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Inleiding

Geachte leden van het College van Bestuur,
Geachte leden van de Raad van Toezicht en van het curatorium,
Beste collega’s,
Beste studenten en oud-studenten,
Lieve familie en vrienden,
Geachte belangstellenden.
Ik neem vandaag officieel afscheid als hoogleraar en ga dan door het leven als emeritus. Hoewel
ik dit moment al jaren tevoren heb zien aankomen, op welk moment het ook precies zou vallen,
moet ik nog steeds wennen aan het idee.
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Opening

Het was 18 maart 2019 dat ik om 12.19 een mailtje ontving met de tekst
‘How are you? I heard the news about the tram shootings. Just wanted to check if
everyone is OK’ (Makizono, 2019).
Dit mailbericht stuurde Mai, onze Japanse gastdochter, vanuit Rwanda waar zij werkt bij de
Japanse ambassade. Zij wist in Rwanda eerder van de aanslag op de tram in Utrecht met doden
als gevolg dan ik die er die morgen in Utrecht zo’n 3 kilometer vandaan zat. Voor mij illustreert
dit voorbeeld heel mooi hoe klein de wereld is en wat Informatie- en Communicatietechnologie
(ICT) – zeg maar – digitalisering vermag. Komende 45 minuten wil ik stilstaan bij het vakgebied
Controlling en zijn beoefenaars. In de titel staat ‘het vervolg …’ omdat ik bij mijn inaugurele rede
onder dezelfde titel inging op het beroep van controller en het onderzoek en het onderwijs in
Controlling.
Vandaag wil ik met name reflecteren op het werk van de controller onder invloed van
digitalisering. Daarbij zal ik aan het slot enkele stellingen ter discussie stellen. Helen Brand, Chief
Executive van de Britse accountancy organisatie ACCA, zei over de houding van accountants en
financials met betrekking tot big data: “Adapt or die” (Brand, 2014). Dat gaat mij wat te ver, maar
een kern deel ik.
Ik houd de volgende indeling aan. Ik schets eerst enige achtergrond: hoe zien we de controller?
Dan schets ik in deel 2 drie factoren die het werk van de controller uitdagend maken, namelijk
groeiende diversiteit in en dynamiek bij organisaties en nieuwe technologieën. In deel 3 ga ik in
op een negental technologieën die het werk van de controller kunnen doen veranderen. Hoezeer
zijn de controllers voorbereid op de komst van deze nieuwe technologieën? Dat is de vraag die ik
in deel 4 schets. In deel 5 ga ik in op de vraag wat dit allemaal betekent voor het werk van de
controller. Ik rond af met enkele stellingen die kunnen dienen als startpunt voor discussie in de
controlling gemeenschap.
Vanmiddag is er een grote diversiteit aan personen. Ik hoop mijn bijdrage zo te positioneren dat
deze voor ieder interessante onderdelen bevat.
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Achtergrond

Eerst enige achtergrond.
‘Controller’ is een niet-beschermd beroep. Iedereen mag zich controller noemen. Dit is anders bij
beroepen waarbij het beroep wordt bepaald door een wettelijke bevoegdheid die de
beroepsbeoefenaren hebben om bepaalde handelingen te verrichten, zoals artsen, notarissen of
registeraccountants. Dit zijn geneeskundige handelingen voor een arts, het verlijden van een akte
voor een notaris en het opstellen en ondertekenen van een verklaring van getrouwheid van een
jaarrekening voor een registeraccountant. Die bevoegdheid bepaalt als het ware de identiteit van
de beroepsgroep. Een belangrijk deel van de opleiding van deze beroepsbeoefenaars is erop
gericht om te leren deze handelingen conform de professionele standaarden uit te voeren.
Controllers hebben niet een eigen, specifieke bevoegdheid om bepaalde handelingen te
verrichten. Daar kunnen zij niet hun identiteit aan ontlenen. In plaats daarvan hanteren wij de
positie van financieel directeur, CFO, als baken. We denken, spreken en handelen bij de
controllersopleidingen vanuit de positie van financieel directeur, ons baken. En dit ook omdat de
controller toch meestal werkt voor de financieel directeur. Controllers omschrijven wij bij
Nyenrode als de man of vrouw in het managementteam met de financiële portefeuille. Waarbij
dat managementteam opereert op het niveau waarop de controller actief is. Dat wil zeggen: we
hebben het over een projectcontroller of een afdelingscontroller, een controller van een Business
Unit of uiteindelijk over de financieel directeur of Chief Financial Officer (CFO). We zeggen hier
altijd bij: niet iedereen kan een dergelijke positie bereiken en niet iedereen wil een dergelijke
positie bereiken.
In 2014 schetste het Chartered Global Management Accountant (CGMA) instituut, een
samenwerking van het Britse Certified Institute of Management Accountants (CIMA) en het
American Institute of Certified Public Accountants (AICPA), een beeld van de beroepsfasen van
management accountants (CGMA, 2014). Het rapport spreekt over management accountants. Ik
spreek in het vervolg over controllers. Het CGMA schetst een beeld van benodigde competenties
voor controllers in de loop van het beroepsleven van controllers. Er worden vier fasen in de
beroepsuitoefening onderkend: entry level controller, intermediate en advanced level controller
en als vierde de senior controller, de CFO. Daarnaast worden vier soorten competenties
onderkend: vaktechnische competenties, business competenties, people competenties en
leiderschapscompetenties. Zie figuur 1 voor een weergave. Per beroepsfase wordt het belang van
elke competentie aangegeven. We zien het belang van de vaktechnische competenties groot zijn
voor de entry level controller en we zien dit belang afnemen naarmate de controller stappen zet
in de loopbaan. Ook zien we het belang van business en people competenties tamelijk groot zijn
en toenemen. Ik leg ‘business competenties’ als volgt uit: de controller dient de accounting en
andere cijfers te zien in relatie tot de gang van zaken in het bedrijf: niet alleen zien dat
bijvoorbeeld de winst is teruggevallen maar ook weten dat de productie kampt met veel
kinderziektes bij de introductie van een nieuw productieproces. En dan begrijpen dat deze
kinderziektes misschien de oorzaak zijn van de teruggelopen winst. De Indiase CFO van Philips,
Abhijit Bhattacharya, zegt het als volgt in het FD van 20 juli: “je moet snappen hoe een fabriek
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werkt en de productie. Ook al was ik accountant (controller, jb), ik was heel vaak op de
werkvloer. Als je weet wat er gebeurt weet je ook hoe de resultaten zich ontwikkelen” (Woudt,
2019). People competenties zijn voor de controller onder andere van belang bij het inrichten van
een prestatiemeet- en prestatiemanagement-systeem: welke prikkels zijn in het systeem gewenst
opdat de medewerkers gestimuleerd worden die dingen te doen
figuur 1: het belang van de diverse competenties in de verschillende levensfasen van
Management Accountants (Controllers) (bron: CGMA, 2014).
die goed zijn voor het bedrijf, voor henzelf en voor de samenleving. En dat vergt inzicht in de
drijfveren van mensen. En die drijfveren zijn vaak anders dan de economische theorieën

