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LUDDO OH, JET GERLA EN HUUB HAVERHALS 

Uit onderzoek blijkt dat managers vaak ontevreden zijn over de
managementrapportages die hen zouden moeten helpen de
onderneming te besturen. Bij een groot aantal bedrijven is de
managementinformatie onvoldoende toekomstgericht en biedt
zij onvoldoende ondersteuning voor het maken van analyses. Bij
de meerderheid van de bedrijven wordt de beschikbare informa-
tie niet gebruikt om prestaties te verbeteren en ontbreekt een
koppeling van beloning aan prestaties. Kortom: performance
management is voor verbetering vatbaar. 
Onderzoek wijst tevens uit dat bedrijven die een goed performan-
ce management hebben een hoger rendement behalen dan
gemiddeld. In figuur 1 is het rendement (return on capital 
employed) voor bedrijven in markten met hogere en minder hoge
groei afgezet tegen de kwaliteit van performance management. 

Volwassenheid
Het is daarom geen wonder dat bedrijven regelmatig projecten
starten om de managementinformatie te verbeteren. Zo zijn con-
cepten als de balanced scorecard in de mode geraakt. Niet zelden
zijn de resultaten van dergelijke projecten teleurstellend, waarbij
tussentijds of achteraf wordt geconstateerd dat de concepten niet
werken of dat ze verkeerd zijn geïmplementeerd. Het meten op

Bij de helft van de Nederlandse bedrijven is performance
management voor verbetering vatbaar. Voor succesvolle
verbeteracties is het echter noodzakelijk inzicht te hebben
in de uitgangssituatie, zodat de juiste stappen kunnen
worden genomen en een haalbaar ambitieniveau kan worden
geformuleerd. Berenschot heeft een model ontwikkeld dat
hierbij ondersteunt: de zogenoemde Evaluator of control. Dit
model plaatst andere concepten, zoals de balanced
scorecard, in een breder perspectief en geeft een
handreiking aan controllers om de volgende stap te zetten
met als doel de ondernemingsbesturing te verbeteren. 
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Evaluatiemodel verbetert
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figuur 1

Relatie tussen rendement (ROCE) en kwaliteit performance
management

marktgroei < 4 procent         marktgroei > 4 procent

onvoldoende        matig        verbetering nodig        goed tot uitstekend

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

ROCE



T I J D S C H R I F T CONTROLLING

35

n
r

 1
0

  o
k

to
b

e
r

 2
0

0
2

meerdere velden kan spanning oproepen tussen de gebieden,
waar de balanced scorecard niet direct antwoord op geeft.
Hoe kan de performance-meting dan wel succesvol worden ver-
beterd? Het slagen van verbeteringsprojecten hangt onder ande-
re af van de ‘volwassenheid’ van de besturing van de onderne-
ming én van het ambitieniveau van de verbeterplannen. Het
doel moet stap voor stap worden benaderd. Het verbeteren van
performance management begint daarom met het maken van
een ‘foto’ van de beginsituatie van het besturingsmodel. Daarna
kan worden bepaald op welk vlak verbeterstappen noodzakelijk
zijn en wat daarbij een haalbaar ambitieniveau is. 
In dit artikel bespreken wij hoe kan worden beoordeeld in welke
fase van ‘volwassenheid’ de ondernemingsbesturing zich bevindt
en wat een organisatie moet doen om de (performance)sturing
succesvol te verbeteren.

Besturingselementen
Het is belangrijk helder voor ogen te hebben uit welke elemen-
ten besturing bestaat. Er bestaan drie besturingsvormen: sturen
met structuur, sturen op resultaat en sturen op gedrag (zie
figuur 2).
Bedrijven sturen met structuur door de inrichting van de organi-
satie, de processen en de systemen te variëren. Daarnaast is de
plek in de organisatie waar verantwoordelijkheden worden

