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Met genoegen breng ik u de
Interim Times van het eerste
kwartaal 2007 onder uw aan-
dacht. Onderwerpen zijn o.a.:
spreadsheet risico’s, SSC’s voor
gemeenten, onderzoek naar com-
municatieve vaardigheden van
Finance Managers en transparan-
tie en slagvaardigheid. 

Het afgelopen kwartaal hebben
wij weer een aantal aansprekende
projecten mogen starten en reali-
seren. Een paar voorbeelden:

� Financieel-organisatorisch
herstructureren van een divisie bij
een internationaal energieconcern;

� Verbeteren accounting en
reporting processen bij een groei-
ende hypotheekbank middels inzet
van een interim controller;

� Vormgeven aan de P&C cyclus
en jaarafsluiting bij een grote
woningcorporatie;

� Reviewen van Sox processen
bij een gerenommeerd super-
marktconcern;

� AO/IC beschrijving bij gemeente;

� Cultuur en organisatie van de
finance afdeling van een gemeente
verbeteren middels inzet van een
teamleider A&I;

� Interim Controller ingezet bij
een middelgrote gemeente;

� Hands-on assistentie verleend
bij het tijdig en
juist voeren van
complexe financië-
le administraties
bij diverse relaties.

Veel leesplezier
en een uitstekend
2007!

Graag tot ziens.
drs. Remco M.F. Misset, directeur 

Zie www.steens.nl
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Ondernemingen en non-profit organisaties krijgen meer en meer te
maken met risicomanagement. De financieel manager zal dit onder-
werp pragmatisch moeten aanpakken. Maar hoe? Eén ding staat vast:
risicomanagement betekent niet alleen het uitvoeren van regels maar
juist het voorkomen van verrassingen.

Risicomanagement is geen hype. Het staat

hoog op de agenda van directies en Raden

van Bestuur. Na compliance gedreven risico-

analyses is nu de vraag of risicomanagement

daadwerkelijk iets kan opleveren.

� RISICOMANAGEMENT
Risicomanagement is een hulpmiddel om op

een gestructureerde en expliciete manier

risico’s in kaart te brengen, te evalueren en

– door er pro-actief mee om te gaan – ze

beter te beheersen. Door al in een vroeg

stadium na te denken over de mogelijke

risico’s van bepaald beleid, zijn deze nog te

voorkomen of eventuele ernstige gevolgen

ervan te beperken. Pas wanneer de risico-

analyse regelmatig wordt herhaald en geactua-

liseerd en de eruit voortvloeiende maatregelen

een integraal onderdeel van de activiteiten

zijn, is er sprake van risicomanagement.

� STAP 1: IDENTIFICATIE 
Bij de identificatie gaat het om alle strategi-

sche, operationele, financiële en traditionele

(schade) risico’s. 

� STAP 2: ANALYSE EN 
BEOORDELING
Het in kaart brengen van de risico’s maakt

het mogelijk om deze te analyseren. Het is

vervolgens van belang om te bezien wat

de grootste risico’s zijn; niet alle verdienen

dezelfde aandacht. Van belang tijdens deze

stap is de kans op bepaalde risico’s af te zetten 

tegen de impact die ze (kunnen) hebben.

Bijvoorbeeld: de kans op � Pagina 7 

Risicomanagement:
voorkom verrassingen
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Meer gebruik vereist meer contrôle

Bij het beschrijven van processen,
bijvoorbeeld in het licht van SOx, Basel
II of Tabaksblat, is bij een groot aantal
bedrijven een schrikbarende hoeveelheid
spreadsheets op cruciale plaatsen in het
financiële rapportageproces tevoorschijn
gekomen.  

Het goede nieuws is dat men zich meer bewust is geworden

van de risico’s van het gebruik van spreadsheets. Het slechte

nieuws is dat voor de meeste bedrijven het spreadsheet-

gebruik verre van beperkt is tot het financiële rapportage-

proces. Voor de meeste bedrijven zijn de risico’s verbonden

aan het gebruik van spreadsheets bekend, maar hoe krijg je

ze onder controle?

