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SANDER KOENE EN EDUARD VON SAHER

Transparantie en betrouwbaarheid van informatie zijn belang-
rijker dan ooit. Boekhoudschandalen bij grote ondernemingen
als Enron, Tyco en WorldCom laten zien dat de transparantie en
betrouwbaarheid van managementinformatie van grote waarde
is voor niet alleen de organisaties zelf, maar zeker ook voor
andere belanghebbenden. Klanten, leveranciers, aandeelhouders
en werknemers worden evenzeer getroffen door het gebrek aan
helderheid en misleidende informatie. Ondernemingen worden
steeds vaker gedwongen informatie over de organisatie en haar
activiteiten te openbaren en deze te laten toetsen op betrouw-
baarheid. 
Niet alleen in ondernemingen, ook bij overheids- en non-profit-
organisaties speelt de transparantie van informatie een steeds
grotere rol. Overheidsorganisaties worden meer en meer ‘afgere-
kend’ op resultaten en gedwongen open kaart te spelen met de
belastingbetaler. Binnen de overheid is dit terug te zien aan de
invoering van prestatiemanagement in de vorm van het pro-
gramma Van Beleidsbegroting tot Beleidsverantwoording
(VBTB). Deze ontwikkeling wordt onderstreept door het dua-
lisme dat op gemeentelijk niveau nu ten uitvoer wordt gebracht
en dat aansluit bij het new public management en het gebruik
van het beleids- en beheerinstrumentarium (BBI). 
Eenzelfde beweging is waar te nemen bij non-profitorganisaties
als het gaat om de betrokkenheid van de donateurs/leden die
steeds vaker willen weten waar hun geld aan zal worden
besteed en of dit ook daadwerkelijk gebeurt. 

Natuurlijk zijn niet alleen externe belanghebbenden gebaat bij
een transparante en betrouwbare informatiestroom. Juist de
managers binnen deze organisaties hebben belang bij een een-
duidige en heldere aanlevering van informatie. Van hen wordt
immers verwacht dat zij de organisatie voortdurend sturen op
prestaties die de organisatiedoelstellingen onderschrijven. Niet
voor niets neemt prestatiemanagement zo steeds meer een cen-
trale plaats in bij het (be)sturen van organisaties. Planning- en
controlcycli worden herzien, besturingsmodellen als de balan-
ced scorecard en het INK-model worden uit de kast getrokken
om de organisatie effectief en efficiënt aan te sturen op basis
van prestatie-indicatoren. Als verantwoordelijke voor de kwa-
liteit van financiële en managementinformatie speelt de control-
ler hierin uiteraard een belangrijke rol.

Consistent
Centraal bij deze ontwikkelingen staan transparantie en
betrouwbaarheid van informatie voor zowel de in- als extern
belanghebbenden. Daarnaast spelen factoren als tijdigheid, con-
sistentie en beschikbaarheid van informatie een voorname rol
bij het nemen van de beslissingen. 
Transparante en betrouwbare informatie is essentieel bij het
ondersteunen van beslissingen. Of het nu om beslissingen gaat
‘buiten’ de organisatie (handel in aandelen) of ‘binnen’ de orga-
nisatie ((bij)sturen op basis van prestatie-indicatoren). Het is
echter niet eenvoudig consistente en betrouwbare informatie op
frequente basis te verkrijgen en te distribueren, zowel in- als
extern. Door gebruik te maken van de mogelijkheden die mana-

Tijdschrift Controlling en Van Dijk Consulting brengen sinds 1997
jaarlijks de markt van software voor managementinformatiesystemen
in kaart. De resultaten van deze enquête worden op pagina 60 tot en
met 75 gepresenteerd. Het overzicht helpt bij het opstellen van een
long-list voor een pakketselectie. In dit artikel staat het zogenoemde
management information control-model (MIC-model) centraal. 
Het doorlopen van dit vierfasen-model resulteert in een kwalitatief
hoogwaardige managementinformatievoorziening, die voldoet aan 
de toenemende behoefte aan transparante en betrouwbare
managementinformatie.

M A N A G E M E N T  C O N T R O L
Ing. S.M. Koene en drs. E. von Saher, 
consultants Van Dijk Consulting te Utrecht

Streven naar transparante en
betrouwbare informatie

De vier f asen van het MIC-model
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gementinformatiesystemen bieden, is men in staat om het
nemen van de juiste beslissingen optimaal te ondersteunen. 
Uitgangspunt bij het opzetten van de managementinformatie-
voorziening dienen de strategie en organisatiedoelstellingen te
zijn. Om transparantie van informatie binnen de organisatie te
bewerkstelligen, is het inzetten van informatietechnologie
natuurlijk een belangrijk aspect. Echter met het binnenhalen
van soft- en hardware alleen, wordt het doel natuurlijk snel
voorbij geschoten. Het kan zelfs een struikelblok worden wan-
neer de doelstellingen niet als uitgangspunt worden genomen bij
het opzetten van de managementinformatievoorziening. 

