële)	
beheer	in	overeenstemming	is	met	
bestaande	normering.	Het	voeren	
van	het	financiële	beheer	in	overeen-
stemming	met	bestaande	normering	
betekent	verder,	dat	de	financiële	
beheershandelingen	tot	stand	zijn	
gekomen	in	overeenstemming	
met	relevante	wet-	en	regelgeving,	
waaruit	als	ze	niet	worden	nageleefd	
financiële	consequenties	kunnen	
voortvloeien.

Beheershandelingen
Daarbij	onderscheidt	het	Besluit	
Accountantscontrole	Provincies	en	
Gemeenten	(BAPG)	de	volgende	
financiële	beheershandelingen:
•	 Overdrachten	aan	of	van	natuur-

lijke	personen	en	aan	rechtsperso-
nen	(bijvoorbeeld	subsidies,	uitke-
ringen,	belastingen	en	heffingen);

•	 Transacties	waarbij	een	tegenpres-
tatie	wordt	verkregen	of	geleverd;

•	 Financieringen,	waaronder	opge-
nomen	en	uitgezette	leningen	en	
de	daarbij	behorende	rente	en	
aflossingen;

•	 Vermogensmutaties	(bijvoorbeeld	
{rechtstreekse}	mutaties	van	
reserves	en	voorzieningen	en	de	
afschrijvingssystematiek).

De rechtmatigheidscontrole
In	de	nieuwe	wetgeving	is	niet	
uitgewerkt	welke	wetten	en	regels	
(normen)	door	de	accountant	in	
zijn	accountantscontrole	moeten	
worden	betrokken.	De	accountant	
zal	zich	bij	de	rechtmatigheidscon-
trole	primair	richten	op:
•	 Wetgeving	waaraan	de	organisatie	

haar	bestaan	ontleent	zoals	de	
Grondwet,	Burgerlijk	Wetboek,	
Provinciewet,	Gemeentewet;

•	 Wet-	en	regelgeving	waarin	nadere	
voorschriften	zijn	opgenomen	

inzake	specifieke	uitkeringen	en	
subsidies	vanuit	de	EU,	het	Rijk	
en	andere	subsidieverstrekkende	
instanties;

•	 Wetgeving	en	regelgeving	die	
inrichtingsvereisten	voor	de	
organisatie	voorschrijven	zoals	
statuten,	verordeningen	en	regle-
menten;

•	 Fiscale	en	sociale	wet-	en	regel-
geving	die	door	provincies	en	
gemeenten	moeten	worden	nage-
leefd;

•	 Algemene	wet-	en	regelge-
ving	zoals	de	Algemene	Wet	
Bestuursrecht,	Wet	Bescherming	
Persoonsgegevens;

•	 Bezoldigingswetten	en	-besluiten,	
voor	zover	deze	van	invloed	zijn	
op	financiële	beheershandelingen.

Reikwijdte
Bij	het	verschaffen	van	duidelijkheid	
over	de	reikwijdte	van	de	rechtma-
tigheidscontrole	zijn	de	volgende	
zaken	van	belang:
•	 De	wet-	en	regelgeving	moet	

duidelijk	aangeven	welke	verant-
woordingsinformatie	nodig	is,	wat	
de	reikwijdte	en	de	diepgang	van	
de	rechtmatigheidscontrole	moe-
ten	zijn	en	welke	eisen	moeten	
worden	gesteld	aan	de	rapportage	
daarover;

•	 Ook	bij	reviewen	en	evalueren	
van	de	rechtmatigheidscontroles	
door	de	accountantsdiensten	van	
de	ministeries	kan	actie	worden	
ondernomen	om	de	verwach-
tingskloof	te	verminderen.	

T I P S

Een passend ERP-pakket

Tijd,	geld	en	een	uitstekende	voorbereiding	zijn	
nodig	bij	de	aanschaf	van	een	ERP-pakket.	

1.	 Een	goede	selectie	is	het	halve	werk.	Gewenste	
werkprocessen	moeten	expliciet	worden	gemaakt.

2.	 Kies	voor	daadwerkelijke	verbetering	van	bedrijfs-
processen.	Zoals:	kortere	levertijden,	lagere	voor-
raden	en	beter	benutten	van	schaarse	middelen.

3.	 Wees	zeer	voorzichtig	met	maatwerk.	Maatwerk	
is	erg	duur,	betekent	een	langere	doorlooptijd	en	
blokkeert	eenvoudige	updates.

4.	 Onderschat	de	techniek	niet.	Pakketten	en	interfa-
ces	worden	steeds	complexer.

5.	 Kies	voor	kleine	hoogwaardige	teams.	Mix	erva-
ren	eigen	medewerkers	en	consultants,	die	het	
hele	project	beschikbaar	blijven.

