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In het artikel ‘Business-driven planning’, verschenen in het 
augustus-nummer (2008) van dit tijdschrift, beschreven wij 
business-driven planning al als een alternatief instrument dat 
de traditionele, 'starre' planning & control-cyclus kan vervan-
gen. Het traditionele planningproces wordt immers door veel 
bedrijven ervaren als een inefficiënt en langdurig proces, met 
vaak een gebrek aan strategische focus en betrokkenheid bij het 
lijnmanagement. Bij vele bedrijven creëert het een eenzijdige 
focus op het realiseren van kortetermijntargets. Het gevolg is 
budget gaming en onvoldoende sturing op de realisatie van de 
langetermijn- (strategische) doelstellingen.
Deze nadelen kunnen worden voorkomen door de traditionele 
inputbudgettering te vervangen door een combinatie van rolling 
forecasting en value-driver planning, die een elkaar versterkend 
effect hebben. Met business-driven planning kan het planning-
proces vaker, sneller en efficiënter worden doorlopen en krijgt 
het een meer strategische focus. 
Tijdens een eind vorig jaar gehouden rondetafelconferentie 
‘Planning, Budgeting & Forecasting’ bij Capgemini, waaraan 
vijftien financieel managers van diverse grote Nederlandse 
bedrijven (o.a. Bacardi Martini, CSM, DHL, Essent, GGzE, 
KLM, KPN, Philips, Rabobank, TBI Holding, Wegener) 
hebben deelgenomen, is business-driven planning uitgebreid 
onderwerp van discussie geweest. Tijdens de presentatie van 
twee praktijkcases van bedrijven die ervaring hebben met de 

invoering van rolling forecasting en value-driver planning 
spitste de discussie zich vooral toe op wat er nodig is om 
business-driven planning echt te laten ‘landen’ in de organisa-
tie. De volgende vragen kwamen hierbij aan de orde:
~  Hoe kan integratie met de planning & control-cyclus wor-

den vormgegeven?
~  Hoe kan hierbij de link met management incentives worden 

gelegd?
~  Hoe kan de focus op de juiste business drivers worden gecreëerd?
~  Hoe kan bij de implementatie voor buy-in vanuit de lijnor-

ganisatie worden gezorgd?

Wij gaan dieper in op deze vragen en reiken handvatten aan 
voor een succesvolle implementatie van business-driven plan-
ning. In onze visie zijn er drie resultaatgebieden en bijbeho-
rende succesfactoren die essentieel zijn bij een succesvolle 
invoering van business-driven planning (zie figuur 1). 
1. Integratie met planning & control-cyclus.
2. Focus aanbrengen in de value drivers.
3. Buy-in creëeren bij finance én business.

Planning,  budget ing  & forecast ing

wat maaKt Business-driven  

planning succesvOl?
Business-driven planning kan de ‘traditionele’ planning & control-cyclus vervangen waarbij financial en 
business planning meer met elkaar worden geïntegreerd. Wat zijn de kritieke succesfactoren en randvoor-
waarden om het ook tot een succes te maken? En wat is er nodig om de combinatie van value-driver plan-
ning en rolling forecasting in organisaties in te voeren?
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op zowel korte als lange termijn aanmoedigen. In dit verband 
adviseren wij de management incentives te koppelen aan zowel 
leading (voorspellende) als lagging (terugkijkende) indicato-
ren. Een juiste balans in leading en lagging indicatoren is een 
essentiële randvoorwaarde om af te dwingen dat managers ook 
geïnteresseerd raken in dat deel van de forecast dat over het jaar 
heen valt, zodat de blind spot van de traditionele budgetten en 
year-end forecast wordt vermeden.

Integratie met planning & control-cyclus
Een succesvolle implementatie is onder andere afhankelijk 
van hoe business-driven planning wordt geïntegreerd met de 
planning & control-cyclus. Hiermee doelen wij op integratie 
met strategieontwikkeling en operationele planningprocessen 
(zie figuur 2). 
De drie succesfactoren die kunnen helpen om deze integratie 
goed vorm te geven, zijn:
~  Koppel management incentives aan korte- én langetermijn-

targets.
~ Stel financiële targets centraal vast en valideer deze.
~ Gebruik rolling forecasting als health check.