� 1. INVENTARISATIE VAN AANWEZIGE
SPREADSHEETS EN HUN BELANG VOOR DE
ONDERNEMING
Een goed begin is een inventarisatie, een  zogenaamde

process walkthrough, van de spreadsheets die gebruikt

worden bij de processen en afdelingen waar volgens de

onderneming het hoogste risico aan kleeft. 

Bij het in kaart brengen van de risico’s moet men bepalen

in welke onderdelen van de organisatie sterk op informatie

vanuit spreadsheets wordt gesteund. Het middenkader in

een bedrijf is vaak goed op de hoogte van de gebieden waar

ERP-systemen niet de gewenste managementinformatie

leveren en waar – als gevolg daarvan – spreadsheets

gemeengoed zijn. 

Ook moet de financieel manager de onderliggende spread-

sheets, gebruikt voor de onderbouwing van data, analyses,

presentaties en rapportages, in het overzicht opnemen.

Beheers uw
spreadsheetrisico’s

YOU HAVE

NO
SPREADSHEETS
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Interim Finance Professional voor uw 
risicomanagement-vraagstukken? 
Neem contact op met Erich Schnoeckel: 010-289 7666.

Aan de hand van dit overzicht kan hij bepalen wat het

belang van de verschillende spreadsheets is. 

� 2. PRIORITEITSSTELLING VAN SPREADSHEETS
VOOR RISICOMANAGEMENT.
Om te bepalen welke spreadsheets cruciaal zijn voor 

de onderneming, beoordeelt de financieel manager de

spreadsheets op het belang voor de onderneming en de

complexiteit van het spreadsheet. 

Veelal beperkt men zich in het bepalen van het belang van

een spreadsheet tot het financiële verlies waartoe verkeerde

informatie uit het spreadsheet kan leiden. Daarnaast is het

ook van belang te beoordelen wat de effecten zijn als de

informatie uit het spreadsheet in verkeerde handen valt,

hoe gevoelig het spreadsheet is voor eventuele fraude of hoe

betrouwbaar een spreadsheet is in het totaal van interne

controlemaatregelen binnen het bedrijf.

� 3. BEPALEN BENODIGDE BEHEERS-
MAATREGELEN
Voor de spreadsheets die de hoogste prioriteit hebben voor

de onderneming, bepaalt de financieel manager wat de aan-

wezige risicobeheersmaatregelen zijn. Dit is meestal eenvoudig

omdat beheersmaatregelen veelal ontbreken.  

� 4. IMPLEMENTATIE BEHEERSMAATREGELEN  
Door het opzetten van een spreadsheet control framework

waarborgt een financieel manager alle aspecten van spread-

sheet risicomanagement. Het raamwerk bestaat uit een

aantal onderdelen: het beleid van spreadsheetgebruik, 

de taken en verantwoordelijkheden van ontwerpers en

gebruikers van spreadsheets, de beheersmaatregelen

(toegangsbeveiliging, change management en vrijgave

procedures) en minimale vereisten aan de inrichting van

spreadsheets (onder meer versiebeheer, vermelding

ontwerper en gebruiker en bron van gebruikte data). 

Naast de integriteit van de gebruikte data is het zaak dat

het spreadsheet doet waar het voor is bedoeld. In een

spreadsheet review wordt de logische werking, de interne

consistentie en de rekenkundige juistheid van de gebruikte

formules beoordeeld. Ook kijkt de financieel manager naar

de manier waarop het spreadsheet wordt gevuld met data

en naar de belangrijkste aannames die aan het spreadsheet

ten grondslag liggen. 