aangeven. U ziet, controlling gaat niet alleen over systemen en cijfers maar ook over de werking
van deze systemen en cijfers in de praktijk en het effect ervan op mensen en hun
werkzaamheden. Leiderschap, ten slotte, omschrijven we bij Nyenrode als ‘het nemen van
verantwoordelijkheid op momenten dat het ertoe doet’. Dat zien we vooral gebonden aan de
professionaliteit van de persoon, minder aan de hiërarchische positie. Vanuit de Nyenrode
controllersopleiding herken ik me in deze figuur. Ik heb deze ook vaak gebruikt bij
voorlichtingsbijeenkomsten.
Nyenrode verzorgt controllersopleidingen op drie niveaus: het schakeltraject op bachelor-niveau,
de master en de executive master. Deze opleidingen worden alle drie alleen in deeltijd verzorgd.
De opleiding Executive Master Finance & Control (EMFC) is voor de studenten een tweede
master. Kenmerk van deze opleiding is dat daar wetenschap en praktijk bij elkaar komen. Een
ander kenmerk is dat de afgestudeerden van de opleiding van Nyenrode en van die van zes
andere universiteiten lid kunnen worden van de beroepsvereniging VRC en zich daarmee RC
(registercontroller) mogen noemen. Deze vereniging, bestaat sinds 1987 en heeft nu meer dan
4.600 leden. Ik schat dat meer dan 90% van de afgestudeerden lid is van de VRC. Ik zal nogal
eens spreken over deze laatste groep, de leden van de VRC, omdat dat een duidelijk gedefinieerde
groep is.
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Drie ontwikkelingen die het werk van de controller
uitdagend maken

Ik wil drie ontwikkelingen naar voren halen waarvan ik zie dat die het werk van de controller
uitdagend maken. Dat zijn ten eerste de groeiende diversiteit in organisaties; ten tweede de
toenemende dynamiek en ten derde de digitalisering.
Bij de eerste, de groeiende diversiteit, denk ik aan het ontstaan van nieuwe business modellen en
het ontwikkelen van bestaande business modellen. Wat betreft nieuwe business modellen valt te
denken aan Google, Facebook, Booking.com en on-line retail modellen. Er gelden heel andere
spelregels voor deze bedrijven dan voor de traditionele bedrijven. Schaalgrootte is voor deze
bedrijven heel belonend, nog veel belonender dan voor bedrijven die fysieke producten maken.
Daarom is het mogelijk dat een dergelijk bedrijf jarenlang operationeel, boekhoudkundig verlies
maakt en dat tegelijk de waarde van het bedrijf enorm toeneemt omdat er wordt gewerkt aan
opschaling wat zich later zal uitbetalen, zie figuur 2. Zoals in het FD van 30 juli wordt geschreven
over maaltijdbezorger Takeaway die fuseert met Just Eat: “In de platformeconomie waarin
Takeaway actief is, tellen groeicijfers, niet de winstgevendheid” (Betlem, Bos & van Gils, 2019).
Het gaat van ‘denken in kosten’ naar ‘denken in waarde’. Ook de controller moet mee in deze
verschuiving van accenten (Guthrie & Parker, 2016; Kornberger, Pflueger & Mouritsen, 2017;
CGMA, 2019b).
Naast dat er nieuwe organisaties met nieuwe business modellen ontstaan zien we ook dat
business modellen van bestaande organisaties gaandeweg veranderen en worden vernieuwd.
Denk aan Signify (voorheen de Philips-verlichtingstak) die zich nu richt op aanbieden van
verlichtingsoplossingen in plaats van op de verkoop van lampen, zoals dat voorheen het geval
was. Een dergelijke wijziging heeft ook gevolgen voor het werk van de controller: vroeger moest
een controller berekenen wat de kostprijs van een lamp zou worden als een nieuwe productielijn
om lampen te produceren zou worden aangeschaft. Nu moet een controller de offerte financieel
onderbouwen voor een project waarin het bedrijf de verlichting voor een miljoenenstad aanlegt
en gedurende 25 jaar doet functioneren. Dat is een heel wat complexer vraagstuk met een veel
groter aantal onzekerheden. Een ander voorbeeld van een ontwikkeling van een business model is
te zien bij bol.com. Dat bedrijf verkoopt niet alleen eigen producten maar opereert ook als
platform waar andere bedrijven hun goederen kunnen aanbieden.
Een tweede ontwikkeling betreft de veranderende eisen die worden gesteld aan de controlopgave. De dynamiek van organisaties neemt toe. Als vereenvoudigd voorbeeld van
veranderende eisen aan de control-opgave haal ik een gesprek aan met een manager van Unilever
van nu al weer een paar jaar geleden. Hij gaf aan dat de control dynamischer was geworden. Het
is niet meer de uitdaging om de steady state, de status quo, te besturen en te beheersen, maar om
de verandering, de ontwikkeling te besturen en zo goed mogelijk te beheersen. Dat betekent
anders omgaan met onzekerheid. Unilever als voorbeeld. Ruim tien jaar geleden was Unilever
heel goed in control, zo gaf hij aan, maar de markt liep weg. Een paar jaar later was Unilever in
zekere zin
8