Koppel management incentives aan korte- én langetermijn-
targets. Met rolling forecasting op basis van value drivers 
worden managers gestimuleerd om vaker ‘strategisch’ vooruit 
te kijken en hierop hun acties af te stemmen. Of managers dit 
ook daadwerkelijk doen, hangt in hoge mate af van de manier 
waarop zij worden beloond voor hun prestaties. 
Een management incentive is een premie of bonus die managers 
moet motiveren en aansporen om bepaald gedrag te vertonen. 
Vaak worden incentives hoofdzakelijk gekoppeld aan financiële 
kortetermijntargets. Bij bedrijven die hun incentives op deze 
manier invullen, zal de invoering van rolling forecasting weinig 
effect hebben. De periodieke managementbesprekingen zullen 
blijven focussen op de traditionele year-end forecast of latest es-
timate. Bovendien zal de organisatie het opstellen van de rolling 
forecast vooral als extra werk ervaren. 
Om rolling forecasting te kunnen invoeren moet de balans 
gevonden worden tussen management incentives die sturing 

Figuur 1

Kritieke succesfactoren voor invoering van business-driven planning

- Koppel management incentives aan 
  korte- en langetermijntargets
- Stel financiële targets centraal vast en 
  valideer deze
- Gebruik rolling forecasting als health 
   check

- Link value drivers aan materiële line items
- Beperk het aantal verantwoordelijkheids-
   centra
- Maak onderscheid in de planninghorizon

- Zorg voor prioriteit bij topmanagement en 
  businessunitmanagement
- Creëer eigenaarschap bij finance en 
  business
- Manage cultuurverandering voor alle 
  betrokken medewerkers
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concurrentiepositie, confrontatie met nieuwe producten en 
marktschommelingen.
Het proces is misschien nog wel belangrijker dan de uitkomst: 
als de rolling forecast substantieel afwijkt van de korte- en 
langetermijntargets moeten managers in gezamenlijke afstem-
ming komen tot de juiste correctieve maatregelen die door 
iedereen worden gedragen. In dit verband raden wij aan om 
rolling forecasting en value-driver planning te integreren met 
het operationele planningproces, in veel organisaties sales en 
operations planning (S&OP) genoemd. Deze integratie komt 
zowel de interne efficiency als de doelmatigheid ten goede: fi-
nance en business praten in één meeting over dezelfde dingen 
en baseren besluiten op one single version of the truth.

Focus aanbrengen in de value drivers
Het al eerder genoemde onderzoek ‘CFO-Agenda 2008’ 
bevestigt het beeld dat veel bedrijven het detailniveau van 
hun planning willen reduceren. Dit niveau moet volgens de 
respondenten liggen op ‘as little as possible, as much as nee-
ded’, met andere woorden: niet meer detail dan noodzakelijk 
is. Van de respondenten vindt 54 procent dit belangrijk en 34 
procent vindt dit zelfs zeer belangrijk.
Maar het is gemakkelijker gezegd dan gedaan. In de praktijk 
invulling geven aan dit detailniveau is geen gemakkelijke 
opgave. Het vereist veel businesskennis en een goed financieel 
inzicht van de organisatie. Daarnaast lukt het veel bedrijven 
maar niet om afscheid te nemen van de oude vertrouwde 
bottom-up opgebouwde inputbudgetten. 
Wij menen dat het anders kan door focus aan te brengen in 
de planningvariabelen. We beschrijven drie handvatten die 
in samenhang zorgen voor de juiste focus in de value drivers 
waarmee het detailniveau van de planning kan worden gere-
duceerd (zie figuur 3).
~ Link value drivers alleen aan materiële line items.
~ Beperk het aantal verantwoordelijkheidscentra.
~ Maak onderscheid in de planninghorizon.

Stel financiële targets centraal vast en valideer deze. Voor 
een succesvolle implementatie van business-driven planning 
adviseren wij om de targets centraal vast te stellen op basis 
van de top-down strategische ambities van de organisatie. 
Hierbij is het van belang een proces op gang te brengen waar-
bij formele afstemming tussen hoofdkantoor en businessunit-
management plaatsvindt. Wij adviseren om dit proces voor 
korte- én langetermijntargets te doorlopen. Dit kan door de 
centraal vastgestelde korte- en langetermijntargets ter review 
en validatie voor te leggen aan het businessunitmanagement. 
Het is de verantwoordelijkheid van het businessunitmanage-
ment om de korte- en langetermijntargets op operationele 
mogelijkheden te valideren en hierop een haalbaarheidstoets 
uit te voeren. De kortetermijntargets worden – in traditio-
nele termen – uitgedrukt als ‘taakstellend budget’, waarop de 
kortetermijnincentives (lagging indicatoren) kunnen worden 
gebaseerd. De langetermijntargets worden vertaald in leading 
key performance indicators (kpi’s) voor businessunit, die 
eveneens onderdeel worden gemaakt van de management 
incentives. De aldus verkregen set van leading en lagging in-
dicatoren en wordt vervolgens geformaliseerd in overleg met 
het hoger management.