Bron: Wielinga en Wieling, Protiviti   � 

Goedkoper
softwarebeheer
1. Registreer alle aankopen

2. Maak iemand verantwoordelijk voor
de registratie en de aankoop van nieuwe
software.

3. Benchmark!

4. Registreer gebruikers
Leg het aantal en soort medewerkers
versus het aantal en soort werkplekken
vast.

5. Combineer en consolideer naar gro-
tere centrale servers. 

6. Gebruik meerdere resellers van een
leverancier.

7. Let op bij outsourcing. Licenties 
zijn vaak niet overdraagbaar. 

8. Check leverancier. Let op het fiscal
year end of halfjaarafsluiting van de
leverancier. Teken niet te snel een
contract.

9. Schep ruimte, plan vooruit. Houdt 
in de begroting rekening met uitgaven
aan software. Zorg vroegtijdig voor een 
onderhandelingsteam.

10. Win advies in. Beheer en
management van softwarelicenties 
is een specialistisch vak. 



De managementagenda van de 
afgelopen jaren wordt beheerst door
externe regelgeving. Daarnaast is de
impact van de internationalisering 
met gevolgen op het gebied van concur-
rentie, afzetmarkten, consolidaties en
ketenintegratie groter geworden.

Al deze ontwikkelingen hebben veel gevraagd van

organisaties én de mensen erin. Het einde hiervan is 

nog lang niet in zicht.

� ACHTERSTALLIG ONDERHOUD
De afgelopen jaren is er een sterke focus geweest op

kostenbeheersing. Door de economische groei staat de

organisatie voor nieuwe uitdagingen. Op vele vlakken,

van productontwikkeling en marketing tot ICT wordt weer

gevraagd om meer budget en meer mensen. Daarnaast wil

het zittende personeel ook een voorschot op de groei en

een beloning voor hun terughoudendheid van de afgelopen

jaren. Veel organisaties staan dus aan de vooravond van

veranderingen of zitten er zelfs al middenin. Voor het

zittende management is het een uitdaging om hierop

het overzicht te behouden en de sturende en vooral

ook de controlerende taken uit te voeren.

� TRANSPARANTIE VOOR 
RISICOMANAGEMENT
Een van de belangrijke vraagstukken waarmee de

organisatie zich geconfronteerd ziet is die van transparantie.

Zowel interne als externe betrokkenen (stakeholders) 

eisen een actueel overzicht van de stand van zaken. De

complexiteit van bedrijfsprocessen en van de geïntegreerde

automatiseringssystemen maken dit een stevige uitdaging.

ERP, CRM en HR systemen zijn vaak niet zo geïntegreerd

als wij denken of zouden willen. 

Systemen hebben vaak een black box waarin van alles

gebeurd en waarvan slechts een aantal mensen bij de

producent precies weten wat. Het is nu de taak van het

zittende financial management om zich zo veel als mogelijk

te conformeren aan de huidige trend van transparantie,

waardecreatie, juistheid en volledigheid.

� MENSEN
De sleutel tot het succes van het bereiken van deze finance,

planning & control doelstellingen ligt aan de ene kant bij

de systemen en processen en aan de andere kant bij de

kwaliteit van uw professionals. Wellicht heeft u als

opdrachtgever in samenwerking met uw team een

planmatige aanpak bedacht om tot gewenste resultaten te

komen. 

Vervolgens wordt u geconfronteerd met vragen uit uw

organisatie, een onverwachte uitval op een cruciale functie

of een project waarin uw twee beste mensen onontbeerlijk

zijn. Waar u in december nog de veronderstelling had dat

uw finance organisatie in-control was, blijken er in januari

al de gaten te vallen. Kwalitatieve en kwantitatieve

uitbreiding ligt voor de hand. 

� OPLOSSING  
Steens & Partners Interim Finance Consultants heeft de

afgelopen jaren geïnvesteerd in een uitgebreid netwerk van

freelance finance professionals die snel inzetbaar zijn,

beschikken over de juiste kennis, ervaring, competenties en

vaardigheden om de complexe issues van de management

agenda op een soepele wijze te implementeren. 

Neemt u vooral contact op met één van onze fieldmanagers

voor een bespreking van de mogelijkheden.  � 
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tekstA never ending story

Transparantie,
inzicht 
en slag-
vaardigheid

Transparantie,
inzicht 
en slag-
vaardigheid
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SSC voor gemeenten: de oplossing? 

