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Is jouw
finance functie klaar
voor de toekomst?

DOE NU HET FUTURE PROOF ASSESSMENT!
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Is uw finance functie 
future proof?
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Hoe weet je als CFO dat je finan-
ce functie future proof is? Ben je 
er zeker van dat de keuzes die je 
hebt gemaakt een stevig funda-

ment vormen om op verder te bouwen? En 
dat ze de toekomstige businesspartnerrol 
van de finance functie garanderen? Hoe 
zeker ben je ervan dat je medewerkers over 
de juiste kennis en vaardigheden beschik-
ken om wendbaar met voortdurende ver-
anderingen en nieuwe uitdagingen om te 
gaan? Heb je je processen al ooit gebench-
markt op efficiëntie en effectiviteit?

Met het future proof assessment reiken 
we je als CFO de handvaten aan om de 
werking van de finance functie door te 
lichten. Op die manier krijg je een beter 
inzicht in de stappen die je kan zetten 
richting de finance functie van de toe-
komst. 

Het assessment is een objectieve evaluatie 
van alle facetten van de finance functie en 
geeft je inzicht in de verbetermogelijkhe-
den. Je weet onmiddellijk waar je de priori-
teiten van jouw beleid kan leggen en welke 
bijkomende accenten nodig zijn.
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Wat is 
future proof?

Het belang van een sterke finance functie voor het succes van een bedrijf 
valt niet niet te onderschatten. Er is zelfs wetenschappelijke eenduidig-
heid over de stelling dat organisaties die beschikken over een sterke fi-
nance functie veel beter presteren. 
Het kader waarin de finance functie operationeel moet zijn, verandert 
echter pijlsnel. Daarom hebben organisaties er vandaag, meer dan ooit, 
alle belang bij om over een finance departement te beschikken dat klaar 
is om alle toekomstige ontwikkelingen op te vangen, en dus future proof is.

Future proof zijn betekent in eerste 
instantie dat de finance functie klaar 
is voor de uitdagingen van vandaag, 

maar tegelijkertijd ook bezig is met de 
toekomst waardoor ze al concrete stap-
pen zet om klaar te zijn voor morgen. Het 
mag niet slechts bij een ambitie blijven. 
De finance functie moet de uitdaging 
aangaan nadat ze de juiste basisfunda-
menten heeft gelegd. De finance functie 
moet kijken naar wat er gebeurt in de we-
reld en wat invloed heeft op de organisa-
tie en dus ook de finance functie. Ze moet 
continu kunnen omgaan met nieuwe to-
pics en trends: duurzaamheid, innovatie, 
nieuwe financieringstechnieken, digitali-
satie,… De finance functie moet de flexi-
biliteit en wendbaarheid hebben om in te 
spelen op die veranderingen en de rol als 
business partner te blijven vervullen. En 
dit alles zonder de kost van finance te 
vergroten. 
Daarnaast moeten finance functies ook 
de strategie mee helpen ontwikkelen en 
aanpassen zodat de organisatie nog be-

ter gaat presteren. Veel finance functies 
slagen daar vandaag niet in. Zo kijken 
we naar de introductie van innovaties en 
zeker digitalisering waardoor verdien-
modellen veranderen. De finance functie 
moet dit kwantificeren en kan van daaruit 
de strategie mee richting geven.

Future proof zijn betekent ook open staan 
voor nieuwe talenten, het zoeken en vin-
den van nieuwe competenties en meer 
toegevoerde waarde binnen de organi-
satie. In de toekomst zullen daar meer 
en meer data-engineers en -scientists, 
storytellers en tech-wizards bijhoren. Fi-
nance moet dus in staat zijn om het juiste 
talent aan te trekken en dit talent te be-
houden en te laten mee evolueren door 
hen voortdurend nieuwe vaardigheden bij 
te brengen. Die nieuwe kennis en inzich-
ten zullen een must zijn om strategieën te 
ontwikkelen en te herontwikkelen in een 
wereld die telkens sneller transformeert. 
De capaciteit om innovaties en digitalise-
ring in sneltempo te omarmen is cruciaal. 

“Niemand heeft een glazen bol, 
maar CFO’s hebben de 

verantwoordelijkheid om na te 
denken over wat er mogelijk kan 

gebeuren en de (finance) organisatie 
daar op voor te bereiken.”

