
Dag van de Controller

Donderdag 28 april 2022

Controlling belicht
vanuit verschillende

invalshoeken

Welkom op onze jaarlijkse



Welkom & introductie
Benoit Mennes, Janssen
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Welkom
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Objectief van de dag

Leren

Uitwisselen

Discussies

Netwerken

...

Business Case

Strategische benadering 

Werkkapitaal

Externe financiering

Duurzaamheid

Story telling en overtuigen
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Objectief van de dag

Wat zijn JULLIE verwachtingen?

• Controlling ontdekken
• Controlling verdiepen
• Algemene interesse
• Netwerken
• Just for fun
• ... Andere ?
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De sprekers van vandaag...

• Rita Naessens, Colruyt Group

• Dietert Gielen, Van Havermaet
Groenweghe Consultants

• Tomas Van Dyck, 2 Bridge NV

• Dirk Verbruggen, CFO Centrum

• Jeroen Naudts, Starfish Consultancy

• Benoit Mennes, Janssen

• Team NCOI Learning ter beschikking
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Het programma

9u00 - 9u30: Intro Benoit Mennes, Janssen (een dochteronderneming van Johnson&Johnson)
9u30 - 10u20: Strategische benadering van een opportuniteit Rita Naessens, Colruyt Group

Break

10u40 - 11u30: Geld werkt, dus laat het geld zijn werk doen! Dietert Gielen, Van Havermaet Groenweghe Consultants
11u30 - 12u20: Risico-kapitaal: impact op de finance functie Tomas Van Dyck, 2 Bridge nv

Lunch

13u20 - 14u10: Sustainable finance Dirk Verbruggen, CFO Centrum
14u10 - 15u00: Gelijk hebben... en gelijk krijgen! Jeroen Naudts, Starfish Consultancy

Break

15u20 - 16u10: Business case & bespreking
16u40 - 17u00: Wrap up Benoit Mennes

Receptie tot 18u00
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Business Case

Je bent financieel manager van een bedrijf

• Productiebedrijf hobby produkten
• Gamma: grondstoffen en afgewerkte produkten
• Lange termijn aankoopcontracten voor 

grondstoffen met afnameplicht 
• Multi-sourcing aankoop (internationaal)
• Klanten = particulieren & professionelen
• Produktie en verpakking = intern
• Verkoop via eigen winkels en eigen webshop
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Business Case

?
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Business Case

Business Case

Strategische benadering 

Werkkapitaal

Externe financiering

Duurzaamheid

Story telling en overtuigen

Er is geen fout antwoord...
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LET’S GET STARTED !

👍🏻



Strategische benadering van een
opportuniteit
Rita Naessens, Colruyt Group
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SLIMME 
KEUZES 
MAKEN



Hoe worden de meeste beslissingen genomen?

Intuïtie & instinct

• Onbewust

• Snel

• Associaties

• Automatische piloot

Rationeel denken

• Vraagt inspanning

• Traag

• Logisch

• Besluitloosheid

95% 5%



Valkuilen bij het nemen van beslissingen

• (Te) snel denken – kort door de bocht

• Foute framing van het probleem

• Gebrek aan informatie en voorbereiding

• Tijdsdruk

• Vermoeidheid – lage mentale energie

• Emotionele situatie en impact

• Zelfoverschatting

• Bedrijfscultuur

• …



De parabel van het varken en de kip…



Ken jezelf als
bedrijf!



Weet waar je naartoe wil

Weet waar je naartoe moet

Weet waar je naartoe kan



Target…









IMPACTANALYSE



3 basis ‘relaties’

Positional WIN-WIN
Mutual 
Gains





Bronvermelding

• Barney Jordaan - The negotiation balanced scorecard

• Aimé Haine, Johan Vanhaverbeke, Simonne Vermeylen - Praktijkboek StrategieA

• Daniel Kahneman mbt slide 2



Thank you!

Rita Naessens, Divisiemanager
Retail Partners Colruyt Group

0474 34 68 91

rita.naessens@retailpartnerscolruytgroup.be

www.colruytgroup.com



Geld werkt, dus laat geld zijn
werk doen!
Optimaliseer je werkkapitaal.

Dietert Gielen, Van Havermaet Groenweghe Consultants
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Wat is werkkapitaal?
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▪ Alles wat nog via de verkoop in geld omgezet moet
worden.

▪Uitgaven die je doet om je product te produceren of 
dienst te verlenen en die nog tot omzet en winst 
moeten gaan leiden

▪→ vlottende activa minus vlottende passiva



Vlottend actief
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Bezittingen waar vermogen in wordt geïnvesteerd
en dat binnen een korte periode moet worden
omgezet in geld.



Vlottend passief

34



Werkkapitaal
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Kapitaal dat niet is geïnvesteerd in vaste activa (bijv. gebouwen en machines), maar 
dat juist vast zit in de vlottende activa.

Eigen Vermogen

LT Schulden

Vast actief

Vlottende activa
KT Financiële
schulden

Werkkapitaal

LT V
er

m
o

ge
n



Bruto werkkapitaal
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Netto werkkapitaal
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Positief vs negatief werkkapitaal
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Positief vs negatief werkkapitaal
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▪ Streven naar positief werkkapitaal

MAAR

▪ Te positief werkkapitaal
▪ Hoge intrestlast?

