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Systemen voor kostenmanagement zijn in het verleden
met name ontwikkeld en ingevoerd ten behoeve van
handels- en productiebedrijven, terwijl juist in andere
bedrijfstakken de roep om inzichtelijke kosteninformatie
steeds luider begon te klinken. Hoewel het aansluiten bij
de industriële best practices voor de hand ligt, kunnen
dergelijke cost management-systemen niet zomaar
klakkeloos worden overgenomen. Bedrijfstakken zullen
zelf de handen uit de mouwen moeten steken.

Indus t r ie en handel hebben voorsprong
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Het is bekend dat cost management geen exacte wetenschap is.
Toch stelt een concept als activity based costing organisaties in
staat kostprijzen te berekenen en tot kostenbeheersing te
komen. Het principe lijkt eenvoudig: welke kosten hebben een
directe relatie met een product, afdeling of klant? Reken vervol-
gens indirecte kosten, zoals bijvoorbeeld overhead, toe aan die
producten, afdelingen of klanten op basis van een heldere allo-
catiesleutel. 

In de praktijk blijken (middel)grote bedrijven echter grote moei-
te te hebben inzichtelijke kosteninformatie te genereren en heb-
ben ze geen of nauwelijks inzicht in de winstgevendheid van
producten, klanten en activiteiten. In tegenstelling tot wat men
zou verwachten, hebben financiële instellingen, waar geld zo’n
centrale rol speelt, bijvoorbeeld slechts een beperkt inzicht in de
kostprijs van hun verschillende diensten. 
Bedrijven, instellingen en bedrijfstakken verkeren naar analogie
van Cooper en Kaplan in verschillende groeistadia van cost
management (zie figuur 1).

De meeste bedrijven opereren in fase 2, hoewel ze zich de laatste
jaren steeds meer ontwikkelen in de richting van fase 3 en 4.
Factoren die hierbij een belangrijke rol spelen zijn onder andere
de ontwikkeling van geïntegreerde informatiesystemen, de
opkomst van internet en de betere opleiding van administra-
teurs en controllers.
Geïntegreerde en bedrijfsbrede informatiesystemen zoals SAP,
Oracle, JD Edwards en Peoplesoft bieden helaas geen stan-
daardoplossing voor cost management en prestatiemeting. Toch

denken bedrijven dat ze met het in huis halen van dergelijke IT-
systemen een cost management-systeem uit fase 4 bezitten. In
feite maken ze met een overgang van legacy-systemen en proces-
sen naar geïntegreerde informatiesystemen veelal slechts de stap
van fase 1 naar fase 2. 

Managementaandacht
De wijze waarop in een bedrijfstak wordt geconcurreerd,
bepaalt in grote mate de inrichting van de cost management-
systemen en de managementaandacht die uitgaat naar kosten-
management.
Zo hebben handels- en productiebedrijven hun cost accounting-
methoden en technieken in het algemeen het beste op orde,
omdat zij al sinds decennia in concurrentie zijn en op marge
sturen. De druk op verkoopprijzen leidt aldaar eenvoudig tot
een druk op kosten. Managers zijn van nature gefocust op het
verkrijgen van inzicht in winstgevendheid en kosten. Handels-
en productiebedrijven bevinden zich dan ook vaak in fase 2 of 3
en soms zelfs in fase 4 met hun cost management-systeem. Niet
voor niets zijn methoden om kosten toe te rekenen, zoals activi-
ty based costing, vrijwel allemaal ontwikkeld voor productiebe-
drijven. 
In de handel en industrie is bovendien sprake van relatief een-
voudig te definiëren (standaard)eindproducten en logistieke
ketens. Vergelijk de eindproducten en complexiteit van de
waardeketen van deze bedrijven maar eens met de ongrijpbare
diensten van banken, verzekeraars, overheden en telecommuni-
catiebedrijven. Dan wordt het u al snel duidelijk waarom
bedrijven die werkzaam zijn in de financiële sector, gezond-
heidszorg, energie en telecommunicatie vaak niet verder komen
dan fase 2. Veel van deze bedrijven opereerden lange tijd in een
gereguleerde markt, waardoor ze weinig behoefte hadden (en
soms nog hebben) aan kosteninformatie van producten, klanten
en processen. 
Bij banken en verzekeraars bestaan de kosten vooral uit arbeid
(eigen personeel en inhuur) en IT. Naast inzicht in kosten van
producten en klantgroepen is er tevens inzicht gewenst in de

figuur 1

Groeistadia

Fase 1

Inadequate kostenregistratie-

systemen.

