PROFESSIONELE
FORECASTING
Rolling

Hoe je wél wendbaar wordt met forecasting

Je bent bezig met forecasting om wendbaar te worden.
Of je gaat hiermee beginnen. Dan wil je graag weten of je op de goede weg zit of welke
mogelijkheden er allemaal zijn. Er bestaan veel misverstanden over het onderwerp
en je wilt dit professioneel aanpakken. Alleen dan bereik je succes.
Na deze whitepaper weet je precies wat je te doen staat.

Rolling

Meer dan het verleden
interesseert mij de toekomst,
want daarin ben ik van plan te leven.
Albert Einstein

“

“

Aan de slag!
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WAAROM JE WILT VERANDEREN
Iédereen kent het verhaal van Kodak: de fabrikant van het
fotorolletje zag te laat het digitale tijdperk. Mis. Kodak bouwde
zelfs de allereerste digitale camera. Hoe ze de boot dan konden
missen? Deze uitvinding zou ongewenst het verdienmodel van
Kodak veranderen, dus is het in de koelkast gezet. Te lang. En
zo werden ze ingehaald door de realiteit.
Wendbaarheid, het toverwoord. Bij een steeds snellere
economische volatiliteit is wendbaarheid tegenwoordig een
‘must have’ om de toekomst van je organisatie te garanderen.

Wendbare organisaties zien kansen en bedreigingen tijdig
aankomen en vertalen dat naar de juiste inzichten en scenario’s.
Zij kijken continu naar vóren, verbeteren zichzelf, creëren
waarde en flexibele doelen. Voorspellende informatie wordt
daarom steeds belangrijker.
De afgelopen jaren zochten traditionele organisaties naar de
toegevoegde waarde van finance bij het omvormen naar
wendbaarheid. En jij, controller, wilde die rol maar al te graag
invullen.

Rolling

Deze zoektocht heeft geleid tot diverse oplossingen, waarbij
specifieke doelen werden vervuld, zoals consolidatie, planning,
management reporting en analytics. En als het niet in een tool
past, past het wel in Excel. Mission completed...toch?

Statisch

Achteruit kijken

Vooruit kijken

Inzicht

Wendbaar
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Wat het management nodig heeft

Wat jij kunt doen

De wereld verandert snel. Bestuurders hebben doorlopend
informatie nodig om de juiste keuzes te kunnen maken. Het
management wil daarom een totaalplaatje, met relevante én
juiste informatie.

Om doelen te realiseren heeft het management informatie van
je nodig op zowel korte als lange termijn. Vooral dat laatste
wordt steeds belangrijker en reikt verder dan de Office of
Finance. Integrated Business Management is hierbij essentieel
voor succes.

Relevantie zit hem in de snelheid en volledigheid van
gegevens. De juiste data draait om betrouwbaarheid. Is
informatie dus tijdig, volledig en betrouwbaar, dan heeft het
management een goed inzicht in wat te doen. Hiermee durft zij
snel te beslissen en is daardoor wendbaar.

Wat er misgaat bij statische organisaties

Tegenwoordig wordt er méér van jou als controller verwacht. Je
moet ook een goede business partner zijn. Een die voorop
loopt in de transformatie naar wendbaarheid. Dit vraagt om
anders doen en denken, en om - naast standaard
maandrapportages - ook andere performance management
instrumenten toe te passen.

Rolling

In niet-wendbare organisaties, waar met versplinterde
technische en procesmatige oplossingen wordt gewerkt,
ontvangen bestuurders vaak niet het totaalplaatje. Relevante en
juiste informatie blijft uit. Gevolg: het management heeft geen
inzicht, durft geen beslissing te nemen en schuift dat voor
zich uit.

Planning en forecasting zijn essentieel. Het management
krijgt hiermee dé relevante en betrouwbare informatie die ze
nodig heeft om snel een onderbouwde beslissing te kunnen
nemen. Zo behoort het Kodak voorbeeld voorgoed tot het
analoge verleden. En hoe je dat goed en professioneel
aanpakt, daar zoomen we in de volgende hoofdstukken
verder op in.

