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Geachte relaties,
Met genoegen breng ik u de Interim
Times van het tweede kwartaal 2008
onder de aandacht. Stuurinformatie,
managementdashboards en cultuur
zijn thema’s in deze uitgave. 
Op pagina 10 leest u een uitgebreid
interview met Michel van de
Groenendaal, directeur gemeente
Schiedam en één van onze 
opdrachtgevers.

Het afgelopen kwartaal hebben wij 
bij onze relaties weer een aantal
aansprekende nieuwe projecten
mogen starten en realiseren. 
Een paar voorbeelden:

� Een Interim Controller 
geselecteerd en ingezet voor het
chipkaartproject bij één van de
deelnemende vervoersbedrijven;

� Freelance AO specialist 
ingezet bij een internationaal
sleepvaartbedrijf;

� Bij een landelijke kinder-
opvanginstelling een financial
controller ingezet;

� Bij een van de top-10 gemeentes
van Nederland een interim
controller ingezet voor de 
afdeling maatschappelijke zaken;

� Voor een internationale toelever-
ancier van de petrochemische
industrie een freelance interim
finance manager ingezet;

� Een freelance interim project-
manager Rolling Forecast 
ingezet bij een producent van
schoonmaakoplossingen;

� Voor een vooraanstaande
internationale producent van
diervoeding een interim senior
business controller ingezet.

Veel leesplezier!

drs. Remco M.F. Misset
directeur 
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Stuurinformatie is niet alleen maar een grote verzameling cijfers

over het reilen en zeilen van de organisatie. Stuurinformatie is

een verzameling gegevens die direct vergeleken kunnen worden met

de targets die de organisatie heeft gesteld. Wijken ze af, dan moet het

management bijsturen.

Die gegevens worden stuurvariabelen of Kern Prestatie Indicatoren,

KPI’s, genoemd. Ze zijn de basis voor de planning-en-control-cyclus,

het proces van uitvoering van de strategische beslissingen door

continue planning en bewaking van de dagelijkse gang van zaken.

Valkuil 1: Onduidelijke definitie
Dat klinkt vrij simpel. De targets zijn bekend, dus moet het niet zo

moeilijk zijn de informatie boven water te halen die met die targets

correspondeert. In de praktijk blijkt het vaak nog niet zo simpel te

zijn. Eén van de redenen kan zijn dat de target nog nader moet

worden uitgewerkt. Neem bijvoorbeeld de doelstelling ‘stijging van de

netto-omzet met tien procent’. Wat is precies die netto-omzet?

� Tellen we kortingen mee?

� Als producten retour worden gestuurd en gecrediteerd,

verdisconteren we dat in die netto-omzet?

� Als een verkoper een bonus krijgt als hij een product verkoopt,

trekken we die bonus dan af van de netto-omzet? Of valt die bonus

onder ‘personeelskosten’? Als een andere target juist 'gelijk houden

van de personeelskosten’ is, hebben we meteen twee conflicteren-

de doelstellingen.

Valkuil 2: Misverstanden
We zien ook vaak dat er misverstanden ontstaan over welke

informatie nu precies gevraagd wordt. Soms weet het management

het zelf niet precies. Als de ambitie van een verffabriek is: ‘markt-

leider worden op het gebied van acrylverf’, welke informatie van de

afdeling Personeelszaken kan dan precies bijdragen aan de bewaking

van die doelstelling? Soms begrijpt de betreffende afdeling niet goed

wat het management nu eigenlijk wil weten. Meestal levert ze dan

maar alle informatie aan waarover ze beschikt, dan zit de goede er  in

elk geval bij.
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De besturing van een organisatie heeft tot doel ervoor te zorgen dat de organisatie als 
geheel presteert in lijn met de strategie van het bedrijf. Om dat voor elkaar te krijgen 
hebben de bestuurders stuurinformatie nodig, informatie die aangeeft of de 
organisatie nog op koers ligt. De stuurinformatie wordt vervolgens gebruikt om
� op operationeel niveau processen aan te sturen en bij te sturen;
� op tactisch niveau de aanwending van bedrijfsmiddelen en budgetten te bewaken;
� op strategisch niveau de koers van de organisatie als geheel te bewaken.

Creëren van 
waardevolle stuurinformatie



Valkuil 3: De techniek leidend maken
Een derde valkuil is de vele kant-en-klare software die tegenwoordig

op de markt is. Het bedrijf koopt de software die het meeste belooft

– en zit dan opgescheept met veel meer informatie dan het manage-

ment nodig heeft. Het management moet gaan zoeken naar de

relevante gegevens – als het die moeite al neemt. Kant-en-klare

software kan best een optie zijn, maar het systeem moet wel worden

aangepast aan de specifieke wensen van de organisatie.

Het kan ook gebeuren dat de organisatie zich realiseert dat bij de

afdelingen goed werkende informatiesystemen in gebruik zijn. 

Het moet toch mogelijk zijn een systeem bovenop al die informatie-

systemen te zetten en dat systeem de informatie te laten selecteren die

het management nodig heeft? 

Dat is inderdaad heel goed mogelijk, maar alleen als men

� eerst een analyse maakt van de informatievraag;

� vervolgens kijkt of het informatie-aanbod daar wel aan kan voldoen;

� dan de systemen aanpast die dat niet kunnen;

� dan pas het managementinformatiesysteem bouwt dat de juiste

stuurinformatie verstrekt.

Vaak zal blijken dat het goedkoper is om bij nul te beginnen en een

nieuw informatiesysteem te bouwen voor de hele organisatie.