▪ Hefboomeffect?

▪ Wat is werkbaar?

▪ Welke strategie wil je hanteren?



Alarmsignalen
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Lastig Management
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▪ Veel posten beïnvloeden werkkapitaal

▪Weinig normen

▪ Bedrijfsspecifiek

▪ Afhankelijk van de bedrijfsprocessen

▪Weinig kengetallen



Behoefte Bedrijfskapitaal
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De behoefte aan werkkapitaal is het bedrag dat je
nodig hebt om de exploitatiecyclus van het bedrijf 
te financieren, van de aankoop van de goederen tot 
de ontvangst van de opbrengst uit de verkoop. 

Of het nettobedrijfskapitaal positief of negatief is 
zegt op zichzelf geen bal. Alles hangt af van de 
behoefte aan dat werkkapitaal



Behoefte Bedrijfskapitaal
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Het verschil tussen het netto bedrijfskapitaal 
(werkkapitaal) en de behoefte aan netto-
bedrijfskapitaal heet de ‘thesauriebehoefte’.



Vuistregels beheersing Werkkapitaal
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• Bereken de kosten van werkkapitaal door aan je klanten (laat ze rente betalen 
voor uitgestelde betaling)

• Vraag liever korting van je leveranciers dan uitstel van betaling, het 
rentevoordeel van uitgestelde betaling is meestal gering.

• Bereken de kosten van werkkapitaal (renteverlies, opslagkosten voorraad) door 
aan de interne veroorzakers.

• Financier meer met eigen vermogen en minder met rekening-courant krediet.
• Zet kort vreemd vermogen om in lang vreemd vermogen; een lening. Je betaalt 

dan een lagere rente.
• Concentreer al je voorraden op een plaats, je hoeft dan minder veiligheids-

voorraad aan te houden.
• Bestel en produceer alleen op orders die klanten werkelijk plaatsen, dus geen 

voorraden aanhouden.



Hoe ga je om met werkkapitaal
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• Weeg je bij beslissingen over grotere inkomsten en uitgaven de gevolgen voor het 
werkkapitaal mee? 

• In welke periode heb je te maken met seizoenspieken in je omzet? In welke met dalen?
• Is met beslissers over inkopen afgesproken welke bevoegdheden en plichten zij hebben? 

Bijvoorbeeld tot welk bedrag zij zonder overleg mogen inkopen en welke 
betalingstermijnen zij moeten vragen?

• Onderhandelt je met je grotere leveranciers over leverings- en betalingsvoorwaarden? 
• Bekijk je per leverancier of inkoopfactuur of sneller betalen betalingskorting oplevert? 
• Op hoeveel locaties hou je voorraden aan?
• Schrap je wel eens in je assortiment, bijvoorbeeld op basis van lage omloop-snelheid? 
• Hoe belangrijk vinden klanten een ruim assortiment en waaruit blijkt dat?



Hoe ga je om met werkkapitaal
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• Kan je de klantvraag naar elk item voorspellen? Hoe doe je dat?
• Van welke factoren is de klantvraag van elk item afhankelijk?
• Heb je inzicht in de omloopsnelheid van elk item en van productgroepen?
• Hoeveel % van je facturen loopt vertraging in de betaling op, omdat de klant het 

niet eens is met de inhoud?
• Welke betalingstermijn gun je je klanten en waarom?
• Hanteer je kredietlimieten per klant en hoe bepaal je deze?
• Zou je nu kunnen zeggen hoeveel euro je ongeveer hebt vastliggen in voorraden en 

debiteuren?
• Hanteer je streefwaarden voor de afzonderlijke werkkapitaalposten?
• Hoe vaak overleg je met de beslissers/werknemers binnen je bedrijf over de hoogte 

van het door hen te beïnvloeden werkkapitaal? 
• Met welk rentepercentage bereken je het renteverlies op werkkapitaal ?



Hoe optimaliseren?



Cash conversion cycle
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Cash conversion cycle
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Voorziene groei

▪ 5M omzet / jaar

▪ 25% Bruto marge

▪ 60 d klantenkrediet

▪ 30 d voorraadrotatie

▪ 45 d 
leverancierskrediet

klanten

5 M * 60/360 = 833,333

voorraad

5 M * 75% * 30/360 = 312,500

leveranciers

5 M * 75% * 45/360 = (468,750)

677,083

Voorbeeld



Voorbeeld
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Bedrijf X Bedrijf Y

Omzet € 5.000.000 Omzet € 5.000.000

Aankopen € 1.250.000 Aankopen € 1.250.000

Brutomarge% 25% Brutomarge% 25%

Brutomarge% € 3.750.000 Brutomarge% € 3.750.000

Klantenkrediet 60 Klantenkrediet 58

Openstaande vorderingen € 833.333 Openstaande vorderingen € 805.556

Dagen Voorraad 30 Dagen Voorraad 28

Voorraad € 312.500 Voorraad € 291.667

Leverancierskrediet 45 Leverancierskrediet 47

Openstaande schulden -€ 468.750 Openstaande schulden -€ 489.583

Cash Conversion Cycle 45 Cash Conversion Cycle 39

Behoefte Werkkapitaal € 677.083 Behoefte Werkkapitaal € 607.639

→ 69.444 minder behoefte werkkapitaal



Lastig Management
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Bedrijf X Bedrijf Y