“Een finance functie kan niet  
future proof zijn als de 

elementairste finance processen 
niet op punt staan.”
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Future proofness meten: 
het assessment

Samen met experts van Deloitte en de wetenschappelijke inbreng van 
professoren van Tilburg University en TIAS School for Business and  
Society ontwikkelde Financial Media een framework dat het mogelijk 
maakt vast te stellen hoe future proof een finance functie vandaag is. 
Aangezien future proof zijn per definitie nooit een eindpunt kan bete-
kenen, past het framework zich continu aan, aan de veranderende rea-
liteit. Wat vandaag nog onder future proofness valt, zal in de toekomst 
wellicht onvermijdelijk opschuiven in de richting van het basis framework  
van finance.

Het  assessment is een referentie-
punt voor finance departementen: 
het maakt meteen duidelijk wat wel 

en minder relevant is en helpt de prioritei-
ten te bepalen. Met andere woorden: waar 
moet je als CFO echt op inzetten? 

Het assessment zorgt daarbij ook voor een 
objectief draagvlak om werk te maken van 
verandering en verbetering. 

Het assessment is uniek in zijn soort: in te-
genstelling tot de klassieke benchmark-tools 
wordt vooral ook een uitspraak gedaan over  
kwalitatieve elementen. 

Het assessment focust zich op de verschil-
lende hoofddomeinen binnen finance. Het 
maakt enerzijds een evaluatie van hoe fi-
nance waarde creëert en anderzijds naar 
wat finance nodig heeft om die waarde 
te realiseren. In eerste instantie neemt het 
assessment dus operational, business en 
specialized finance onder de loep. Deze 
drie categorieën worden vanuit het frame-
work anders bekeken. Er zijn kwalitatie-
ve en kwantitatieve evaluatiecriteria en 
benchmarks. In het tweede luik worden de 
organisatie, de mensen, de processen en 
het beleid geëvalueerd. Vandaag komen 

daar uiteraard ook de grote hoeveelheden 
systeeminformatie bij die finance gebruikt 
en de technologie die het aanwendt om de 
business te kunnen ondersteunen. 
Tenslotte doet het assessment een uitspraak 
over de rol en mogelijkheden van de finance 
functie over hoe men dient om te gaan met 
specifieke topics, zoals de rol van finance als 
aanjager van innovatie, de ontwikkelingen 
rond duurzaam ondernemen, …

Met het assessment evalueert de actu-
ele toestand en aanpak van de finance 
functie. Immers, een sterke basis en goede 
performance zijn de fundamenten om een 
toekomstvisie op uit te werken.

Maar belangrijker is dat we een evalua-
tie maken van hoe sterk deze basis is om 
noodzakelijke toekomstige ontwikkelin-
gen op te bouwen en in welke mate de 
finance functie al stappen heeft gezet rich-
ting deze future proofness. De antwoorden 
op de vragen in het assessment worden 
daarom afgetoetst aan onderliggende in-
ternationale benchmarks en ingeschaald 
op zeer gedetailleerde maturiteitsindexen. 
Deze oefening laat toe om een uitspraak 
te doen over hoe de finance functie er-
voor staat om de toekomst aan te pakken.

“Niet elk bedrijf is gelijk”
Niet alle uitkomsten en resultaten kunnen op dezelfde manier beoordeeld en gescoord worden. 
De beoordeling van het assessment wordt aangepast aan de specifieke situatie van de bedrij-
ven. Zowel bedrijfsspecifieke als sectorspecifieke omstandigheden kunnen impact hebben op de 
uitkomst van het assessment. Neem bijvoorbeeld credit & collections. Bij retailorganisaties ziet 
dat er anders uit dan bij B2B-bedrijven. Het is een totaal verschillende manier van werken waar-
door bijvoorbeeld digitalisering ervan helemaal anders bekeken wordt. Sommige aspecten van het 
assessment zullen heel voor de hand liggend zijn, andere zullen we pas te weten komen als je de 
motorkap open legt. De benadering blijft dezelfde, maar we gaan resultaten in functie van de sector 
of de omgeving waarin het bedrijf actief is, anders interpreteren en scoren.
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Waarom het assessment overwegen?
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Waarom het assessment overwegen?
Heb je een positief antwoord 
op één van de onderstaande 
vragen, overweeg dan zeker 
om het assessment te doen.

	 Wil je een haarscherp beeld  
krijgen van wat de actuele pijnpun-
ten zijn van je organisatie en wil je 
de oplossing ervoor kennen? 

	 Wil je ontdekken welke opportu-
niteiten er zijn om efficiënter en 
effectiever te gaan werken en hoe 
je meer impact kan hebben op de 
organisatie?

	 Wil je graag weten hoe jouw  
organisatie zich verhoudt ten  
opzichte van die van jouw peers?