De informele kanalen
Als het managementinformatiesysteem niet de juiste stuurinformatie

oplevert, gaat het management meestal andere wegen zoeken om aan

die informatie te komen. Dan houden enkele mensen in verschillende

afdelingen in een spreadsheet voor het management de stuur-

informatie bij. Levert het informatiesysteem alleen maar de kostprijs

per product, en niet de gemiddelde kostprijs per productgroep?

Geen nood, bij de financiële administratie zit iemand die dat elke

week  even voor de leiding uitrekent. Om tal van redenen is dit geen

wenselijke situatie.

Wat zoeken we precies?
Goede stuurinformatie moet dus voldoen aan de volgende criteria:

� de informatie is dienstbaar aan de strategische doelstellingen;

� de informatie is eenduidig beschreven, gedefinieerd en geïmple-

menteerd; 

� de informatie is snel, flexibel, op maat en geautomatiseerd beschik-

baar;

� de operationele processen blijven gewoon doorlopen terwijl de

informatie wordt verstrekt. 

De selectie 
Samen met de verschillende afdelingen zal het management in kaart

moeten brengen welke informatie precies als stuurinformatie moet

worden aangemerkt. Bovendien moet onderscheid worden gemaakt

tussen belangrijke en minder belangrijke informatie. Een scherpe

grens is er overigens niet. Onder normale omstandigheden zal het

hogere management de omzet per product minder belangrijk vinden.

Maar als de omzet van één bepaald product ineens scherp stijgt of

daalt, wil het hogere management dat wél direct weten.

Het management zal moeten vertellen welke gegevens het precies

nodig heeft. Het uitgangspunt daarbij is de strategie van de organisatie.

Welke Kritieke Succes Factoren (KSF’en) houden verband met die

strategie? Welke afdelingen en teams beschikken over informatie die

voor welke KSF’en van belang is? Welke Key Performance Indicators

(KPI’en) zijn met elk van die KSF’en verbonden? Een lijst abstracte

uitgangspunten moet worden vertaald in een lijst met concrete

informatiewensen. 

Aansluiting op bestaande rapportages
Als we via deze top-down-benadering vanuit het management

duidelijkheid hebben verkregen over de precieze wensen, kunnen  we

bottom-up onderzoeken welke rapportages er al zijn binnen het

bedrijf en kijken hoe die aansluiten op de wensen van het

management. Het zal maar zelden voorkomen dat het management

informatie wil hebben die nergens staat geregistreerd. Wel zullen vaak

gegevens gecombineerd moeten worden of moet één gegeven worden

gevist uit een grote vijver met gegevens.

Als het management bijvoorbeeld de omzet per maand, per afdeling

en per medewerker wil weten, kan dat, maar dan moet wel eerst  het

gemiddelde aantal FTE’s per afdeling per maand worden uitgerekend.

Het resultaat is een schema met alle wensen op het gebied van

stuurinformatie: wie wil waarom wat hebben, en waar vinden we

dat? Dat schema zal meestal worden gebruikt als basis voor een

managementinformatiesysteem. Vaak zal dat in fasen worden

gebouwd. De belangrijkste informatie komt het eerst; de minder

belangrijke informatie wordt later toegevoegd. Als de organisatie

geluk heeft, zijn de bestaande informatiesystemen goed genoeg om

direct de belangrijke informatie te leveren. Voor de minder belangrij-

ke informatie is een aanpassing nodig. Die informatie komt beschik-

baar als de aanpassing klaar is. �
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De laatste jaren heeft de ICT veel mogelijk gemaakt.
Elektronische verwerking van facturen en inkoop-

documenten is een betaalbare optie geworden. 
Veel organisaties zullen hun financiële informatie-
systeem geschikt willen maken voor deze nieuwe

mogelijkheden. Hoe moet zoiets worden aangepakt?

Er komt veel op de hedendaagse organisatie af dat hoge eisen stelt

aan de betrouwbaarheid van de financiële informatie. Kijk naar

de ontwikkelingen op het gebied van:

� corporate governance (de eisen van de Commissie-Tabaksblat en

voor bedrijven met bindingen met de USA ook Sarbanes-Oxley);

� veranderende regelgeving bij de verslaglegging (voor beursgeno-

teerde ondernemingen IFSR, maar ook niet-beursgenoteerde

ondernemingen zullen stap voor stap gedwongen worden IFSR in

te voeren);

� gegevensuitwisseling met derden, natuurlijk in de eerste plaats de

Belastingdienst; daarvoor bestaat de open standaard XBRL.

De topprioriteiten van de financiële manager en de controller zijn

dan ook:

� betrouwbaarder maken van informatiestromen;

� kostenreducties in de ondersteunende processen;

� risicomanagement;

� het inrichten van de systemen conform wet- en regelgeving. 

Betrouwbaarder maken van informatiestromen
Het is van cruciaal belang dat alle binnenkomende informatie op een

betrouwbare en snelle manier in de administratie wordt verwerkt.

In het ideale geval weet het management op elk gewenst moment wat

de organisatie uitgeeft en welke lopende verplichtingen er zijn. Als

de informatie uit de facturen pas na 2 of 3 weken beschikbaar is, kan

niet meer aan die eis worden voldaan. Van oudsher is de gemiddelde

verwerkingstijd van een factuur 12 werkdagen. Versnelling van de

procedure is gewenst.

Uit onderzoeken blijkt ook dat de foutenkans bij handmatige

verwerking van een factuur zes keer zo hoog ligt als de foutenkans bij

geautomatiseerde verwerking. Een factuur in een archiveringssysteem

wordt niet zo gauw verkeerd opgeborgen.