HET VERVOLG: OVER HET VAKGEBIED CONTROLLING EN ZIJN BEOEFENAARS

figuur 2: Takeaway: omvang van winst/verlies en waarde in de loop der jaren.
minder in control, maar het bedrijf was veel leidender in de markt. Controllers en ook managers
van Unilever hadden geleerd anders om te gaan met onzekerheid: niet een nieuw product pas
introduceren als je bijna zeker denkt te weten dat het een succes wordt maar een product
introduceren als je de kans op succes hoog inschat. En dan moet je accepteren dat er een kans is
dat je op je besluit moet terugkeren. Snel handelen met een aanvaardbaar risico is belangrijker dan
traag handelen met uitsluiting van risico. Soms moet een controller risico’s nemen en onzekerheid
accepteren, terwijl deze tegelijkertijd in een ander domein moet gaan voor grote zekerheid en het
zo veel mogelijk uitsluiten van risico. Denk aan het afsluiten van een krediet-verzekering indien er
een grote opdracht is verkregen vanuit een wat onduidelijke opdrachtgever uit een ver buitenland.
Kortom, het gaat om het gecontroleerd inspelen op de ontwikkelingen die zich voordoen. Wat
betreft deze groeiende diversiteit in en dynamiek bij organisaties spreekt het CGMA (2016) over
de VUCA-world, gekenmerkt door Volatility, Uncertainty, Complexity en Ambiguity. Voor
controllers spreek ik dan – op aangeven van Selma Spaas – over contextualisering: controllers
dienen veel meer dan voorheen oog te hebben voor de externe en interne context van de
organisatie en dienen de inrichting van de control daarop af te stemmen.
Een derde ontwikkeling die het werk van de controller uitdagend maakt betreft het omgaan met
nieuwe technologieën die met elkaar leiden tot digitale transformatie of digitalisering. Kenmerken
zijn, aldus een rapportage van Vlerick samen met het Financieele Dagblad (Transformers, 2019,
p.90):
- Processen worden van begin tot eind (end-to-end) geautomatiseerd;
- Er is sprake van integratie, bijvoorbeeld van financiële adminstratie en bedrijfsvoering;
- Digitale technologieën spelen een dominante rol.
Het CGMA schrijft “…technology is seen as key driver of change for organisations and for their
finance functions” (CGMA, 2019b, p.7).
Het vakgebied Accounting Information Systems (AIS) bevindt zich in het hart van deze
ontwikkelingen en de ermee samenhangende vernieuwingen. Chiu et al. (2019, p.42) suggereerden
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kort geleden dan ook om in plaats van te spreken over Accounting Information Systems (AIS) te
spreken over Accounting Innovation Scholarship (AIS).
Er komen veel nieuwe technologieën op organisaties en op controllers af. En daarbij zijn er veel
vragen: Welke technologie gaat ‘het’ maken? Wanneer gaat de technologie ‘het’ maken? Hoe
beïnvloedt de technologie de hoeveelheid en de aard van het werk? We proberen daar als
samenleving zicht op te krijgen maar dat is niet gemakkelijk want het betreft de toekomst …
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Negen technologieën – drie groepen

Ik wil negen technologieën behandelen die het werk van de controller kunnen gaan beïnvloeden.
Bij de keuze van deze negen technologieën volg ik twee publicaties van Bert Steens en collega’s
(Roozen, Steens & Spoor, 2018; Roozen, Steens & Spoor, 2019). Ik deel de technologieën in in
drie groepen waarmee ik wat afwijk van de indeling van Steens cs. Zie figuur 3. Ik bespreek ze
per groep. Ik zal daarbij ook enkele voorbeelden van scriptie-onderzoek van EMFC-studenten de
revue laten passeren. Dat geeft een aardige illustratie van deze technologieën.
Groep 1: digitalisering en automatisering van de uitvoerende administratieve processen. Het
uitvoerende administratieve werk wordt geautomatiseerd. De computer is beter in dit
herhaalwerk dan mensen. Deze eerste vorm van automatisering verhoogt de efficiëntie en leidt
tot minder fouten en daarmee tot betrouwbaarder data. Onder deze eerste vorm schaar ik drie
technologieën.
- Robot Process Automation (RPA): gestandaardiseerde administratieve processen
volledig (van invoer tot uitvoer) automatiseren, zoals rekeningen opstellen, aanvragen
registreren, berichten versturen, zie ook (Aalst, 2018). Standaard administratief werk
wordt hierdoor efficiënter en met minder fouten uitgevoerd.
- Continuous Accounting: het bereiken van een situatie dat de financiële administratie
permanent is bijgewerkt (Tucker, 2017). Daarmee worden bijvoorbeeld
maandafsluitingen met pieken in het werk overbodig omdat de administratie
permanent is bijgewerkt. Dat stelt onder meer twee voorwaarden aan de financiële
administratie: (1) alle administraties dienen volledig op elkaar te zijn aangesloten; (2)
dit vergt het aanbrengen van regelmaat in het administratieve werk en discipline om
volgens die regelmaat te werken en te blijven werken.
Een voorbeeld. Ron Markus hoorde bij een interview ten behoeve van zijn scriptie,
hoe traditionele accounting en continuous accounting soms moeizaam op elkaar
aansluiten. Hij sprak bij een elektriciteitsbedrijf een handelaar die verantwoordelijk is
om op dagelijks niveau de hoeveelheid energie te matchen: er moet per dag evenveel
worden ingekocht als verkocht. Inschattend hoeveel zon en wind er op een dag is, is
het zaak om dagelijks een passende hoeveelheid fossiel opgewekte brandstof in te
kopen of te verkopen. Deze handelaar sluit per dag zijn boeken af. Hij weet per dag
of hij winst of verlies heeft gemaakt, bijvoorbeeld doordat hij op laat moment
overtollige energie kon verkopen tegen een mooie prijs of dat hij het moest dumpen.
Eens in de maand komt de controller langs voor de maandafsluiting. Dat past niet
meer in het denken van de handelaar. Hij werkt met dagafsluitingen en daarmee bijna
met Continuous Accounting.
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figuur 3: negen technologieën – drie groepen (naar Roozen, Steens & Spoor,
2019).
-

