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Van theoretisch concept naar praktische toepassing

De vraag in hoeverre vanuit administratief perspectief 
geworsteld werd met het maken van een keuze tussen 
Scylla en Charybdis als het om verslaggeven ging, was al 
actueel in de jaren 1970 toen in de Scandinavische lan-

den gepoogd werd de investeringen in menselijk kapitaal te regis-
treren via human resource accounting (HRA). Toen ook nog in1991 
Stewart het artikel Brainpower in het toonaangevende Fortune 
publiceerde, werd duidelijk dat het traditionele boekhouden op 
zijn retour was en de interesse voor menselijk kapitaal in het kader 
van interne verslaggeving ingang ging vinden. In de jaren 1990 kre-
gen we ook nog eens te maken met de opkomst van de informatie- 
en communicatietechnologie (ICT). Steeds meer processen werden 
toen - en ook nu nog - rond informatiesystemen gecentreerd. Deze 
laatste ontwikkeling heeft zonder meer de eerste versneld.
Inmiddels werd de externe verslaggeving overspoeld met wet- en 
regelgeving. Zo’n jaar of vijf geleden werd het toppunt bereikt, 
toen vooral administratieve lastenreductie tot een speerpunt van 
het overheidsbeleid werd verheven. We konden voortaan niet 
meer het ontwikkelen van een verslaggevingsstrategie veronacht-
zamen. Met welke aspecten moesten we bij de formulering ervan 
rekening houden?

Deze en andere ontwikkelingen leidden er uiteindelijk toe dat 
enerzijds de automatisering praktische systemen opleverde, 
geschikt voor interne verslaggeving - zoals het ERP-systeem - 
maar dat anderzijds administrateurs en controllers opgezadeld 
werden met een woud aan regelgeving voor het opstellen van een 
jaarrekening. 
Men diende, kortom, een moeilijke keuze te maken bij het beant-
woorden van de vraag waar het primaat lag: bij de interne of de 
externe verslaggeving of bij beide in gelijke mate. Het werd voor 
administrateurs en controllers een keuze tussen moeten, willen 
en kunnen. De hier gestelde vraag kreeg rond de jaren 2008/2009 
nog een extra impuls met de introductie van IFRS 8 Operating  
Systems. Hoewel die standaard bestemd is voor toepassing in de 
geconsolideerde jaarrekening van beursgenoteerde concerns, 
mogen we de impact ervan niet verwaarlozen.  
                                    
Mijden van een valkuil
Administrateurs, controllers en het topmanagement dienen al 
jaren vanuit administratief perspectief  aandacht te besteden aan 
een ondernemingsstrategie. Nog te veel wordt gedacht dat ver-
slaggeven los staat van de te voeren strategie. Interne verslagge-

Is verslaggeven een dilemma vanuit administratief perspectief? Aanleiding voor deze vraag is het artikel ‘HBO-Bedrijfs-

administratie actualiseert’ in het novembernummer van dit tijdschrift. Daarin werd gesteld dat de huidige boekhoud-

praktijk ten opzichte van een aantal jaren terug sterk is veranderd. Deze stelling bestrijden we niet, maar  we merken wel 

op dat er niet staat vermeld hoeveel jaren bedoeld zijn. We nemen aan dat dit meer dan twintig jaar is en vinden dan ook 

dat de actualisering  rijkelijk laat komt, zeker als we de situatie in de praktijk sinds jaar en dag in aanmerking nemen.
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ving dient de uitvoering daarvan toch consequent te 
ondersteunen? Wordt niet aan deze eis voldaan, dan zal door-
gaans van de beoogde bedrijfsstrategie weinig terechtkomen. 
Geen enkele strategie, hoe goed ook onderbouwd, heeft een lange 
houdbaarheidsduur. De economische omgeving van de onder-
neming kent immers veelal een groeiende complexiteit (door 
nieuwe netwerken), grotere onzekerheid (steeds vernieuwde of 
verbeterde technologie) en ernstige marktverstoringen (bijvoor-
beeld ontregelingen vanuit de  financiële sector). En daar moeten 
we tijdig op reageren of zelfs op anticiperen indien mogelijk. De 
verslaggeving moet niet alleen gericht zijn op macro-economi-
sche krachten, zoals marktcondities, infrastructuur, commodities 
en andere resources. Ook branchekrachten (nieuwkomers, leve-
ranciers en andere spelers in de waardeketen) en marktkrachten 
(behoeften en vraag) eisen van de administratie meer informatie 
dan enkele decennia terug. 