Omzet € 4.487.180 Omzet € 5.000.000

Aankopen € 1.121.795 Aankopen € 1.250.000

Brutomarge% 25% Brutomarge% 25%

Brutomarge% € 3.365.385 Brutomarge% € 3.750.000

Klantenkrediet 60 Klantenkrediet 58

Openstaande vorderingen € 747.863 Openstaande vorderingen € 805.556

Dagen Voorraad 30 Dagen Voorraad 28

Voorraad € 280.449 Voorraad € 291.667

Leverancierskrediet 45 Leverancierskrediet 47

Openstaande schulden -€ 420.673 Openstaande schulden -€ 489.583

Cash Conversion Cycle 45 Cash Conversion Cycle 39

Behoefte Werkkapitaal € 607.639 Behoefte Werkkapitaal € 607.639

→ 513.000 EUR minder groeien



Voorbeeld
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Vast Actief 36.313         Eigen vermogen 30.658     

Immateriële vaste activa 28                    Kapitaal 26.850     

Materiële vaste activa 29.742         Reserves 10                

Financiële vaste activa 6.543            Overgedragen resultaat 3.798        

Vlottend activa 3.985            Schulden 9.414        

Voorraad 850                 Voorzieningen -              

Vorderingen ten hoogste 1 jaar 2.070            Schulden > 1 jaar 5.626        

Geldbeleggingen 65                    Schulden < 1 jaar 3.788        

Liquide middelen 1.000            schulden > 1 jaar die vervallen binnen het jaar 55                

Financiële schulden 960             

overlopende rekeningen 34                    Handelsschulden 433             

Sociale schulden 413             

Overige schulden 1.927        

Overlopende rekeningen 260             

Totaal Actief 40.332         Totaal passief 40.332     

Werkkapitaal 197                 

Behoefte werkkapitaal 2.487            

Thesauriebehoefte (2.290)           



Ingrepen

54

▪ Just in Time voorraad
→ daling van 200

▪Gewijzigde inningsprocedure

→ daling van 400



Voorbeeld
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Vast Actief 36.313         Eigen vermogen 30.658     

Immateriële vaste activa 28                    Kapitaal 26.850     

Materiële vaste activa 29.742         Reserves 10                

Financiële vaste activa 6.543            Overgedragen resultaat 3.798        

Vlottend activa 3.985            Schulden 9.414        

Voorraad 650                 Voorzieningen -              

Vorderingen ten hoogste 1 jaar 1.670            Schulden > 1 jaar 5.626        

Geldbeleggingen 65                    Schulden < 1 jaar 3.788        

Liquide middelen 1.600            schulden > 1 jaar die vervallen binnen het jaar 55                

Financiële schulden 960             

overlopende rekeningen 34                    Handelsschulden 433             

Sociale schulden 413             

Overige schulden 1.927        

Overlopende rekeningen 260             

Totaal Actief 40.332         Totaal passief 40.332     

Werkkapitaal 197                 

Behoefte werkkapitaal 1.887            

Thesauriebehoefte (1.690)           



Herstructurering
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Toekomst voorspellen door het verleden te analyseren
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Beheer bedrijfsprocessen
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Beheer bedrijfsprocessen
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• Klantenbetalingen

• Leveranciersbetalingen

• Beheer van voorraad en productie



Klantenbetalingen



Klantenbetalingen
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Klantenbetalingen
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Inningsproces versnellen

71

Domiciliëring?



Leveranciers



Rekken op leveranciers?

73

• Hogere prijzen bij volgende bestelling

• Verloedering van de relatie



Betere alternatieven

74

Bij contante betaling

→ Hefboomwerking

• Reverse factoring

• Onderhandel betaaltermijnen



Voorraad



Niveau voorraad

76



Ken je artikel

77



Succes!
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Vragen

79



Dietert Gielen
Partner - Business Controlling

+32 496 53 68 89
dietert.gielen@vanhavermaet.be



Risico-kapitaal: impact op de 
finance-functie
Tomas Van Dyck, 2 Bridge NV
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Agenda

• Wat is risico-kapitaal ?

• Overzicht spelers in Vlaanderen

• Hoe werkt een investeringsfonds ?

• Impact op het financiële functie 

82



Wat is risico-kapitaal?



Een verschaffer van risico-kapitaal…

84

Brengt fondsen 
samen vanuit 
verschillende 
bronnen

Investeert die 
fondsen in (quasi) 
eigen vermogen van 
private 
ondernemingen

Met als doel de 
waarde van de 
onderneming te 
doen groeien

Om zo, op termijn, 
een return te krijgen 
op zijn investering
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Waarom heb je risico-kapitaal nodig ?
“The valley of death”



Private Equity & Venture Capital 
Is dat niet hetzelfde ?
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Venture Capital Private Equity

Seed (zaai) / Starters Groei / Buy-out / Turn-around / 
Opvolging

Technology, Telecom, Media, Biotech Meer traditionele business, consumer 
goods, maak-industrie

Double-digit Kleine groei (+/- BNP groei)

50-60% jaarlijks 20-40% jaarlijks

Stadium

Markt-groei

Sector

Verwachte
return



Spelers in Vlaanderen
Bron : Vlaio rapport “Overzicht risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen -
december 2021”



Investerings-stadium risicokapitaal in Vlaanderen
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Grootte fonds private risicokapitaal-verschaffers in Vlaanderen

89



Ticket-size

90



Hoe werkt een investeringsfonds?