Deze systemen zijn niet toerei-

kend voor externe verslagge-

ving, noch voor het berekenen

van kostprijzen of interne stu-

ring, doordat ze vanwege een

slecht ontwerp niet goed func-

tioneren.

Fase 2

Financial reporting-systemen.

Deze systemen zijn gericht op

de verantwoording die moet

worden afgelegd naar buiten-

staanders. Ze voldoen daarom

aan de eisen die buitenstaan-

ders (vermogensverschaffers,

overheid, beursinstanties en

dergelijke) stellen aan externe

verslaggeving. Veelal worden

deze systemen in de praktijk

tevens gebruikt voor het bere-

kenen van kosten, verbonden

aan bedrijfsprocessen en acti-

viteiten, alsmede voor interne

sturing. 

Fase 3

Stand-alone managementonder-

steunende systemen.

In dit stadium worden aan de

financial reporting-systemen

uit stap 2 andere, stand alone-

systemen toegevoegd, die zich

richten op strategisch cost

management (ABC-systemen)

en ondersteuning bij het opera-

tionele sturen van de bedrijfs-

processen.

Fase 4

Integrated cost management en

financial reporting-systemen.

In het laatste door Cooper en

Kaplan beschreven stadium

worden de systemen uit fase 3

geïntegreerd tot één systeem

(of een samenstel van syste-

men die data uitwisselen), dat

alle genoemde doelen dient.

Cost management is geen
exacte wetenschap
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kosten van transacties: hoeveel kost bijvoorbeeld het verwerken
van een hypotheekaanvraag?
Bij kabelaars en energiebedrijven staat de toerekening van kosten
van het distributienetwerk centraal, omdat het netwerk een aan-
zienlijk deel van de totale kosten vormt. De toerekening van over-
capaciteit van het netwerk aan diensten is hier uiterst complex. 
Op IT-afdelingen is het definiëren van IT-diensten en het finan-
cieel en technische asset management problematisch: het kan
hierbij gaan om duizenden tot honderdduizenden verschillende
IT-onderdelen. 
In zijn algemeenheid geldt voor bedrijven buiten de handel en
industrie dat managers en medewerkers moeite hebben met het
aangesproken worden op financieel cijfers. Dat is voor hen vaak
nieuw.

Winstgevendheid
Veel banken en verzekeraars zijn in de afgelopen decennia voor-
al geïnteresseerd geweest in de winstgevendheid en de kosten
van bedrijfsonderdelen of landenorganisaties. De kwartaal- of

halfjaarinformatie op basis van financial reporting werd tevens
gebruikt voor interne sturing door de hoofddirectie. Inzicht in
de totale kosten van producten, productlijnen of specifieke
klantgroepen kwam hiermee op een tweede plan. De huidige
economie zorgt ervoor dat financiële instellingen steeds meer
inzicht willen in product- en klantwinstgevendheid. Steeds meer
managers willen op meer frequente basis kosteninformatie ont-
vangen. Hiervoor moeten volledig nieuwe cost management-
systemen worden ontwikkeld.
Kabelbedrijven zagen enkele jaren geleden de kans schoon om
naast televisie ook andere diensten te verkopen, bijvoorbeeld
internet- en telefoniediensten. Waar in het verleden de kostprijs
van een kabelaansluiting berekend kon worden door de totale
kosten te delen door het aantal aansluitingen, moest de kost-
prijsmethode sterk worden aangepast. Het kabelnetwerk wordt
immers door zowel oude als nieuwe diensten gebruikt. Alle
Nederlandse kabelbedrijven startten daarom in de afgelopen
jaren projecten om kosten inzichtelijk te maken.
Energiebedrijven kunnen sinds kort concurreren op de zakelijke
markt. Tot voor kort bestond de beperkte kosteninformatie van
deze bedrijven uit één kubieke meterprijs voor gas of één kilo-
wattuurprijs voor elektriciteit. Energiebedrijven moeten nu met
concurrerende offertes kunnen komen en daarvoor is inzicht in
de kosten onontbeerlijk (zie figuur 2). 

Wat hierbij opvalt, is dat bedrijven buiten de handel en produc-
tie eigenlijk veel geschikter zijn voor cost management. Bijna
alle kosten zijn immers indirect en het lijken vaste kosten.
Productiebedrijven kunnen tenminste nog belangrijke kostenele-
menten (grondstof en arbeid) toerekenen aan afzonderlijke pro-
ducten (zie figuur 3).