Omdat het blijven verbinden van diverse processen, bronnen
en tools lastig en kostbaar is, vervangen organisaties vaak losse
oplossingen door één geïntegreerd platform. Dit is cruciaal
voor wendbaarheid.
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DE VERSCHILLENDE VARIANTEN VAN PROFESSIONELE FORECASTING
‘Forward Looking’ is een middel dat het management
ondersteunt in het mitigeren van onzekerheden in de toekomst.
In wendbare organisaties is planning een van de belangrijkste
management tools om tijdig risico’s en kansen te vertalen naar
de juiste inzichten en scenario’s. In de praktijk zien we planning
in vele verschijningsvormen en (proces)benaderingen.
Een goede forecast creëert de gevraagde waarde voor de
organisatie en biedt betrouwbare informatie over de
toekomstige kansen en risico’s. Zo kunnen de doelen op zowel
korte als lange termijn gerealiseerd worden.
Forecasting wordt op verschillende wijzen toegepast. De
manier van en hoe je dat inzet, is afhankelijk van de gevraagde
kwaliteit van voorspellen en hoe sterk de omgevingsdynamiek
is. De gevraagde kwaliteit is afhankelijk van de
managementbehoefte om goed te kunnen sturen; in een sterk
veranderende omgeving vraagt dat meer wendbaarheid.
De meest voorkomende vormen zijn budget forecasting,
reguliere forecasting, rolling forecasting, continuous
forecasting en scenario planning.

Scenario

Rolling

Continuous

Rolling
Regulier
Budget

Deze varianten worden nu verder toegelicht.
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Budget forecasting

Reguliere forecasting

Dit betreft feitelijk een update van het budget in dezelfde
vorm en op hetzelfde detail niveau als het originele
budget. In veel gevallen wordt een budget forecast niet
gebruikt om het behalen van de doelstellingen te meten,
maar meer als een voorspelling of het budget zal worden
behaald.

De reguliere forecast is een prognose van resultaten,
gebaseerd op actuals, aanvullende inzichten en
verwachtingen. In deze vorm heeft de forecast een vaste
horizon (o.a. kwartaal, halfjaar, jaar). Als de horizon nadert
of passeert, wordt voor de nieuwe periode een forecast
gemaakt.

Een voordeel van de budget forecast is dat het niet veel
tijd kost. Bij beperkte capaciteit en middelen kan dit een
goede vorm zijn in een minder dynamische omgeving.
Deze variant is prima met een update van het budget in
een statische omgeving.

De forecast staat min of meer los van het budget,
waardoor je de verwachting hiertegen kunt afzetten.
Deze vorm gaat uit van actuals, trends, ratio’s, inzichten
en verwachtingen. Hier vanuit wordt op basis van
business drivers voorspeld in welke mate de
doelstellingen worden behaald.

Het nadeel is dat het een zeer beperkte insteek heeft.
Analyses van deze variant zijn vaak primair gefocust op
afwijkingen en acties op het behalen van het budget.
Meestal zijn de interventies gericht op beïnvloeding op
(zeer) korte termijn en is er weinig focus op lange termijn.

Rolling

Je kijkt niet verder dan de horizon. Bijsturing en/of
interventies zijn vaak gericht op beïnvloeding op korte en
middellange termijn. Bij een lage omgevingsdynamiek is
de horizon vaak voldoende en geeft een goede indicatie
voor hoe de omgeving na de denkbeeldige lijn eruit ziet.
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Rolling forecasting

Continuous forecasting
Een forecast is continuous wanneer hij minstens een keer

Een rolling forecast is een voortschrijdende prognose
zonder vaststaande horizon. De periode die men
vooruitkijkt staat vast en blijft altijd dezelfde duur. De
forecast ‘rolt’ dus als het ware - in tegenstelling tot het
budget - ook over de jaargrens heen.

per maand wordt uitgevoerd. Zware processen zijn
samengevoegd zodat ze sneller en vaker uitgevoerd
kunnen worden. Belangrijk zijn een geïntegreerd data
platform, automatische data-extractie en data-analyse.

