
Interim TIMES

Detachering � Financieel Interim Management � Advies
_______________________________________________________________________

Onderscheidend Specialist in Financiële Professionals

Met genoegen breng ik u de
Interim Times van het vierde
kwartaal 2006 onder de
aandacht. Onderwerpen die u
kunt lezen zijn o.a.: Integratie van
een Acquisitie, MiFID, Public
Accounting en
Beloningsverschillen. 

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

� Interim Controller ingezet bij

een middelgrote gemeente;

� Treasury en Cashmanagement

raamwerk ontwikkeld voor inter-

nationale logistieke dienstverlener;

� Opstart Corporate Control

bij een ROC;

� Internal Auditprogramma

vormgegeven bij overslagbedrijf;

� AO/IC beschrijving bij gemeente;

� Interim Hoofd Administratie

ingezet bij installatietechnische

dienstverlener;

� SAS-70 project gestart bij

zakelijke dienstverlener;

� Hands-on assistentie verleend

bij het tijdig en juist voeren van

complexe financiële administraties

bij diverse relaties.

Veel leesplezier 
en een 
uitstekend
najaar!

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

® Interim TIMES is een gedeponeerde merknaam.

Zie www.steens.nl
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Volgens velen is de governance en compliance regelgeving
doorgeschoten. Er is geen weg meer terug. Aan de andere kant,
we hebben toch ook common values en weten ongeveer wel wat
done en not done is. Hiermee raakt de discussie een belangrijk punt:
moet je gedragsnormering in detail vastleggen of kan worden volstaan
met het vaststellen van enkele belangrijke en algemeen aanvaarde
uitgangspunten? In modern jargon: rules-based of principles-based?

� REGELS
De wereld raakt gejuridificiëerd. Eén belang-

rijke oorzaak is de internationalisering van

onze maatschappij. Een andere oorzaak is

de incidentenpolitiek van beleidsmakers. 

De vakinhoudelijke kennis lijkt vaak gering

en hollend van de ene naar de andere gebeur-

tenis wordt geroepen om nadere regelgeving.

Ook het ondernemingsrecht ontkomt daar

niet aan, vooral de eigentijdse onderwerpen als

corporate governance en compliance.

Hoe dit ook zij, SOX, corporate governance

codes, de op 1 januari 2007 in werking

tredende Wet op het financieel toezicht,

hebben met elkaar geleid tot een woud van

regelgeving. En de vraag: ‘Zijn we in compliance?’
klinkt alom. Nog steeds geldt, dat als je

gewoon doet wat gedaan moet worden, er

niets te vrezen valt. Aansprakelijkheid als

een self-fulfilling prophecy.
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Rules óf Principles?

Geen weg terug?



De eenvoudig te behalen quick wins op bijvoorbeeld

inkoopgebied worden vrijwel altijd behaald. Deze 

voordelen rechtvaardigen echter maar zelden de 

koopprijs van de overname. De volle potentie van 

een fusie of overname wordt pas gerealiseerd in 

de fase van waardecreatie en waarderealisatie. 

� CRITERIA BIJ INTEGRATIE
In fusies en overnames was het motto vaak traditioneel:

‘Maak hen als ons’. Of er werden vrij eenvoudige criteria

gebruikt om een aanpak te kiezen. Zoals de grootte en

de kwaliteit van de verworven firma. Onderzoek heeft

naar voren gebracht dat bij de aanpak van integratie

twee (extra) criteria moeten worden overwogen:

� behoefte aan strategische onderlinge afhankelijkheid;

� behoefte aan organisatorische autonomie. 

� VIER TYPEN VAN WAARDECREATIE 
IN FUSIES EN OVERNAMES
Er zijn vier types van waardecreatie:

� Middelen samen gebruiken. Waardecreatie: 
bedrijven op operationeel niveau combineren. 

� Functionele vaardighedenoverdracht. 

Waardecreatie: mensen verplaatsen door 

informatie, kennis en know-how te delen. 

� Overdracht van algemene managementvaardigheden.