De administratie bestaat niet meer uitsluitend uit het registreren 
van opbrengsten, kosten, activa en verplichtingen in een groot-
boek of andere onderdelen daarvan. Anders gezegd: naast finan-
ciële informatie, zijn niet-financiële gegevens intern vaak nog 
meer nodig. Een bekend voorbeeld is de balanced scorecard. Het 
doel is toch dat operationele managers en hun medewerkers de 
bedoelde informatie begrijpen en benutten! Gebeurt dit niet, dan 
heeft de administratie gefaald. Dit kunnen we niet voorkomen 
door het gebruik van bijvoorbeeld een ERP-systeem. Daarvoor 
moeten we eerst grondig onderzoeken welke gegevens en infor-
matie werkelijk vereist zijn, die bovendien begrepen kunnen wor-
den door degenen die ermee moeten werken. Voor elke 

administratieve innovatie moeten we immers een draagvlak creë-
ren. Kortom, strategievorming en adequate uitvoering ervan ver-
eisen een doelgerichte, interne verslaggeving die meer toegespitst 
is op interne communicatie dan voorheen. 
Of verslaggeven een dilemma is vanuit administratief perspectief, 
hangt dus mede af van de bevinding of administrateurs en con-
trollers de hier bedoelde valkuil weten te vermijden. Duidelijk is 
wel dat we interne verslaggeving op dit punt belangrijker vinden 
dan externe.

De mens centraal 
Recent werd vanuit onverwachte hoek duidelijk hoe centraal de 
mens staat in het bedrijfsleven. We doelen hier op Kotlers nieuw-
ste boek ‘Marketing 3.0’. In marketing 1.0 ging het nog alleen om 
het product. In marketing 2.0 verschoof het accent naar de klant. 
In het moderne bedrijfsleven is dit niet meer voldoende. Het gaat 
nog steeds om de klant, maar ondernemingen moeten daarnaast 
ook oplossingen bieden voor de problemen in de samenleving. 
De meest succesvolle bedrijven zullen zich gaan onderscheiden 
door hun normen en waarden. Concreet houdt dit in dat ze gaan 
denken in termen van stakeholders. De boodschap dienen we 
niet alleen meer uit te dragen richting klanten, maar ook naar de 
intern betrokkenen (operationele managers en hun medewer-
kers), distributeurs, leveranciers, investeerders en mogelijk zelfs 
financiers. 
Dat mensen bij strategievorming centraal staan, heeft ook voor 
hen een meer persoonlijke betekenis. We kunnen spreken van 
een nieuwe uitdaging voor strategisch succes. Mensen houden 
zich steeds meer bezig met the reason for being. Dit doet de 
ondernemingsleiding  nadenken over de reden van bestaan van 
hun bedrijf. Als ondernemingen zich bewust zijn van een op  
stakeholders gerichte cultuur, is er sprake van een verbinding tus-
sen de persoonlijke normen en waarden van de medewerkers 
enerzijds en die van het bedrijf anderzijds. Wanneer het topma-
nagement de gemeenschappelijke waarden gezamenlijk beteke-
nis geeft, deelt en naleeft, leidt dit tot een aanzienlijke stijging van 

Niet-financiële gegevens zijn intern vaak meer nodig dan financiële gegevens.

ondernemingen moeten ook  
oplossingen bieden voor problemen in de 
samenleving



www.tijdschriftadministratie .nl36T I JDSCHR IFT  ADMIN I STR AT IE  –  NUMMER 1/2  –  JANUAR I/FEbRUAR I  201 1

betekenen dat ook het waardecreërend vermogen van de onder-
neming was aangetast. De constatering van een verlies is immers 
een retrospectieve informatie; de al dan niet bereikte waardever-
meerdering betreft daarentegen een gemiste prospectie.
Het lijkt er op dat juist dit punt sterk dominant is geweest bij de 
verslaggeving, wat  een aanvaarbare keuze vanuit administratief 
perspectief vrijwel onmogelijk heeft gemaakt.  