Gebruik rolling forecasting als health check. Uit het door 
Capgemini uitgevoerde internationaal onderzoek ‘CFO-Agen-
da 2008’ (‘Dimensions of a Successful Strategy’) blijkt dat 
het merendeel van de organisaties het belang onderkent van 
rolling forecasting, als middel om te sturen op de ontwikke-
ling van de organisatie ten aanzien van de strategie. Meer dan 
80 procent van de respondenten in dit onderzoek geeft aan dit 
belangrijk tot zeer belangrijk te vinden. 
Met rolling forecasting wordt tussentijds een health check 
uitgevoerd van hoe de organisatie er ten opzichte van de 
strategie voor staat. Het is een validatie van de targets die op 
meerdere momenten gedurende het jaar wordt uitgevoerd. 
Hoe ontwikkelen zich de value drivers zowel op korte als op 
lange termijn? Zit de organisatie hiermee nog op targetsche-
ma? Sturen de managers nog op de juiste achterliggende kpi’s?
De stuurinformatie die dit oplevert wordt gebruikt om beslis-
singen te nemen die moeten leiden tot bijvoorbeeld kostenre-
ductie of verbetering van return on capital employed (ROCE). 
Rolling forecasting leidt dus tot actiepunten: het model laat 
toe om tijdig bij te sturen, afhankelijk van de veranderde 
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Buy-in creëeren bij finance én business
Uit de praktijk blijkt dat de invoering van nieuwe planning & 
control-systemen niet vanzelfsprekend is en dat veel organisa-
ties erg veel moeite hebben om handen en voeten te geven aan 
een dergelijk instrumentarium. 
Met betrekking tot de problematiek omtrent het invoeren van 
nieuwe processen en systemen kunnen we teruggrijpen op 
de literatuur van verandermanagement. Echter, bij invoering 
van business-driven planning als nieuw planning & control-
instrument hebben we met een paar specifieke uitdagingen te 
maken op het gebied van management buy-in, namelijk:
~  Creëer prioriteit bij topmanagement en businessunitma-

nagement.
~ Zorg voor eigenaarschap bij zowel finance als de business.
~ Manage cultuurverandering voor alle betrokken medewerkers.

Creëer prioriteit bij topmanagement en businessunitma-
nagement Wij komen in de praktijk vaak tegen dat rolling 
forecasting eenzijdig vanuit het hoofdkantoor wordt door-
gevoerd zonder adequate betrokkenheid van het business-
unitmanagement. Het hoger management is overtuigd van 
de toegevoegde waarde, maar het laat de invoering over aan 
een centraal team van specialisten. Het centrale team werkt 
de systematiek uit, maar vergeet de impact voor de business-
units af te stemmen met het businessunitmanagement. Dit 
leidt ertoe dat de businessunits onvoldoende voorbereid zijn 
en zich onvoldoende herkennen in de nieuwe systematiek, 
waardoor het proces van invoering uiteindelijk mislukt of met 
de invoering zelfs niet eens gestart wordt.

Om business-driven planning succesvol in te voeren is sterk 
leiderschap nodig. Er staat namelijk een aanzienlijke ver-
andering op de agenda die gepaard gaat met veranderingen 
in werkwijze en cultuur. Het hoger management dient de 
betrokken medewerkers te motiveren en vertrouwen te geven. 
Sponsorschap vanuit het topmanagement is noodzakelijk 
om het uiteindelijke belang van de verandering te blijven 
waarborgen. Wij bevelen daarom aan dat de topleiding en het 
businessunitmanagement zelf leidinggeven aan het proces of 
ten minste participeren in het projectteam. 
Het topmanagement en het businessunitmanagement moeten 
het besluit om over te gaan op de nieuwe systematiek una-
niem ondersteunen en dit tot uitdrukking laten komen in een 
gezamenlijk gedragen implementatieplan, dat naar de betrok-
kenen kan worden gecommuniceerd.

