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ANDERS WERKEN
IN FINANCE

BESTEMMING
ONBEKEND

Wie zich bezighoudt
met financiën wil graag
duidelijkheid scheppen.
Je houdt van orde,
overzicht en structuur.

VERTROUWEN
WINNEN
IN DIGITAL
FINANCE

Bij de één levert digital finance
gevoelens van onrust op vanwege
het veronderstelde verlies aan
werk. Een ander ziet een toekomst
vol mogelijkheden. Voor beide
opvattingen is iets te zeggen.
Digital Finance is een verzamelnaam voor technische ontwikke-

feit doet zich nu voor dat veel

lingen zoals robotica, kunstmatige

Het begrip digital finance zoemt
al enkele jaren rond en het geluid
zwelt aan als een naderende trein.

ming is onbekend. Achterblijven

leiding aan deze transformatie?

op het perron is echter geen optie.

Je wilt je medewerkers informeren

Hudifine neemt je mee.

en inspireren waardoor ze
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Dat is je kerntaak. Het bijzondere

vertrouwen winnen.
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van deze werkzaamheden
geautomatiseerd zullen worden
door middel van digitale technieken. Digital finance. De bestem-

intelligentie, supercomputers,
big data en blockchain, welke het
vakgebied van de financial in een
nieuw licht zetten. Hoe geef je

De nieuwe financials staan open
voor verandering, zij begrijpen
en doorgronden de organisatie,
maken verbindingen, kunnen

PUSH
& PULL

We kunnen ons laten voortduwen door
nieuwe technologieën, waarbij anderen
bepalen hoe ons werk eruit gaat zien.
Of trekken wij uit eigen beweging op
met de toekomst?

systeemdenken en beheersen data

Dankzij de digitalisering krijgen

analytics. Ook communicatieve

financials de beschikking over tijd.

vaardigheden zijn van belang.

Nieuwe tijd. Daarin kunnen ze

Denk aan teamwork, conflict-

belangrijke taken verrichten.

hantering, emotionele intelligentie

Er ontstaat een veelheid aan

en coaching. Ga je hierin mee,

financiële gegevens en dat leidt

dan ligt er een zonnige toekomst

tot nieuwe kennis. Kennis is macht.

voor je open.

samenwerken met collega’s
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ZELF ONZE
TOEKOMST BEPALEN

Nieuwe tijd

van andere afdelingen.
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Financials-nieuwe-stijl kunnen
richtinggevend zijn bij nieuwe
ontwikkelingen.
Daartoe zullen ze moeten

IN DE PRAKTIJK BRENGEN

DE LEIDINGGEVENDE
VAN DE TOEKOMST

KIES JE
FAVORIETE
KNOPPEN

Om hun waarde als financial-nieuwe-stijl aan te
tonen, zullen medewerkers moeten draaien. Welke
vaardigheden hebben zij van nature al? Welke vinden zij aantrekkelijk om te ontwikkelen? Zij draaien
aan hun eigen knoppen en kunnen het volume hoog
of laag zetten. Ieder bedient zijn eigen mengpaneel.
Presentatie, samenwerking, scenarioplanning en
procesmanagement zijn slechts vier voorbeelden van vaardigheden die meer nadruk kunnen
krijgen. Een medewerker hoeft niet alles in zijn
liggen, daar gaat het om.
Anders werken in finance

Anders werken in finance
6

pakket te hebben. Ontdekken waar je talenten

Een verandering is pas kansrijk als mensen
die een plaats kunnen geven in hun eigen
wereld. Je medewerkers kunnen een idee op
verschillende manieren aanvaarden, passend
bij hun eigen beleving. Laat ze dus vooral
zelf ontdekken hoe een verandering voor hen
kans van slagen heeft.
P R E S E N TAT I E

SAMENWERKEN

SCENARIO-

PROCES-

PLANNING

MANAGEMENT
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D E M E TA M O R F O S E
VA N D E F I N A N C I A L
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TRANSITIE
OF TRANSFORMATIE?

Dat is veel meer dan een transitie,

verhoogde productiviteit en
winstgevendheid. Deze zal stap
voor stap plaatsvinden. We gaan
toe naar slimme fabrieken die meer
produceren met minder grondstoffen en minder energie. Systemen
kunnen zelfdiagnoses uitvoeren

waarbij een chauffeur zijn diesel

en zichzelf analyseren en optimali-

inruilt voor een elektrische auto.

seren. Het belang van data neemt

Bij een transformatie gaat het om
nieuwe verantwoordelijkheden,
nieuwe contacten en een nieuwe
beroepshouding. De nieuwe verschijningsvorm van de financial is

Bij digital finance hebben we te maken
met een transformatie: een verandering
op identiteitsniveau. Denk aan een
chauffeur die machinist wordt.

DE 4E
INDUSTRIËLE
GROEI

Industrie 4.0 leidt tot een

deels nog onbekend. Hudifine maakt
zich sterk om daar met elkaar vorm
aan te geven: proactief handelen in
plaats van reactief afwachten! We
bereiden elkaar voor op de toekomst
en we geven die samen vorm.