Kostenreducties in de ondersteunende processen 
Momenteel wordt nog 90 procent van de inkoopopdrachten, order-

bevestigingen en facturen door middel van papieren documenten

afgewikkeld. Een factuur met een laag bedrag kost evenveel tijd als

een factuur met een hoog bedrag. Soms zijn de afhandelingskosten

hoger dan het factuurbedrag. Elektronische afhandeling kan een

kostenreductie van 50 procent opleveren. 

Risicomanagement 
Risicomanagement houdt in dat het systeem wordt aangevuld door

beleidsmaatregelen, processen en taken die de integriteit van het

systeem moeten bewaken. De precieze inrichting daarvan hangt af

van de grootte en de aard van de organisatie. Een adviesbureau zal

meer maatregelen treffen dan een fabrikant van speelgoed.

Risicomanagement verlaagt de kans op verkeerde beslissingen en

voorkomt dat medewerkers bedrijfsgeheimen op straat gooien.

Inrichten van systemen conform 
wet- en regelgeving 
Het doel ‘inrichten van de systemen conform wet- en regelgeving’

spreekt voor zich. Een bedrijf komt simpelweg in de problemen als het

zich niet aan de wet- en regelgeving houdt.

Elektronische documentverwerking
Elektronische verwerking van documenten kan bijdragen aan drie van

de vier topprioriteiten van de financials:

� betrouwbaarder maken van informatiestromen: elektronische

verwerking betekent een veel lagere foutenkans;

� kostenreducties in de ondersteunende processen: de terugverdien-

tijd van investeringen in elektronische factuurverwerking is

gemiddeld minder dan een jaar;

� risicomanagement: de kans op dubbel geboekte facturen of uit-

betaling zonder autorisatie wordt stukken kleiner.

Een inkomend document, bijvoorbeeld een factuur, wordt gescand en

digitaal ingelezen. Een check op de ingelezen gegevens blijft wel

nodig. Maar de kans dat iemand een inleesfout over het hoofd ziet, is

kleiner dan de kans dat iemand een typefout maakt. In het systeem

kunnen trouwens ook controles worden aangebracht. Zo moet het

nettobedrag plus het BTW-bedrag altijd het totaalbedrag opleveren.

Is dat niet zo, dan geeft het systeem een waarschuwing.

Vervolgens gaan de documenten naar de medewerkers die ze moeten

bekijken en/of accorderen. Het systeem kan ook bewaken dat deze

procedures tijdig worden uitgevoerd. 

Een factuur die door alle betrokkenen is geaccordeerd, wordt auto-

matisch in de financiële administratie verwerkt. �
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Het management



Welke informatie heeft bijvoorbeeld een manager van een tijdschriftenuitgeverij
nodig om te kunnen sturen?
Hij zal het niet zo interessant vinden dat zijn tijdschrift De Nederlandse Sporter
een artikel heeft gewijd aan het Nederlandse hockey. Het is wél interessant als
van het nummer met dat artikel ineens 1000 exemplaren meer worden verkocht.
Hij vindt het ook niet interessant dat abonnee Van Os uit Heerhugowaard pas
betaald heeft na een aanmaning. Het is wél interessant als het aantal 
wanbetalende abonnees ineens sterk stijgt. 
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Natuurlijk moet een manager toegang hebben tot alle gegevens

binnen de organisatie. Desnoods de inhoudsopgave van een van

zijn tijdschriften of een dossier van een van zijn abonnees. Alleen is

dat maar zelden relevant. Relevant zijn de kerngegevens als omzet,

verkopen per regio, ziekteverzuim, enzovoort. Daarnaast moet hij op

de hoogte worden gebracht van onvoorziene gebeurtenissen. In het

geval van de tijdschriftenuitgeverij: als het aantal abonnees op een

tijdschrift stabiel blijft, hoeft de manager dat niet te horen. Als het

aantal abonnees ineens scherp daalt, moet hij wél worden geïnfor-

meerd.

Vroeger kreeg hij die cijfers op papier in de vorm van rapporten.

Tegenwoordig zijn ze geautomatiseerd beschikbaar en vaak kan de

manager ze raadplegen via een managementinformatiesysteem.

Lampjes en wijzertjes
Een aantrekkelijke manier om de gegevens in een management-

informatiesysteem te presenteren is het managementdashboard. De

gebruiker van het managementdashboard krijgt alle relevante gegevens

te zien in de vorm van o.a.:

� lampjes,

� wijzertjes,

� staafdiagrammen,

� taartpuntdiagrammen,

� grafieken.

Lampjes en wijzertjes vinden we ook op het dashboard van een auto,

vandaar de naam. De gebruiker mag zelf bepalen wat hij via het

managementdashboard wil volgen en in welke vorm de informatie

wordt gegoten.

Gaat het bijvoorbeeld om de hoeveelheid verbruikte grondstoffen, dan

zal een lampje in de vorm van een stoplicht voldoende zijn. Is het ver-

bruik conform begroting, dan is het licht groen. Bij een lichte stijging

of daling wordt het licht geel. Wordt een kritische grens overschreden,

dan is het licht rood en weet de manager dat hij moet ingrijpen.

De maandelijkse omzet zal de manager waarschijnlijk graag als grafiek

of staafdiagram weergegeven zien, terwijl het ziekteverzuim zich heel

goed leent voor een wijzertje.

Interactief
Anders dan het dashboard van een auto kan een managementdash-

board interactief worden opgezet. De manager krijgt bijvoorbeeld

een overzicht van de vijf best verkopende en de vijf slechtst verkopende

producten. Klikt hij op dat overzicht, dan ziet hij ook alles wat

daartussenin zit.

