
Met ufinity zijn we sinds 10 jaar een klankbord voor vele financiële profielen, zoals 

boekhouders, analisten, controllers, finance managers en cfo’s. We voerden vele gesprekken  

met financials, waarbij onderwerpen zoals jobinhoud, sfeer op het werk, klik met het 

management en uitdagingen van de financiële afdeling meermaals aan bod kwamen - en nog 

steeds komen. 

De behoefte om die zaken te objectiveren was nog nooit zo groot. Als partner voor de 

financiële afdeling van middelgrote en grote bedrijven, willen we advies kunnen blijven geven 

op basis van feiten en niet louter op basis van buikgevoel. Daarom besloten we eind 2019 een 

enquête op te zetten, in samenwerking met een externe partij. 

In deze whitepaper schetsen we je graag de resultaten. Veel inspiratie gewenst! 
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Waarom verandert een �nancial controller 
of business controller van job?

Een blik vooruit op strategie,
innovatie & human capital.



Onze doelgroep 

De enquête werd ingevuld door 94 respondenten. Een aantal kenmerken van die doelgroep: 

Diploma

38 %  Master
30 %  Bachelor
23 %  Postgraduaat
9 %   Master na Master

Werkervaring

59 %  > 12 jaar
23 %  6 - 12 jaar
12 %  3 - 6 jaar
6 %  < 3 jaar

Huidige functie

68 %  Business controller
32 %  Financial controller 

Werkplaats (provincie)

41 %  Antwerpen
24 %  Vlaams-Brabant
20 %  Oost-Vlaanderen
12 %  Brussel
3 %  Limburg

Woonplaats (provincie)

45 %  Antwerpen
23 %  Vlaams-Brabant
23 %  Oost-Vlaanderen
6 %   Brussel
3 %  Limburg

80% van de respondenten is voor 35% van de tijd bezig met het consolideren, samenvoegen & 

samenbrengen van cijfers. Dat doen ze in combinatie met het analyseren van cijfers. 

In gesprek treden met de business & concreet vragen beantwoorden is voor 10% van de 

respondenten nauwelijks van toepassing in hun tijdbesteding. 

40% van de respondenten heeft bij dit topic nog een aantal extra antwoorden gegeven. Zo 

geven zij aan dat ze niet beschikken over een degelijk datawarehouse, noch over degelijke 

tooling. Quasi alles gebeurt handmatig. 

25% vertelt ons dat zij handmatig data extracts invullen in een niet-gekoppeld Excel-bestand, 

waardoor weinig tijd over blijft om effectief in dialoog te kunnen treden met de business.
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Voor het verzamelen van deze definities, kozen we voor een open vraag. De antwoorden 

werden dus volledig zelf samengesteld door de respondenten. We bezorgen je een uitgebreid 

overzicht van de antwoorden, gekoppeld aan een kort moment van interpretatie langs onze 

kant. Uiteraard is onze interpretatie steeds gebaseerd op onze jarenlange ervaring.
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1. Onvoldoende intellectuele uitdagingen

73% van onze respondenten zijn veranderd of willen vandaag veranderen van job, omdat er 
onvoldoende intellectuele uitdagingen zijn. Daarbij neemt het “number crunchen” 
voornamelijk de bovenhand.

2. Te veel tijd naar pure rapportering 

44% van onze respondenten geeft als belangrijkste reden voor vertrek aan dat er te veel tijd 
gaat naar pure rapportering, waardoor analyse uitblijft. Dat hangt voor sommigen ook samen 
met doorgroeimogelijkheden. 

3. Gebrek aan opleiding & training 

58% van onze respondenten veranderde reeds van job, of wilt dat op vandaag doen, omdat ze 
te weinig toegang hebben tot opleidingen & trainingen.