Deze prognose geeft een voortschrijdend inzicht in de
meest waarschijnlijke toekomst. Het grote voordeel van
de rolling forecasting is het frequenter kunnen inspelen
op veranderingen in de omgeving, wijzigingen in de
strategie en andere ontwikkelingen.

We zien diverse driver based planning mogelijkheden
ontstaan, zoals planning van werknemers in
bedrijfsonderdelen of (CAPEX) projecten. Bij wijzigingen
van de drivers wordt de impact direct zichtbaar in deze
vorm van forecasting.

Het is intensief om voorspellingen periodiek te updaten.
Doordat je voorbij de jaargrens kijkt, zijn bijsturing en
interventies gericht op beïnvloeding op (middel)lange
termijn. Meestal blijven organisaties hier hangen. De
focus neigt namelijk toch naar een periode van 12 tot 24
maanden rolling forecast en minder naar lange termijn.

Rolling

Een nadeel is dat de voorwaarden bij continuous
forecasting vaak niet goed zijn ingeregeld, zodat er naar
de rolling forecast wordt teruggevallen. Of het blijft op
een te hoog niveau hangen. Gevolg is dat hierdoor geen
detail inzichten kunnen worden verstrekt aan het
management waardoor ze geen goede beslissing kunnen
nemen.
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Scenario planning

Hoe zit dat bij jou?

Een fundamenteel andere benadering is scenario planning. In
tegenstelling tot de eerder genoemde varianten maak je een
voorspelling voor meerdere scenario’s. Dit maakt het mogelijk
om veel verschillende verwachtingen te genereren en enkele
extremen te identificeren. Het is bijvoorbeeld gebruikelijk om
‘best’, ‘middle’ en ‘worst’ case scenario's te presenteren.
Bepalend voor je scenario forecast is dat je de juiste drivers
hebt geïdentificeerd.

Een juiste inrichting van scenario planning is ontzettend
belangrijk om wendbaar te zijn en op tijd te acteren wanneer
nodig. Ook voor jouw organisatie. Neem even de tijd om te
bepalen wat de key drivers zijn in jullie business. Vaak zijn deze
drivers hoog over bekend of worden top-down bepaald. Zijn ze
zo inzichtelijk dat scenario forecasting mogelijk is?

Scenario planning is sterk bij investeringsbeslissingen, maar ook
bij strategische wijzigingen. Veel organisaties willen hier graag
mee aan de slag, maar missen de techniek en het proces om dit
voor elkaar te krijgen. Vooral bij omvangrijke internationale
Rolling
organisaties (en zéker met multi-producten strategie), waarbij
grootte en complexiteit een belangrijke rol spelen. Want hoe
consolideer je alle budgetten, forecasts en scenario’s en
vergelijk je dat met je huidige actuals? En dan moet dit alles
ook nog eens betrouwbaar zijn.
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DE HUIDIGE ONTWIKKELINGEN
People planning
Wij delen graag onze kennis. Bij onze klanten zien we
interessante planningsvarianten en omdat deze vormen ook van
toepassing op jouw organisatie kunnen zijn, bespreken we deze
graag met je.
Om alvast de clou weg te geven: ze hebben een gemene deler.
Elke dag zien we meer de kracht van analyse, door strakke
processen met een goede workflow in een geïntegreerd
systeem met een drill down functionaliteit tot het juiste niveau.
Hiermee worden beslissingen goed onderbouwd en sneller
gemaakt, wat bijdraagt aan de wendbaarheid van een
organisatie. En dit geldt voor alle soorten planning.

De kracht van analyse

Strakke
Workflow

Geïntegreerd
Systeem

Organisaties plannen vaak personeelskosten op basis van
aantal FTE’s, maar gerelateerde kosten zijn vaak lastiger.
Complexiteit in de achterliggende looncomponenten zijn
hiervan de oorzaak. Consequentie is dat organisaties de impact
van wijzigingen in de betreffende looncomponenten niet
zichtbaar kunnen maken. ‘t Gebruik van een kostenverdeling
per schaal is een alternatief dat je regelmatig ziet, maar
misschien niet nauwkeurig genoeg voor scenario planning:
helemaal als je de betreffende kosten wil alloceren naar
business units of product.