Het gevaar bestaat dat de focus teveel gericht wordt op de
implementatie van het managementinformatiesysteem (MIS) en
dat uit het oog verloren wordt dat dit slechts een hulpmiddel is
om de besluitvorming te ondersteunen en de doelstellingen te
realiseren. Daarom is het noodzakelijk een goede aanpak te kie-
zen waarmee een dergelijk traject tot een succes kan worden
gebracht.

MIC-model
Het management information control model (MIC-model) is
een model voor het opzetten van de managementinformatie-
voorziening dat zich in de praktijk meermalen bewezen heeft.
Het MIC-model bestaat uit vier fasen en resulteert in een kwali-
tatief hoogwaardige managementinformatievoorziening die in
lijn is met de strategie en de doelstellingen van de organisatie. 

Strategische oriëntatie
De eerste fase bestaat uit een strategische oriëntatie waarmee de
inhoudelijke basis wordt gelegd in lijn met de strategie. Naast een
plan van aanpak voor deze fase en een managementinformatiebe-
leidsplan (MIBP) wordt tevens een business case ontwikkeld. In
het plan van aanpak worden uitgangspunten, doelstellingen en de
te nemen stappen opgenomen. Het MIBP is een plan waarin in
globale lijnen en uitgangspunten de stappen voor de lange ter-
mijn worden beschreven. Het vormt de leidraad voor het stapsge-
wijs uitwerken van het managementinformatiesysteem. De eerste
stap is het uitwerken van de business case: een deelgebied binnen
de organisatie dat in detail wordt uitgewerkt. Dit vormt de basis
voor het ontwikkelen van het prototype.

Oplossingsrichting
In fase twee wordt de oplossingsrichting gekozen en getoetst.
Hierin wordt een prototype ontwikkeld, de softwarekeuze
gemaakt en het plan van aanpak voor de implementatie opge-
steld. Het prototype wordt ontwikkeld op basis van de business
case. Dit is een werkend managementinformatiesysteem voor

De functionaliteit 
van de softwarepakketten
varieert sterk

Een managementinformatiesysteem,
ontwikkeld in lijn met de strategie

van de organisatie, draagt bij aan het
verkrijgen van transparante en

betrouwbare informatie.
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een in de business case beschreven deelgebied. Hierbij worden
gegevens gebruikt uit de informatiesystemen die hiermee van
doen hebben, zodat een goed beeld wordt verkregen van de
mogelijkheden van het systeem. De evaluatie van het prototype
levert tevens nuttige informatie voor het opstellen van de selec-
tiecriteria voor de software. 
Omdat een groot aantal leveranciers oplossingen biedt voor de
ontwikkeling van een managementinformatiesysteem is het zin-
vol een goede lijst met wensen en eisen op te stellen. Dat er veel
diversiteit bestaat in de aangeboden functionaliteit van de soft-
warepakketten blijkt uit de jaarlijkse enquête die Tijdschrift
Controlling met Van Dijk Consulting onder softwareleveran-
ciers houdt. Het overzicht van de enquêteresultaten kan goed
helpen bij het opstellen van een long-list voor een pakketselec-
tie. Het is zaak de selectiecriteria helder te hebben op basis
waarvan de keus wordt gemaakt. 
Factoren die van invloed zijn op samenstelling en weging van de
selectiecriteria zijn de continuïteit (van de leverancier en het
pakket, ondersteuning en nieuwe ontwikkelingen), kosten (aan-
schaf, gebruik software en onderhoud van het MIS), inpasbaar-
heid in de huidige automatisering (aansluiting bij operationele
systemen) en functionaliteit (gebruiksvriendelijkheid, perfor-
mance, veiligheid en beheersbaarheid). Tenslotte wordt op basis
van de ervaringen van de betrokken projectleden uit deze fase,
het prototype en de pakketselectie een plan van aanpak voor de
implementatie opgesteld.

Implementatie
De implementatie heeft als doel één of meerdere applicaties te
ontwikkelen die de gewenst managementinformatie, zoals in de
strategische oriëntatie benoemd, beschikbaar stelt aan de
gebruikersgroep. Door een detailinventarisatie uit te voeren
krijgt men de informatiebehoefte van de gebruikers boven
water. Op basis hiervan wordt een systeembeschrijving opge-
steld waarin de applicatie, de gegevens en gegevensstructuren
worden beschreven. De applicatie(s) worden aan de hand van
deze systeembeschrijving ontwikkeld. 

Informa t iewaarde en
aggrega t ieniveau

Architectuur managementinformatiesysteem

Een compleet informatiesysteem bestaat uit een drietal

lagen, te weten: gegevensanalyse, integratie en opslag.

Dit is aan de hand van een piramide met een drietal lagen

voor te stellen. Hoe hoger in de piramide hoe groter de

informatiewaarde en het aggregatieniveau (zie figuur 2). 