Internet of Things: het registreren van veel meer grootheden, veelal via sensoren, dan
voorheen; denkt u aan het registreren van plaats en verplaatsing, van temperatuur, van
het functioneren van apparatuur en machines en wat dan ook. Qua toepassing kunt u
denken aan het beter besturen van de logistieke keten, het uitvoeren van onderhoud
als de machine daadwerkelijk minder goed gaat werken, aan zelfsturende auto’s en
ook de gezondheidszorg.
Een voorbeeld. Rozan Gilles (2019) heeft in haar scriptie een studie gemaakt van
electronic health technologie. Denk aan het gebruik van internet om patiënten thuis
– op afstand van het ziekenhuis – te monitoren en de behandeling op grond van die
waarneming bij te stellen. Rozan keek naar de control daarbij en naar mogelijke
gevolgen voor business modellen. Een belangrijke vraag is hoe de voordelen van een
dergelijke nieuwe technologie kunnen worden verdeeld tussen de leverancier van de
technologie, de zorgverzekeraar en het ziekenhuis.
Vorige maand – toen ik met mijn broers in de bergen wandelde – deed zich een
situatie voor waarbij een sensor nuttig was geweest: ik zette mijn rugzak onhandig
neer. Het gevolg was dat hij de berg af rolde. Het kostte heel wat moeite en
inschakeling van een berggids om de rugzak weer boven te krijgen. Met een sensor in
de rugzak (een toepassing van Internet of Things) was het lokaliseren van de rugzak
een stuk gemakkelijker geweest. Overigens, niet het naar boven halen van de rugzak.
Het gebruik van deze eerste groep technologieën leidt tot verhoging van efficiëntie, tot een
hogere kwaliteit van data en tot meer data bij Internet of Things.
Groep 2: dataficering. Organisaties in veel sterkere mate besturen op basis van data. Het
verzamelen, analyseren en presenteren van de resultaten op basis van grote en divers
samengestelde bestanden van interne en externe bronnen. Ik spreek over dataficering of business
analytics. Hieronder vallen drie technologieën die nauw met elkaar samenhangen: Big Data,
Analytics en Visualization.
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-

Big Data: het verzamelen en toegang krijgen tot allerlei interne en externe bestanden.
Bestanden gekenmerkt door de vier V’s: Volume (grote hoeveelheid data); Variety
(diversiteit aan databronnen en datatypen: interne en externe data; gestructureerde en
ongestructureerde data; data, film, mail, social media, geluid); Velocity (snelheid
waarmee data worden geproduceerd en bewerkt); Veracity (letterlijk: waarachtigheid;
omdat de data overal vandaan komen varieert de authenticiteit en kwaliteit van de
data; deze kunnen niet altijd goed worden ingeschat); (Zhang, Yang & Appelbaum,
2015).
- Analytics: het dieper en verder analyseren van de data met onder andere statistiek en
optimalisatie; dat geeft resultaten ter beschrijving, als diagnose, voor voorspelling
(‘what if’) en eventueel voorschrijvend (Sledgianowski, Gomaa & Tan, 2017).
- Visualisering: technologieën die staan voor het visueel maken van de resultaten van
analytics op grond van de big data.
Een voorbeeld van een scriptie op het terrein van groep 2. Koen Derks (2019)
onderzoekt in zijn scriptie of het verschil in groei van de omzet tussen
franchisehouders en filiaalhouders binnen een retailketen statistisch significant is en
of het bedrijfsmodel van filiaalhouders anders is dan dat van franchisehouders; dit op
grond van financiële data, data van klantenpanels en data van panels van
medewerkers. Wordt de groei in omzet bij franchisehouders door andere factoren
verklaard dan de groei in omzet bij filiaalhouders? Ja, dat is het geval. Het zijn deels
andere factoren die de groei verklaren.
Een tweede voorbeeld. Anne Pietersma (2018) onderzocht de pricing-policy van
Schiphol. Zij onderzocht of Schiphol qua prijsbeleid beschouwd kan worden als een
tweezijdige markt of niet. In de literatuur wordt dat gesuggereerd voor luchthavens
maar het is nog nooit aangetoond. Anne heeft een model ontwikkeld en wist veel
historische data te vergaren. Op grond van deze historische data kon zij met een heel
grote nauwkeurigheid laten zien dat pricing van Schiphol inderdaad te modelleren is
als tweezijdige markt. En vervolgens heeft zij op basis van het op deze wijze
gevalideerde model naar de toekomst toe enkele scenario’s van pricing met de
consequenties onderzocht. Voor deze scriptie heeft Anne drie maanden geleden de
VRC scriptieprijs gewonnen.
De cijfermatige analyses van deze tweede groep technologieën leiden tot nieuwe, preciezere
inzichten in bedrijfsprocessen in relatie tot financiën. Dit leidt daarmee tot betere informatie ten
behoeve van besluiten.
Groep 3: transformatie. Technologieën die elk op eigen wijze in meerdere of mindere mate de
besturing transformeren. Hieronder schaar ik drie technologieën. De eerste technologie is anders
van aard dan de tweede en derde die nogal met elkaar samenhangen.
- Blockchain: deze technologie richt zich op zelf-sturing en transparantie en beoogt de
centrale autoriteit te vervangen (Iansiti & Lakhani, 2017). Een sterk versimpeld
voorbeeld. U richt met tien personen een vereniging op. De vereniging opent geen
bankrekening. In plaats daarvan houden de leden zelf een overzicht bij van de
uitgaven voor de vereniging op een excelfile op een website. Daarbij hanteren ze
enkele spelregels: de gehele excel file is voor alle leden toegankelijk; alle leden hebben
via e-mail een kopie; elk lid kan aan die excel file een regel toevoegen (elke
toegevoegde regel staat voor een uitgave inclusief bon); een regel kan niet achteraf
worden gewijzigd. Extra is dat af en toe afspraken worden gemaakt dat sommige
leden wat meer uitgaven voor hun rekening nemen om het evenwicht in uitgaven te
bewaren. Met deze regels van openheid en transparantie komen financiële
13
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-