Rolling

Voor een gedetailleerde (scenario) planning is betrouwbare
data nodig op het laagst mogelijke niveau. Organisaties lossen
dat vaak op door verschillende databronnen aan elkaar te
knopen. Nadeel is dat het onderhoud veel tijd vergt en de
foutkans groot is wanneer data niet betrouwbaar is. Onze
ervaring leert dat een goede integratie met HR-systemen
noodzakelijk is. Laat de data bij de bron en zorg voor een
juiste interface. Op deze wijze kunnen inzichten worden
verstrekt in scenario’s met nieuwe plannen, werven van nieuw
personeel, afvloeiing, wijziging van looncomponenten of
bonusplannen tot zelfs T&E.
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planning

Capital planning (CAPEX)

Voor grote internationale organisaties is performance
essentieel. We zien dat naast het juist schalen van de
rekenkracht dit ook geoptimaliseerd kan worden door een
forecast systeem - zoals een EPM/CPM oplossing - slim te
bouwen.

Wat moet wanneer vervangen worden en welke investeringen
leiden tot welk rendement? Het antwoord daarop is waar het
management van een kapitaalintensieve organisatie mee kan
sturen - en wat wendbaar maakt.

Een doordachte workflow met goede validaties kan ervoor
zorgen dat betrouwbare data wordt gebruikt. Het resultaat is
een nauwkeurige forecast met drill down mogelijkheden, die
scenario planning van personeel op een wendbare wijze
faciliteert.
Dit geeft je de mogelijkheid dergelijke geplande kosten te
alloceren naar business units of producten. Allocatiemodellen
geven extra dynamiek en complexiteit, maar kunnen zeer
waardevol zijn - helemaal wanneer flexibel opgezet. In een
goed data-model met allocatiesleutels gebaseerd op de juiste
drivers, wordt plannen mogelijk op onderliggende drivers. Het
maakt de organisatie wendbaar bij significante veranderingen.

Het management zoekt dus inzichten van de impact van
mogelijke investeringsbeslissingen. Zowel op balans ratio’s als
op het geprognotiseerde resultaat. Maar het plannen op assets
is een helse klus, vanwege:
1) de hoeveelheid
2) de berekeningen
3) de complexiteit

Rolling

In de praktijk wordt dit deels opgelost door het creëren van
veel spreadsheets, alleen loop je dan het risico op
aansluitingsverschillen met actuals en onbetrouwbare data. Dat
maakt het plannen naar de toekomst toe moeilijk te hanteren.
Binnen grote consolidatiestructuren is het lastig verschillende
spreadsheets te consolideren - en dan hebben we het nog niet
eens over alloceren naar business units of producten gehad.
Onze ervaring leert dat het essentieel is aan elkaar
geknoopte alternatieven te voorkomen en te bewegen naar
één platform waar alles samenkomt: actuals, planning en
niet-financiële data. Op deze wijze kun je op alles plannen, dus
ook op onderhoud en vervanging.
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Sales planning
Sales nauwkeurig plannen is afhankelijk van diverse factoren.
Meestal gebaseerd op drivers zoals prijs en volume, maar ook
in detail. Vaak zien we het volgende spel: sales managers
schieten budgetten laag in en willen hoger realiseren. Dat is
goed voor het behalen van hun targets, dus hun bonus. Op
diverse hogere niveaus (business, geografisch en corporate)
worden verschillende budgetaanpassingen gemaakt om aan
opgelegde targets van het management te voldoen.

bij verandering is essentieel om de juiste beslissingen te
kunnen nemen.
Door sales planning simpel en transparant te maken wordt het
interne gesprek makkelijker en commitment vanuit het
management eenvoudiger. En door te plannen op de
onderliggende drivers bereik je dat.
Wanneer duidelijk is wat de key drivers zijn dienen die centraal
te staan. Op deze wijze kunnen bottom-up budgetten worden
opgesteld en daarnaast top-down targets opgelegd.