De praktijk zal het leren

Uit onderzoek naar Shared Service
Centers bij gemeenten blijkt dat de
ervaringen tot op heden overwegend
positief zijn. 4 van de 5 organisaties die
ervaring hebben met SSC geven aan per
saldo tevreden te zijn met de invoering.
SSC staat voor een organisatieonder-
deel waarin ondersteunende danwel
faciliterende taken zijn gebundeld en dat
op zakelijke basis diensten verleent aan
andere opdrachtgevende eenheden.

De vorming van een SSC betekent in de praktijk een

centralisatie van de PIOFAH taken. Met als gewenst

resultaat efficiencywinst, verminderde kwetsbaarheid,

betere sturing van de organisatie en een positieve invloed

op de geleverde kwaliteit. Interessant om te zien is dat 

met name kwaliteitsverhoging over het algemeen de

belangrijkste reden is voor de invoering van een SSC. 

Binnen de gemeentelijke context zijn naast bovenstaande

redenen belangrijke beslisaspecten:

� Aanpakken van de verkokering binnen de organisatie;

� Realiseren van besparingen binnen de gemeentelijke

formatie;

� Versterken van de gemeentelijke organisatie door de

kwetsbaarheden bij de decentraal georganiseerde PIO-

FAH taken op te lossen.

� INGRIJPENDE GEVOLGEN
Het veranderen van een decentrale naar een centrale aan-

sturing zoals een SSC heeft ingrijpende gevolgen binnen de

organisatie voor de betrokken medewerkers. Er moet dan

ook bij de vorming van het SSC veel aandacht worden

gegeven aan de zachte kant van het veranderingsproces.

Als men werkt in een SSC wordt men onderdeel van

een groter geheel. Het risico is aanwezig dat het werk

onpersoonlijker zal worden, maar het biedt wel de

mogelijkheid tot een verder professionele groei.

SSC vorming blijkt in de praktijk van de gemeentelijke

overheid te leiden tot een spanningsveld tussen de gewenste

grotere zakelijkheid en de goede collegiale verhoudingen.

Van groot belang is dan ook goede afspraken over de te

leveren dienstverlening en de verdeling van de efficiency-

winst.

� LESSEN UIT DE PRAKTIJK 
� Sterk commitment van het topmanagement is essentieel;

� Aandacht voor de zachte kant van het reorganisatie-

proces is belangrijk;

� Manage de verwachtingen over de meerwaarde van

SSC’s: door de overgangsperikelen worden de structurele

voordelen pas op termijn zichtbaar;

� Ingrijpend reorganiseren van sectoren en onder-

steunende taken tegelijkertijd is teveel van het goede

omdat sectoren juist in een reorganisatie extra onder-

steuning verwachten;

� Kies voor maatwerk bij het clusteren van PIOFAH

taken. Soms is het wenselijk bepaalde taken in een

afdeling te behouden.

We kunnen concluderen dat er gelet moet worden op het

evenwicht tussen de gewenste verzakelijking, pragmatisme

en behoud van de collegiale verhoudingen. Het grip houden

op een succesvolle invoering van het SSC realiseert men

mede door service level agreements te sluiten en het inves-

teren in de professionele ontwikkeling van het betrokken

management en de betreffende medewerker. 

Bron: Gemnet �

Steens & Partners 
op de VNG 2006 
beurs te Utrecht



Schaal 
van Mock
Definities voor winst-
of omzetprognoses: 

� Fractioneel: > 2 % 

� Gering: 2 - 4 % 

� Licht: 4 - 7 % 

� Duidelijk: 7 - 12 % 

� Belangrijk: 12 - 20 % 

� Sterk: 20 - 30 % 

� Aanzienlijk: 30 - 45 % 

�  Fors: > 45 %

De Nederlandse finance manager vindt
zichzelf niet communicatief genoeg,
blijkt uit recent onderzoek. 65 procent
van hen wil zijn communicatieve
vaardigheden verbeteren om zich waarde-
voller te maken voor de arbeidsmarkt.
De vragen werden gesteld aan 2.578
finance managers uit dertien landen
waaronder Nederland, België, de
Verenigde Staten en Nieuw-Zeeland.