Rol van de financiële administratie
Het management stuurt niet uitsluitend op financiële informatie,

maar dit type informatie speelt wel de hoofdrol. Betrokkenheid van

de financiële administratie is dus cruciaal:

� Ze voedt vanuit het eigen informatiesysteem het managementdash-

board. Ze levert daarbij niet alleen informatie over de huidige

prestaties van het eigen bedrijf, maar ook forecasts en vergelijkingen

met de prestaties van de concurrentie.

� Ze denkt mee over de manier waarop het managementdashboard

wordt gekoppeld aan het eigen informatiesysteem. Het is niet

onmogelijk dat het eigen systeem moet worden aangepast voor een

goede aansluiting.

� Ze denkt mee over de vormgeving van het managementdashboard.

� Als het dashboard er eenmaal is, zal de financiële administratie

moeten zorgen dat de gegevensstroom op gang blijft.

Ook processen die afhankelijk zijn van interactie tussen de financiële

administratie en het management, kunnen overzichtelijk worden

weergegeven als managementdashboard. We kunnen daarbij denken

aan controle op inkoopfacturen en accorderen van betalingen. Een

voorbeeld is een project. Beide partijen kunnen in één oogopslag zien

� welke bijbehorende rekeningen al binnen zijn;

� wat het project tot dusver gekost heeft;

� wat het project waarschijnlijk nog gaat kosten;

� of het project binnen het gestelde budget blijft.

Een managementdashboard kan dus veel meer zijn dan alleen een

speeltje voor het management!  �

I N T E R I M T I M E S 2–2008
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administratie
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Het gebeurt nogal eens dat een organisatie een andere
richting inslaat. En het management realiseert zich:
de huidige bedrijfscultuur is daarbij een sta-in-de-
weg. Er is een cultuuromslag nodig.

Vaak is het echt erop of eronder. Bijvoorbeeld:

� De omzet loopt terug en de reden is dat het personeel de klanten

niet serieus neemt. Een meer klantgerichte houding kan het tij

keren.

� Twee organisaties met totaal verschillende culturen moeten fuseren.

Het management laat de nieuwe bedrijfscultuur liever niet aan het

toeval over.

Hoe pak je zoiets aan?

Analyse en blauwdruk
Net als een systeemontwikkelingstraject begint een cultuurverande-

ringstraject met een analyse van de bestaande situatie en een blauw-

druk voor de nieuwe. Het management moet zich bijvoorbeeld

afvragen:

� Wat zijn de sterke en zwakke punten in de huidige cultuur?

� Worden de gesignaleerde problemen echt opgelost door de

cultuuromslag die we in gedachten hebben?

Maar ook:
� Zijn wij zelf wel in staat binnen de nieuwe cultuur te functioneren?

Geven wij het goede voorbeeld? Als een lid van het management-

team belooft een projectgroep te leiden die een nieuwe structuur of

nieuwe procedures opstelt, moet hij ook doen wat hij belooft. Hij

maakt geen geloofwaardige indruk als hij dan wegens tijdgebrek de

leiding aan een ander overlaat.

Vervolgens stelt het management samen met de leiding van de

afdelingen een plan van aanpak op en stelt het een budget vast.

Communiceren van het doel
Het eigenlijke veranderingstraject begint met communiceren van het

doel. Vertel de medewerkers wat de consequenties zijn van de huidige

bedrijfscultuur en wat de perspectieven voor de organisatie zijn als

de cultuurverandering wordt doorgezet. Die perspectieven kunnen

worden onderbouwd met streefcijfers, bijvoorbeeld:

� een autonome omzetgroei van 5 procent per jaar in plaats van de

langzaam teruglopende omzet van nu;

� 50 procent minder klachten over ondeugdelijke producten;

� 25 procent tijdwinst bij de afhandeling van telefonische klachten.

Rol van de chef
De cultuur van een organisatie is de optelsom van de manier waarop

de individuele medewerkers hun werk doen en met elkaar omgaan.

Je kunt hun vertellen dat de organisatie er baat bij heeft als ze die

manier veranderen, maar waarschijnlijk zijn ze gemotiveerder als je

hun vertelt dat ze er zelf baat bij hebben. Zorg dus voor hun commit-

ment door hen erbij te betrekken. Het is aan hun functionele chefs om

te inventariseren:

� wat medewerkers aanspreekt in de nieuwe cultuur of juist niet;

� of er praktische belemmeringen zijn om bij de nieuwe cultuur aan

te sluiten;

� of er angst leeft voor verlies van een stuk vrijheid of angst dat de

nieuwe cultuur eisen zal stellen waaraan men niet kan voldoen.

Zowel de goede ideeën van de medewerkers als de praktische

problemen moeten aan het hogere management worden doorgegeven.

De chef zal ook zo goed mogelijk de weerstanden tegen en de angst

voor verandering moeten wegnemen.

Nieuwe procedures
Het zal meestal nodig zijn nieuwe interne procedures te ontwerpen.

Die procedures moeten bijvoorbeeld zorgen dat informatie sneller

beschikbaar komt of dat werk niet blijft liggen als iemand ziek wordt.

Het is vaak een goed idee om voor de uitwerking van die procedures

de mensen in te schakelen die ermee moeten gaan werken. Dan

worden het hún procedures. 

Nazorg
De afdelingshoofden krijgen dus een essentiële rol bij het verande-

ringsproces. Ze fungeren als het wandelende geweten van de

medewerker die terugvalt in zijn oude gedrag. Ze stimuleren dat

mensen met elkaar overleggen die dat vroeger nooit deden. Ze

controleren of werkafspraken worden nagekomen. Na een aantal

maanden is de nieuwe houding bij de medewerkers ingesleten en kan

de chef de teugels wat laten vieren.

