
Proloog over de 

digitale evolutie.
Hoe drijf je (Fin)tech binnen een organisatie?

WEBINAR



Waar krijg

je antwoord op?

Waarom is dit relevant voor mij?

Welke technieken zijn er, en hoe werken ze?

Wat gaat er deze “digitale proeverij” gebeuren?



Agenda

1
2

3
4

Inleiding: Digitale vernieuwing

Casus 1: Process Mining & Robotics

Casus 2: Minitab & Machine Learning

Casus 3: BI & Scenario Analyse

5 Q&A



▪ Techniek – wat bij connectivity issues?

▪ Vragen stellen via de chat

▪ PE-punten – aanwezigheidsregistratie

▪ Live en Opnames

Van fysiek naar online



Bart Kemp

MSc Business 

Administration

• Financieel Directeur bij DSM Speciality 

Resins

• Adviseur bij vele verander en 

implementatie trajecten

• Carrière in zowel in profit als non-profit

EMAIL: b.kemp@fincompany.nl

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/bartkemp/

Register Controller, Master Blackbelt en 

certified developer in nieuwe digitale tools 

zoals Power BI, UiPath, etc.

https://www.linkedin.com/in/bartkemp/




Surfen op de golven

van de 

digitale evolutie





▪ Grootschalig project

▪ Kennis schaarste

▪ Complexe verwerking 

vereenvoudigd

▪ Grote koerswijziging

▪ Impact op competenties en 

populatie

▪ Kleinschalige projecten

▪ Informatie democratie

▪ Complexe statistiek 

vereenvoudigd

▪ Grote koerswijziging

▪ Impact op competenties 

en populatie

▪ Grootschalig project

▪ Kennis schaarste

▪ Complexe integratie 

vereenvoudigd

▪ Grote koerswijziging

▪ Impact op competenties en 

populatie



Q1 2020



Niet de tool,

maar de vaardigheid



Casus 1

FiN Company Master Template

Met Disco

Proces Mining

Met Uipath

RPA



Team verwardBart enthousiast

Dit is de 

situatie



Creëer  

procesinzicht



Creëer  

procesinzicht



Met Robotics (RPA) 

versimpelen



Vernieuwing gaat

razendsnel!



Casus 2

FiN Company Master Template

Met Minitab

Statistische 

Analyse

Azure ML

Machine Learning



Statistisch analyseren 

eenvoudig gemaakt



Analyse per BU

per machinegroep



Op zoek

naar oorzaken

Tools 
▪ Scanning software

▪ No PCF sheet

▪ Multiple data 

depositories

Post Delivery Cost 

deviations

Measurements 
▪ No cycle update

▪ BOM changes

▪ Order Changes

People 
▪ Hour registration

▪ Authorizations

▪ Capability / knowledge

Materials 
▪ Incoming goods

▪ Special wishes

▪ Dual sourcing

Environment 
▪ High mix-low 

volume

▪ Unclear 

responsibilities

Method 
▪ Limited costing 

differentiation

▪ Bottom up basis vs. 

Estimated basis

▪ Recording levels



Machine Learning

om te voorspellen



Na de nieuwe

werkwijze



Casus 3

FiN Company Master Template

Power BI

BI

@Risk

Scenario Analyse



https://opendata.ecdc.europa.eu/covid19/casedistribution/csv

https://opendata.ecdc.europa.eu/covid19/casedistribution/csv


Voorspellen met

onzekerheid



En hoe nu

verder?
▪ Je bent van harte welkom bij een van de 

verdiepende seminars of trainingen. 

▪ Krijg een gevoel bij de impact die “jonge” financials 

in deze tijd kunnen maken.

▪ Wil je meer weten over onze finners, trainingen of 

liever eens een persoonlijk gesprek? 

▪ Laat dat dan weten in de private chat, of neem 

direct contact op met ons.

https://fincompany.nl/financiele-proeverij/


Antwoorden

Op veel gestelde vragen

▪ Met welke tool kun je het beste beginnen? 

▪ Moet je verstand van programmeren hebben?

▪ Hoe zorg ik ervoor dat ik tijd en geld genoeg heb? 

▪ Hoe pak ik dat zelf (of in mijn team) aan?



Hét moment

voor al je vragen.



Bedankt
Voor je aandacht!



Meer informatie?

F i N

Neem contact met ons op:

040 24 05 306 

info@fincompany.nl

W W W . F I N C O M P A N Y . N L