neergelegd van belang: wie maak je waarvoor verantwoorde-
lijk? Men kan er bijvoorbeeld voor kiezen om de manager af te
rekenen op omzet, resultaat, kosten of rendement. Daar moet
het besturingsmodel dan ook op worden afgestemd. Een veelge-
hoorde klacht bij managers is dat ze worden afgerekend op
zaken waar ze geen invloed op hebben, zoals bijvoorbeeld over-
headkosten. Ook de invloed van de holding/hoofddirectie moet
hier worden bepaald. Keuzes ten aanzien van centrale of decen-
trale sturing zijn hierbij bepalend.
Om te sturen op resultaat, worden metingen gedaan, rapporta-
ges opgesteld en instrumenten gehanteerd. Hierbij wordt
gestuurd op de harde factoren. Sturen op resultaat gebeurt ver-
der met behulp van de inrichting van de planning en control-
cyclus, de keuzes ten aanzien van allocatie van kosten en de
inhoud en frequentie van de managementrapportages.
Bekende principes zijn performance control en action planning.
Bij performance control wordt met name achteraf gemeten en

Initiatieven om de managemeninformatie te verbeteren
stranden vaak in het zicht van de haven. Veel managers
sturen, zonder dat zij zich realiseren wat de risico’s zijn,
op gevoel omdat zij niet beschikken over de juiste
managementinformatie.



Prak t i jk voorbeeld

Een voorbeeld is een middelgrote onderneming waarvan

de activiteiten bestaan uit het verkopen en realiseren van

twintig tot dertig grote projecten per jaar. De manage-

mentinformatie beperkt zich tot financiële gegevens en de

belangrijkste rapportage is het jaarverslag. Informatie

over het verloop en de winstgevendheid van projecten

ontbreekt nagenoeg, zodat het management in feite stuur-

loos is. Deze organisatie besluit voor het eerst een ERP-

systeem te implementeren. Hiermee wordt in één keer de

stap gemaakt van fase 1 tot fase 4. Vooral voor de financi-

ële afdeling was het zetten van deze stap een loodzware

opgave. Dat is op zich geen verrassing, want het ambitie-

niveau is extreem hoog in vergelijking met de uitgangspo-

sitie. Er wordt daarom gekozen niet alle functionaliteit

meteen te implementeren, maar alle aandacht te richten

op de projectrapportage. Deze rapportage bevat immers

de meeste kritieke informatie voor deze onderneming. 

Is fase 5 altijd beter dan fase 1? Nee, dat is niet het geval.

Verschillende soorten bedrijven (zowel naar type product

of dienst als naar volwassenheid van het bedrijf zelf) vra-

gen om een verschillende invulling van de besturingssy-

stemen. Jonge bedrijven waar ondernemerschap de drij-

vende factor is, zijn er bijvoorbeeld niet bij gebaat om een

strakke, financieel gerichte sturing in te voeren die eigen-

lijk pas bij de overstap naar fase 2 aan de orde komt. De

met deze fase gepaard gaande bureaucratie van afde-

lingsbudgetten, die door een als politieman optredende

controller worden bewaakt, zou de ondernemende geest

alleen maar doodslaan.
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bijgestuurd terwijl action planning uitgaat van strakke doelstel-
lingen die planmatig worden bijgestuurd.
Bij sturing op gedrag gaat het om de zachte factoren. Gedrag
kan via verschillende manieren worden beïnvloed. Bijvoorbeeld
door de bedrijfscultuur en managementstijl, corporate values,
het belonings- en beoordelingssysteem, trainingsfaciliteiten en
management development.

Katalysator
De manier waarop de onderneming omgaat met de elementen
van besturing bepaalt het ontwikkelingsniveau van de bestu-
ring. De Evaluator of control is ontworpen als middel om te
bepalen in welke fase de besturing van een organisatie zich
bevindt en wat noodzakelijke en haalbare verbeterstappen zijn.
Het model brengt in kaart hoe een bedrijf scoort op de drie
genoemde elementen van besturing: structuur, resultaat en
gedrag. Het model beschrijft vijf verschillende ontwikkelingsfa-
ses, die elk hun eigen specifieke kenmerken hebben. Verder geeft
het een handvat om de complexiteit van de ondernemingsbestu-
ring te verminderen.