Als de organisatie zich de nieuwe cultuur eigen heeft gemaakt, wordt

het tijd voor een evaluatie. Loopt alles soepel? Zijn de streefcijfers

gehaald? Misschien moet er nog wat worden bijgestuurd? �

Cultuuromslag
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Macheo Children’s
Home is een klein-
schalig 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 informatie 
of wanneer ook u 
wilt bijdragen:
www.macheo.org
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Steens & Partners steunt 

Stichting Macheo: To give the children 
of today a brighter future



“Breder kijken
dan de Euro”



Inter v iew

directeur  

gemeente  Schiedam
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Michel van de Groenendaal

Drie jaar geleden als teamleider bij de gemeente Schiedam 
binnengekomen en op 5 november 2007 benoemd als directeur 
in de nieuwe organisatie, samen met de gemeentesecretaris 
binnen de directie. Het overkwam Michel van de Groenendaal, 
die na een hectisch bestaan als financieel manager bij verschillende
bouwondernemingen dacht in Schiedam aan een voorzichtige 
carrièreopbouw te gaan werken. Maar het bloed kruipt toch 
waar het niet gaan kan. En kwaliteit verloochent zich niet.

Wie hem spreekt, kan zich niet voorstellen dat er een teamleider

in hem schuil ging. In houding, taalgebruik en oogopslag is

Van de Groenendaal onmiskenbaar directeur. De persoon die hem

indertijd aannam, moet zich dat toch ook hebben gerealiseerd?

‘Hij zei later wel tegen me dat hij direct in de gaten had dat ik geen

blijvertje zou zijn’, lacht Van de Groenendaal. Zelf heeft hij zich

natuurlijk ook vergist. Hoe kwam hij erbij te denken dat hij zich in

Schiedam zou kunnen onttrekken aan de hectiek die hij in het

bedrijfsleven gewend was? ‘Ik had genoeg van werkweken van 80 uur

of meer. Er waren andere, persoonlijke redenen om het kalmer aan

te doen. En toen ik die baan kon krijgen waarvoor ik geen 80.000

kilometer meer per jaar voor hoefde te reizen en elke avond gewoon

thuis kon zijn, leek dat ideaal.’

Hij kwam drie jaar geleden echter terecht in een gemeentelijke

organisatie in transitie. Schiedam wilde zichzelf opnieuw uitvinden en

veranderen van een bureaucratische, naar binnen gerichte organisatie

in een dienstverlenende en transparante gemeente, gericht op de

klant, op de burgers en de bedrijven in de stad. Die ontwikkeling staat

niet op zichzelf. Mede onder invloed van digitalisering en nieuwe

bestuurstijlen zijn vrijwel alle overheidsorganen bezig met deze

transitie. De een is verder dan de ander. Schiedam moest nog

beginnen op het moment dat Van de Groenendaal aantrad.

‘Ik was teamleider bij wat in de oude organisatie Facilitaire Zaken

heette. Heb een aantal projecten opgepakt, waardoor ik in staat was

mezelf te profileren in de organisatie. Kreeg toen al na acht maanden

het aanbod om door te groeien naar hoofd financiën. En vanuit die

positie werd ik als enige interne medewerker van de gemeente

aangesteld als kwartiermaker voor de nieuwe organisatie. De drie

andere kwartiermakers waren extern. Een van hen was tevens de inte-

rim gemeentesecretaris.’ Van de Groenendaal had voor zichzelf de

positie van clustermanager Middelen voor ogen, logisch vanuit de

financiële invalshoek. Maar gaandeweg bleek de nieuwe functie van

directeur op zijn lijf te zijn geschreven. ‘Ik was, als financial, altijd al

gewend om breder te kijken dan de euro, om het zo te zeggen. En in

deze functie heb ik die breedte gevonden.’ Hij stelt vast dat een zo

snelle carrière binnen de gemeentelijke organisatie, waar dat vroeger

stap voor stap en periodiek na periodiek gebeurde, aangeeft hoe de

ambtelijke wereld is veranderd.

Roofbouw
Naast het cluster Middelen kent Schiedam nu ook de clusters

Stedelijke ontwikkeling, Maatschappelijke ontwikkeling en interne en

externe Dienstverlening. De oorspronkelijke 21 afdelingen zijn daar

op een bepaalde manier onder gehangen. Op 5 november 2007, toen

de nieuwe organisatie van start ging, waren 12 managementposities

vacant. Zij zijn ingevuld door mensen die van buiten komen. De

nieuwe clustermanager Middelen is op 1 februari 2008 aangetreden.

Die functie werd overigens sinds augustus 2007 ingevuld door een

freelance interim professional van Steens & Partners. Er zijn nu nog

twee functies vacant, maar dat laat de gemeente even zo want

die worden volgens Van de Groenendaal ingevuld door heel goede

interimmers. ‘Deze zijn toevallig niet van Steens & Partners’, lacht

hij. ‘Maar we hebben de afgelopen periode behalve de clustermanager

Middelen bijvoorbeeld ook een aantal freelance interim controllers

via Steens & Partners hier gehad.’