6.	 Geef	helderheid	en	richting	door	een	sturingsmo-
del.	Kies	het	pakket	(onderdeel)	dat	past	bij	het	
gewenste	logistieke	concept	(zoals	distributieplan-
ning,	prijsvorming	grondstoffen	of	interne	mate-
riaalplanning).

7.	 Zorg	voor	commitment,	communicatie	en	succes.	
Het	middenmanagement	heeft	hierbij	een	sleutel-
rol	om	gewenste	verbeteringen	waar	te	maken.

8.	 Optimaliseer	ook	na	het	‘live’	gaan.	Vergelijk	de	
oorspronkelijke	doelstellingen	van	het	ERP-pak-
ket	met	het	uiteindelijke	resultaat	en	stuur	even-
tueel	bij.
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Met ingang van 1 januari 2004 maakt de rechtmatigheids-
controle op een andere wijze dan voorheen een verplicht 
onderdeel uit van de reguliere accountantscontrole bij 
gemeenten en provincies. De rechtmatigheid werd altijd al 
wel in de accountantscontrole betrokken, maar de bevindin-
gen kwamen niet in het accountantsoordeel tot uitdrukking. 
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Beheersing van risico’s
Beheersing	van	risico’s	is	niet	
mogelijk	zonder	een	goede	
beheersomgeving,	maar	een		
gedegen	beheersomgeving	alleen	
is	niet	voldoende	om	risico’s	te	
beheersen.	Een	intern		risicobe-
heersings-	en	controlesysteem	
moet	worden	aangevuld	met	
beleidsmaatregelen,	processen,	

taken	en	gedragingen	gericht	op	
risicobeheersing.	De	inrichting	van	
de	interne	risicobeheersings-	en	
controlesystemen	is	afhankelijk	
van	verschillende	factoren,	zoals	
de	grootte	van	de	onderneming,	
de	dynamiek	van	de	relevante	
omgeving	en	de	risicogevoelig-
heid.	Interne	risicobeheersings-	en	
controlesystemen	zijn	in	steeds	
grotere	mate	gebaseerd	op	en	
afhankelijk	van	informatietechno-
logie.	Beheersingsmaatregelen	zijn	
integraal	opgenomen	in	geauto-
matiseerde	systemen,	informatie	
wordt	snel	via	datacommunicatie	
uitgewisseld.	

De	betrouwbaarheid,	volledig-
heid	en	bijvoorbeeld	de	snelheid	
van	totstandkoming	van	rap-
portages	is	afhankelijk	van	de	
goede	werking	van	deze	systemen.	
Informatietechnologie	is	een	inte-
graal	onderdeel	van	het	interne	
risicobeheersings-	en	controlesy-
steem.	Omdat	de	rol	van	infor-
matietechnologie	onlosmakelijk	is	
verbonden	met	de	interne	risico-
beheersings-	en	controlesystemen	
wordt	niet	separaat	aandacht	
besteed	aan	informatietechnologie.	
Er	kan	echter	slechts	sprake	zijn	
van	een	goed	functionerend	intern	
risicobeheersings-	en	controlesy-
steem	als	de	rol	en	functie	van	de	
informatietechnologie	toereikend	

is	ingevuld	en	de	goede	werking	
daarvan	is	vastgesteld.

Interne beheersingsysteem
Een	adequaat	intern	risicobeheer-
sings-	en	controlesysteem	verlaagt	
in	belangrijke	mate	de	kans	op		
verkeerde	beslissingen,	op	het	
doelbewust	omzeilen	van	beheer-
singsprocessen	en	op	niet	naleven	
van	wetten	of	regels.	Een	dergelijk	
systeem	kan	nooit	absolute	zeker-
heid	bieden	tegen	het	niet-realise-
ren	van	ondernemingsdoelstellin-
gen,	noch	kan	het	alle	onjuisthe-
den	van	materieel	belang,	verlies,	
fraude	en	overtredingen	van	wet-
ten	of	regels	geheel	voorkomen.	
Het	ontwerpen	van	deze	systemen	
impliceert	immers	het	maken	van	
keuzen	en	het	afwegen	van	kansen	
op	en	gevolgen	van	risico’s.	Het	
interne	beheersingssysteem	kan	
volgens	COSO	als	effectief	worden	
beschouwd	als	het	management	en	
het	bestuur	een	redelijke	zekerheid	
hebben	dat:	
•	 zij	op	de	hoogte	zijn	van	de	mate	

waarin	de	strategische	en	ope-
rationele	doelstellingen	van	de			
onderneming	worden	bereikt;

•	 de	gepubliceerde	financiële	rap-
portages	betrouwbaar	zijn	opge-
steld;

•	 de	organisatie	zich	houdt	aan	de	
van	toepassing	zijnde	wetgeving	
en	regels.