Waardecreatie: beter inzicht, coördinatie of controle. 

� Combinatie voordelen. Waardecreatie: contante geld-

middelen gebruiken als hefboom, door leencapaciteit,

door verhoogde inkoopkracht of door grotere marktmacht. 

� ORGANISATORISCHE AUTONOMIE
Managers moeten voor ogen houden dat de strategische

taak van een acquisitie is om waarde te creëren. Zij moeten

echter niet te snel autonomie verlenen, hoewel mensen

natuurlijk belangrijk zijn, vrij en met waardigheid moeten

worden behandeld. De behoefte aan de organisatorische

autonomie kan worden beantwoord gebruikmakend van

drie vragen: 

� Is de autonomie essentieel voor het bewaren van het

strategische vermogen dat wij hebben gekocht? 

� Zo ja, hoeveel autonomie moet worden toegestaan? 

� In welke specifieke gebieden is de autonomie belangrijk?

� HET AANGEWEZEN MODEL VAN FUSIES 
EN OVERNAMES
Afhankelijk van de uitkomsten op de bovengenoemde
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Overweegt u een fusie of overname? Uit
onderzoek blijkt dat bij 60 tot 85% van
de fusies en overnames de vooraf gestelde
financiële doelen niet worden behaald.
Deels komt dit door een te optimistische
inschatting van de synergievoordelen van
de fusie of overname. Maar de hoofd-
oorzaak is het te laat of slechts gedeelte-
lijk uitvoeren van het integratieproces.

Het bezit van het lot...

Integratie
van een
acquisitie
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Van missie tot
management-
rapportage

� Beschrijf de missie, visie
en strategie; vertaal deze in 
concrete doelstellingen;
� Inventariseer kritieke 
succesfactoren;
� Inventariseer bedrijfs-
processen; breng de betreffende 
activiteiten en kenmerkende
karakteristieken in kaart;
� Inventariseer de relevante
informatie-elementen. Door 
de kritieke succesfactoren en
bedrijfsprocessen met elkaar 

te confronteren ontstaat een
beeld van alle belangrijke
beheersaspecten;
� Bepaal prestatie-indicatoren.
Essentieel is een goede
benaming en definitie;
� Bepaal rapportagevorm 
en- frequentie;
� Bouw en test een dummy
managementrapportage;
� Implementeer de 
managementrapportage in 
de operationele omgeving.

T I P S

Interim Finance Professional voor uw integratie-vraagstukken? 
Neem contact op met drs. Remco Misset: 010-289 7666.

vragen, is de aangewezen ‘Benadering voor de Integratie

van Acquisities’: 

� Absorptie. Het management zou moedig moeten 

zijn om te waarborgen dat de visie voor de aanwinst 

wordt uitgevoerd. 

� Behoud. De focus van het management is om de bron

van de geacquireerde onderneming intact te houden waar-

bij de voordelen ten goede komen aan het moederbedrijf.

� Symbiose. Het management moet gelijktijdig

grensbehoud en grensdoordringbaarheid waarborgen, 

een geleidelijk proces. 

� Holding. Geen bedoeling om te integreren en waarde

wordt slechts gecreëerd door financiële transfers, 

risicodeling of algemeen managementvermogen. � 
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MiFID: nieuwe kansen, meer bescherming

tekstVerwachtingen hoog gespannen

De impact van MIFID is groot: naar
verwachting groter dan IFRS en Basel II.
Om voor de deadline van november
2007 te voldoen aan de nieuwe regels,
moeten financiële dienstverleners een
aanzienlijk deel van de bedrijfsvoering
tegen het licht houden. Bovendien 
moet een aantal essentiële strategische
vragen beantwoord worden.

MiFID (Markets in Financial Instruments Directive –

richtlijn 2004/39/EG) is een nieuwe Europese richtlijn om

het werk van instellingen die effectendiensten aanbieden

beter te reguleren, beleggers te beschermen, de integriteit

van de markt te garanderen en een competitieve, trans-

parante Europese markt te bewerkstelligen. Volgens de

huidige planning zullen de voorschriften uit deze richtlijn

op 1 november 2007 ingaan. 