Werking investeringsfonds

92

Management 
Company

(General Partner)

Investeringsfonds

Limited Partners

Carried 
Interest

Mgt Fee



Investerings-criteria
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• Unieke concepten die een substantieel probleem of noodzaak aanpakken

• Grote en groeiende markten, liefst globaal.

• Er moet de mogelijkheid zijn om een blijvend concurrentieel voordeel uit te hebben
of uit te bouwen.

• Het management team moet een uitstekende reputatie hebben om het business plan 
uit te voeren

• Het financiële plaatje van het business plan moet aantrekkelijk zijn.

• Voortgang t.o.v het business plan moet meetbaar zijn.

• Ze willen investeren. De investering moet voldoende groot zijn om ook een grote 
opbrengst te hebben.



En wat betekent dat nu voor de financiële afdeling?



De voorbereiding
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Data Room

Pitch DeckBusiness Plan

Record-to-Report cycle



De finance functie met een externe investeerder…
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• Laat de cijfers zien

• Voorspelbaarheid

• Heb oog voor uitzonderlijke kosten en opbrengsten



De finance functie met een externe investeerder…
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• Ken je kerngetallen

• Denk aan de waarom-vraag



De finance functie met een externe investeerder…
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• Zorg voor efficiënte finance processen

• Automatiseer waar nodig



De finance functie met een externe investeerder…

99

• Ken je markt – Ken je concurrenten

• Visualiseer de eindmeet



Thank you!

Tomas Van Dyck, CFO, 2 Bridge

0473 99 93 81

tomas.vandyck@2bridge.be

www.2bridge.be



Sustainable finance
Dirk Verbruggen, Het CFO Centrum, SusteneriGroup
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1. Introductie in de wereld van duurzaamheid – an eye opener ?

Historiek   - ESG’s - Green Deal

2. Waarom duurzaam ondernemen ?

Value creation - Rooster uw business plan

3. Wat is Sustainable Finance ?

Hoe verhoog je jouw financieringscapaciteit en verkrijg je lagere interest tarieven?

4. Non financial reporting - integrated reporting

Diverse standaarden - materiality principe /  bepaling key topics

5. Sustainable rating - rating standaarden & rating companies

6. Sustainable funding

7. Case

8. Q & A



Wat is duurzaamheid? ESG’s ? Circulaire economie. SRI fondsen. Green washing (bashing)

Complexe wereld ? Een gids nodig ?

Welkom in de wereld van sustainability - duurzaamheid



Duurzaamheid betekent in onze eigen behoeften voorzien zonder het vermogen van 
toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen. 

Naast natuurlijke hulpbronnen hebben we ook sociale en economische hulpbronnen nodig. 
Duurzaamheid is dus niet alleen ecologisch. 

Verankerd in de meeste definities van duurzaamheid vinden we ook zorgen over sociale
rechtvaardigheid en economische ontwikkeling.

Welkom in de wereld van sustainability - duurzaamheid



United Nations – SDG’s – Sustainable Development Goals



ESG’s



Sustainability - historiek

1972

De Club van Rome kreeg in één klap bekendheid met het rapport 'De grenzen aan de groei' dat in 1972
werd uitgebracht. De Club van Rome publiceerde in het najaar van 2018 een nieuw rapport 'How to 
achieve the SDGs within the planetary boundaries'. Dit nieuwe rapport onderzoekt op welke manier de 
SDG's kunnen bereikt worden zonder de planetaire grenzen te overschrijden.

1987

publiceerde de World Commission on Environment and Development (WCED) een rapport met de titel
«Onze gemeenschappelijke toekomst». Het document werd bekend als het «Brundtland-rapport», naar de 
voorzitter van de Commissie, Gro Harlem Brundtland. Het ontwikkelde leidende principes voor duurzame
ontwikkeling zoals die tegenwoordig algemeen wordt begrepen.

https://nl.wikipedia.org/wiki/De_grenzen_aan_de_groei
https://nl.wikipedia.org/wiki/1972


Sustainability - historiek

09 / 2000 UN: de United Nations Millennium Declaratio (de millenniumdoelstellingen)

09 / 2015
De wereldleiders kwamen bijeen op het hoofdkantoor van de Verenigde Naties in New York om 
de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling goed te keuren, inclusief de doelstellingen voor 
duurzame ontwikkeling die een globaal holistisch kader bieden om armoede uit te bannen, het 
milieu te beschermen, vrede en goed te bevorderen. bestuur, maar ook om economieën te laten 
groeien. Deze agenda en de bijbehorende mondiale doelstellingen zijn via de Overeenkomst van 
Parijs aangenomen tijdens de Conference of Partners 21, die in december 2015 in Parijs is 
gehouden.

De 17 duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG's) van de VN bieden een visie voor de mensheid en 
een krachtige agenda voor het verbeteren van onze wereld. 