-

malversaties snel aan het licht. Deze zullen dan ook niet veel optreden. Op een
dergelijke manier is geen externe autoriteit zoals een bank nodig die de status en
geschiedenis van de financiën vaststelt. Grootschalig gedacht zou – in theorie – op
een soortgelijke wijze een externe autoriteit als de notaris of – hypothetisch – het
kadaster kunnen worden opgeheven. Blockchain is een veelbelovend, revolutionair
concept, ontstaan in de wereld van bitcoins. Zo’n 2 jaar geleden heerste er een hype
rondom Blockchain. Die is nu wel voorbij. De hype rond Blockchain lijkt gelijk op te
lopen met die van de koers van bitcoins. Er zijn nu enkele experimentele
toepassingen en de toekomst zal leren hoe Blockchain zich verder ontwikkelt.
Een voorbeeld. Drie EMFC studenten schreven voor het vak Logistiek een paper met
als vraag of blockchain gebruikt kon worden om goederen in de retail supply chain te
traceren en te volgen. Dit lijkt mogelijk (Derks, Rutten, Vink, 2017). Hackius &
Petersen (2017) en Hackett (2017) beschrijven een succesvolle proef met blockchain
in de retail in een project van Wallmart en IBM waarbij het ging om het vaststellen
van de oorsprong van de goederen. Block Chain kan zich in diverse richtingen verder
ontwikkelen.
Machine Learning: op basis van algoritmes past het systeem regels toe waarmee acties
worden bepaald, zoals een vergunning verlenen, een extra controle uitvoeren of een
aanbieding doen. Een van de kenmerken van Machine Learning is dat het algoritme
zonder tussenkomst van mensen een efficiëntere of effectievere weg zoekt om een
actie te bepalen.
Artificial Intelligence (AI): is een technologie die volgt op Machine Learning.
Overigens, soms wordt Machine Learning gezien als onderdeel van gebruik van
Artificial Intelligence. De definities schuiven nog wat. Een belangrijk kenmerk is dat
een Artificial Intelligence systeem zelf-lerend is. Op grond van patronen en eerdere
resultaten past het systeem het algoritme aan. We spreken dan wel van autonome
systemen. Toepassing van Artificial Intelligentie kan ver gaan en is dan niet
onomstreden. Zo schrijft Duursma (2019) in het FD dat Amazon een patent heeft
aangevraagd voor een technologie waarmee persoonlijke eigenschappen, zoals
identiteit (geslacht, etniciteit), gezondheid (keelpijn, maar ook posttraumatische stress
stoornis en beginnende alzheimer) en emotie (vreugde, woede, angst) kunnen worden
ingeschat op basis van iemands stem. Ik meen dat een controller de
verantwoordelijkheid heeft om algoritmes te bezien op acceptatie. Werkt het
algoritme bijvoorbeeld niet zodanig uit dat het een ongewenste selectie maakt bij het
kiezen van huurders die door woningcorporaties extra gecontroleerd gaan worden op
illegaal onderverhuren? Of dat het een ongewenste selectie maakt bij het kiezen van
burgers die door de Belastingdienst extra gecontroleerd gaan worden? Peter de Kock,
hoogleraar Datascience in Crime & Safety aan de universiteit van Tilburg, stelt in
NRC van afgelopen maandag dat algoritmes niet discrimineren. Mits door mensen
gecontroleerd, zo geeft hij aan, kunnen ze bijdragen aan een samenleving waarin
iedereen in gelijke gevallen gelijk wordt behandeld. Ik meen dat controllers een rol
moeten spelen bij die controle. Dat zij meer aandacht zouden moeten geven aan
biases en vooroordelen die kunnen ontstaan bij het programmeren of bij het trainen
van dergelijke systemen als zij financieel zijn gericht. Ik meen dat controllers meer
aandacht zouden moeten geven aan vooroordelen die ontstaan bij het programmeren
of het trainen van dergelijke systemen.
Een neutraal voorbeeld. Thomas Steinbusch (2019) is zojuist begonnen met een
scriptie gericht op de control van autonome toepassingen. Het management van zijn
organisatie, een elektriciteitsbedrijf, en hij willen beter zicht krijgen op de risico’s van
toepassingen die werken met Artificial Intelligence. Kan de applicatie die autonoom
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elektrische energie verhandelt niet uit de bocht vliegen en de organisatie opzadelen
met een grote verliespost? En: is er nog een menselijke controle als het Artificial
Intelligence systeem op grond van teruglopende prestaties volgens het prestatiemeting
suggereert om een onderdeel in de centrale te vervangen? Het zou toch zonde zijn als
een onderdeel te vroeg wordt vervangen en de centrale nodeloos wordt stil gelegd?
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Hoezeer zijn de controllers voorbereid op de komst van
deze nieuwe technologieën?

Hoezeer zijn de controllers voorbereid op de komst van deze nieuwe technologieën? De
Vereniging van Registercontrollers (VRC) heeft dit voorjaar haar jaarcongres gewijd aan
digitalisering onder de titel: ‘Digitale (R)evolutie?’ Met Bert Steens heb ik ter voorbereiding van
dat congres in de maanden februari – april een survey uitgevoerd onder de VRC leden. De survey
was erop gericht om te inventariseren hoe controllers hun kennis van de negen eerder besproken
technologieën inschatten. Zie de bijlage voor de gehanteerde definities. Ik bespreek enkele
voorlopige resultaten van deze survey. Diepgaande analyse van de data vindt helaas pas plaats in
september. Vanmorgen hadden we er nog een voorbereidend gesprek over. Ik had gehoopt er
vandaag meer over te kunnen zeggen maar de resultaten van die analyses komen nog. Die houdt
u te goed.
Wat betreft de kennis van deze negen technologieën: het blijkt dat de leden van de VRC hun
kennis op deze negen technologieën gemiddeld inschatten op niveau 2,49 op een vijf puntschaal
die loopt van 1 tot 5, zie figuur 4. Dat ligt daarmee ruim onder de gemiddelde of neutrale stand
van 3,00. Controllers schatten hun kennis gemiddeld dus niet bijster hoog in.
We hebben ook gevraagd over welk niveau van competentie om met deze technologieën om te
gaan de respondenten in 2024 zouden willen beschikken. Het antwoord met betrekking tot 2024
staat in figuur 5. Men streeft gemiddeld competenties na op een niveau van 3,16. Dat is dus iets
boven het neutrale midden en een stijging ten opzichte van de 2,34 van de stand 2019.
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figuur 4: huidig gemiddeld kennisniveau per technologische ontwikkeling (Bots &
Steens, 2019).
Wat vooral opvalt in figuur 5 is dat de drie groepen van technologische ontwikkeling bijna
groepsgewijs scoren. We hebben de groepsindeling niet meegegeven in de survey. We hebben de
respondenten de vragen aangaande elk van de negen technologieën apart voorgelegd. Dat de
scores groepsgewijs lijken te clusteren is dus interessant. Het heeft er schijn van dat de controllers
binnen de negen technologieën de drie verschillende groepen van technologieën onderscheiden.
Of dat een significant onderscheid is, zal blijken bij de verdergaande analyse, komende maanden
Geconcludeerd kan worden dat de kennis en competentie van controllers op het terrein van
digitalisering ruimte laat voor verdere ontwikkeling.
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figuur 5: verwacht competentieniveau in 2024 (Bots & Steens, 2019).
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Wat betekent dit voor het werk van de controller?