Link value drivers alleen aan materiële line items. In veel 
organisaties wordt de financiële forecast opgesteld aan de hand 
van een zeer gedetailleerd overzicht van kostensoorten, ook 
wel line items genoemd. Echter, planning op dit detailniveau 
leidt niet per definitie tot een betrouwbaarder of accurater 
budget. 
Het aantal line items waarop gepland wordt kan aanzien-
lijk worden beperkt. Dit vereist een grondige analyse van 
de kosten- en opbrengstenstructuur van de organisatie. Na 
analyse zal in de meeste gevallen blijken dat 80 procent van de 
forecast kan worden ingeschat aan de hand van een beperkt 
aantal line items. 
Het aanbrengen van focus in de value drivers kan worden 
bereikt door alleen de reporting lines met een relatief hoog 
aandeel in het totaal te linken aan value drivers. 

Beperk het aantal verantwoordelijkheidscentra. Veel organisa-
ties stellen een financiële forecast op voor een groot aantal 
verantwoordelijkheidscentra. Dit zijn de profit en cost centers, 
die vaak tot op operationeel besturingsniveau gedefinieerd 
zijn. Ook hierbij plaatsen wij grote vraagtekens. Komt deze 
mate van detaillering de accuratesse van de forecast über-
haupt wel ten goede?
Wij vinden het van groot belang om af te wegen tot op welke 
besturingsniveaus financiële budgetten echt nodig zijn. In 
het algemeen geldt: voor hoe meer verantwoordelijkheid-
centra een financiële forecast moet worden opgesteld, hoe 
meer er horizontale en verticale afstemming tussen de 
managers ontstaat en des te ingewikkelder het planning 
proces wordt. In hoeverre heeft het zin om tot op cost- en 
profitcenter-niveau met intercompanyafstemming bezig te 
zijn? Heeft het daadwerkelijk toegevoegde waarde om finan-
ciële budgetten tot op het niveau van operationele produc-
tieteams uit te rekenen? 
De organisatie moet ook hierin een grondige analyse en 
afweging maken. In het algemeen kan worden gesteld dat op 
operationeel besturingsniveau op kpi’s kan worden gestuurd 
die worden afgeleid van de value drivers die gehanteerd wor-
den op het tactische besturingsniveau. Dit sluit veel beter 
aan op de belevingswereld van operationele managers.

Maak onderscheid in de planninghorizon. Het voorspellend 
vermogen van de organisatie vermindert naarmate de plan-
ningshorizon verderweg ligt. Daarom adviseren wij om het 
aggregatieniveau van de planning in de tijd te laten toene-
men. Echter, hierbij mag u de aansluiting met de strategische 
doelstellingen in het strategisch plan voor de lange termijn 
niet verliezen. Als volgens het strategisch plan de organisatie 
bijvoorbeeld een verschuiving in productgroepen moet laten 
zien, dan zal er naar afzetaantallen per productgroep geforecast 
moeten worden om de ontwikkeling hierin te kunnen bewaken.

De controller is geen waakhond, 

maar een geleidehond!
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Kies de juiste implementatiestrategie
Hiervoor hebben we de resultaatgebieden en succesfactoren 
behandeld die in onze visie essentieel zijn om de invoering 
van business-driven planning tot een succes te maken. Ten 
slotte gaan we nog kort in op de implementatiestrategie.
Voor het invoeren van business-driven planning als nieuw 
planning & control-instrument kan gekozen worden uit di-
verse implementatiestrategieën. Omdat er voor zowel finance 
als de business zo veel staat te veranderen, adviseren wij dit 
incrementeel aan te pakken. Een big-bang implementatie 
met vooraf strak gedefinieerde requirements is gedoemd te 
mislukken. Het is een geleidelijk leerproces.
De acceptatie van de nieuwe systematiek zal grotendeels 
afhangen van de toegevoegde waarde afgezet tegen de moeite 
die het kost om deze in te voeren. Een goede integratie met 
bestaande rapportageprocessen en -systemen kan hierbij hel-
pen. Als een groot gedeelte van de cijfers handmatig zal moe-
ten worden aangeleverd, zal men dit snel als belastend ervaren 
en zal het enthousiasme snel afnemen. Wanneer de benodigde 
gegevens snel uit de administratie kunnen worden gehaald, 
zal dit een positieve invloed hebben. Wij adviseren daarom 
pragmatisch te beginnen en te starten met een eenvoudig 
model dat snel kan worden ontwikkeld en daarna kan worden 
uitgebreid. Streven naar een perfect model betekent complexi-
teit, waardoor de betrokkenen door te lange doorlooptijd in 
de ontwikkelfase zullen afhaken. 
Daarnaast bevelen wij aan niet meteen met geavanceerde 
tooling te starten, maar in eerste instantie eenvoudig in Excel 
te beginnen, zodat er een prototype ontstaat dat geleidelijk 
verder kan worden uitgebouwd. Tooling kan eventueel in een 
volgende fase worden toegepast. 