Het begrip revolutie doet
denken aan een totale
verandering die meestal op een
gewelddadige manier tot stand
komt. Zo zien wij de vierde
industriële revolutie niet. Vandaar dat Hudifine liever spreekt
over de vierde industriële groei.

sterk toe.
Het definiëren van nieuwe behoeften en analyseren van gegevens,
alsmede het leveren van heldere
rapportages is doorslaggevend
voor succes. De financial-nieuwestijl voelt zich hierbij als een vis in
het water.
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CHAPEAU
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IK HEB
VEEL VRAGEN,
WAAR MOET
IK BEGINNEN?

Hebben jullie enkele bewezen
business cases?
Wat denk je van printing on
demand? Iedereen kan tegenwoordig zijn eigen boek uitgeven. Al
vanaf één exemplaar. Maar kun je
al een tandpasta bestellen die exact
is samengesteld voor jou?
Aan welke koppelingen moet
ik denken?
Laten we eens stilstaan bij

Welke competenties heb ik

vergroenen. Hoe kan finance bij-

nodig in mijn kantoor?

dragen aan het vergroenen van een

Dat hangt af van de aard van je

organisatie? Of een klantervaring

bedrijf en de klanten die je hebt.

plezieriger maken. Er zijn diverse

Wat streef je na, welke rol zie je

manieren waarop finance daaraan

voor jezelf als onderneming?

kan bijdragen. De kostprijs van een

Kijk over je eigen grenzen heen

product reduceren, ook hier liggen

en inventariseer de kwaliteiten van

kansen voor finance.

de mensen die je in huis hebt.
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Financieel
kader heeft een
nieuwe toekomst

De sleutel tot een succesvolle transformatie is communicatie. Laten we
met elkaar veel praten over technische
ontwikkelingen zoals blockchain,
artificial intelligence, cloud computing
en wat er verder op ons af komt.
Laten we vooral ook nadenken over
mensen en hun behoeften. Wie of wat
willen zij in de toekomst zijn?
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VORMGEVEN
AAN DE
EVOLUTIE
VAN FINANCE
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We kunnen heel
gewichtig doen over de
toekomst. Een feit is
dat die komt. Wij zullen
er allemaal onze draai
in vinden. We bewegen
mee of corrigeren,
we stellen vragen
en plaatsen
uitroeptekens.

is, is dat dit voor en door mensen
gebeurt. We staan niet in dienst
van robots, maar andersom. Dat
is het kompas waarmee Hudifine
Het hoort bij de natuurlijke

de financiële toekomst ingaat en

loop van ons leven

aansluiting zoekt om deze nieuwe

De meeste financials met een baan

tijd te omarmen.

zijn geboren in het tijdperk van de
gulden. Daarna kwam de euro en de
chipcard, het contactloos betalen
met je bankpas en nu maken we
kennis met het afrekenen via de
smartphone. Aan deze evolutie
komt geen einde. Wat belangrijk
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VERANDERINGEN ZIJN ER GEWOON
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IN DE PRAKTIJK BRENGEN

Is je woning toe aan een schilderbeurt? Welke verf is dan de
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De wijze waarop een financial zich
nuttig kan maken, vraagt om een
creatieve geest. Tegelijkertijd moeten
we de toepassingen ook niet te ver weg
zoeken. Houd het dicht bij jezelf.

huidige staat van het houtwerk,
de zonwering van de woning, het
klimaat (aan zee of landinwaarts)
enzovoort. Hoe beter de samenstelling van de verf, hoe langer

DE PASSIE
VAN HUDIFINE

het schilderwerk meegaat.
Gaat je kind studeren? Dan zou
je een financiële afweging willen

Geld beweegt. Het komt binnen, verblijft hier een tijdje en

maken tussen verschillende stu-

gaat weer naar buiten. Zoals een trein op zijn traject. Je bent

dies en de universiteiten die deze

al jaren druk met de dienstregeling. Om treinen op elkaar te

studies aanbieden. Thuis wonen

laten aansluiten en op tijd te laten vertrekken. Nu opeens

of op kamers gaan? Als je dit zelf

hoeft dat niet meer. De treinen regelen het zelf wel. Wat nu?

zou willen weten, reken dan maar

Want je bent en blijft gepassioneerd voor treinen. Je kunt je

dat duizenden anderen dit ook

meer richten op de wensen van de passagiers. Hoe kun je hun

aantrekkelijk vinden.

reis tot een rijkere ervaring maken? Welke bestemmingen

HUDIFINE:
HUMAN
D I G I TA L
FINANCE

kun je aanvullend aanbieden? Er zijn eindeloos veel mogelijk-
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DENK
SIMPEL VOOR
SUCCESVOLLE
RESULTATEN

beste als je alles meerekent: de

heden. Volg je eigen spoor in digital finance!
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