� ORGANISATORISCHE EISEN 
De MiFID bevat veel regels ten aanzien van de organisatie.

Vergelijkbare regels stonden al in de ‘Nadere Regeling’ van

de AFM. De nieuwe MiFID-regels gaan soms verder, soms

minder ver. Nieuw is het verplicht stellen van een aparte

afdeling voor internal audit en/of riskmanagement. 

� BEST EXECUTION 
Een beleggingsonderneming moet alle redelijke maatregelen

treffen om de orders tegen de beste prijs en binnen een

redelijke termijn uit te voeren (best execution). Bovendien

moet ze een ‘orderuitvoeringsbeleid’ vaststellen. In dat

beleid moet staan waar de orders worden uitgevoerd en

welke factoren de plaats van uitvoering beïnvloeden.

Beleggingsondernemingen moeten aan kunnen tonen 

dat orders overeenkomstig het orderuitvoeringsbeleid zijn

uitgevoerd. Bovendien moeten ze hun niet-professionele

cliënten over het orderuitvoeringsbeleid informeren.

� TRANSPARANTIEVERPLICHTINGEN 
De beursplicht was in november 2001 al vervallen. Het is

nu onder voorwaarden al mogelijk om effectenorders intern

af te wikkelen. De MiFID eist dat beleggingsondernemingen

die dit systematisch doen hun bied- en laatkoersen

doorlopend openbaar maken gedurende de normale

handelstijden. Zij mogen aan de hand van objectieve criteria  

bepalen welke beleggers zij toegang geven tot hun koersen.

Aandelenorders van professionele cliënten mogen in

bepaalde gevallen tegen betere prijzen worden uitgevoerd.  

� TRANSACTION REPORTING  
Met de komst van de MiFID blijft de rapportage-

verplichting aan de AFM bestaan, met dien verstande dat

de verplichting slechts geldt voor transacties in financiële

instrumenten die zijn toegelaten tot de handel op een

geregelementeerde markt. De nieuwe eisen ten aanzien van

de rapportage-inhoud zijn uitgebreider dan de huidige eisen.

Naast de voor de hand liggende details als handelstijdstip,

prijs, volume en dergelijke, worden ook details gevraagd die

niet voor ieder handelssysteem vanzelfsprekend zijn.  � 
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Verworvenheden operational 
auditing toepasbaar op public auditing?

Politiek en bedrijfsleven

� GEMEENTELIJKE OVERHEID 
De vraag is wat dit nu betekent voor de gemeentelijke

overheid. Daarnaast is er de vraag hoe nu de lagere over-

heden gaan reageren op het onvermijdelijke toezicht.

Toenemend toezicht, dat zich bij provincies, waterschappen

en gemeenten onder meer heeft gemanifesteerd in het

duale besturingsmodel, blijkt in het doorvoeren van 

internal governance binnen het gemeentelijk apparaat en 

in het institutionaliseren van rekenkamercommissies.

� GEMEENTELIJKE ORGANISATIE 
Naar onze opvatting is de binnen het gemeentelijk

apparaat in te richten auditfunctie min of meer gelijk

aan haar equivalent in de privatesector. 

In de praktijk blijkt dat een aantal ervaren auditors uit

het bedrijfsleven een positie hebben verworven binnen

een in te stellen gemeentelijke auditfunctie. Deze auditors

zullen zich naar alle waarschijnlijkheid voor dezelfde

uitdagingen geplaatst zien als hun collega’s in middelgrote

ondernemingen. 

Een verschil is wel dat ‘public auditors’, meer dan in

het bedrijfsleven het geval is, te maken krijgen met

onderzoeken op het vlak van beleidsevaluaties en 

beleidseffectmetingen.