Wat betekent dit voor het werk van de controller?
Frey & Osborne (2013, p.48) schrijven – op basis van modellering – dat ‘… the bulk of office
and administrative support workers … are at risk’. In 2015 schrijven (Susskind & Susskind, 2015)
over de toekomst van de professional. Zij spreken over ‘industrialisatie en digitalisering van de
professionals’ (Susskind & Susskind, p. 303). Werk gaat anders worden verdeeld tussen computer
en mensen. We zien in het rapport ‘the Future of Jobs Report 2018’ van het World Economic
Forum (WEF, 2018) dat vier soorten banen (die van boekhouder, administrateur, accountant en
financieel analist) voor de periode 2018 – 2022 behoren tot de top-12 van banen die het meest
overbodig worden. Accountant hier in Angelsaksische betekenis van boekhouder /
administrateur. De werkgelegenheid in de financiële sector in Nederland in de 10 jaar van 2006
naar 2016 heeft zich in lijn hiermee ontwikkeld: de werkgelegenheid in deze sector, een van de
koplopers in digitale inspanning (Transformers, 2019, p.87), is met 17% gekrompen terwijl in die
periode de werkzame beroepsbevolking juist met ruim 3% is gestegen (CBS, 2019). Soortgelijk is
dat we bij Nyenrode al lange tijd van accountantskantoren horen dat digitalisering in de auditing
een vlucht gaat nemen en dat het uitvoerende werk van auditors gaat afnemen.
Accountantskantoren gaan minder maar wel hoger opgeleide mensen in dienst nemen, is de
slogan. Dat moet dan leiden tot een kleinere instroom van part time junior accountancy
medewerkers in onze opleidingen. We zien dit echter maar langzaam werkelijkheid worden.
Wellicht omdat de huidige goede conjunctuur de realisatie van de wijziging in structuur vertraagt.
Voor de hoger opgeleidenen in accounting is de arbeidsmarkt overigens gunstig: het UWV geeft
in een persbericht van november 2018 aan (UWV, 2018) dat een master accounting de beste
startpositie geeft op de arbeidsmarkt van alle masters.
Als we kijken wat onderzoekers schrijven, dan valt op dat ze wat betreft de betekenis van de
invoering van digitale technologieën voor controllers vooral spreken over Business Analytics. De
diverse andere technologieën worden primair in verband gebracht met het werk van auditors
(controlerende accountants) en dan pas met dat van controllers. De meningen van onderzoekers
over Business Analytics zijn niet eensluidend maar hebben wel een positieve lading. Bijvoorbeeld,
“Big data brengt nieuwe risico’s, mogelijkheden en uitdagingen voor alle soorten controllers …
risico’s met betrekking tot werkgelegenheid; het kan ook leiden tot nieuwe loopbaanmogelijkheden en de mogelijkheid voor groei”, aldus Huerta & Jensen (2017). Data analytics and
Big Data zullen ertoe leiden dat de routinetaken worden geautomatiseerd en dat de controllers
zich kunnen richten op mogelijkheden om waarde toe te voegen aan de organisatie. Of Big Data
een bedreiging vormt of een mogelijkheid hangt af van de controllers, zo spreken Richins et al.
(2017). Brands & Holtzblatt (2015) geven eenzelfde soort boodschap. Nielsen (2018) bespreekt
papers en rapporten van onderzoekers, beroepsorganisaties en adviesbureaus. Een belangrijke
boodschap is dat controllers analytische en andere competenties moeten hebben om waarde toe
te voegen aan de bedrijfsvoering. Als controllers deze competenties niet hebben, nemen andere
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professionals zoals dataspecialisten de positie van hen over, aldus Nielsen. Het is aan de
controllers om deze handschoen op te pakken.
Ook als we de mate van invoering in de praktijk van nieuwe technologieën bezien, zoals
waargenomen door CGMA, blijkt dat (Business) Analytics relatief veel is ingevoerd, zie figuur 6.
We zien dat Analytics tamelijk wijd is verspreid (geschat 40% van de populatie). Robotics en
zeker Block Chain zijn dat minder.
Uit de praktijk van recruiters komen soortgelijke signalen: een analyse door de Erasmus
Universiteit van keywords in 9.000 vacatureteksten van een recruitment bureau gericht op
financiële functies over de periode 2008 – 2018 wijst uit dat data-gedrevenheid in toenemende
mate gevraagd wordt van controllers; en dat voor controllers het accent in vacatureteksten
afgelopen tien jaar is verschoven van reporting naar forecasting (Robert Walters, 2019).
We kunnen ook kijken hoe financials zelf de toekomst van hun werk zien. Het rapport ‘Reinventing finance for a digital world’ van januari van dit jaar van het CGMA (CGMA, 2019b)
schetst drie vormen van opbouw van de Finance functie, zie figuur 7: een traditioneel
hiërarchische piramidale opbouw; een piramidale opbouw met

figuur 6: technologie adoptie curve (bron: CGMA, 2019b).
een scheiding. Deze scheiding hangt samen met het onderbrengen van routine processen in een
intern of extern Shared Service Center. En een pentagonale opbouw met een smallere
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figuur 7: verschillende vormen van de Finance afdeling; (CGMA, 2019b).
basis waarbij veel basis financiële werkzaamheden zijn geautomatiseerd. Op basis van een survey
ingevuld door 4.700 respondenten wereldwijd van grote en minder grote organisaties schetsen zij
bijgaand beeld van de huidige en gewenste ontwikkeling, zie figuur 8. We zien een verschuiving
van de hiërarchische piramidale naar de pentagonale opbouw.
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figuur 8: Ontwikkeling in de tijd van verschillende vormen van de Finance
afdeling (CGMA, 2019b).
Hoe zien de Nederlandse controllers de toekomst van hun werk? Welke kerntaken krimpen in
qua tijdbesteding en welke breiden uit? Een onderdeel van de al genoemde VRC-survey was
gericht op de tijdbesteding van de controllers. De respondenten is gevraagd naar hun
tijdbesteding op dit moment en de verwachte tijdbesteding over vijf jaar. Daarbij zijn vier
kerntaken en een categorie ‘Overig’ onderscheiden:
- Finance Operations: verzamelen van cijfers en deze op de juiste plaats zetten;
- Financial Planning & Analysis: budgetteren, periodiek rapporteren, afwijkingen van
het budget constateren en analyseren;
- Financial Controlling: cijfers van bedrijfsonderdelen samenvoegen, jaarverslag
opstellen; en voldoen aan compliance-regels;
- Business Controlling: cijfers analyseren in relatie tot de bedrijfsvoering, adviseren
over bedrijfsvoering;
- Overige activiteiten.
Figuur 9 laat de resultaten zien. Qua tijdbesteding verwachten de respondenten dat de tijd die zij
besteden aan
- Finance Operations afneemt van 6% naar 3%;,
- Financial Planning & Analysis afneemt van 23% naar 18%;
- Financial Control afneemt van 18% naar 13%;
- Business control toeneemt van 30% naar 43%.
De tijd besteed aan de drie inhoudelijk benoemde kerntaken neemt af ten gunste van de tijd
besteed aan Business control.