In de selectieprocedure voor de leidinggevenden heeft de gemeente de

nadruk gelegd op de managementkwaliteiten om een organisatie-

onderdeel aan te sturen en, anders dan vroeger, minder belang

gehecht aan inhoudelijke vaardigheden. ‘We zijn gericht op samen-

werking, op een integrale aanpak van de uitdagingen die een moderne

stad onder de rook van Rotterdam ervaart’, legt Van de Groenendaal

uit. Het is onder meer zijn taak en die van het nieuwe management

natuurlijk, te zorgen dat die integraliteit niet wegzakt in de bedrijfs-

cultuur van vroeger (zie kader volgende pagina).
Schiedam heeft tijdens de organisatieverandering bewust voor een
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grote inzet van interimmers gekozen en beslist niet alleen in de

financiële professie. ‘Managementvacatures die in de afgelopen twee,

drie jaar ontstonden hebben we niet structureel ingevuld. Omdat we

wisten dat afdelingen zouden worden samengevoegd, gesplitst of

opgeheven. Hierdoor konden we in de interne wervingsprocedure

uitdaging bieden aan nieuw talent. En we wilden pas structureel gaan

werven en selecteren als dat traject was afgerond.’ Interimmers zijn

relatief duur. Had Schiedam daar budget voor? ‘Sterker nog, we

hebben dit budgetneutraal gedaan. Onder meer door de interim

posities niet fulltime in te vullen of door tijdelijk functies samen te

voegen.’ Van de Groenendaal ontkent dat hij roofbouw pleegde op

de interim professionals. ‘Je accepteert dat in zo’n periode van

transitie alleen op hoofdlijnen wordt gestuurd. Daar zijn interimmers

op dit niveau nou juist heel geschikt voor.’

Harkje
Hoewel niet meer rechtstreeks verantwoordelijk voor het financiële

cluster, wil Van de Groenendaal desgevraagd graag vertellen hoe de

financiële verantwoordelijkheden in de nieuwe organisatie zijn

belegd. Bij de gemeente werken vijf controllers. Elk cluster één. De

vijfde is hun leidinggevende. Gedetacheerd vanuit het cluster

Middelen krijgt elk cluster bovendien één of meerdere financieel

consulenten, die ongeveer vier dagen in de week gestationeerd zijn bij

het cluster waaraan hij of zij is toegewezen. Dit is iemand met een

SPD of HEAO achtergrond en/of niveau, die door dicht op de

materie te zitten snel in staat is plannen te beoordelen op hun finan-

ciële consequenties. ‘Korte lijnen. Praktische kennis van zaken. Geen

spreadsheet-benadering, maar naast de lijnmanagers en de beleids-

medewerkers staan en meedenken. Dat is de bedoeling,’ aldus Van

de Groenendaal. 

Hij ziet ook de keerzijde van deze aanpak. Dat is het risico dat zo’n

financieel consulent teveel betrokken raakt bij het cluster waar hij is

gedetacheerd. ‘Hij moet natuurlijk óók onafhankelijk kunnen blijven

denken en het belang van het geheel overzien. Daarom hebben we de

afspraak om de financieel consulenten na twee tot drie jaar te laten

rouleren.’

I N T E R I M T I M E S 2–2008

Ivoren toren 
De gemeente Schiedam heeft ruim 75.000 inwo-
ners. De stad ligt letterlijk tegen Rotterdam aan,
maar heeft toch een eigen, maritieme identiteit
met zijn historische binnenstad en het riviertje
De Schie dat de stad doorsnijdt. Werken bij de
gemeente Schiedam was voor Michel van de
Groenendaal drie jaar geleden een nieuwe
ervaring. Het verschil met het bedrijfsleven was
groot. ‘De gemeente ontwikkelt zich tot het por-
taal van de overheid, waar burgers en bedrijven
kunnen aankloppen voor alle denkbare

overheidstaken. Daardoor hebben we hier een
ingewikkeld product, waarin alles met alles
samenhangt. Wijkaanpak en veiligheid op straat
hebben raakvlakken. Parkeerbeleid en het
vestigingsklimaat voor ondernemers hangen
samen. Milieu en bouwen. Noem maar op. 
Niets staat op echt op zichzelf. Bovendien oefent
het rijk en de gemeentelijke politiek ook nog
eens voortdurend beslissende invloed uit.’
Wat is dan het product van de gemeente?
‘Dienstverlening’, zegt Van de Groenendaal
gedecideerd. ‘En als een goede dienstverlener

moet je aansluiten bij de behoefte van je
klanten. Dat betekent uit de ivoren toren 
komen en luisteren naar de wensen die je
klanten hebben. Interactie met je klanten
proactief organiseren. En in je dienstverlening
streven naar integraliteit. Want als alles met
alles samenhangt, is het niet logisch om
onderdelen van je dienstverlening op losse
eilandjes te parkeren. Zoals gebruikelijk was
bij de gemeente. Vandaar onze organisatie-
verandering.’
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Voor de personeelsconsulent is dezelfde aanpak gekozen. Ook deze

functionaris wordt aan een cluster toegewezen, omdat in het

personeelswerk korte lijnen en persoonlijke relaties belangrijk zijn.

Hetzelfde risico van een te grote betrokkenheid doet zich echter

eveneens voor en dus is ook hier gekozen voor een roulatiesysteem.

Vanuit de bredere blik van de directeur voegt Van de Groenendaal

hier nog iets aan toe. ‘Het harkje is getekend’, zegt hij. ‘Maar daar-

mee ben je er nog niet. We moeten hard werken aan draagvlak in de

nieuwe organisatie om te voorkomen dat we terugvallen in oude

patronen. Transparantie en integraal denken komen niet vanzelf.’

Daarom start de gemeente naast een uitgebreid traject van manage-

ment development met opleidingen en coachingsmogelijkheden ook

een traject informatieontwikkeling. 