� POSITIONERING VAN DE AUDITFUNCTIE 
De organisatorische positionering van de auditfunctie

vraagt nog wel enige aandacht. Het zou voor de hand

liggen te veronderstellen dat de auditmanager verant-

woording aflegt aan de leiding van het ‘apparaat’ ofwel

de ambtelijke leiding, veelal het ‘managementteam’. 

In het samenspel tussen dat managementteam en het

College, de politieke leiding, zal de afstemming plaats-

vinden tussen de politieke uitgangspunten en opvattingen

over de bedrijfsmatige uitvoering van het beleid. In die

afstemming kunnen de conclusies en bevindingen die

voortvloeien uit uitgevoerde audits een belangrijke rol spelen.  

Ook is het goed denkbaar dat het College, naar het 

model van de Raad van Bestuur, de aansturing van de

auditfunctie tot haar verantwoordelijkheid rekent. 

In operationele termen geredeneerd betekent dit dat de

gemeentesecretaris als aanspreekpunt kan fungeren.

Vooralsnog komen we dus tot de conclusie dat de

verworvenheden van operational auditing in hoge mate

van toepassing zijn op de nieuwe functies zoals die zich

binnen het publieke domein aan het ontwikkelen zijn.

Professioneel opgeleide internal auditors zullen in staat

moeten zijn om in een omgeving waar politieke besluit-

vorming zich paart aan het belang van een doelmatige en

doeltreffende uitvoering van beleid een belangrijke

bijdrage te leveren aan het succesvol implementeren

van het beleid van de overheid om de vernieuwende

opvattingen over toezicht, toetsing en verantwoording ook

binnen de lagere overheid tot haar recht te laten komen. 

Bron: B&G 2006 �

Binnen het bedrijfsleven en bij grote
overheidsorganisaties heeft operational
auditing zich het afgelopen decennium
een stevige positie verworven.
Aanscherping van wettelijke regelgeving
en toegenomen aandacht van stake-
holders heeft geleid tot de noodzaak
belang te hechten aan een upgrading
van internal governance en Internal
Auditing.

Steens & Partners
bij Stichting
Vlaggenmuseum
Sinds medio 2006 is onze vlag toegevoegd aan
de ‘Vlaggenparade’, op één van de drukste
locaties in Rotterdam, de Boompjes-boulevard.
www.vlaggenmuseum.nl



Meest 
gebruikte 
vertrektactieken
van managers

� Om persoonlijke redenen

� Wegens verschil van inzicht

� Vervroegd pensioen

� Het vertrek doodzwijgen

� Blijft als adviseur verbonden

� Vanwege een reorganisatie

� Politiek correcte teksten 

� Om gezondheidsredenen

Dit groter wordende gat kan verklaard worden door de

perceptie in de markt dat er een gebrek is aan gekwalifi-

ceerd personeel om deze gespecialiseerde functies te

vervullen.  De stijgende salarissen voor gespecialiseerde

functies leiden ook tot een trend waarin traditionele

accountants zich omscholen tot specialisten.

� SECUNDAIRE ARBEIDSVOORWAARDEN 
Naast het salaris, moet er uiteraard ook gekeken worden

naar secundaire arbeidsvoorwaarden. Dit geldt zeker bij

het vergelijken van salarisverschillen tussen diverse landen.

Zo is het in België bijvoorbeeld gebruikelijk om maaltijd-

cheques te ontvangen.

� WORK/LIFE BALANCE 
Salaris is natuurlijk niet de enige manier om kandidaten

te lokken. Veel kandidaten accepteren een lager salaris als

de ‘work/life balance’ aantrekkelijk is door bijvoorbeeld

voordelen te bieden zoals extra vakantiedagen of

sabbaticals. Dit is goed nieuws voor kleinere bedrijven die

moeten strijden tegen de steeds maar weer toenemende

salarissen in de financiële sector of landen die werknemers

uit het buitenland willen halen waar de salarissen hoger

liggen. � 
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Het tekort aan specifieke financiële
functies drijft de salarissen omhoog.
Deze trend blijkt uit recent internationaal
onderzoek. Werkgevers moet opletten
dat zij niet-gespecialiseerde financiële
medewerkers een adequate beloning
bieden. Het blijkt dat, internationaal
gezien, salarissen van gespecialiseerde
functies, als Internal Auditor, Treasurer
en Tax Manager, een stuk hoger liggen
dan die van de traditionele financiële
functies, als Controller en Finance
Manager. 