Inzicht
Ook veel ondersteunende afdelingen binnen grotere bedrijven of
concerns verkeren in fase 1 of 2 van kostenmanagement. 
Door centralisatie of invoering van shared services centers
(denk aan afdelingen als IT, financiële administratie en human
resources) ontstaan grote afdelingen met een eigen behoefte aan
inzichtelijke kostenoverzichten. 
IT-afdelingen hebben in de afgelopen decennia bijvoorbeeld
weinig prioriteit gegeven aan kosten. Sinds het eind van de jaren
negentig kwamen interne klanten van de IT-afdelingen echter
tot de ontdekking dat IT-kosten een groot deel van de totale
kosten uitmaakten en zij ervoeren deze kosten als ‘niet te beïn-
vloeden’, ‘vaste kosten’. 
De meeste cost management-projecten voor IT-afdelingen zijn
gestart als gevolg van de druk die interne klanten uitoefenden
door een pleidooi te houden voor lagere IT-kosten. 
Naast inzicht in kosten speelt bij deze afdelingen juiste doorbe-

figuur 2

Stappenplan opzet ABC-E methode
De zogenoemde ABC-E-methode is specifiek voor energie-

distributiebedrijven ontwikkeld.

Stap 1: vaststellen kostendragers

Kostendragers kunnen klanten zijn die bij naam genoemd

kunnen worden, klantengroepen zoals ‘huishoudens

elektriciteit’ en ‘tuinders gas, warmte en water’, of

bedrijfsonderdelen zoals ‘kabel-tv’ en ‘openbare

verlichting’.

Stap 2: vaststellen van de kostensoorten

De bestaande financiële administratie dient als basis. 

Per kostensoort wordt vastgesteld via welke kosten-

toerekeningsmethode de kostensoorten aan de

bedrijfsactiviteiten kunnen worden toegerekend.

Stap 3: vaststellen van de activiteiten

Mogelijke bedrijfsactiviteiten voor de toerekening van de

kosten zijn inkoop, verkoop, meterbeweging, plannen en

ontwerp en aanleg. Binnen een bedrijfsactiviteit kunnen

subactiviteiten worden gedefinieerd, zoals bijvoorbeeld

‘inkoop gas’ of ‘aanleg lagedruknet gas’.

Stap 4: vaststellen van de verdeelsleutels

Een goede sleutel kent een causale relatie tussen

kostensoort en activiteit en tussen activiteit en

kostendrager. Voorbeelden van sleutels zijn het aantal

FTE’s, het aantal verstuurde facturen, verbruik van een

product, het aantal aansluitingen en aantal PC’s.

Stap 5: bouw van het model

Hiervoor zijn specifieke software-applicaties beschikbaar.

Stap 6: berekenen van de kostprijzen

Wanneer alle voorgaande stappen zijn uitgevoerd, kunnen

tot slot de kosten van de activiteiten, kostendragers en

kostprijzen per kostendrager worden berekend.

Managers en medewerkers
moeten wennen aan het
aangesproken worden op
financiële cijfers
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lasting van kosten aan interne klanten een belangrijke rol.
Kosteninformatie zoals opgenomen in service level agreements
(SLA’s) is belangrijk, maar is zelden van goede kwaliteit. Maar
ook voor interne sturing van de afdeling voldoet de kosteninfor-
matie niet.

Port folio-optimalisat ie
Het optimaliseren van de portfolio van producten, diensten,
markten, klanten en verkoopkanalen kan starten met het inzich-
telijk maken van hun bijdragen aan de totale winst en liefst de
totale economic profit (EP). EP houdt ook rekening met de
kosten verbonden aan het kapitaalbeslag door de vaste activa
en het werkkapitaal. Economic profit wordt conform de defini-
tie van Copeland, Koller, Murrin (2000) gedefinieerd als: Net
Operating Profit Less (for cash) Adjusted Taxes -/- Cost of
Capital (=WACC x Invested Capital).
Dit inzicht kan de controller krijgen door een overzicht te
maken waarin op de X-as de producten, diensten, markten,
klanten en/of verkoopkanalen zijn geplaatst in de volgorde van
de bijdrage aan de cumulatieve winst of economic profit en de
Y-as de cumulatieve winst of EP reflecteert. 
Een eenvoudig voorbeeld voor 22 producten (aangeduid met A
tot en met V) is opgenomen in figuur 4. De producten A tot en

met L dragen in positieve zin bij aan de EP; de producten vanaf
product M hebben een negatieve EP. Het opstellen van een der-
gelijk overzicht vereist een adequate toerekening van de operati-
onele kosten en de kapitaalskosten, cost management dus!

