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Alleen uw banksaldo kennen,  
volstaat niet
Robert Karremans, directeur Incompanion: “Er zijn meer 
‘metertjes’ die u in de gaten moet houden om te weten of uw 
onderneming goed loopt, bijvoorbeeld uw cashflow. Stel uw 
onderneming loopt goed en u maakt meer en meer omzet. U 
bent dus succesvol. Toch komt u in de problemen omdat uw 
geld vast zit in uw voorraden en bij uw klanten. Op enig moment 
is de portemonnee leeg en kunt u facturen niet meer betalen.”

“ Winst is een mening.  
Cash is een feit.” 

Robert Karremans, directeur Incompanion 

Een voorbeeld 
Een onderneming die andere ondernemingen helpt 
om slimmer in te kopen, draait goed. De cashpositie 
is dusdanig dat ze zich geen zorgen maken. Er staat 
voldoende geld op de rekening. Een deel van de 
administratie hebben ze uitbesteed. Bij controle van de 
cijfers valt het op dat de gemiddelde betaaltermijn van de 
debiteuren 88 dagen is. Met als gevolg dat veel cash ‘vast’ 
zit in de openstaande posten. De ondernemer was zich hier 
niet van bewust. Als de betaaltermijn teruggebracht kan 
worden naar 45 dagen (wat een gemiddelde betaaltermijn 
is) dan scheelt dat veel geld. In dit geval zelfs 200.000 
euro extra beschikbare liquiditeit. Daarmee kunnen 
investeringen in de groei van de onderneming naar voren 
worden gehaald of aflossingsverplichtingen worden 
voldaan. 

1 Bron: Oliver Wyman Data Analytics Capabilities Study, 2016

Uit onderzoek blijkt dat organisaties geen behoefte hebben  
aan meer gegevens, maar aan een verbetering van de kwaliteit 
van de reeds vastgelegde gegevens. Met name de gegevens 
afkomstig van de organisatie zelf. 1 

Bedenk wat je wilt meten, voor je gaat 
meten
Harro van der Geest, senior manager bij Grant Thornton: “Veel 
ondernemers hebben moeite om managementinformatie te 
doorgronden. Als ondernemer komt er van alle kanten complexe 
informatie op u af. Al die informatie duiden kost veel tijd. Toch 
is het voor uw onderneming belangrijk dat u precies weet 
hoe u ervoor staat.” Inzicht in uw organisatiedoelen en of 
deze worden gehaald, begint bij het omschrijven van uw key 
performance indicators (in het Nederlands kritieke prestatie-
indicatoren) oftewel uw KPI’s. Helder omschreven en meetbare 
KPI’s geven inzicht in uw resultaten. 

Waar verdient mijn 
onderneming eigenlijk het 
meeste geld?

Zonder inzicht in uw cijfers is het moeilijk om uw onderneming de 
goede kant op te sturen. Heeft u geen grip, dan bent u stuurloos 
en dus kwetsbaar. Weet u welke informatie voor uw onderneming 
onmisbaar is? Waar u het meeste geld verdient? En waar het  
verstandig is om voorzichtig te zijn?
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Maak keuzes, zodat u 
niet teveel KPI’s meet en 
rapporteert

Om uw onderneming te kunnen (bij)sturen wilt u inzicht in KPI’s 
(kritieke prestatie-indicatoren) die direct invloed hebben op uw 
bedrijfsresultaat. U kunt KPI’s herkennen door u af te vragen of 
uw dagelijks handelen verandert als de KPI’s die u meet verande-
ren. Heeft een indicator die u meet geen invloed op uw dagelijks 
handelen? Dan is deze indicator goed om te kennen, maar geen 
KPI. U hoeft hier niet dagelijks inzicht in te hebben. Maak keuzes 
in welke KPI’s u meet en zorg ervoor dat de KPI’s aansluiten bij de 
doelen van uw onderneming. 

“ Op elk moment wilt u actueel  
inzicht in:

• de omzet;
• bruto winst marge;
• kosten;
• netto resultaat;
•  openstaande posten  

(te betalen en te ontvangen);
• en een cashflow overzicht.” 
 

