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Inleiding 
 
Technologische ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op. Deze tijd van COVID-19 
benadrukt de belofte van digitale technologie nog sterker. Organisaties die digitaal voorop 
lopen werken in deze tijd door zonder aan momentum te verliezen en organisaties 
ontdekken de kracht van digitale tools om met elkaar samen te werken ondanks de afstand. 
Hoe kunnen organisaties deze crisis gebruiken om in de toekomst sterker te worden? Hoe 
verbinden we mens en digitale technologie? Hoe creëren we veerkrachtige en vitale 
organisaties die met behulp van digitale technologie vooroplopen? Wat kan Finance doen 
om de kansen die organisaties hebben te grijpen? De inzet van digitale technologie alleen is 
geen garantie voor succes; een succesvolle transformatie is afhankelijk van meer factoren. 
 
De Universiteit van Amsterdam, Workday, Finance on a Mission platform en het Finance 
Transformation Forum voeren in 2020 onderzoek uit naar de rol die Finance kan spelen in 
het navigeren van de organisatie, nu en in de nabije toekomst. Op 28 mei 2020 was een 
eerste virtuele Ronde Tafel met een aantal Finance thought leaders over de rol van Finanace 
in de digitale transformatie. Centraal in deze ronde tafel stond de impact van de huidige 
COVID-19 crisis op de veranderagenda van Finance. 
  
De huidige crisis en geopolitieke trends 
De huidige crisis heeft impact op vrijwel alle organisaties. De COVID-19 crisis zorgt voor een 
diepe mondiale recessie en veel organisaties bereiden zichzelf voor op een scenario van 
krimp of lagere economische groei. Deze crisis heeft bovendien laten zien hoe kwetsbaar 
mondiaal georganiseerde supply chains kunnen zijn. Terwijl Europa lijkt in te zetten op een 
groen herstel wordt tegelijk duidelijk dat tegenstellingen tussen het Noorden en het Zuiden 
van Europa scherper worden.  Bovendien is duidelijk dat de Brexit even naar de achtergrond 
is verdwenen, maar verre van een zekere uitkomst is. Mondiale handelsoorlogen zijn verre 
van weg en de eerste tekenen voor een verscherping van internationale verhoudingen zijn 
weer zichtbaar.  
 
Organisaties zoeken houvast in turbulente tijden 
De huidige situatie is in alle opzichten turbulent te noemen. In antwoord op deze turbulentie 
zoeken organisaties mogelijkheden om goed te reageren op de toegenomen dynamiek. 
Organisaties worden “hyper aware” en sturen aan op een snellere, datagedreven 
besluitvorming terwijl ze werken aan wendbaarheid en weerbaarheid. Tegelijk is een 
versnelling zichtbaar in de manier waarop digitale hulpmiddelen worden ingezet door 
organisaties. Waar het werken in virtuele en multifunctionele teams vooral het domein was 
van multinationals is het nu gemeengoed in vrijwel elke organisatie. Mensen in de 
organisatie wennen zo versneld aan het virtueel samenwerken. Welke rol kan Finance 
spelen in het versterken, wendbaar en weerbaar maken van de organisatie? Deze vraag was 
het uitgangspunt voor de dialoog tijdens deze ronde tafel. 
  



 

 

De traditionele rol van Finance wint weer aan belang 
Wat deze crisis in ieder geval aantoont is dat de traditionele rol van Finance nog altijd van 
belang is, en zelfs groeit in belang. Veel organisaties hebben snel op de crisis gereageerd 
door de focus te leggen op het overleven op de korte termijn. Deze rol omvat onder andere 
het veiligstellen van de bezittingen van de organisatie, het sturen op liquiditeit en 
financieren, het aanscherpen van de uitgaven voor OPEX en in sommige gevallen het 
aanscherpen van de uitgaven voor CAPEX. Ook vragen veel organisaties om “kort op de bal” 
te zitten, wat zich uit in meer en scherper forecasten. Hoe dan ook, Finance staat 
momenteel in het hart van de business. 
 