Alleen al het uitpluizen van hoe de betreffende budgetten zijn
opgesteld is ellendig. Zeker op geconsolideerd en helemaal bij
Onze klanten hebben dergelijke scenario’s apart ingeregeld,
dwarsdoorsnede niveau naar product of customers. Een
zodat deze separaat van elkaar kunnen worden geanalyseerd.
bijkomend probleem is dat door de lage mate van transparantieRollingZo is helder hoe de totale planning is opgesteld en kunnen ook
geen draagkracht ontstaat bij targets, en dit ook niet achteraf
aanvullende scenario’s worden bepaald. Sales kansen, in diverse
uit te leggen valt aan het management.
sales fasen, worden eenvoudig hiermee doorgerekend. Ook is
de impact direct zichtbaar.
De consequentie is dat vanwege deze complexiteit budgetten
en forecasts op een te hoog niveau worden bepaald, waardoor
Kansen per fase en de gehele pijplijn kun je vervolgens plannen
onderliggende drivers verloren gaan in de planning. Zonder
en monitoren. Integratie met een sales CRM zorgt ervoor dat
een nauwkeurige forecast-analyse komen verschillen pas aan
het beheer van de betreffende drivers bij de bron blijft.
het einde van het jaar bovendrijven. Zo is sturen op korte
Hiermee geef je snelheid aan dit soort inzichten.
termijn niet meer mogelijk.
Inzichten per manager, regio, product en industrie zijn mogelijk
Het begrijpen van de onderliggende drivers is dus
om tot acties te komen waar nodig. Met een drill down
noodzakelijk om nauwkeurig en betrouwbaar te kunnen
functionaliteit tot het juiste niveau worden dit soort
plannen. Maar een gedegen (scenario) analyse van de impact
dwarsdoorsneden zéér relevant.
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Liquiditeit planning

Project planning

Organisaties richten zich steeds meer op liquiditeit;
investeringen voor organische groei of M&A-activiteiten leggen
veel druk op de financiering. Om hierop te kunnen sturen is het
belangrijk een totaalinzicht te hebben van zowel vorderingen,
verplichtingen, investeringen, acquisities financiering als eigen
vermogen.

Wanneer verschillende entiteiten in meerdere landen werken
aan eenzelfde project, struggelen dit soort organisaties vaak
met het stroomlijnen van gerelateerde informatie.
Geconsolideerd projectmanagement eindigt vaak in
spreadsheets en geeft, naast het betrouwbaarheidsrisico, een te
lage rapporteringssnelheid en een onjuist ritme. En dat is wat
het management nodig heeft om goed te kunnen navigeren.
De gepresenteerde informatie is dan vaak niet meer relevant.

Deze posten staan op zichzelf - zonder overlappende
activiteiten - en ook gerelateerde procedures zijn vaak apart
ingeregeld. Dat maakt liquiditeit planning een complex proces.
Vooral precieze inzichten aanleveren in toekomstige verwachte
veranderingen is ingewikkeld en tijdrovend.

Ook hier is een goed geïntegreerd systeem van belang om de
rapporteringssnelheid te verhogen en de juiste betrouwbare
inzichten te verstrekken. En dit gaat verder dan jouw afdeling,
Rollingwaarbij ook niet-financiële drivers nodig zijn om goed te
We zien in de praktijk dat een geïntegreerd systeem met een
kunnen plannen. Niet-financiële drivers komen vaak weer uit
weldoordachte scenario planning enorm belangrijk is in het
andere bronnen, waar de betrouwbaarheid van deze data goed
goed voorspellen van je liquiditeitspositie op midden en lange
gevalideerd dient te worden. Onze ervaring leert dat strakke
termijn. Door ‘what-if’ scenario’s rondom belangrijke
processen met duidelijke workflows en de juiste validaties
financieringsvraagstukken, wordt het mogelijk gemaakt
zorgen voor betrouwbaarheid op het juiste niveau. En hoe je
inzichten te geven in convenant ratio’s. Belangrijk is dat
goed kunt plannen, behandelen we in het volgende hoofdstuk.
achterliggende data wél op elkaar aansluit; anders kunnen op
basis van onbetrouwbare scenario’s verkeerde beslissingen
worden genomen.
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SUCCESVOL PLANNEN: WAAR MOET JE AAN VOLDOEN?
(0) De basis. Voor je kunt starten met een nieuwe manier van
forecasten zijn twee dingen essentieel. Ten eerste moeten het
management en de organisatie er klaar voor zijn. Draagkracht
voor de dataleveranciers en consumenten is onmisbaar voor
succesvol forecasten. Daarnaast is belangrijk dat duidelijk is wat
de key drivers zijn.