figuur 9: tijdbesteding door controllers- huidig en verwacht in 2024 (Bots &
Steens, 2019).
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Invoering van een digitale technologie is overigens meer dan het binnnenkruien van een systeem.
Technologie is een fenomeen dat enerzijds min of meer op zichzelf staand te bestuderen is,
anderzijds krijgt technologie pas effect en betekenis in de context van een organisatie. Zoals
Strauss (2018) dat in internationaal verband laat zien: controllerschap “… is social practice
shaped by the context in which it is performed by the controller”. Hoe dit precies werkt geeft
nog veel vragen, zoals: wat is het effect van digitalisering? Bij welke processen is menselijke
betrokkenheid nodig? En in welke mate? Wat zijn de sociale gevolgen? Welke skill set is nodig?
Vragen die Moffitt et al. (2016) al opriepen. Hier ligt een heel gebied van research open zoals ook
Nielsen (2018) aangeeft. Eerder case onderzoek gericht op invoering van ERP systemen kan als
voorbeeld dienen (Scapens & Jazayeri, 2003; Caglio, 2003).
Het is duidelijk: digitalisering komt op ons af, ook op de financials en op de financiële functie.
Het CGMA heeft het eerder genoemde framework van competenties in levensfasen van
controllers recent dan ook uitgebreid met ‘digitale competenties’ (CGMA, 2019a), zie figuur 10.
Het CGMA acteert daarmee in lijn met de AACSB (AACSB, 2013). Het rapport vult dit nader in
met
- Basic digital literacy: werken in een digitale omgeving;
- Technology know-how: als verdergaande kennis en inzicht nodig zijn;
- Mindset and behaviour: om in een digitale omgeving te kunnen slagen.
-

figuur 10: the 2019 CGMA competency framework (CGMA, 2019a).
Als we aan het eind nog eens nadenken over de vraag wat de drie groepen technologieën
betekenen voor het werk van de controller, dan denk ik te kunnen stellen dat groep 2, Business
Analytics, kan worden onderscheiden van de andere technologieën. Business Analytics zit in het
hart van het werk van de controller: analyseren, beschrijven, effecten van mogelijke besluiten
bezien en op grond daarvan adviseren aan het management. Dit draagt bij aan de effectiviteit van
de bedrijfsvoering. De andere technologieën staan voor hulpmiddelen om de bedrijfsvoering
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efficiënter en betrouwbaarder te maken en vergroot – voorlopig – alleen of vooral op
operationeel niveau de effectiviteit.

Afronding en stellingen

Ik wil ter afronding zes stellingen poneren om het debat in de controlling gemeenschap te
voeden.
(1) Digitalisering is belangrijk voor het werk van de controller en daarom ook voor de
opleiding tot controller. Digitale competenties zouden meer aandacht mogen, om niet te
zeggen moeten, krijgen in de controllersopleidingen.
(2) De toegevoegde waarde van de controller zit in de combinatie van het hebben van
competenties op het vlak van business oriëntatie, people management en digitale
competenties; naast technische accounting competenties; als de controllers deze
competenties niet hebben, hebben veel controllers geen meerwaarde ten opzichte van
bijvoorbeeld data-specialisten.
(3) Veel werk van lager opgeleide controllers en/of controllers met minder competenties
komt op de tocht te staan. Deze controllers zouden zich moeten bezinnen op hun positie
en op hun toekomst. Opleiding is een van de mogelijkheden voor hen om in hun werk
toekomstbestendig te zijn.
(4) Voor veel organisaties en daarmee voor veel controllers is Business Analytics nu de
belangrijkste nieuwe technologie.
(5) Het verdient aanbeveling om in de opleidingen aandacht te besteden aan
maatschappelijke vragen aangaande de toepassing van autonome systemen: welke biases
of vooroordelen worden onbedoeld ingebouwd of ontstaan bij gebruik van algoritmes bij
informatiesystemen?
(6) Voor onderzoek (in eerste instantie) en voor onderwijs en de praktijk (in tweede instantie)
is het nuttig om cases te schrijven waarin de ontwikkeling van het werk van de controller
onder invloed van digitalisering wordt beschreven en geanalyseerd.
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Dankwoord