Irma van Seeters, partner bij Grant Thornton 
 
Irma van Seeters, partner bij Grant Thornton: “Voor u start 
met de inrichting van uw administratie, bepaalt u welke KPI’s 
voor uw onderneming vitaal zijn, bijvoorbeeld de omzet per 
medewerker, gemiddelde levertijd van een bestelling en de 
bruto winstmarge per productgroep. Richt uw administratie en 
sub-administraties zó in dat de KPI’s makkelijk kunnen worden 
afgeleid.”

Een voorbeeld 
Stel u bent vervoerder. Dan wilt u weten wat de opbrengst 
is per gereden kilometer en per rit. En u wilt een signaal als 
dit verandert. Stel dan een KPI in op: 

• het aantal gereden kilometers, 
•  de omzet die aan de specifieke vrachtwagen is  

toe te wijzen, 
• en de kosten die aan de vrachtwagen zijn toe te wijzen. 

Op deze manier heeft u inzicht in uw marge, gedeeld door 
het aantal kilometers dat gereden is. Dit is de marge per 
kilometer. Krijgt u als vervoerder een nieuwe aanvraag, dan 
weet u wat u moet berekenen per gereden kilometer. En 
weet u ook welke vrachtwagen u het beste voor welke rit 
kunt inzetten. 

KPI’s meten, richt uw boekhouding 
goed in
Steeds meer ondernemingen hebben behoefte aan 
realtime informatie, managementrapportages en 
tussentijdse analyses. Hierbij is niet de hoeveelheid 
informatie belangrijk, maar juist de snelheid waarmee 
de informatie beschikbaar is en waarvoor u de 
informatie kunt gebruiken.
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Harro van der Geest, senior manager bij Grant Thornton: 
“Inzicht in uw KPI’s begint met het inrichten van uw 
administratie. Begin bovenin. Wat wilt u allemaal weten? En 
wat heeft u nodig om dat inzicht te verkrijgen? KPI’s geven u het 
inzicht of u het achteraf gezien goed gedaan heeft. Maar nog 
belangrijker is dat u kunt bijsturen.” 

Een voorbeeld 
In het geval van de vervoerder is de vrachtwagen een 
kostenplaats die hij in zijn boekhouding moet verwerken. 
Aan elke boeking die gerelateerd is aan de vrachtwagen, 
moet de kostenplaats (dit kan bijvoorbeeld het kenteken 
zijn) gekoppeld worden. Door de vrachtwagen te koppelen 
aan de omzet, heeft de vervoerder inzicht in de omzet per 
vrachtwagen. Hetzelfde geldt voor de kosten. Stel een 
vrachtwagen is na een x-aantal kilometers afgeschreven en 
de vervoerder heeft alleen nog kosten voor onderhoud. Dan 
is het interessant om voor bepaalde ritten tegen scherpe 
tarieven juist die vrachtwagen in te zetten. 

Om inzicht te hebben is het dus belangrijk om alle omzet 
en kosten te koppelen aan een kostenplaats, in dit geval 
een vrachtwagen. Achter de schermen is met het koppelen 
van systemen en uitwisselen van informatie nog veel meer 
mogelijk. Zo kan de vervoerder bijvoorbeeld de tachograaf 
uitlezen en deze informatie geautomatiseerd koppelen aan het 
salarisprogramma. De gewerkte uren en eventueel overwerk 
worden dan met de juiste boekingscodes verwerkt en gekoppeld 
aan de kosten per vrachtwagen. Zo krijgt de vervoerder inzicht 
in de totaalkosten per rit. En kan de vervoerder een ‘breakdown’ 
maken van kosten per kilometer door het jaar heen. Dit geeft 
inzicht in wat elke vrachtwagen per gereden kilometer kost. 

Direct inzicht vergroot uw wendbaarheid

Het signaleren van veranderingen is cruciaal om uw 
onderneming bij te sturen en te zorgen voor continuïteit. Schrijft 
u zwarte of rode cijfers, welke kosten lopen op, of is er juist 
bespaard, welke leveranciers moeten worden betaald en van 
welke klanten ontvangt u nog geld? Direct inzicht en hier snel 
op kunnen acteren is belangrijk. Achteraf weet iedereen wat er 
heeft plaatsgevonden. 

Rapportages, waar begint u:

Bepaal aan de hand van uw KPI’s welke  
indicatoren u wilt meten en terug wilt zien  

in een (management)rapportage. 