Sustainability - historiek

De Europese Groene Deal voorziet in een actieplan om hulpbronnen efficiënter te gebruiken door 
over te schakelen op een schone, circulaire economie de biodiversiteit te herstellen en de vervuiling 
terug te dringen
Het actieplan geeft aan welke investeringen en financiële instrumenten daarvoor nodig zijn. Het 
verduidelijkt ook hoe er voor een rechtvaardige en inclusieve transitie kan worden gezorgd.

Targets voor 2030 en in 2050 moet de EU klimaatneutraal zijn. We zijn met een voorstel gekomen 
voor een Europese klimaatwet om deze politieke belofte om te zetten in een wettelijke verplichting.
Daaraan moeten alle economische sectoren meewerken, onder meer door te investeren in 
milieuvriendelijke technologie bedrijven te helpen innoveren te zorgen voor schonere, goedkopere 
en gezondere vormen van particulier en openbaar vervoer de energiesector koolstofvrij te maken te 
zorgen voor een grotere energie-efficiëntie van gebouwen samen te werken met internationale 
partners om de mondiale milieunormen te verbeteren

https://ec.europa.eu/info/files/annex-roadmap-and-key-actions_nl
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:52020PC0080


Duurzaam ondernemen

Waarom zou duurzaam ondernemen de centrale pijler van de strategie van uw bedrijf moeten zijn?

Door hun activiteiten en relaties met diverse partijen hebben alle organisaties een impact op de 

economie, de omgeving/klimaat en op onze maatschappij. Deze impact vertegenwoordigt de bijdrage 

van deze organisaties, zowel positief als negatief, op het verwezenlijken van de sustainable

development goals van de UN. 

Hoe kunnen bedrijven tegelijkertijd winstgevend zijn en positief bijdragen aan de SDG's? 



Duurzaam ondernemen

‘Er is een direct verband tussen positieve financiële resultaten en goed duurzaam 

ondernemen’. (Deloitte-studie). 

Het is dus essentieel voor CEO's, ondernemers, start- & scale-ups, CFO's en hun teams 

om ESG -aspecten mee te nemen in hun besluitvormingsprocessen. 

CEO's en hun CFO's hebben een enorme macht om bij te dragen aan toekomstgerichte 

bedrijfsstrategieën en duurzame financiële plannen. 

CFO's en Finance spelen een gigantische rol in het duurzaam besturen van bedrijven en 

financiële instellingen. 



Verdienmodel

Wanneer we het woord 'duurzaamheid' uitspreken is het tweede belangrijke woord 
'verdienmodel'. 

Meestal moeten bedrijven die een transitie doormaken naar meer duurzaam 
ondernemen hun verdienmodel aanpassen (voorbeeld van producent van plastieken 
bekertjes) en hiervoor is dikwijls 'innovatie' voor nodig (in bedrijfsprocessen of 
producten en diensten). 

Dikwijls wordt er overgegaan aan (langetermijn) verhuurformules als nieuw business 
model. Licentie modellen (SAAS, PAAS, …).



Value creation  - recurring EBITDA’s

Recurring normalised EBITDA 

X multiplier     (3 à 4 tot 14 à 15)

- normalised net debts

= company value

EBITDA = Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization

Winst voor rentelasten, belastingen en afschrijvingen op vaste en immateriële activa 

Recurring EBITDA’s   - Scalable
Historical – future EBITDA’s (verdisconteerd aan interest % + risk premium)



Waarom duurzaam ondernemen

- klassiek ondernemen: profit - value creation - recurring EBITDA's
voornaamste stakeholders (= belanghebbenden) zijn de 
aandeelhouders/management

- duurzaam ondernemen: people profit planet
voornaamste stakeholders: klanten, personeel, omgeving/klimaat/overheid, 
aandeelhouders/management

waarom duurzaam ondernemen:
- verbeter mee de wereld
- value creation



Value creation  - non financial items

Toenemend belang van ‘non financial items’

Volgens Ocean Tomo – The Intellectual Capital Merchant Banc

1975: marktwaarde: 83 % materiele activa en 17% immateriële activa

2019: marktwaarde: 9 % materiele en 91 % immateriële vaste activa  waarvan een 
groot deel duurzame items zijn



ROAST YOUR BUSINESS PLAN

-Bekijk terug objectief het bestaande business plan

-Opgesteld volgens de best practices of enkel maar een projectie van het verleden naar de toekomst?

-More, faster, better …. or just the same?

-In the new economy:

-Welke zijn de sterke punten =) hou ze

-Welke zijn irrelevant =) verwijder ze

-Welke zijn nieuwe opportuniteiten =) voeg ze toe

-Welke zijn disruptors en innovaties =) voeg ze toe



Sustainable - duurzame finance

Sustainable finance

= duurzaam ondernemen (strategie en beheer)

+ non financial reporting (niet-financiële rapportering)

+ sustainable rating (duurzaamheidsbeoordeling)

+ sustainable funding (+ subsidies mbt duurzaam ondernemen)



NFRD – CSRD – niet financiële rapportage richtlijnen

NFRD Non-Financial Reporting Directive =) CSRD

Op 21 april 2021 heeft de Europese Commissie de nieuwe Corporate Sustainability Reporting Directive 
(CSRD) gepubliceerd. Vanaf 2023 wordt het bereik van bedrijven die moeten rapporteren uitgebreid tot alle 
grote particuliere en beursgenoteerde bedrijven. 