Zo vindt men in Engeland het ontwikkelen van

communicatieve vaardigheden veel minder belangrijk 

dan de noodzaak om de leiderschapsvaardigheden bij te

schaven. Fransen (55 procent) en de Duitsers (57 procent)

zijn bezig met het verhogen van hun salaris, terwijl de

Nederlands dit als minst belangrijke doel zien (17 procent).

� WORK/LIFE BALANCE 
Bijna de helft van de Nederlandse respondenten is positief

gestemd over de wereldeconomie en geeft de toekomstige

economische situatie een 7. Het is dan ook niet verwon-

derlijk dat de meeste Finance Managers de komende

twaalf maanden speciale projecten hebben gepland. 

Het verkrijgen van budget is voor de Nederlandse Finance

Managers de belangrijkste reden voor de geplande

projecten. Dit budget wordt voornamelijk ingezet voor

technologische vernieuwing en het aannemen en de

bijscholing van personeel. � 
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Finance 
manager 
wil beter 

communiceren

Salaris staat niet bovenaan

T I P S
Steens & Partners 
steunt Stichting Macheo

Macheo Children’s Home 

is een kleinschalig initiatief

in Kenia uitgevoerd door

Nederlanders en Kenianen.

Doel is het laten opgroeien 

van wezen en kwetsbare

kinderen in een veilige, 

huiselijke en liefdevolle

omgeving in combinatie

met goede scholing.

Voor meer info 
of steun:
www.macheo.org
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� Vervolg van pagina 1

Steens & Partners Interim Finance Consultants biedt vanuit een heldere visie

ondersteuning aan bedrijven en organisaties op financieel-organisatorisch gebied. 

Wij richten ons hierbij op het optimaliseren en inrichten van de processen en het

bieden van continuïteit in de financiële bedrijfsvoering. Onderstaand hebben wij

onze dienstverlening schematisch weergegeven.

Branche, functie en werkgebieden

Strategische
besluitvorming

en advies
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Implementatie,
organisatie en

tactische ondersteuning

Operationele bedrijfsvoering
en ondersteuning

• Financieel-strategisch advies

• Vaststellen noodzakelijke management- en stuurinformatie 

 (koppeling aan gekozen bedrijfsstrategie)

• Kosten- en winstbepalingssystemen opzetten

• Financiële herstructurering

• Procesreorganisatie

• Management of projectleiding

 

• Implementeren / uitwerken van strategische keuzes

• Opzetten / optimaliseren AO/IC en financiële administraties

• Procesverbetering

• Optimaliseren ERP-systemen

• Inrichten MIS

• Reorganiseren van financiële afdeling

• Implementatie Riskmanagementsystemen

• Ondersteuning bij nieuwe regelgeving 

 (Sarbanes-Oxley, BBV, IFRS etc.)

 

• Interim ondersteuning op de financiële administratie

• Voeren van (project) administraties

• Voorbereiden en assisteren bij opstellen jaarrekening

• Opstellen diverse rapportages

• Uitvoeren van analyses

• Management van een afdeling

diefstal is vrij klein, de impact waarschijnlijk ook. 

De kans dat uw grootste afnemer afhaakt, is meestal groter. 

Net als de impact die dat heeft. Door uzelf iedere keer

weer af te vragen hoe groot de kans is en wat de impact

is kan een financieel manager bepalen op welke risico’s 

hij het beste kan inzoomen. 

� STAP 3: ANALYSE VAN HUIDIGE BEHEERS-
MAATREGELEN
Bedrijven kunnen zich onderscheiden ten opzichte van

hun concurrentie door hun risico’s efficiënter te beheersen. 