Behalve als situatieschets en als ijkpunt voor verbeterstappen
blijkt het model in de praktijk ook goed te werken als katalysa-
tor voor discussies over besturing tussen top- en middelmanage-
ment en controllers. Door samen de stappen door te nemen en
te bepalen in welke fase het bedrijf zich bevindt, ontstaat dis-
cussie over wat de volgende stap moet zijn en welk ambitieni-
veau kan worden bereikt. In sommige gevallen kan dit ook con-
fronterend zijn. Zo kan het model helpen de discussie open te
breken. Hierdoor ontstaat draagvlak voor de door te voeren
veranderingen.

Vijf fasen
In het kader van de Evaluator of control worden vijf fasen
onderscheiden waarin specifieke bedrijven zich kunnen bevin-
den, met elk typerende kenmerken en consequenties voor de
wijze van besturing (zie figuur 3). 
Kleine tot middelgrote bedrijven die worden bestuurd door een
directeurgrootaandeelhouder verkeren vaak in fase 1. De strate-
gie van deze bedrijven is niet expliciet gemaakt en de directeur
neemt alle beslissingen. Dit is een ondernemer die de touwtjes
strak in handen heeft, zonder gebruik te maken van systemati-
sche planning en control. Er wordt gestuurd op de portemonnee
en aan het eind van het jaar wordt een schoenendoos met bon-
netjes aan de accountant overhandigd. Hierdoor ontbreekt het
inzicht in de kosten en is het resultaat altijd een verassing. De
(extra) beloning van medewerkers gebeurt ad hoc: aan het eind
van het jaar wordt bijvoorbeeld een fles wijn uitgedeeld. Voor
startende bedrijven is dit vaak de juiste manier van besturing.
Veel van de beslissingen vinden plaats op basis van gevoel en
ondernemerschap is prioriteit nummer één. Deze fase wordt
gekarakteriseerd door pragmatisch en opportunistisch hande-
len. Voorbeelden van bedrijven in deze fase zijn startende
ondernemingen, familiebedrijven en de zakelijke dienstverleners,
zoals recentelijk de internet startups.
Bij ondernemingen in fase 2 bestaat er meer afstand tussen de
directeur en het middelmanagement. De financiële sturing is
dominant door een strakke planning- en controlcyclus. De afde-

Managers worden vaak
afgerekend op zaken die ze
niet kunnen beïnvloeden

figuur 2

Elementen van een besturingsmodel

• Organisatie, processen en 

verantwoordelijkheden

• Financiële besturing

• Cost management

• Planning en control

• Bestuurlijke informatievoorziening

• Belonings- en beoordelingssystemen

• Aandeelhouderswaarde

• Cultuur en managementstijl

• Training en management development

Sturen op structuur

Sturen op resultaat

Sturen op gedrag
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lingen hebben budgetten en er wordt vaak gebruikgemaakt van
voor- en nacalculaties bij ordergerichte organisaties. De organi-
satie is meestal productgericht en de afdelingsmanagers worden
alleen financieel afgerekend. Veel productieorganisaties bevin-
den zich nog steeds in deze fase.
Ondernemingen die naast financiële indicatoren ook operatio-
nale indicatoren meewegen, bevinden zich in fase 3. Qua plan-
ning en control kijkt men vooruit tot eind van het jaar met
behulp van rolling forecasts. Niet-financiële indicatoren worden
wel gemeten, maar zijn niet structureel ingebed in de verant-
woordelijkheden van managers. Vaak gaat dit via aparte ad
hoc-rapportages. Kritische prestatie-indicatoren zijn weliswaar
opgesteld vanuit processen en systemen, maar zijn niet op
elkaar afgestemd. Een duidelijk symptoom hiervoor zijn de sta-

Figuur 3

De vijf fasen van volwassenheid van besturing
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F a s e r i n g s m o d e l