1

Koppel uw data aan een cloud applicatie die  
u op eenvoudige wijze via dashboards inzicht  

geeft in de belangrijkste KPI’s van uw onderneming.

3

Beoordeel met behulp van een quickscan of uw 
huidige (management)rapportage optimaal is; 

wordt de rapportage gebruikt, sluit deze aan op uw 
administratie, zijn er vergelijkingen met uw budget en 
de strategie en doelen van uw onderneming, heeft u 

invloed op de KPI’s die u meet, welke toekomstprognose 
wordt doorgerekend, et cetera.

2
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‘What gets measured  
gets done’

Dashboarding

Managementinformatie is er volop. Maar dikke rapporten 
hebben hun tijd gehad. Steeds vaker willen ondernemers dat 
informatie snel inzichtelijk is, het liefst met een paar muisklikken. 
Dit kan door te rapporteren met dashboards. Dashboards 
geven relevante informatie, zoveel mogelijk samengevat als 
KPI’s, gevisualiseerd weer. 

“ Door een dashboard of rapporta- 
getool te koppelen aan uw online 
administratie zijn actuele overzich-
ten snel beschikbaar nadat uw 
administratie is bijgewerkt. Daar-
naast maakt cloud computing 
dashboards eenvoudiger  
toegankelijk.” 

Fred Stroombergen, manager bij Grant Thornton

Geïntegreerde Dashboards maken het mogelijk om 
alle verzamelde informatie samen te voegen en op een 
overzichtelijke manier weer te geven. Interne informatie 
(bijvoorbeeld over uw omzet, inkoop en verkoop, kosten, 
verlof en verzuim) wordt automatisch gevisualiseerd en 
kunt u hierdoor meewegen in uw besluitvormingsproces. 
Geïntegreerde dashboards geven inzicht in de financiële en 
niet-financiële aspecten van een organisatie. Niet geïntegreerd 
wil dus zeggen dat niet-financiële informatie, bijvoorbeeld het 
verzuim binnen uw onderneming, niet is meegenomen in het 
dashboard. 

Een voorbeeld 
Stel, een ondernemer in wit- en bruingoed ziet in zijn 
financiële rapportage dat ieder jaar in januari de 
omzet daalt. Om de consument te verleiden tot meer 
aankopen, besluit de ondernemer in november en 
december meer marketingactiviteiten in te zetten. Het 
werkt. Zijn winkels trekken meer bezoekers. Maar de 
omzet neemt niet toe. Het antwoord is terug te vinden in 
de niet-financiële rapportage, namelijk het verloop van 
zijn personeelsbestand. De ondernemer werkt veel met 
jaarcontracten die aflopen in januari. Hierdoor heeft 
hij minder mensen tot zijn beschikking. Daarnaast blijkt 
er in januari een piek te zitten in het ziekteverzuim. Met 
als gevolg dat zijn winkels onderbezet zijn, er minder 
medewerkers beschikbaar zijn voor advies en verkoop aan 
klanten en de omzet daalt. 

 

Rapporteer en neem actie

Uiteindelijk wilt u inzicht, zodat u kunt bijsturen. Bespreek 
uw rapportages intern en neem actie. Stel bij iedere KPI de 
vraag: wat doe ik als deze indicator boven of onder punt X 
komt? Is aan een KPI geen actie verbonden, zie deze dan als 
goed om te weten, maar niet noodzakelijk voor uw dagelijkse 
bedrijfsvoering. 

 
1   Meet alleen KPI’s die invloed hebben op de resultaten van 

uw onderneming en die u ook zelf kunt beïnvloeden. 

2  Koppel een dashboard of rapportagetool aan uw 
online administratie, zodat u actuele overzichten snel 
beschikbaar zijn.

3  Verbind acties aan uw KPI’s. KPI’s geven u inzicht in uw 
resultaten en wat u daaraan kunt doen, zodat u effectief 
kunt bijsturen.

Tot slot, de 3 tips:
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Contact
Wilt u meer weten over fi nancial control? Neem dan contact op met Robert Karremans, Irma van Seeters, 
Harro van der Geest of Fred Stroombergen.

Waar blijft mijn marge?
Goeie vraag®

Meer lezen over financial control en het antwoord op deze 
goeie vraag? Ga naar:

grantthornton.nl/fi nancialcontrol