Een voorbeeld: door een pro-actief hr-beleid zijn de kosten

van ziekteverzuim en ontslagprocedures lager dan die van

de concurrent. In deze fase moet worden bepaald of de risi-

co’s niet teveel beheerst zijn en of er blinde vlekken zijn.

� STAP 4: ONTWERPEN EN UITVOEREN 
ACTIEPLANNEN
Nadat de reeds getroffen beheersmaatregelen in kaart zijn

gebracht, moet de financieel manager een keuze maken.

Wat gebeurt er met de risico’s die resten? Hij moet

voor elk risico een keuze maken uit vier opties: 

1. Vermijden: dit houdt in dat het beleid waar een

risico door ontstaat, wordt beëindigd. 

2. Verminderen: risico afdekken door een verzekering, 

een voorziening of een ander budget in de begroting. 

3. Overdragen aan een andere betrokken partij die

daarmee ook de financiële risico’s overneemt. 

4.  Accepteren: de eventuele financiële schade moet

volledig door de weerstandscapaciteit worden afgedekt.

Risico’s moeten de verantwoordelijkheid worden van

die persoon die ze het beste beheersen kan.

� STAP 5: METEN, CONTROLEREN EN 
RAPPORTEREN
Risicomanagement is een doorlopend proces. Het is van

belang te meten of de actieplannen effect hebben op het

risicoprofiel. Ook is risico-informatie te gebruiken voor 

de planning van de audits.

� STAP 6: RESULTATEN INTEGREREN IN DE
BESLUITVORMINGSPROCESSEN
De risico-informatie is bruikbaar voor analyses omtrent

toekomstige besluiten. Bij elk nieuw investeringsvoorstel 

of omvangrijk project moet de organisatie bewust stil

staan bij de risico’s. 

Bron: E. Schnezler, Marsh � 
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Sinds 2001 timmert GMAC
Hypotheken in Nederland hard
aan de weg om een opvallende
hypotheekaanbieder te worden.
GMAC RFC, met ruim 14.000

werknemers in 40 landen, is een van de grootste
financiële ondernemingen ter wereld. GMAC heeft
sinds de oprichting in 1919 meer dan $ 1,4 biljoen
aan krediet verstrekt.  www.gmachypotheken.nl

‘Kennis van onze 
processen’

TESTIMONIALS

‘Kandidaat van 
groot kaliber’ De gemeente Rotterdam met bijna 600.000 inwoners

is door zijn wereldhaven, internationale contacten en
multiculturele bevolking een stad met een moderne
uitstraling die zichtbaar is in gedurfde achitectuur.
www.rotterdam.nl

GMAC maakt in Europa een sterke 
geregisseerde groei door. Parallel 
hieraan hebben wij een proces gestart
van verder verbeteren van accounting 
en reporting processen.

‘Audit Services Rotterdam is een dienst-
onderdeel van de gemeente Rotterdam dat
zich onder andere richt op de controle van
de jaarrekeningen van de gemeentelijke
diensten. Dit jaar was het wenselijk om
additionele kennis en capaciteit in te
huren. Na een selectie van kantoren, is de
opdracht verleend aan Steens & Partners.

De zeer snelle introductie van een kandidaat van hoog kaliber

met de juiste gemeentelijke ervaring hebben wij als zeer positief

ervaren. De prettige contacten met het fieldmanagement van

Steens & Partners en de periodieke opdrachtmonitoring getuigt

daarbij van een zeer professionele taakopvatting.’ � 

Wij hebben Steens & Partners ingeschakeld om een gekwalificeerde

interim head of accounting & reporting te werven die deze verbete-

ring kan realiseren. Wij zijn zeer tevreden over de professionaliteit

van hun dienstverlening, o.a. de perfecte match van de interim

professional op deze complexe opdracht, procesbegeleiding, snelheid

van handelen en pragmatische insteek. De contacten zijn plezierig.

Gezien onze ervaringen, kunnen wij Steens & Partners Interim

Finance Consultants zonder meer aanbevelen als dé specialist voor

senior interim finance professionals. � 