planning en kies voor een juist detailniveau, zodat analyse
mogelijk is. Plan je te hoog, dan kun je met de onderliggende
data niet goed analyseren en zo geen juiste inzichten
verstrekken. Een drill down functionaliteit naar het juiste niveau
helpt je daarbij. Neem dit al in het ontwerp van je datamodel
mee, anders kan het niveau te hoog of te laag zijn.

(1) Integreer bron data. Het meeste werk zit in het verzamelen
(4) Gebruik niet-financiële data. Naast financiële data is er ook
van de juiste informatie. Zorg ervoor dat alle gegevens uit 1
veel informatie in niet-financiële gegevens. Combineer alles in
bron komen. Zo sluiten inzichten goed op elkaar aan. Wanneer
het datamodel en gebruik ze óók als drivers. Door (niet-)
dat niet mogelijk is, kies dan voor een geïntegreerd platform Rollingfinanciële data slim te mengen ontstaan relevante inzichten.
waar data geladen wordt. Met een Enterprise Performance
Hiermee kan snelheid gemaakt worden, aangezien dit vaak de
Management oplossing heb je een alles-in-1 pakket waarmee je
drivers zijn van de gehele business. Door goede integratie
vooruit kunt.
wordt het verzamelen van dit soort data efficiënt ingericht.
(2) Betrouwbaarheid van data. Om de betrouwbaarheid te
garanderen is de juiste workflow met voldoende controle
validaties van belang. Zo voorkom je verschillen, fouten en
onbruikbare data. Dit kun je eenvoudig automatiseren.
(3) Diverse analysemogelijkheden. Stop niet bij alleen een
budget en forecast, maar zorg voor een pallet aan ‘forward
looking’ middelen. Kijk ook naar target forecasting en scenario

(5) Performance. Alles hierboven is interessant, maar vraagt
veel rekenkracht, zeker bij vergelijkingen met geconsolideerde
actuals. Spreadsheets zijn beperkt en bij massa en complexiteit
zal je snel naar een Enterprise Performance Management
systeem moeten. Zorg dan wel voor het juiste technische
platform waar de rekenkracht gegarandeerd is.

Pagina | 14

CONCLUSIE
Spendeer minder tijd aan het verzamelen van betrouwbare data
en besteed - net als onze klanten - meer energie in het

Heb je hierover vragen, een sparringpartner nodig of wil je
een vrijblijvend uitgewerkt plan voor jouw organisatie? We

analyseren ervan. Hierdoor ontstaan de juiste relevante
inzichten voor ‘t management. Met een weldoordacht
datamodel met integratie van data, automatisering van

helpen je graag! Neem contact op met Martijn van Bommel
op + 31 6 34 10 67 58 of m.vanbommel@agium-epm.com.

controles en gebruik van bron gerelateerde drivers wordt het
verzamelen van informatie eenvoudig.
Zorg ook voor een synchroon rapporteringsritme met de
business, zodat relevante stuurinformatie verstrekt kan worden.
Snelheid en een effectieve Integrated Business Planning zorgen
ervoor dat Business Management, ook buiten de Office of
Finance, de juiste en vooral tijdige inzichten krijgt om een

Rolling

Betrouwbaar

organisatie te sturen en wendbaar te maken/houden.

Wendbaar

Heb je inmiddels de smaak te pakken, start dan met het maken
van het datamodel op basis van de key drivers binnen jouw
organisatie. Zo krijg je helder hoe je een dergelijke Integrated
Business Planning kan opzetten. Betrek hierin iedereen: je
management, je dataleveranciers én je adviseur.

Snel

Volledig
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