4. Te weinig ruimte voor digitalisering 

44% van onze respondenten vindt dat hun vorige of huidige werkgever (te) weinig bezig is 
met digitalisering op de financiële afdeling en geeft aan dat dat een belangrijke reden is om 
van job te zijn veranderd, of dat te willen doen.
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Voor de financial & business controllers die deeluitmaakten van onze doelgroep voor de 
enquête, is het broodnodig om uit het eindeloze number crunchen te kunnen stappen en 
steeds meer ruimte te kunnen maken voor intellectuele uitdagingen. Dat sluit mooi aan op het 
feit dat ze aangeven dat het meerendeel van hun tijd naar pure rapportering gaat, waardoor 
analyse uitblijft. 
Als zij dan ook nog eens aangeven dat  er vaak weinig ruimte is voor digitalisering en 
innovatief denken, gecombineerd met een gebrek aan de nodige opleidingen bij hun 
werkgever, dan sluit ook dat aan op de trend die we zien.

Samenwerken, zodat je een toegevoegde waarde kan zijn voor elkaar. Finance liever niet 
meer als een noodzakelijk kwaad. Added Value! Voor volledige sparring partner aanzien te 
worden.

We merken hier een oproep naar toegevoegde waarde, impact en betrokkenheid. 

Deze controllers willen af van het “number crunchen” en hun eiland verlaten.

“

Helder & snel inzicht in cijfers bezorgen aan de verschillende divisies. 

Er wordt nog te veel manueel gewerkt, systemen zijn veelal niet gekoppeld aan de vele Excel

files maken de inzichtelijkheid niet evident. Daardoor spreken de cijfers voor niet-financials 

niet genoeg en worden er weinig concrete acties genomen om bv verbeteringen door te 

voeren.

“

Een business controller geeft mijns inziens geen cijfers aan het management, noch aan de 
business partners. Ze geven een boodschap met risico’s en opportuniteiten en verklaren die 
ook. De business controller bereidt antwoorden voor op vragen die het management zal 
stellen (proactieve ingesteldheid) zodat zij gefundeerde beslissingen kunnen nemen.

Als een bedrijf zo gestructureerd is dat een business controller werkelijk kan fungeren als 

business partner, dan is het belangrijk dat deze professionals een proactieve aanpak 

hanteren, communicatief sterk zijn (duidelijke boodschappen brengen naar het management 

toe) en kennis hebben van de business. Dat laatste kan enkel als de business controller ook 

werkelijk in de business zit (bijvoorbeeld deeltijds met rapportering naar finance toe). 

“
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U�nity , your plus in �nance

Ufinity is een solide partner in de boeiende, bedrijvige wereld van finance. We analyseren, adviseren 
en begeleiden de financiële afdeling, van a tot z.

 Concultancy / Finance projecten
 Als een financieel departement nood heeft aan een tijdelijke versterking, voorzien wij met onze
 finance consultants een snelle, efficiënte en flexibele oplossing. Dat kan zowel via onze eigen
 payroll consultants, als via freelance consultants. 
 
 Recruitment / Finance jobs
 Ook voor de vaste aanwerving van finance professionals, kan je op ufinity rekenen. Dat kan gaan
  over controllers, auditors, analisten, teamleaders finance tot en met C-level. Bij ufinity kan je 
  rekenen op ons sterk netwerk, onze kennis van de kandidatenmarkt en ons atypisch
  rekruteringsproces van start tot finish.

 Traineeships / ufinitYoungsters
  Voor een modern finance team met digital insights, analytische vaardigheden én een
  objectieve helicoperview, is er ons traineeship voor young potentials in finance, of 
  ufinitYoungsters. Een ufinitYoungster is iemand die pas afgestudeerd of junior in finance is. 
  Ufinity voorziet de training & coaching die nodig is om een finance carrière te starten.

 Training & coaching
 Voor een finance team dat vooruit wilt op vlak van people-, technische of IT-skills, kan je
 rekenen op onze open opleidingen voor iedere finance professional en opleidingstrajecten op
 maat van ieder bedrijf.   

 Advisory
 Samen met jou zorgen we voor een financiële organisatie die klaar is voor de toekomst, zowel
  op vlak van people als op vlak van processen en de optimalisatie ervan. Dankzij ons dienst
  advisory ondersteunen we bij overnames of desinvesteringen, ad hoc finance projecten &
  digitaliseringstrajecten. 

Business Park King Square
Veldkant 33B
2550 Kontich

www.ufinity.be
info@ufinity.be
+32 (0)3 450 80 34

Let’s count together? ;-)