Gegevensanalyse

In deze laag worden de gebruikers in staat gesteld mana-

gementinformatie te analyseren met het gebruik van

OLAP-tools. Standaard en ad hoc-rapporten kunnen

meestal middels webtechnologie vanaf verschillende

locaties worden benaderd. De gegevens zijn opgeslagen

in zogenaamde multidimensionele databases waardoor

deze vanuit verschillende (selecties op) invalshoeken

geanalyseerd kunnen worden. Deze laag herbergt gege-

vens op een hoog aggregatieniveau.

Gegevensintegratie

In een verzameldatabase (datawarehouse) zijn de gege-

vens opgeslagen die benodigd zijn om de multidimensio-

nale databases te vullen. Gegevens worden hierin gela-

den uit de verschillende operationele en externe

systemen. De gegevens worden tijdens het laden opge-

schoond en eenduidig gemaakt, zodat begrippen en ken-

merken te allen tijde eenzelfde inhoud en betekenis

behouden. Een datawarehouse (DWH) vormt zodoende

veelal de laag van gegevensintegratie. 

Gegevensopslag

De gegevensopslag gebeurt allereerst in de operationele

systemen binnen de organisatie. Hier worden operatione-

le gegevens vastgelegd op een laag aggregatieniveau, bij-

voorbeeld in transactieverwerkende systemen (ERP), per-

soneelsinformatiesystemen, financiële administratie-

systemen en externe systemen met bijvoorbeeld marktge-

gevens. Dit is tevens het laagste detailniveau.

figuur 2
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Als aandachtspunt bij de ontwikkeling is allereerst de vraag wie
er gaat ontwikkelen. Gaat de gebruikersorganisatie ontwikke-
len, de softwareleverancier of een gespecialiseerde adviesorgani-
satie? Daarnaast dient men genoeg tijd te nemen voor het
beschrijven van de interfaces tussen de bronsystemen (waarin de
gegevens oorspronkelijk geregistreerd worden) en het manage-
mentinformatiesysteem. 
Een ander aandachtspunt is het continue afstemmen met de
gebruikers. Het is zaak een balans te vinden tussen vasthouden
aan het oorspronkelijke systeemmodel en tegemoetkomen aan
de veranderende inzichten van de eindgebruikers. Het testen
gebeurt grotendeels ook door de eindgebruikers. Niet alleen het
voldoen aan de eerder opgestelde wensen en eisen, maar ook de
kwaliteit van de gegevens dient uitvoerig getest te worden. 
Tenslotte dient aandacht uit te gaan naar de acceptatie en het
gebruik van het systeem. Zaken als documentatie, training en
beheer dragen hieraan bij.

Optimalisatie
In- en externe ontwikkelingen zoals eerder beschreven, leiden tot
een continue veranderende managementinformatiebehoefte. Om
deze behoefte te volgen en de transparantie en betrouwbaarheid
van de informatie te behouden, is de managementinformatie-
voorziening doorlopend aan verandering onderhevig. In de opti-
malisatiefase wordt op regelmatige basis de informatiebehoefte
getoetst en de informatievoorziening afgestemd op de strategie
van de organisatie. Het MIBP vormt hierbij weer de leidraad.

Alarmbellen 
Niet alleen het gebruik van het managementinformatiesysteem
maar zeker ook het traject dat doorlopen wordt bij het opzetten
ervan, geeft de organisatie meer en beter inzicht in transparantie
en betrouwbaarheid van de managementinformatie. Doordat
men bij de inventarisatie van de informatiebehoefte en de bron-
gegevens tot een bepaald detailniveau de huidige management-
informatie inziet, wordt veelal duidelijk dat afspraken en werk-
wijzen binnen de organisatie uiteenlopen en slecht worden
nageleefd. Hiermee worden fouten en aannames in de hand
gewerkt, die hun neerslag hebben op de kwaliteit van de ver-
spreide informatie en de daarop gebaseerde besluitvorming. 
Een managementinformatiesysteem, ontwikkeld in lijn met de
strategie van de organisatie, draagt bij aan het verkrijgen van
transparante en betrouwbare informatie. Hoewel het schanda-
len niet altijd zal voorkomen, biedt het wel de mogelijkheid om
de alarmbellen in de organisatie eerder te laten rinkelen. Van
belang is dat de implementatie goed wordt uitgevoerd, waarbij
een juiste pakketkeuze kan helpen, maar zeker niet de enige suc-
cesfactor is. 
Voor wat dat betreft is de controller binnen de organisatie het
eerste aanspreekpunt, daar het uiteindelijk neerkomt op een
vertaling van ontwikkelingen in resultaten en informatie. Zowel
voor ondernemingen als non-profitorganisaties kan een mana-
gementinformatiesysteem het nemen van beslissingen goed
ondersteunen en voorkomen dat men in de toekomst tegen 
‘verrassingen’ aanloopt.

advertentie
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