De definitie van een ‘groot bedrijf’ is wanneer het op de balansdatum minstens twee van de volgende 

drie criteria overschrijdt: 

- balanstotaal: 20 miljoen euro 

- netto-omzet: 40 miljoen euro 
- gemiddeld aantal medewerkers gedurende het boekjaar: 250

Door de nieuwe regel zou het aantal bedrijven dat duurzaamheidsgegevens moet rapporteren, 
toenemen van 11.700 tot bijna 50.000, waarmee 75% van alle in de EU gevestigde bedrijven wordt gedekt. 



België

- de rechtsgrondslag voor de verplichting tot het opstellen en openbaar maken van een verklaring van niet-financiële informatie is artikel 96, § 4, 
van het Wetboek van vennootschappen. De rechtsgrondslag voor de verplichting tot het opstellen en openbaar maken van een 
geconsolideerde verklaring van niet-financiële informatie is artikel 119, § 2, van het Wetboek van vennootschappen.

- de verplichting tot het opstellen en openbaar maken van een verklaring van niet-financiële informatie is in België van toepassing voor 
organisaties van openbaar belang met méér dan 500 werknemers, en die meer dan een van de volgende criteria overschrijden:

een balanstotaal van 17 miljoen euro;
een jaaromzet, exclusief de belasting over de toegevoegde waarde, van 34 miljoen euro.

In België zijn organisaties van openbaar belang gedefinieerd in artikel 4/1 van het Wetboek van vennootschappen:
1.de genoteerde vennootschappen;
2.de kredietinstellingen;
3.de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen;
4.de vereffeningsinstellingen, alsook de hiermee gelijkgestelde instellingen.
Groepen.
De verplichting tot het opstellen en openbaar maken van een geconsolideerde verklaring van niet-financiële informatie is in België van toepassing 
voor een moedervennootschap die
•een organisatie van openbaar belang is,
•deel uitmaakt van een groep van meer dan 500 werknemers en
•voor die groep een geconsolideerde jaarrekening moet opstellen en openbaar maken



België

De verklaring van niet-financiële informatie bevat informatie van de vennootschap, in de mate waarin dit noodzakelijk is 
voor een goed begrip van de ontwikkeling, de resultaten en de positie van de vennootschap of de groep, almede van de 
effecten van haar activiteiten die minstens betrekking hebben op de volgende aangelegenheden:

milieuaangelegenheden;
personeelsaangelegenheden;
sociale aangelegenheden;
eerbiediging van mensenrechten;
bestrijding van corruptie en omkoping.

In de verklaring van niet-financiële informatie beschrijft de vennootschap:

haar bedrijfsmodel,
het beleid dat de vennootschap voert in verband met de bovenstaande aangelegenheden, waaronder de toegepaste 
zorgvuldigheidsprocedures,
de resultaten van het beleid en de voornaamste risico’s die verbonden zijn aan deze aangelegenheden in verband met de 
bedrijfsactiviteiten, waaronder, waar relevant en evenredig, haar zakelijke betrekkingen, producten of diensten die 
waarschijnlijk zullen leiden tot negatieve effecten en
hoe ze die risico’s beheert,
alsook de niet-financiële essentiële prestatie-indicatoren die relevant zijn voor de specifieke bedrijfsactiviteit.



België

De memorie van toelichting van de wet van 3 september 2017 geeft voorbeelden van referentiemodellen
waarop de vennootschappen zich kunnen baseren om een verklaring van niet-financiële informatie op te 
stellen:

het communautair milieubeheer- en milieuauditsysteem (EMAS);
het Global Compact van de Verenigde Naties;
de richtlijnen inzake ondernemingen en inzake mensenrechten ter vaststelling van het kader “Protect, 
Respect and Remedy” van de Verenigde Naties;
de richtsnoeren voor multinationale ondernemingen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en 
Ontwikkeling (OESO);
de Internationale Organisatie voor normalisatie ISO 26000;
de tripartiete beginselverklaring van de Internationale Arbeidsorganisatie betreffende multinationale 
ondernemingen en sociaal beleid;
het Global Reporting Initiative.

Er zijn nog andere kaderregelingen. Een veel gebruikte standaard voor een volledige rapportering is het 
vermelde Global Reporting Initiative (GRI).

https://www.globalreporting.org/Pages/default.aspx


Niet-financiële rapporteringsstandaarden

Op dit moment bestaan er vijf wereldwijde frameworks om te rapporteren over de niet-financiële impact 
van de bedrijfsvoering, 

CDP, CDSB, GRI, IIRC en SASB. 

Frameworks die om op zich begrijpelijke redenen op essentiële punten van elkaar verschillen, vooral als 
gevolg van de verschillende doelgroepen, de verschillende reikwijdten en de verschillende doelstellingen. 
Dat neemt niet weg dat investeerders duidelijk kenbaar hebben gemaakt dat zij op zoek zijn naar een 
oplossing om het rapportagelandschap te vereenvoudigen."



GRI

GRI (global reporting initiative) is op dit moment de meest populaire, vrijwillige reporting standaard in de wereld.