pels managementrapportages op het bureau van de desbetref-
fende manager. In deze fase zie je bedrijven zeer veel informatie
ophoesten over operationele processen, waarbij de frequentie
ook steeds verder toeneemt tot aan dagrapportages toe. De
manager weet wat belangrijk is, maar wil toch alles meten en
weten. Deze zware rapportagelast leidt tot relatief grote control-
afdelingen, die een grote diversiteit aan rapportages produceren.
De financiële controller speelt in dergelijke bedrijven vaak de
rol van schatkistbewaker en is een soort corporate-politieman.
Bij bedrijven in fase 4 worden de rapportages geïntegreerd. Er is
een duidelijke link tussen de indicatoren en er vindt vaak een
schifting plaats tussen de verschillende rapporten. De rapporta-
gebehoefte wordt afgestemd op de juiste verantwoordelijkheids-
niveau. Nog steeds staat ‘strak sturen’ centraal. Hierbij worden
concepten zoals de balanced scorecard en value based manage-
ment geïntroduceerd.
In fase 5 tenslotte zijn ondernemingen bezig met continu verbe-
teren. Ondernemerschap gedijt hier in teamverband en ook de
strategie is het resultaat van creatief teamwork. De verantwoor-
delijkheden zijn bij zelfsturende teams op de laagste niveaus in
de organisatie gelegd, waarbij managers functioneren als pro-
cesbegeleiders. Het performance management is gebaseerd op
toegevoegde waarde voor de onderneming en zo worden de
teams ook beloond. De KPI’s (kritieke prestatie-indicatoren)
waarop wordt gestuurd, worden zelf ook regelmatig geëvalu-
eerd en aangepast als de ontwikkelingen daarom vragen.
De realiteit is dat de meeste Nederlandse bedrijven zich volgens
deze indeling met hun besturingssystemen in de derde fase
bevinden (zie figuur 4).

figuur 4
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Verbeterstappen
Nadat is vastgesteld hoe de huidige ondernemingsbesturing er
voor staat, kunnen verbeterstappen worden bepaald. Het model
maakt per besturingselement duidelijk welke aanpassingen
noodzakelijk zijn om een stap vooruit te zetten.

Om bijvoorbeeld van fase 3 naar fase 4 te komen, is het nodig
inzicht te krijgen in de samenhang tussen de performance-indi-
catoren. Een onderneming in fase 3 zal bijvoorbeeld sterk op de
kosten sturen wat op korte termijn resultaat oplevert, maar op
lange termijn schade veroorzaakt aan de bedrijfsvoering.
Besparingen kunnen bijvoorbeeld ten koste gaan van het service-
niveau waardoor er juist waarde wordt vernietigd. 
Bij een bedrijf in fase 4 zijn de causale verbanden tussen de per-
fomance-indicatoren bekend. De manager weet aan welke
knoppen hij kan draaien om de operatie te verbeteren en welke
zaken daadwerkelijk waarde toevoegen.

Het beheer van het besturingssysteem in fase 4 vereist overigens
wel een andere rol van de financiële functie. De functie van de
administrateur/controller transformeert naar die van adviseur/
business partner. Deze persoon krijgt de verantwoordelijkheid
om te signaleren en een stuwende rol te leveren bij veranderin-
gen. Uit onze adviespraktijk zijn diverse voorbeelden van orga-
nisaties die van fase 3 naar 4 zijn gegaan. Deze bedrijven heb-
ben bijvoorbeeld een balanced scorecard geïmplementeerd om
de bestaande rapportages te stroomlijnen. Een goed voorbeeld
is Philips, die de balanced scorecard succesvol heeft geïmple-
menteerd (zie ook het artikel BSC in de praktijk II op pagina 19
in dit nummer).
Niet iedere onderneming valt precies in een van de categorieën.
Niet alle elementen van besturing zullen zich dan in dezelfde
fase bevinden. Het komt bijvoorbeeld voor dat verantwoorde-
lijkheden formeel wel zijn gelegd bij proceseigenaren (fase 3),
maar dat de rapportages nog hoofdzakelijk financieel zijn in
plaats van ook operationeel (fase 2). In dat geval kunnen de
proceseigenaren niet volledig op hun verantwoordelijkheid wor-
den aangesproken. Het is dan verstandig eerst de rapportages te
verbeteren voordat verantwoordelijkheden nog lager in de orga-
nisatie worden gedelegeerd.
‘Stap voor stap’ is ons devies, maar soms is het noodzakelijk
grote stappen te nemen. De kans op succes is dan echter minder
groot en er moet dan worden gezocht naar bijzondere maatrege-
len om de slaagkans te vergroten. 

–C

advertentie

Het model kan de 
discussie openbreken