Specifieke
financiële 
functies
verdienen beter

Internationale trend aangetoond

T I P S Steens & Partners steunt Stichting KinderZon

Stichting KinderZon helpt kinderen

die tussen wal en schip dreigen te

vallen door het steunen van nieuwe

en lopende hulpprojecten in 

binnen- en buitenland op het 

gebied van gezondheidszorg, 

onderwijs en het geven van directe

hulp in schrijnende situaties. 

Voor meer info of steun:
www.kinderzon.nl

€

€
€

€
€
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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 bedrijfvoering
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

� GEEN WEG TERUG
Rules-based of Principles-based... Met betrekking tot het

corporate governance debat is de discussie actueler dan ooit.

Het laat verschillen in rechtscultuur zien. En dan lijkt het

er op dat de Anglo-Amerikaanse stroom het gaat winnen. 

� GEDRAGSNORMERING
In de discussie rules-principles blijkt dat gedetailleerde

voorschriften het daadwerkelijk gedrag beogen te besturen. 

Het gaat om regels in de trant van: ‘Gij zult niet ...’. 

Het gaat hier dus niet om het in wettelijke regels of andere

voorschriften vastleggen van wat algemeen accepté is,

maar om gedragssturende regelgeving. Het gaat om

voorschriften die het nodige in de bestaande praktijk willen

veranderen. Elke opvoeder weet: liefst geen gemarchandeer,
maar duidelijke regels. Hetgeen ook past bij het publieke 

en soms zelfs strafrechtelijke karakter van veel van de 

hier bedoelde voorschriften.

Een principles-based benadering is dan ook niet het

antwoord. De ‘redelijkheid en billijkheid’ van de één, is

niet altijd die van de ander. Zeker in een multi-cultureel

Europa én Nederland zonder een gemeenschappelijke

achtergrond. Dan maar beter tot in detail regelen wat je

hebt afgesproken, in plaats van afgaan op een verondersteld

algemeen gedeelde ‘goede trouw’.

� CONCLUSIE
Waarschijnlijk heeft het weinig zin om je te verzetten

tegen de grote golf uit het Anglo-Amerikaanse Westen.

Zeker niet wanneer ten aanzien van de invulling van de

principles, men het wil laten bij algemene tegeltjeswijs-

heden. De enige manier om gedrag en toezicht daad-

werkelijk in de gewenste richting bij te sturen is door het

uitvaardigen van concrete voorschriften en het uitoefenen

van controle daarop. En om dan toch iets optimistischer te

eindigen: het is niet uitgesloten dat zulks uiteindelijk leidt

tot algemeen gedragen principles, waarmee de tegenstelling

Rules-based / Principles-based tenslotte een betrekkelijke is.

Er zijn meer wegen die naar Rome leiden.

Bron: Prof. Mr. J.B. Huizink � 
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Freelance Finance Professional?
Door onze jarenlange focus op de arbeidsmarkt van

financiële professionals, zijn wij dé specialist van interim

finance professionals in Nederland. Wij garanderen dat

u binnen  24 uur de gewenste interim finance professional

beschikbaar heeft voor inzet in uw organisatie. 

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. 

Onze organisatie kan snel inspelen op ontwikkelingen

binnen uw organisatie. 

Steens & Partners Interim Finance Consultants biedt

interim finance oplossingen op een aantal specifieke

gebieden:

Uitvoering van complexe financiële-
en administratieve werkzaamheden
Doorvoering directiebesluiten en
nieuwe regelgevingen
Interim management en project-
leiding
Advisering en ondersteuning bij 
strategische bedrijfsvoering en
besluitvorming

WWW. STEENS.NL
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