Woorden van dank. Het is nu 30 jaar geleden dat ik solliciteerde bij Nyenrode. Professor Dré
Kampfraath, hier aanwezig, ging mij voor en introduceerde mij. Dank daarvoor.
Nyenrode wordt gekenmerkt door toegewijde medewerkers. Ik heb dan ook met heel veel
mensen prettig samengewerkt. Er zijn veel, te veel mensen om te bedanken voor die
samenwerking. Ik wil daarom categorieën benoemen en er per categorie een of twee personen
uitlichten aan wie de opleiding en ik zelf veel te danken hebben.
Docenten. Wat ben je als programmadirecteur zonder docenten? Zij moeten het doen: studenten
inspireren, opleiden en begeleiden. Als hoogleraar in het hoofdvak Management Accounting &
Control en docent voor de controllersopleidingen is Roland Speklé van groot belang. Hij is niet
alleen een goed onderzoeker maar ook een prima docent met daarbij een duidelijke visie op
onderwijs die hij soms ook prikkelend weet te verwoorden. Ronald, dank voor de samenwerking.
Programmamanagement. Ook een categorie zonder wie je als programmadirecteur niets bent.
Contactpersoon voor docenten en studenten. Zij dienen te zorgen dat ‘het onderwijs’ loopt. Ik
wil hier Maren Smulders bedanken voor de samenwerking, eerst ruim 13 jaar als hoofd
programmamanagement Controlling en daarna nog zo’n 4 jaar waarin wij samenwerkten, Maren
als programmadirecteur en ik als Associate Dean degree programma’s. Ook dank aan Constant
Rams, nu directeur Accountancy opleidingen, de parallel-opleiding, met wie ik sinds 1997 – op
enige afstand – samenwerk.
En wat zijn wij zonder studenten? Ik wil hier de controlling studenten bedanken. Ik noem geen
naam, wel een profiel. Met een gemiddelde leeftijd bij de start van 31 jaar heeft de student
gemiddeld zo’n 6 of 7 jaar werkervaring. Dat betekent dat de studenten al veel kennis hebben als
ze hier starten. Onze studenten volgen de colleges deels in eigen tijd. Ze worden voor het
grootste deel gesponsord door de werkgever. Ze ‘mogen’ de opleiding volgen. Het zijn dan ook
gemotiveerde studenten met wie het goed werken is.
Onderzoekers. Ik heb voor een deel samen met Ivo De Loo Lineke Sneller en Hans ten
Rouwelaar begeleid bij hun promotie. Dank voor de samenwerking en het wederzijdse
vertrouwen in succes.
Management. Samen met Marcel Pheijffer als voorzitter heb ik de stichting NIVRA-Nyenrode
gedurende 5 jaar bestuurd. Dat was van 2003 tot 2008. In deze periode was deze stichting zakelijk
verantwoordelijk voor de opleiding van accountants en controllers. Marcel was een toegewijde en
betrokken bestuurder die zich – zoals hij altijd doet – zeer inzette. Dank.
Misa is nu een kleine 7 jaar rector en voorzitter College van Bestuur van Nyenrode. Onder zijn
leiding is Nyenrode organisatorisch opgeruimder geraakt, is financieel gezonder geworden en is
stevig ingezet op academisering. Als Head of Faculty met Roberto Floren die er vandaag helaas
niet kon zijn en als Associate Dean Degree Programma’s heb ik nauw met Misa samengewerkt.
Dat beviel me goed. Dank.
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Ten slotte wil ik de collega’s van de stafdiensten en ondersteunende diensten danken voor hun
werk. Zij treden niet zo naar buiten en zijn niet zo zichtbaar. Ik denk aan afdelingen als HRM,
Financiën, ICT, Academic Services Center, onze jurist en pedel, allemaal belangrijk om ons werk
goed te kunnen doen. En ook aan collega’s van de afdelingen als de tuindienst die het park mooi
houden, aan de General Services die hun kamer naast die van mij hadden en aan facilitaire zaken.
Ik wil Marlies de Vries als mijn opvolgster danken en haar en haar team succes wensen.
Controlling studenten zijn voor grofweg 75% man, maar het programmamanagement van de
Nyenrode controllersopleiding bestaat nu helemaal uit vrouwen. Wat wil dat zeggen …
Als laatste: ik voel me bevoorrecht met mijn familie die mij veel vrijheid geeft maar mij ook
aanspreekt en tegenspreekt. Ooit sprak ik in dit kader over het ‘thuisfront’. Daarop door vrienden
uit Leiden aangesproken (‘het klinkt wel oorlogszuchtig’) spreek ik nu over ‘thuishaven’. Paul,
Annet, Maud, Sander en vooral Annemiek: dank voor jullie steun en bijdragen. Annemiek en Ivo
De Loo wil ik ook danken voor kritisch, opbouwend commentaar op een eerdere versie van deze
rede.
Geachte aanwezigen, ik waardeer het zeer dat u allen de moeite heeft genomen om hier
vanmiddag aanwezig te zijn.
Dames en heren, ik ga nu met emeritaat. Ik heb dus niets meer te vertellen.
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Bijlage: De definities van de negen technologieën zoals de
respondenten van de VRC-enquete deze konden
raadplegen

Analytics (descriptive, explanatory, predictice and prescriptive analyses): het ontdekken,
interpreteren en communiceren van betekenisvolle patronen in data door middel van
beschrijvende, verklarende en voorspellende statistiek en optimalisatie.
Artificial Intelligence (AI): routines die menselijke intelligentie vervangen voor het herkennen
en verklaren van (patronen in) grootheden/variabelen en hun onderlinge verbanden en het
voorstellen en/of daadwerkelijk realiseren van verbeteringen in deze routines.
Big Data: zeer grote hoeveelheden, snel veranderlijke en in sterke mate pluriforme en
ongestructureerde interne en externe data, waarvoor traditionele databasemanagementsystemen te
kort schieten.
Blockchain: een groeiende lijst van records (blocks) van transactiedata die door middel van
cryptografische versleuteling onlosmakelijk aan elkaar zijn verbonden en onaanpasbaar zijn en
waarmee gedistribueerde grootboeken mogelijk worden gemaakt voor netwerken van betrokken
partijen.
Continuous Accounting: een accounting-benadering die (geautomatiseerde) dataverwerking,
control en periode-afsluitingstaken inbedt in de dagelijkse accounting-activiteiten, zodat altijd
accurate informatie over de financiële prestaties beschikbaar is (en derhalve de traditionele
periodieke afsluiting overbodig maakt).
Internet of Things (IoT): netwerk van apparaten (auto’s, huishoudelijke apparatuur, productiefaciliteiten, e.d.) die electronica, software, registratie- en verbindingsfaciliteiten hebben waarmee
de apparaten via internet kunnen worden verbonden, kunnen interacteren en data kunnen
uitwisselen.
Machine Learning: is een wetenschappelijke analyse van algoritmes en statistische modellen die
door computersystemen worden toegepast om specifieke taken steeds effectiever, efficiënter
en/of sneller uit te voeren zonder gebruik te maken van expliciete menselijke interventies of
instructies.
Robotic Process Automation (RPA)/Robotics: het door middel van robots (software)
automatiseren van (financiële) end-to-end processen waarmee de uitvoering van deze processen
van mensen kan worden overgenomen.
Visualizing: het door middel van grafieken, figuren, foto/film, 2D-, 3D- en ‘4D’-animatie en/of
geluid toelichten of illustreren van rapportages en analyses.
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