De set van GRI standaarden omvat:

- 3 universele standaards: toepasbaar op alle organisaties
- 33 topic specifieke standaarden: georganiseerd in economisch, omgeving en sociaal 

Organisaties kiezen en gebruiken enkel de topic specifieke standaarden gebaseerd op hun 'material topics'.

Meer info:

https://www.globalreporting.org/

Standards downloaden: 

https://www.globalreporting.org/how-to-use-the-gri-standards/gri-standards-english-language/

https://www.globalreporting.org/


GRI



GRI reporting

Materiality principe

Reasonably estimable economic, environmental, and/or social impacts (such as climate change, HIV-AIDS, or 
poverty) identified through sound investigation by people with recognized expertise, or by expert bodies with 
recognized credentials.

A combination of internal and external factors can be considered when assessing whether a topic is material. 

These include the organization’s overall mission and competitive strategy, and the concerns expressed directly by 
stakeholders. 

Materiality can also be determined by broader societal expectations, and by the organization’s influence on 
upstream entities, such as suppliers, or downstream entities, such as customers. 
Assessments of materiality are also expected to take into account the expectations expressed in international 
standards and agreements with which the organization is expected to comply.



GRI materiality index



Consult Stakeholders

GRI vraagt dat het proces om de stakeholders (belanghebbenden) van het bedrijf raad te 
plegen goed
Gedocumenteerd is.

Typische stakeholders:
- Klanten
- Personeel
- Aandeelhouders
- Overheid
- Gemeenschap (klimaat)
- Leveranciers
- Partners
- …..



SASB reporting



United Nations Global Compact - Human Rights

Principle 1: Businesses should support and respect the protection of internationally proclaimed human 
rights; and
Principle 2: make sure that they are not complicit in human rights abuses. 
Labour
Principle 3: Businesses should uphold the freedom of association and the effective recognition of the 
right to collective bargaining;
Principle 4: the elimination of all forms of forced and compulsory labour;
Principle 5: the effective abolition of child labour; and
Principle 6: the elimination of discrimination in respect of employment and occupation. 
Environment
Principle 7: Businesses should support a precautionary approach to environmental challenges;
Principle 8: undertake initiatives to promote greater environmental responsibility; and
Principle 9: encourage the development and diffusion of environmentally friendly technologies. 
Anti-Corruption
Principle 10: Businesses should work against corruption in all its forms, including extortion and bribery.

https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles/principle-1
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles/principle-2
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles/principle-3
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles/principle-4
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles/principle-5
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles/principle-6
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles/principle-7
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles/principle-8
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles/principle-9
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles/principle-10


ISO 26000

is een internationale ISO-norm, die zich richt op het maatschappelijk verantwoord 
ondernemen. De norm is bedoeld om organisaties en bedrijven wereldwijd te helpen 
door handvatten te geven bij de uitvoering ervan. (NBN ISO 26000)

https://nl.wikipedia.org/wiki/Internationale_Organisatie_voor_Standaardisatie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Maatschappelijk_verantwoord_ondernemen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Norm_(standaard)


Non financial reporting KPI’s voorbeelden

top 10 sustainability indicators:

1. Percentage of materials used that are recycled input materials

2. Direct energy consumption by primary energy sources per unit of output

3. Energy saved due to conservation and efficiency improvements

4. Percentage of water recycled and reused

5. Total direct and indirect greenhouse gas emissions by weight

6. Emissions of ozone-depleting substances by weight

7. Nitric oxide (NO), sulfuric oxide (SO), and other significant air emissions by type and weight

8. Total water discharged by quality and destination

9. Total weight of waste by type and disposal method

10. Percentage of products sold and their packaging materials that are reclaimed by category



GRI’s Sustainability Disclosure Database (SDD)

hierop kan je alle GRI reports consulteren van alle bedrijven: 

https://database.globalreporting.org/

15,466 ORG
63,850 Reports
38,482 GRI Reports

(4 mei 2021)

https://database.globalreporting.org/


Integrated reporting

Voorbeeld duurzaamheidsrapport van Solvay.

De SolvayWay.

Integrated reporting: 

IFRS voor financiële cijfers 

+ 

GRI voor niet – financiële cijfers



Integrated reporting



Big Four-bedrijven (Deloitte, EY, KPMG and PwC)

De Big Four - bedrijven (Deloitte, EY, KPMG and PwC) geven ESG-rapportagestatistieken vrij 
tezamen met het World Economic Forum, genoemd Measuring Stakeholder Capitalism.

De Big Four-accountantskantoren hebben een set metrics ontwikkeld die bedrijven kunnen 
gebruiken voor 
internationale milieu-, sociale en bestuursrapportage. De ESG-maatstaven zijn georganiseerd rond 
vier pijlers van de principes van bestuur, planeet, mensen en welvaart.

De maatstaven en toelichtingen zijn bedoeld om de bestaande standaarden op elkaar af te 
stemmen, 
zodat bedrijven gezamenlijk niet-financiële rapportering kunnen rapporteren.

21 kernstatistieken en 34 uitgebreide statistieken



Big Four-bedrijven (Deloitte, EY, KPMG and PwC)

- Kernstatistieken: 

een set van 21 meer gevestigde of kritisch belangrijke metrieken en openbaarmakingen.
Dit zijn voornamelijk kwantitatieve statistieken waarvoor informatie al door veel bedrijven wordt gerapporteerd 
(zij het vaak in verschillende formaten) of die met een redelijke inspanning kan worden verkregen. Ze richten
zich primair op activiteiten binnen de eigen grenzen van een organisatie.