	 Wil je graag een beroep doen op 
de inzichten en kennis van gespe-
cialiseerde experts om future proof 
te worden? 

	 Wil je graag een roadmap om een 
strategisch toekomstplan voor de 
finance functie uit te tekenen?

 
	 Wil je graag inzicht krijgen in die 

elementen die essentieel zijn om 
future proof te kunnen worden? 

	 Wil je inzicht krijgen in de trends 
die belangrijk zijn en de  
zaken die er echt toe doen? 
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Op naar een erkenning: 
het Certificaat Future 
Proof Finance Functie

Is het assessment een ‘interne’ manage-
ment tool die de leiding van de finance 
functie nieuwe inzichten verschaft in de 

kwaliteit van de organisatie, het is ook de 
toegangspoort naar een externe erkenning: 
het ‘certificaat voor een future proof finance 
functie’. 
Dit certificaat is een prestigieus label waar-
mee je als organisatie naar buiten mag ko-
men als je organisatie succesvol het future 
proof assessment heeft doorlopen. Het la-
bel draagt bij aan de positionering en ge-
loofwaardigheid van de finance functie. En 
dit zowel naar interne als externe stakehol-
ders. En niet in het minst ook bij de zoek-

tocht naar nieuw talent in de war on talent. 
Finance departementen met ambitie en 
een voortrekkersrol hebben immers altijd 
een streepje voor.

De toekenning van het certificaat gebeurt 
door een onafhankelijk supervisory board 
samengesteld met ervaren professionals 
die vanuit verschillende invalshoeken bij de 
finance functie betrokken zijn. Zij zullen de 
resultaten van het assessment bespreken 
in het licht van het type bedrijf, de sector 
waarin het actief is, het groter belang van 
sommige aspecten, … en beslissen vervol-
gens bij unanimiteit. 

De supervisory board:
• Prof. Dr. Philip Joos, hoogleraar Tilburg University en TIAS School for Business and Society
• Tom Bamelis, CFO Ackermans & Van Haren en bestuurder diverse ondernemingen
• Prof. Dr. Bart Dierynck, hoogleraar Tilburg University en TIAS School for Business and Society
• Leen Geirnaerdt, bestuurder diverse ondernemingen
• Marc Dierckx, CFO De Lage Landen
• Richard Reis, partner Argos Wityu en bestuurder diverse ondernemingen
• Prof. Dr. Nicolas Van Zeebroeck, hoogleraar Solvay
• Katleen Vandeweyer, deputy CFO Proximus en bestuurder diverse ondernemingen
• Bart Adam, global advisor to CEO, xGlobal CFO Securitas AB

Het certificaat is geldig voor twee jaar, maar is verlengbaar. Daarvoor moet het assessment 
opnieuw doorlopen worden. De reden hiervoor? Future proofness kan nooit een eindpunt 
zijn, zeker niet in een snel veranderende wereld. Dit betekent ook de intrede van nieuwe crite-
ria waar je als finance functie snel en wendbaar mee om moet kunnen.

Het is de impact die telt
Er zal geen enkel bedrijf zijn die dit certificaat kan bekomen, zonder dat de overtuiging er ook is bij 
de assessors en de leden van de supervisory board is dat de finance functie ook impact heeft op het 
bedrijf.  Een finance functie zou denkbeeldig als standalone wel future proof kunnen zijn door de 
inzet van state-of-the-art tools, super efficiënte processen en met de beste talenten, maar als er niets 
gebeurt met de analyses en deze blijven zweven op de finance-afdeling, dan heeft die inspanning 
totaal geen zin. Er moet geluisterd worden naar de finance functie, er moet iets gebeuren met de 
analyses die ze maakt en de adviezen die ze formuleert.
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Betekenis van het 
certificaat?

CERTIFIED

FUTURE 
PROOF
FINANCE FUNCTION

	 Het certificaat is de ultieme erkenning van de kwaliteit van jouw finance 
functie. Er is duidelijk gewerkt en geïnvesteerd in de werking, de proces-
sen, de tools, de skills van de medewerkers... 

	 Het behalen van het certificaat is ook erkenning van de inspanningen van 
jouw medewerkers. Maak hen nog trotser op hun werk en de functie die ze 
vertegenwoordigen door deze externe herkenning. 

	 Grijp het assessment en het behalen van het certificaat aan om de jaarlijk-
se teamstudiedag te stofferen en een mentaliteit van ‘continuous ompro-
vement’ in het team te  installeren.

	 Het certificaat is jouw wapen in de strijd om de beste talenten aan te wer-
ven. Je toont ermee dat je op de juiste track zit en blijvend investeert in de 
finance functie. 