Na implementatie en bij ingebruikname van het model is het 
van belang de multidisciplinaire projectgroep intact te laten 
en hier de verantwoordelijkheid te leggen voor periodieke 
evaluatie van de nieuwe systematiek, zodat het model blijft 
meebewegen met de organisatiestrategie en de veranderende 
markt van de business.

Hans Rovers MAC (hans.rovers@capgemini.com) en Erik Nij-
kamp MSc (erik.nijkamp@capgemini.com) zijn als respectieve-
lijk principal consultant en senior consultant, werkzaam bij de 
adviesgroep Finance Transformation van Capgemini Consulting 
Nederland. Zij adviseren bedrijven op het gebied van business 
performance management & planning en control-oplossingen. 
De inhoud van dit artikel is gebaseerd op de ervaring die zij 
hebben opgedaan in veranderingsprojecten op het gebied van 
optimalisatie van planning & control en implementatie van 
value driver-modellen en rolling forecasting bij verschillende 
BU-gestructureerde organisaties in Nederland.

Zorg voor eigenaarschap bij zowel finance als de business. 
Organisaties hebben nog wel eens de neiging de implemen-
tatie van een nieuw planning & control-instrument over te 
laten aan finance (het bekende ‘finance-feestje’). De business 
levert wel input, maar is vaak niet echt betrokken. Het gevaar 
dat hierachter schuilt is dat de business zich na implementatie 
niet volledig herkent in de nieuwe systematiek en zich er geen 
eigenaar van voelt.
Om de acceptatie door de business te borgen is het noodzake-
lijk om vanaf het begin van het project betrokkenheid aan de 
businesskant te creëren. Er moet een geïntegreerd projectteam 
gevormd worden waarin niet alleen mensen van de finance-
afdeling, maar ook vanuit de lijn vertegenwoordigd dienen te 
zijn. Het vooraf selecteren van de juiste combinatie van de juiste 
mensen met de juiste competenties en attitude is hierbij cruciaal. 
Het is van belang dat deze resources tijdig geclaimd worden, 
want zonder goede mensen is er geen goed model mogelijk.
Tijdens de implementatie werken finance en business zeer 
intensief samen. De business brengt hierbij businesskennis in 
en valideert de planningmodellen, zodat het uiteindelijke plan-
ningmodel aansluit op de behoeften. De controllers bewaken 
de consistentie tussen de modellen en de eenvoud ervan, zodat 
het geheel geconsolideerd kan worden, en zorgen ervoor dat 
het geheel in de bestaande rapportagestructuur past. 

Manage cultuurverandering voor alle betrokken medewer-
kers. Business-driven planning is een vorm van prestatieme-
ting en maakt de performance van het management transpa-
rant en op eenvoudige wijze inzichtelijk. Wanneer het model 
primair ter beloning en bestraffing wordt gebruikt, zullen 
vele managers deze transparantie als een bedreiging zien. Om 
deze barrière te overwinnen is het noodzakelijk dat er een 
open en actiegerichte cultuur binnen de organisatie gecreëerd 
wordt. Zoals al genoemd, bevelen wij aan om business-driven 
planning vooral te gebruiken als middel om te checken of de 
organisatie nog op de juist strategische koers zit. Gebruik het 
model ook als zodanig en gebruik het niet primair ter belo-
ning en bestraffing.
Verder adviseren wij om bewustzijn en draagvlak bij alle 
betrokken medewerkers te creëren en niet alleen bij het 
hoger management. Het is van belang tijdig de verande-
ringsbereidheid van de medewerkers in kaart te brengen. 
Natuurlijk zal dit onderdeel sterk per organisatie of organi-
satieonderdeel verschillen. Communiceer hierbij duidelijk 
waarom deze verandering noodzakelijk is en schets hierbij 
duidelijk de beoogde voordelen. Zorg eventueel voor de 
benodigde training en begin hier in een vroeg stadium mee. 
Positioneer de rol van de controller ook goed in dit geheel: 
de controller zal zich meer in een coachende businesspart-
nerrol moeten gaan begeven. De controller is geen waak-
hond, maar een geleidehond!


