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Inleiding
De Covid-19 pandemie verandert de wereld blijvend. Trends, zoals digitale transformatie,
klimaatverandering, geopolitiek en sociaal-demografische ontwikkelingen, zijn tijdens de
crisis versneld en verder geaccentueerd. Digitale technologie begint haar belofte in te lossen
en Finance bevindt zich in het hart van de transformatie van de organisatie. Nu is het zaak
om grip te krijgen op de uitdagingen en kansen die worden geboden. Menig financial is bezig
om de organisatie weerbaarder en wendbaarder te maken.

De afgelopen jaren hebben we veel gesproken met Finance over hoe zij hun organisatie
gidsen in tijden van onzekerheid en snelheid van verandering. Finance heeft goed zicht op
haar eigen toegevoegde waarde en op de transformatie die de organisatie en de functie zelf
doormaken. Een focus op de (interne) klant helpt in het creëren van toegevoegde waarde.
Businessmodellen snappen en doorgronden, aansluiten bij wat de business nodig heeft. Het
zijn belangrijke thema’s die de effectiviteit van Finance in de organisatie doen stijgen, op weg
naar een klantgedreven Finance organisatie. Klantgedreven Finance is het thema van ons
onderzoek naar de Finance Transformatie van 2021. Daarbij bieden we Finance een “outside
in” blik op Finance door de dialoog te zoeken met andere disciplines in de organisatie.

Alle organisaties worden geraakt door digitale transformatie
In de ronde tafel deelden twee CEO’s, Niels Huber van Royal Boon Edam International en Ali
Niknam van bunq, hun visie op de dynamiek waarin organisaties zich bevinden en de impact
die dat onder andere heeft op hoe organisaties zichzelf organiseren. Royal Boon Edam is een
familiebedrijf dat bijna 150 jaar oud is. De internetbank bunq staat dicht voor haar 10-jarig
jubileum. Zowel Niels als Ali beamen aan dat de digitale transformatie impact heeft op de
organisatie. Bij traditionele organisaties neemt de digitale component in de dienstverlening
geleidelijk toe (een 2theLoo concept kan bijvoorbeeld niet bestaan zonder digitale
componenten). In een digital first omgeving als bij bunq is digitaal de basis van het
businessmodel. Voor digitale innovatie is het belangrijk te weten welke barrières er zijn om
een verandering te omarmen. Soms loop je als organisatie te ver vooruit op wat mensen zich
nog voor kunnen stellen. Dan is het zaak goed in te schatten hoe het verschil tussen early
adopters en acceptatie bij de grotere menigte is te overbruggen.

“Het is goed nieuwe ideeën en innovaties te toetsen aan wat mensen
zich nog voor kunnen stellen. Een succesvol idee staat vaak niet te ver
af van het voorstellingsvermogen van mensen.”

“Veel aannames die organisaties doen zijn sterk gedreven vanuit
angst. Zo is een aanname dat radicaal veranderen per definitie
klanten kost.”

Innovatie vraagt soms om het openbreken van de markt. Dat is echter risicovol, want het is
daarbij nodig dat vanuit de early adopters snel voldoende volume ontstaat. Op het vaak lage



volume van de early adopters alleen is geen gezond businessmodel op te bouwen. Het
toenemend belang van digitale componenten in businessmodellen van organisaties zorgt ook
voor gewijzigde rollen in een RvB, ongeacht de fase waarin de organisatie zich bevindt. Een
traditionele organisatie als Royal Boon Edam merkt dat digitale componenten in nieuwe
verdienmodellen zorgen voor een andere benadering van de businesscase en voor een
gewijzigd risicoprofiel van het verdienmodel. Een veranderende wereld vraagt daarmee ook
om veranderende specialisaties in de board.

Een digitale organisatie als bunq kiest voor een heel andere manier van organiseren. Bij bunq
is de organisatie zo opgezet dat volledig wordt aangesloten bij de ervaringen die een externe
klant heeft met bunq (daarbij is de “gemiddelde klant” Eva genoemd). De ervaringen van Eva
zijn uitgewerkt in een klantreis en de belangrijkste touchpoints die Eva heeft met bunq
hebben allemaal een verantwoordelijke in de organisatie. Het doel van die verantwoordelijke
is het optimaliseren van het specifieke touchpoint waarvoor ze verantwoordelijk zijn. Pas
wanneer ze echt vastlopen vallen ze terug op de board.

“Bij digitale businessmodellen is het ook vaak de vraag wat je durft te
doen om er een succes van te maken. Het volume en succes van een
businessmodel laat namelijk geregeld op zich wachten.”

“De disruptieve denker in de organisatie is noodzakelijk om echte
verandering te krijgen.”

Echte kennis en begrip van klanten en processen bij Finance is noodzakelijk
De grenzen tussen functiedomeinen vervagen en Finance staat steeds meer in de business.
Een klantgedreven Finance organisatie heeft gedegen kennis van zowel de externe klant
(echt begrip van het businessmodel) als van de eigen processen. Vanuit die kennis is Finance
in staat de business to loodsen in dynamische tijden. Veel grotere organisaties vragen van
Finance Professionals dan ook ervaring in andere domeinen bij het maken van carrière in
Finance. Door andere domeinen te kennen is Finance beter in staat van data naar inzicht
naar actie te komen. Technologie maakt het mogelijk het achteruit kijken steeds verder te
automatiseren. Dat biedt ruimte om dichter naar de business te bewegen.

“Ik verdiep me meer in de business nu, loop geregeld mee in het
operationele proces om te ervaren hoe ze werken en waar ze
tegenaan lopen.”

“Echte proceskennis is nodig om verstandig digitaal te verbeteren.”



“Iedereen moet zelf geregeld klanten spreken, de kennis en inzichten
die dat brengt helpen in het onderlinge begrip in de organisatie.”

Een klantgedreven Finance organisatie heeft zowel begrip van interne als van externe
klanten. Kennis van externe klanten helpt bij het overbruggen van grenzen tussen
functiedomeinen. Een focus op interne klanten kan de klantervaring die andere disciplines in
de organisatie hebben vergroten. Finance processen zijn in zekere zin ook te zien als een
customer journey met verschillende touchpoints die er echt toe doen voor de organisatie.