Best pract ice
Zeker voor de producten vanaf product M zou de manager of
controller moeten analyseren of hij met het versterken of afsto-
ten van deze producten een positief effect op de economische
waarde en de kortetermijnbeschikbaarheid van kasmiddelen
kan realiseren.
Idealiter wordt een dergelijke portfolio-analyse als regulier
onderdeel opgenomen in de planning- en rapportagecyclus. In
de praktijk kan een dergelijke analyse lang niet altijd worden
uitgevoerd. Zelfs de handels- en industriesectoren hebben
meestal al moeite dergelijke analyses goed uit te voeren. Voor
andere branches is het vaak geen haalbare kaart. 
De huidige economische toestand (bedrijven die kampen met
hoge vaste kosten worden logischerwijze het hardst getroffen)
leidt ertoe dat bedrijven inzicht in hun kosten willen hebben. In
tegenstelling tot bijvoorbeeld handelsbedrijven komen bedrijven
met een hoog aandeel vaste kosten minder gemakkelijk tot
kostenreducties. De methoden van cost management die worden
toegepast vanuit de industrie zijn dan ook nauwelijks bruikbaar
als best practice voor financiële instellingen, overheden en
dienstverleners. 
Handboeken over cost accounting zijn in het verleden vaak
geheel gewijd geweest aan de handels- en productiebedrijven.
Het traditionele terrein van cost management en - accounting
beslaat het toerekenen van fabrieks- en fabricagekosten aan
producten. Een beproefde methode om kosten toe te rekenen
aan balpennen of pakjes boter is echter onbruikbaar als hulp-
middel om de kosten van hypotheken of telefoonaansluitingen
te bepalen.
Nu is cost management geen op zichzelfstaande activiteit, maar
onderdeel van het gehele financiële besturingssysteem. Stand
alone cost management of ABC-trajecten stranden in de prak-
tijk regelmatig, omdat bijvoorbeeld de verantwoordelijkheids-

figuur 4 

Economic Profit

Producten gesorteerd naar hun bijdrage aan de 

cumulatieve Economic Profit
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Steeds meer managers
willen op meer frequente
basis kosteninformatie
ontvangen

figuur 3
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structuur niet goed is uitgewerkt, of omdat de planning & con-
trolcyclus toch al niet naar behoren functioneerde. Binnen dit
kader zijn er bepaalde aspecten binnen het financiële besturings-
systeem waar men nadrukkelijk wél kan leunen op industriële
werkwijzen. Vooral de internationaal opererende bedrijven in
de fast moving consumer goods, zoals Unilever, Quaker Oats,
Procter & Gamble hebben een financieel besturingsmodel waar
cost management een integraal onderdeel van uitmaakt. Hier
zouden financiële instellingen, overheden en dienstverleners nog
een puntje aan kunnen zuigen. Met name op het gebied van de

planning & control-cyclus,
rapportage-instrumenten en
de organisatie van de control-
lersfunctie, kan men veel leren
en overnemen van de best in
class. Voor cost management-
methoden en technieken geldt
dit in mindere mate (zie figuur
5) en zal men zélf aan de slag
moeten... 

Conclusies
Industriële ondernemingen
hebben op het gebied van cost
management een voorsprong,
omdat deze bedrijven zich al
decennia staande moeten hou-
den op concurrerende mark-
ten. Hoewel financiële instel-

lingen, ziekenhuizen en overheden vanwege hun kosten-
structuur met veel vaste, indirecte kosten geschikter zijn voor
het toepassen van kostenmanagement, lopen deze organisaties
duidelijk achter op handels- en productiebedrijven.Toch kunnen
de cost management-systemen uit de industrie, met uitzondering
van algemeen toepasbare zaken, niet zonder meer als best prac-
tice in andere branches worden toegepast. Cost management is
een belangrijk element van het financiële besturingssysteem, dat
specifiek voor een bepaalde bedrijfstak of ondersteunende afde-
ling verder ontwikkeld zal moeten worden. –C

Voorkeur hergebruiken

werkmethoden handel 

en industrie

Voorkeur ontwikkelen

werkmethoden binnen 

eigen bedrijfstak
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figuur 5

Bruikbaarheid industriële werkwijzen

planning- & controlcyclus

planning & rapportage instrumentarium

cost management methoden en technieken

organisatie van de controllersfunctie

advertentie