T I P S

Effectieve Corporate Governance

Corporate	governance	betekent	dat	u	de	juiste	struc-
turen	bouwt	en	maatregelen	neemt	om	toezicht	te	
houden	op	het	reilen	en	zeilen	van	uw	onderneming.	
De	tien	belangrijkste	aspecten	hierbij	zijn:
1.	 Een	effectieve,	onafhankelijke	en	deskundige	

Raad	van	Commissarissen;
2.	 Een	pro-actief	Audit	Committee	met	financiële	

expertise;
3.	 Een	goed	functionerende	Raad	van	Bestuur;
4.	 Duidelijke	bevoegdheden	voor	de	aandeelhouder;	

streven	naar	‘één	aandeel,	één	stem’;
5.	 Transparantie	ten	aanzien	van	de	risico’s	en	

financiën	en	de	corporate	governance	structuur;
6.	 Relevante	ethische	gedragscode;
7.	 Adequaat	risicomanagement;
8.	 Interne	controle	maatregelen	die	bedrijfs-	en	

financiële	risico’s	reduceren;
9.	 Effectieve	interne	accountantsdienst;
10.	Onafhankelijke	externe	accountantscontrole.
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Het begrip ‘risicobeheersings- en controlesysteem’ is in de 
Nederlandse corporate governance code niet  gedefinieerd. 
Als enige nadere specificatie staat er dat het ‘toegesneden’ 
moet zijn (zie onze nieuwsbrief Q2 2005.) Een toegesneden 
intern risicobeheersings- en controlesysteem is gebaseerd op 
de significante risico’s en processen van een  onderneming. 
Een intern risicobeheersings- en controlesysteem impliceert 
dat het risico’s identificeert, kwantificeert en beheerst, en 
dat het is gericht op het waarborgen van het bereiken van 
doelstellingen.
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• Financieel-strategisch advies
• Vaststellen noodzakelijke management- en 
 stuurinformatie (koppeling aan de gekozen 
 bedrijfsstrategie)
• Kosten- en winstbepalingssystemen opzetten
• Financiële herstructurering
• Procesreorganisatie
• Management of projectleiding

• Implementeren / uitwerken 
 strategische keuzes
• Opzetten / optimaliseren AO/IC en 
 financiële administraties
• Procesverbetering
• Optimaliseren ERP systemen
• Inrichten MIS
• Reorganiseren van financiële afdeling
• Ondersteuning bij Compliance wetgeving  
 (IFRS, Sarbanes Oxley etc.)

• Interim ondersteuning op financiële 
 administratie
• Voeren van (project) administraties
• Wegwerken van administratieve 
 achterstanden
• Voorbereiden en assisteren bij opstellen
 jaarrekening
• Opstellen diverse rapportages
• Uitvoeren van analyses
• Management van een afdeling

Branche
specialistaties

Handel &
Industrie

Banken &
Verzekeraars

Overheid &
Non-Profit

Zorg &
Zekerheid

• Financieel Directeur 

• Controller 

• Interne Accountant 

• Specialist (o.a. IFRS/

• SOX/AOIC/Treasury) 

• Finance Manager 

• Hoofd Administratie 

• Credit Manager 

• Business Analist 

• Senior Administrateur 

Branche-, functie- en werkgebied van Steens & Partners ConsultantsBranche-, functie- en werkgebied van Steens & Partners Consultants

WerkgebiedFinanciële
Professionals

C O L O F O N

Dit	is	een	uitgave	van	Steens	&	Partners	
Consultants.	Voor	meer	informatie	kunt	u	contact	
opnemen	met:

Steens	&	Partners	Consultants
Thomas	Mannplaats	311
Postbus	81115
3009	GC		Rotterdam
Telefoon:	010-289	76	66
Fax:	010-220	70	37
info@steensconsultants.nl
www.steensconsultants.nl

Deze	uitgave	verschijnt	vier	keer	per	jaar.
De	uitgever	heeft	bij	de	samenstelling	van	deze	
uitgave	naar	uiterste	betrouwbaarheid	en	zorg-
vuldigheid	gestreefd	maar	kan	echter	niet	aan-
sprakelijk	worden	gesteld	voor	eventueel	voorko-
mende	onjuistheden	en	de	gevolgen	hiervan.