- Uitgebreide statistieken: 

een set van 34 statistieken en openbaarmakingen die meestal minder zijn goed
ingeburgerd in bestaande praktijken en normen en hebben een bredere reikwijdte van de waardeketen 
of impact op een meer verfijnde of tastbare manier overbrengen, zoals in geld.
Ze vertegenwoordigen een meer geavanceerde manier om duurzaam te meten en te communiceren 
waardecreatie. 

De aanbevolen maatstaven zijn onderverdeeld in vier pijlers die zijn afgestemd op de SDG's en 
de belangrijkste ESG-domeinen: Principles of Governance, Planet, People en Prosperity.



Sustainable rating

Hoe beoordeelt de buitenwereld uw bedrijf?

Definitie ESG ratingbureau’s:

de definitie voor ESG-scores en ESG-ratingbureau’s wordt gegeven als bedrijven die "een 
emittent van effecten (hetzij van obligaties, hetzij aandelen) beoordelen op basis van hun 
blootstelling en prestatie ten opzichte van ESG-factoren en vergeleken met hun 
concurrenten". 

Deze gegeven indicatoren zijn kwantitatief en worden betaald door investeerders.



Sustainable rating

Overzicht van verschillende ratingstandaarden:

RobecoSAM Corporate Sustainability
CDP Climate, Water & Forest Scores 
Sustainalytics’ ESG Risk Ratings 
Bloomberg ESG Disclosure Scores 
ISS-Oekom Corporate Rating 
ISS QualityScore
Vigeo Eiris Sustainability Rating 
Thompson Reuters ESG Scores 
MSCI ESG Ratings 



Case 

Past Amazon in de duurzaamheidsvisie van ons bedrijf?

Wat met hun carbon foot print (data servers, ….) ? Transport,….



VRAGEN ?



Thank you!

Dirk Verbruggen 
Het CFO Centrum, Regional Director, Part-time CFO
SusteneriGroup, Co Founder, CFO

0479 63 05 60

dirk.verbruggen@cfocentrum.be

www.cfocentre.com



Gelijk hebben... en gelijk krijgen!
Communiceer krachtiger.

Jeroen Naudts, Starfish Consultancy
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1. Start relevant en herkenbaar

143



1. Start relevant en herkenbaar
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2. Open het gesprek met lichaamstaal

145



De impact van lichaamstaal

146



Mond: start met een glimlach
(= kortste weg naar andere mensen)

Ogen: zoek oogcontact
(= toont belangstelling)

Schouders: open en ontspannen
Draai je naar je publiek.  
(= toont interesse)

Armen: open houden
(= zorgt voor gevoel van ‘openheid’

Romp: rechtop
(= toont energie en respect)

Stem: rustig & lage stem
(= straalt zelfzekerheid uit)

Voeten: goed ‘aarden’ in 45°
(= straalt zelfzekerheid en rust uit)

Handen: open houden
(= zorgt voor gevoel van ‘openheid’)

Gebruik eventueel een (stil)voorwerp 
als houvast

Ademhaling
Buikademhaling geeft meer rust
Geeft ook rustigere indruk naar je 
publiek

Kin: wees je bewust van de hoogte



Lichaamstaal
leren



Lichaamstaal
leren



3. 

Kom tot je kernboodschap.
En doseer.



4. Gebruik jouw stem (L – L – L)



5. Nodig uit tot dialoog en actie
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5. Nodig uit tot dialoog en actie
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Verlos jezelf
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Bonustip: bekrachtiging
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Wees je bewust 
van de impact 
van lichaamstaal



Thank you!

Jeroen Naudts

0494 35 91 15

jeroen.naudts@starfishconsultancy.be

www.starfishconsultancy.be



Business case
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Business Case - RECAP

Je bent financieel manager van een bedrijf

• Productiebedrijf hobby produkten
• Gamma: grondstoffen en afgewerkte produkten
• Lange termijn aankoopcontracten voor 

grondstoffen met afnameplicht 
• Multi-sourcing aankoop (internationaal)
• Klanten = particulieren & professionelen
• Produktie en verpakking = intern
• Verkoop via eigen winkels en eigen webshop
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Business Case - RECAP

Business Case

Groep op basis van JETON

Telkens 1 coach
Kijk naar alle aspecten: strategische 
benadering, werkkapitaal, financiering, 
duurzaamheid,...

Bereid korte pitch voor (3’)

45’ voorbereiding



PREPARATION TIME
BE READY AT 16:10



162

Good luck 😉
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3 minuten 
per team
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FEEDBACK
van de JURY



Conclusies & wrap-up
Benoit Mennes, Janssen (Johnson & Johnson)
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Thank you!

Benoit Mennes
Senior Finance Director, Janssen

+33 6 24305688

bmennes2@its.jnj.com

www.janssen.com



Hartelijk dank voor jullie komst!

We nodigen jullie graag uit voor
een receptie en voor het laatste
netwerkmoment van deze dag.

Team Dag van de Controller 2022

www.ncoi.be