“De huidige crisis intensiveert de samenwerking tussen Finance en 
andere disciplines in de organisatie, Finance is onderdeel van alle 
teams die bezig zijn met de effecten van de crisis” 
 
“Soms moet je terug in je traditionele rol die van je wordt gevraagd. 
Dit is zo’n tijd dat de vraag wordt gesteld” 
 
Deze crisis raakt niet alle organisaties in dezelfde mate 
Niet iedere organisatie wordt in dezelfde mate geraakt door de huidige crisis. Naast een 
groot verschil tussen industrieën lijkt het zelfs bij de sterker getroffen industrieën een 
verschil uit te maken in hoeverre digitaal is verankerd in de manier waarop het 
businessmodel is opgebouwd. Organisaties die al in grote mate werkten met online 
businessmodellen lijken minder last van de crisis te hebben vergeleken met concurrerende 
organisaties die deze online businessmodellen niet, of onvoldoende, hebben. Een tweede 
verschil is de manier waarop organisaties hun kernprocessen hebben georganiseerd. 
Organisaties die al ver gevorderd waren met virtueel werken hebben de transitie naar 
volledig virtueel relatief eenvoudig gemaakt. Ook organisaties die relatief jong zijn lijken hier 
een voorsprong te hebben. Zij gebruiken de laatste technologie en die is beter voorbereid op 
deze onzekere tijden. Organisaties die nog niet zo ver waren leren echter versneld van de 
huidige tijd. 
 
Finance en de digitale transformatie? 
In het onderzoek van 2019 is gekeken naar de rol van Finance in de digitale transformatie. In 
dat onderzoek kwam een aantal nieuwe rollen naar voren. De huidige crisis heeft impact op 
de manier waarop Finance de digitale transformatie ondersteunt. Positief is het effect dat 
Finance nu sterker is vertegenwoordigd in de verschillende teams waarin ook de business is 
vertegenwoordigd. Toch zorgt de druk op resultaten ook voor het mogelijk uitstellen van 
investeringen in digitale technologie. Deze druk heeft haar weerslag op de rol die Finance 
kan hebben bij de digitale transformatie. Finance heeft een rol bij de business en heeft een 
verantwoordelijkheid voor data. In onze virtuele ronde tafel discussieerden de aanwezigen 
met elkaar over de rol van Finance op basis van de volgende matrix: 
  



 

 

 
 
In het algemeen verwachten de aanwezigen in de ronde tafel wel dat Finance een 
prominente rol gaat spelen in de digitale veranderagenda van organisaties. 
 
 
Stoppen met het voeren van telkens dezelfde discussie 
Wat wel expliciet naar voren werd gebracht is het feit dat Finance al decennialang de 
discussie voert over het worden van business partner. Wat is daar nu de oorzaak van, en wat 
voegt deze discussie nog toe aan de rol die Finance heeft in de organisatie? Een Finance rol 
die midden in de business staat zou moeten stoppen met de discussie over het al dan niet 
worden van business partner. Business partner ben je door de positie die je kiest. En als deze 
crisis iets brengt is het de kans om een rol als business partner actief op te pakken.  

Betrokken
bij Data

Betrokken bij Business
Laag Hoog

Hoog ‘Data guardian & information 
architect’
beschikbaarheid en
betrouwbaarheid van data is 
hoog, interpretatie van de 
data in andere functies?

‘Decision shaper’
data is beschikbaar, 
beslissingen gebaseerd op 
data en feiten, finance als 
partner voor de business?

Laag ‘Relevance lost,
finance on the side line’
finance als boekhouder, 
focus op de financiële data, 
finance wordt irrelevant?

‘Agility enabler’
interpreteren van financiële
consequenties van beslissingen
voor de business. Data bij
verschillende functies, IT 
verantwoordelijk voor data