Steens & Partners Consultants is een 
onderscheidende specialist binnen de 
financiële kolom. In onze dienstverle-
ning dragen wij zorg voor het zeker-
stellen van de continuïteit en het opti-
maliseren van financieel-administra-
tieve en financieel-economische pro-
cessen. Dit organiseren wij vanuit 
detachering, financieel interim 
management en consultancy.

Steens	&	Partners	Consultants	werkt	
samen	in	het	verband	van	Steens	&	
Partners	Accountants	en	Adviseurs

Internationaal	
samenwerkend	in	het	
verband	van	JHI

Tetra Pak, een wereldberoemd Zweeds concern met circa 
20.000 medewerkers en vestigingen in 56 landen, levert over 
de hele wereld productie-, verpakking-, en distibutiesyste-
men voor levensmiddelen. Tetra Pak Processing Systems in 
Houten levert standaard procescomponenten en/of turn-key 
oplossingen voor het produceren van vloeibare levensmidde-
len, specifiek ontworpen voor uiteenlopende toepassingen in 
de levensmiddelenindustrie.

‘De afgelopen jaren hebben wij een prima zakelijke relatie 
opgebouwd met Steens & Partners Consultants. We zien 
Steens & Partners Consultants als een professionele organi-
satie die ons de juiste oplossingen biedt.
De eerste kennismaking met Steens & Partners Consultants 
dateert alweer van een paar jaar geleden. Een zakelijke rela-
tie wees mij op Steens & Partners Consultants als specialist 
voor interim finance oplossingen. De kennismaking was 
vervolgens snel gemaakt. Tijdens de eerste afspraak vond een 
inhoudelijke afstemming van de mogelijke opdracht plaats 
en een open en eerlijke presentatie van Steens & Partners 
Consultants. Ondanks het feit dat bij Tetra Pak de lat hoog 
ligt en wij stevige eisen stellen, werd zeer snel een passende 
interim financial geïntroduceerd. De overeenkomst was 
hierna snel gemaakt met heldere en duidelijke afspraken. De 
opdracht, het voeren van een complexe en uitgebreide finan-
ciële projectadministratie met maandelijkse rapportages, is 
naar wens uitgevoerd. 
Toen wij recentelijk wederom een interim finance oplossing 
zochten binnen onze financiële afdeling, was het voor mij 
dan ook vertrouwd om Steens & Partners Consultants in te 
schakelen. De ingezette interim finance professional werkt, 
zoals verwacht, naar volle tevredenheid.’

Tetra Pak Processing Systems

‘Geïnitieerd vanuit de holding Vermeerplein Groep B.V., 
een sterke en gezonde groep van 7 installatiebedrijven, is er 
de afgelopen  periode sprake geweest van een proces van 
het (teruggeven) van  verantwoordelijkheden aan de indi-
viduele werkmaatschappijen. Samenhangend met dit pro-
ces was een verdere professionalisering van de financiële 
verslaglegging en informatie, waarin ook werd opgenomen 
een uniformering van deze verslaglegging, zeer belangrijk 
en onontbeerlijk.
 

Tijdens het proces bleek dat er binnen de werkmaatschap-
pijen van de Groep onvoldoende kwaliteit en/of capaciteit 
aanwezig was om aan genoemd proces invulling te geven. 
Derhalve moest een partner worden gevonden, welke in 
staat was op korte termijn invulling te geven aan onze 
vraagstelling inzake de inzet van gekwalificeerde financiële 
professionals. Genoemde partner hebben wij gevonden in 
Steens & Partners Consultants, welke op een zeer plezierige 
en voorvarende manier, op een aantal werkplekken invul-
ling heeft gegeven aan onze wensen. Met name de snelheid 
en professionele wijze waarop de opdracht werd begeleid, 
hebben bij ons een positieve indruk achter gelaten. Daar-
naast kon tijdens, maar ook na afloop van de perioden 
van detachering van door Steens & Partners Consultants 
geleverde interim finance professionals, worden vastgesteld 
dat de betrokkenen voldeden aan de vooraf gedefinieerde 
eisen van vakmanschap en flexibiliteit.

Gezien vorenstaande is de conclusie gerechtvaardigd, dat 
ook in voorkomende gevallen in de (nabije) toekomst 
Steens & Partners Consultants een partner van onze 
Groep zal zijn.’

Vermeerplein Groep B.V.

T E S T I M O N I A L S
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Eerdere testimonials: Frico Cheese • McDonald’s Nederland • SITA Nederland • Hertel Holding BV
Stimulans Reïntegratie BV • Tui Nederland • VSO • Van der Vorm Vastgoed BV