Wat bedoelt hij daarmee? ‘Dat we veel beter dan we nu doen, vast-

stellen op welke indicatoren we de organisatie willen sturen en hoe

we over de resultaten willen rapporteren. Ik wil uiteindelijk naar een

digitaal dashboard dat de gedefinieerde sleutelfactoren in een oog-

opslag laat zien.’ Het belang daarvan gaat verder dan inzicht en

transparantie voor het management.

‘Tot nu toe’, schetst Van de Groenendaal, ‘kent de gemeente vele

verschillende rapportages over alle denkbare gemeentelijke thema’s,

variërend van veiligheid op straat tot nieuwbouwplannen. Voor

managers en beleidsmedewerkers is het telkens een crime om de eigen

rapportages te maken, die uiteindelijk op één stapel naar de gemeente-

raad, het college of een ministerie gaan. Als we het met elkaar eens

zijn over wat we willen weten en hoe we daarop kunnen sturen,

kunnen we de rapporten met veel minder inspanning integraal tot

stand brengen.’ Al in de loop van het tweede kwartaal van 2008 moet

het nieuwe managementteam de belangrijkste indicatoren in de

gemeentelijke organisatie definiëren. Daarna moeten de IT-afdeling

en het cluster Middelen dat dashboard bouwen.

Ambitie
Het enthousiasme van Van de Groenendaal is aanstekelijk. Maar

hoe pakt de nieuwe organisatie voor hem persoonlijk uit? De rust

die hij drie jaar geleden vond, moet nu toch ver te zoeken zijn. ‘Dat

klopt. Lange werkweken zijn weer terug. In deze functie zijn er boven-

dien veel avondactiviteiten. Maar het voordeel is nu dat ik tussendoor

gewoon even thuis kan gaan eten, bijvoorbeeld. Het is minder

hectisch dan vroeger.’ In zijn eerste functie was hij geen blijvertje.

Hoe is dat nu? ‘Ik zei al, we zijn nog maar net begonnen. Er staat nu

een nieuw en erg leuk team. Ik wil de nieuwe organisatie tot een succes

maken en ga dus niet weg. Maar ik heb nog ambitie. Dat wel.’ �

“Korte l i jnen
Praktische kennis
Geen spreadsheet-

benadering”



‘Managers begrijpen minder van automatisering
dan de medewerkers die twaalf loonschalen lager
zitten.’ Aldus een managementboek dat eind jaren
zeventig verscheen. We zijn nu dertig jaar verder, 
en er is weinig veranderd. ‘Een computer? Hij
weet hoe hij hem aan moet zetten, maar daar
houdt het ook mee op,’ zo zegt menige 
directiesecretaresse over haar baas.

Dat is dus de doelgroep waarvoor een managementinformatie-

systeem (MIS) bedoeld is. Dat betekent nog niet dat het

geschikt moet zijn voor iemand die alleen de aan/uit-knop weet te

vinden. Per slot van rekening heeft een manager mensen onder zich

die voor hem even in het MIS kunnen kijken. Het betekent wel dat

het MIS makkelijk te bedienen moet zijn en snel met een bruikbaar

resultaat moet komen. De presentatie op het beeldscherm moet

overzichtelijk zijn, zodat de gebruiker onmiddellijk zijn weg vindt

naar de gegevens die hij nodig heeft. Waar moeten we op letten als

we een MIS willen (laten) maken? Een paar tips.

� Het MIS wordt voor de organisatie een cruciaal systeem. Op basis

van de informatie in het systeem worden straks beslissingen

genomen. Het is dus niet iets dat je wel even door een stagiair kunt

laten bouwen (dat gebeurt in de praktijk!). Daar zijn professionele

automatiseerders (van binnen of buiten de organisatie) voor nodig.

De mensen die ermee moeten werken, horen erachter te staan.

De controller geeft leiding aan het project.

� Inventariseer eerst wat het MIS precies moet bevatten en praat

daarna pas over geschikte software. Blijkt bij de inventarisatie dat

de administratie niet op orde is? Zorg eerst voor een sluitende

administratie en ga dan pas verder. Het MIS is geen wondermiddel

dat de fouten van de administratie corrigeert!

� In bijna iedere organisatie zijn al een of meer informatiesystemen

in gebruik. Het managementinformatiesysteem moet aansluiten op

de bestaande systemen en gebruikmaken van de informatie die er

al is. Maar de bestaande systemen moeten niet de beperkingen

van het nieuwe systeem gaan dicteren. Dat levert óf te weinig

informatie op óf een informatiebrij waar niemand meer uit wijs

kan. Het zijn nog altijd de bedrijfsdoelstellingen die de opzet van

het nieuwe systeem moeten bepalen.

� De voorbereidingsfase kan lang duren. Dat is normaal. Vaak gaat

de helft van de tijd die voor de bouw van een informatiesysteem

nodig is, in de voorbereidingsfase zitten. Vertel dit aan iedereen die

ongeduldig wordt. De extra tijd die in de voorbereiding wordt

gestoken, wordt dubbel en dwars terugverdiend als in de volgende

fasen het systeem echt wordt gebouwd.

� Het is niet erg als het MIS in gedeelten wordt opgeleverd, als de

meest essentiële informatie maar al in de eerste lichting beschik-

baar komt. Houd de kosten per lichting in de gaten. Als de kosten

van de volgende lichting niet meer opwegen tegen de baten, is het

waarschijnlijk verstandig om te stoppen en genoegen te nemen met

het systeem dat er op dat moment is.

� Zorg dat het systeem tijdens de ontwikkeling blijft leven voor

de betrokkenen. Zorg dat er minstens elke drie maanden een

voortgangsrapport ligt.

� Zorg dat alle betrokkenen actief meedoen tijdens de testfase en

bind ze op het hart dat ze alles rapporteren wat niet helemaal goed

gaat, hoe onbenullig ook. Het systeem is immers essentieel voor de

organisatie. 

