
Tijdgebrek

Gebrek aan 
beschikbare 
technologie

Te weinig 
financiële 
middelen

Weerstand 
van 

medewerkers

De juiste 
partners 

aanhaken

Connecting data. Connecting you.

Digitale transformatie biedt een 
sleutelrol voor de CFO

 Digitale transformatie: bij organisaties is het een van de meest 
besproken onderwerpen tijdens vergaderingen of zelfs in de 
wandelgangen. En dat is niet voor niets. Voor de klant van vandaag 
en morgen maakt een digitaal toegankelijke organisatie het verschil in 
succes. De CFO speelt hierin met zijn afdeling een belangrijke rol. Op basis 
van de juiste data helpen finance professionals bij de ontwikkeling van 
nieuwe digitale producten en diensten, het nemen en voorspellen van 
(klant)beslissingen en bijvoorbeeld het ondersteunen bij forecasting en 
budgettering. Maar hoever zijn Nederlandse CFO’s als het gaat om digitale 
transformatie? Visma | Onguard 
deed onderzoek onder Nederlandse 
financieel directeuren naar hun visie 
op digitale transformatie.

Staat digitale transformatie op de agenda van 
Nederlandse CFO’s? 

Waarom zetten CFO’s de digitale transformatie in gang?

Wat is volgens de CFO de grootste uitdaging voor een 
succesvolle digitale transformatie?

Welke afdeling is volgens 
de CFO het verst met 
digitaal transformeren?

Gaat digitale transformatie zorgen voor minder 
banen in de financiële branche? 

Welke vaardigheden verwacht de CFO van zijn 
finance medewerkers op korte termijn?
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Automatisering, digitale transformatie en verbetering van de klantervaring zijn de 
sleutels tot zakelijk succes. Visma | Onguard ondersteunt haar klanten al ruim 25 jaar 
met geavanceerde oplossingen binnen de order-to-cash keten. Onze oplossingen zijn 
gericht op het verbinden van gegevens op één gecentraliseerd platform en het koppelen 
van interne en externe systemen en services. Hiervoor gebruiken we intelligente en 
intuïtieve automatisering om waardevolle inzichten te leveren. Zo ontstaat een optimale 
verbinding tussen alle processen in de order-to-cash-keten. Tegelijkertijd zorgt dit voor 
een verbeterde en gepersonaliseerde communicatie. En dat resulteert in sterkere en 
langdurige klantrelaties en tastbare resultaten in order-to-cash en credit management. 
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CFO’s geven het belang van digitale transformatie 
binnen hun organisatie gemiddeld een: 6,9

26%

18%

7%

37%

12%

korter dan 6 
maanden

inmiddels 1 of 
2 jaar

nog niet bewust bezig met digitale transformatie

tussen de 6 en 12 
maanden

meer dan 2 jaar

40% 20% 18% 17% 4%

100

80

60

40

20

0

 ICT-afdeling 37%
 Finance 28%
 Marketing 12%
 Klantenservice & sales 10%
 HR 5%
 Logistiek 5%
 Operatie 2%

 40% is het hier niet (helemaal) mee eens
  56% is het hier (helemaal) mee eens
 4% weet het niet 

En hoe zit het met hun eigen baan in het 
komende decennium? 
  40% verwacht dat zijn baan over tien jaar is 
verdwenen

  56% verwacht dat zijn huidige baan dan nog 
steeds bestaat

 4% heeft geen mening
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