	 Toon aan jouw stakeholders, zoals de banken, de auditors, maar evengoed 
intern zoals het personeel van jouw bedrijf dat je in het finance departe-
ment de zaken goed op orde hebt. 

“Certified Future Proof Finance Function 
is een kwaliteitslabel 

maar eveneens een werkinstrument.”
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In 6 stappen 
naar een kwaliteitslabel
Het assessment omvat alle element van de finance functie en is diepgaand. 

Hoewel we efficiënt te werk gaan, de assessment tool ook heel 
gebruiksvriendelijk is en toelaat de vragenlijst over  

verschillende teamleden te verspreiden, vraagt deelname aan het assess-
ment toch een zekere inspanning. De return is navenant diepgaand en zeer 

waardevol. 

1
We starten het assessment met een intakegesprek. Dit is 
een digitale vergadering van een uur waarin we samen de 
deelnamecriteria overlopen, maar tevens duiding geven bij 
de verschillende vragen die in de survey zijn opgenomen, de 
achterliggende maturiteitsschalen, het verdere verloop van 
het assessment. 

We ondertekenen een NDA en informeren je over onze maat-
regelen rond databeveiliging. Wees gerust: jouw data is veilig 
en wordt vertrouwelijk behandeld.

Voorlopig komt niet elke organisatie in aanmerking om het 
assessment te doorlopen en dus een certificaat te beko-
men. Er zijn enkele criteria waaraan de finance functie moet 
voldoen, maar belangrijker is of de finance functie die het 
assesment wil doen ook effectief verantwoordelijkheid 
draagt voor de toekomstige uitbouw van de belangrijkste 
finance-domeinen.

Instapcriteria
• Omzet > 50 miljoen EUR
• Balanstotaal > 500 miljoen EUR
• Financemedewerkers > 10

De te assessen finance functie is verantwoordelijk 
voor tenminste 9 van de volgende domeinen:
• Order to cash
• Procure to pay
• Closing, consolidatie en reporting
• Enterprise performance management
• Planning, budgettering en forecasting
• Management information en insight
• Driving decisions
• Taks policy
• Treasury
• Risk & compliance

2 Na goedkeuring van de deelname krijgt u een uitgebreide on-
line survey die alle aspecten van de finance functie omvat. De 
survey zit zodanig in elkaar dat de verschillende medewerkers 
binnen finance een bijdrage kunnen leveren per hoofdstuk. 
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Interesse? 
Neem contact op met Peter De Roeck

managing partner Financial Media – peter@fm.be - +32 (0)498 16 02 45

3
We beoordelen de resultaten van de survey en gaan 
deze benchmarken (internationale benchmarks en 
gedetailleerde maturiteitsassen). Om de resultaten juist 
en degelijk te interpreteren plannen we een work-
shop waarbij de deelnemende organisaties toelichting 
kunnen geven bij de antwoorden. Zo kunnen we bij 
de beoordeling ook rekening houden met specifieke, 
bedrijfsgerelateerde elementen.

4
Met deze input gaan we de verschillende onderdelen en 
vragen finaal evalueren, benchmarken en beoordelen 
met een score. Daaruit volgt een uitgebreid rapport, 
waarover de deelnemers tekst en uitleg krijgen. Hier-
uit volgt een lijst van verbeteringspunten. Vanaf hier 
kunnen de teams duidelijke prioriteiten stellen en het 
verbeteringstraject aanvatten.

5
Het rapport wordt ook overgemaakt aan de super-
visory board. Die beslist bij unanimiteit of het resultaat 
van het assessment ook een certificaat verdient. De 
supervisory board komt twee keer per jaar samen. 

6
Er zijn jaarlijks twee momenten waarop het certificaat 
wordt toegekend, maar er is ook één groot jaarlijks 
event waarop we de certificaathouders in de spotlights 
zetten. Ook in andere media geven we ruchtbaarheid 
aan de behaalde certificaten. Het certificaat geldt voor 
twee jaar. Stilzitten is evenwel geen optie: het certifi-
caat is geen einddoel. Tevens nemen we diverse andere 
initiatieven om het certificaat en de certificaathouders 
in de picture te zetten. Het behalen van het certificaat 
geeft ook toegang tot een exclusief netwerk van 
peers en e-learnings. 
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Het certificaat voor een Future Proof Finance Functie 
is een initiatief van

KNOWLEDGE PARTNER FOR 
FINANCE PROFESSIONALS

in samenwerking met

Meer inspiratie en informatie

https://thefutureoffinance.be