De managementbenadering in IFRS 8 
IFRS 8, en de daarin benadrukte management approach, biedt de 
mogelijkheid om het gemis aan inzicht in het vermogen van een 
bedrijf economische waarde te creëren verantwoord op te heffen. 
Dat geldt zowel voor interne als voor externe verslaggeving. 
Deze recente ontwikkeling is reeds in dit tijdschrift ter sprake 
gekomen in het juli/augustusnummer van 2010. Het betreft het 
artikel ‘De reële bedrijfswaarde in de jaarrekening? - Van traditio-
nele naar moderne administratie’. We volstaan hier met een ver-
wijzing naar de daar gegeven uiteenzetting. Voor een zo volledig 
mogelijke beantwoording van de vraag of verslaggeven een 
dilemma is, gezien vanuit de administratie, benadrukken we hier 
nogmaals die aspecten die betrekking hebben op dit probleem. 
Vanuit de visie van het management is IFRS 8 de standaard bij uit-
stek om:

de waardekloof in de jaarrekening te overbruggen; ǐ
alle immateriële productiemiddelen zichtbaar in de in- en  ǐ
externe cijfers te kunnen verwerken;
de strategievorming, waardecreatie en operationele segment- ǐ
prestaties adequaat te kunnen beheersen en aan te sturen; en 
die segmentprestaties transparanter te doen zijn. ǐ

Vanuit administratief perspectief moeten we wel opmerken dat 
we dan twee groepen cijfers krijgen: naast een traditionele jaarre-
kening die conform wet- en regelgeving is opgesteld, krijgen we 
ook een bedrijfseconomisch correct, volkomen en continu beeld 
van het waardecreërend vermogen van de onderneming en haar 
operationele segmenten, voorzien van inzicht in de betekenis van 
het human capital.

Conclusies
1. Op de vraag of verslaggeven een dilemma is vanuit administra-
tief perspectief, kunnen we slechts een genuanceerd antwoord 
geven. Hoewel aanvankelijk de neiging was het primaat te leggen 
bij de interne verslaggeving, heeft de introductie van IFRS 8 ertoe 
geleid dat het accent enigszins is verschoven naar zowel intern als 
extern, maar toch met een voorkeur voor interne verslaggeving. 
Anders geformuleerd: het accent is meer komen te liggen op  
willen en kunnen dan op het moeten kiezen.
2. Met betrekking tot het actualiseren van de module ‘HBO-
Bedrijfsadministratie’ merken we op dat een te eenzijdige aanpas-
sing ervan aan de praktijk dient te worden vermeden. Zou het niet 
zinvol zijn daarbij ook aandacht te schenken aan de consequen-
ties van de mogelijkheden die IFRS 8 biedt? Juist voor de praktijk 
zijn we gebaat bij toekomstige administrateurs en controllers die 
inzicht hebben in de betekenis van waardecreatie en de bron 
daarvan: het human capital. Juist het in de opleiding implemente-
ren van deze eigentijdse visie, voorkomt dat we later weer met een 
verschil tussen opleiding en praktijk worden geconfronteerd.  

het onderlinge begrip, de samenwerking en de productiviteit en 
daarmee tot betere resultaten. Dat daarbij ook de betekenis van 
human capital een grotere rol gaat spelen, zal duidelijk zijn.
Duidelijk is dat dit ook mogelijk is bij effectieve interne verslagen. 
Ook nu hechten we meer informatie- en communicatiewaarde 
aan dergelijke rapportages dan aan de jaarrekening. Deze moeten 
we weliswaar opstellen, maar de interne verslaggeving willen en 
kunnen we die vorm geven die past in het kader van de onderne-
mingsstrategie, het beheersen en aansturen van human capital en 
het creëren van een hogere economische waarde van de onderne-
ming. De keuze vanuit administratief perspectief is hier dus niet 
moeilijk.

Gebrek aan inzicht 
Jarenlang hebben administrateurs en controllers getobd met het 
gebrek aan inzicht in de verslaggeving over de waardecreatie van 
hun onderneming. Naast de rentabiliteit was het al of niet berei-
ken van een verbetering van de economische waarde van de 
onderneming hét doel van de bedrijfsstrategie. Was er in een 
boekjaar sprake van een bedrijfsverlies, dan hoefde dit nog niet te 

advertentie