� Is het MIS klaar? Zorg dan voor goede voorlichting, training en

begeleiding. De mensen die ermee moeten werken, moeten weten

op welke knoppen ze moeten drukken, maar moeten zich vooral

ook betrokken voelen bij het systeem. Er komen onherroepelijk

suggesties ter verbetering. De organisatie moet daarvoor open-

staan.

� Stel een functionaris aan die de suggesties ter verbetering

verzamelt, ze doorspreekt met de eindverantwoordelijken en de

voorstellen waar het management achter staat nogmaals

doorspreekt met de technici die bij het onderhoud van het systeem

zijn betrokken.  �
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Tips voor 
een goed 
management-
informatie-
systeem
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Nieuwe
gedragscode
RA’s
De algemene ledenvergade-
ring van het NIVRA heeft
ingestemd met de nieuwe
verordening gedragscode.
Deze code regelt de funda-
mentele beginselen waar
een registeraccountant zich
aan dient te houden:
integriteit, objectiviteit,
deskundigheid en zorg-
vuldigheid, geheimhouding
en professioneel gedrag.
Daarnaast bevat de gedrags-
code specifieke bepalingen
voor RA’s die werkzaam zijn
als openbaar accountant of
in functies in het bedrijfs-
leven of overheid. Een
belangrijk verschil met de
voormalige gedrags- en
beroepsregels is dat RA’s
voortaan kunnen worden
aangesproken op alle werk-
zaamheden die zij verrichten.
Tot nu toe hoefde een
accountant niet in alle
situaties aan de verplichtin-
gen te voldoen. Ook nieuw
is een verplichting tot per-
manente educatie van
accountants met functies in
het bedrijfsleven. De nieuwe
gedragscode bevat geen
verdere verzwaringen ten
opzichte van de regels zoals
die tot nu
toe golden. 

Discussiestuk
over 
fair value
Onder IFRS moeten diverse
posten in de balans worden
gewaardeerd tegen fair
value. De wijze waarop de
fair value moet worden
bepaald is echter verspreid
over diverse standaarden
en niet consistent. De
International Accounting
Standards Board (IASB) wil
daarom toe naar één defini-
tie van dit begrip en een-
duidige toepassingsvoor-
schriften voor alle waarde-
ringen tegen fair value. 
Een vergelijkbare fair value
standaard onder US GAAP,
SFAS 157 Fair Value
Measurements, is onlangs
afgerond. De IASB heeft
besloten om de standaard
van de Verenigde Staten 
als uitgangspunt te nemen
en ongewijzigd te publiceren
als discussiestuk. 

Top 10 
strategische
risico’s
1 Regelgeving en 

compliancy
2 Wereldwijde financiële

shocks
3 Vergrijzing
4 Opkomende markten
5 Fusie/overnamegolf
6 Energieprijzen
7 Uitvoering strategische

transacties
8 Kosten inflatie
9 Radicale ‘vergroening’
10 Verschuiving 

consumentenvraag

Transparanter
over MVO

Grote Nederlandse bedrijven
zijn beter gaan rapporteren
over de gevolgen van hun
bedrijfsvoering voor milieu,
mensenrechten en sociale
aspecten. Dat blijkt uit
onderzoek (Transparantie-
onderzoek 2007) van 150
jaarverslagen door PWC. 

Koploper in transparantie
is dit jaar de Rabobank, die
ABN-AMRO van de eerste
plaats heeft verdrongen.
Opvallende stijgers zijn de
Greenery, Essent en ING.
Ook de energiesector en
de voedingssector scoren
goed. Er zijn ook sectoren
die slechter zijn gaan pres-
teren, zoals de verzekeraars

en de ICT-sector.
70% scoort rond
het gemiddelde.
Dalers zijn onder
meer Euronext,
Batenburg en
Bavaria. Het
onderzoek werd
voor de vierde
maal verricht.
Hierbij werd
gebruik gemaakt
van nieuwe en
aangescherpte cri-
teria. Zo is dit jaar

gerichter gekeken naar de
structurele inbedding van
mvo binnen de bedrijfs-
voering, en verantwoorde-
lijkheid voor de keten. 

k o r t



Freelance Finance Professional?
Steens & Partners Interim Finance Consultants is een

onafhankelijk financieel interim-managementbureau. Met

een heldere visie selecteren wij al 10 jaar zelfstandig

werkende financieel interim-managers voor onze opdracht-

gevers. Wij garanderen dat binnen 24 uur de gewenste

‘freelance finance professional’ beschikbaar is voor inzet

op de opdracht.

Wij selecteren per opdracht de best gekwalificeerde free-

lance finance professional uit de Nederlandse markt.

Hierdoor helpen wij onze opdrachtgevers met het

optimaliseren & inrichten van processen en het bieden

van continuïteit in de financiële bedrijfsvoering. 

Steens & Partners Interim Finance Consultants selecteert

freelance finance professionals voor een aantal 

specifieke opdrachten:

Uitvoeren van complexe financieel-
adminstratieve werkzaamheden

Implementeren van directiebesluiten 
en nieuwe regelgevingen

Interim management en projectleiding

Advies en ondersteuning bij besluitvorming 
en strategische bedrijfsvoering

Amsterdam – Telefoon 020-301 3590

Rotterdam – Telefoon 010-289 7666 

E-mail  interim@steens.nl

Financieel Interim Management � Advies

W W W. S T E E N S . N L

‘1e
interim-

management-
bureau volledig
gespecialiseerd 

in freelance
financials’

het FD 


