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Value based management (VBM) wordt vaak geassocieerd
met grote beursgenoteerde ondernemingen. Toch kan het
invoeren van waardedenken bij overheidsorganisaties
helpen bij het verkrijgen van focus op de écht belangrijke
taken. VBM fungeert dan als middel voor prestatie-
verbeteringen binnen de overheidssector.
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Value based governance
voor overheidsorganisaties
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Overheidsorganisaties besteden steeds meer aandacht aan
prestatiegericht managen. 
In dit artikel wordt de toepasbaarheid van inzichten op het ter-
rein van value based management op overheidsorganisaties
nader verkend en worden naast een denkkader aanbevelingen
gepresenteerd. Bovendien worden parallellen getrokken met
ervaringen en inzichten uit het bedrijfsleven. VBM fungeert
hierbij niet als doel, maar als middel voor prestatieverbeterin-
gen binnen overheidsorganisaties.
De aandacht voor prestaties van publieke organisaties en de
toenemende prestatiegerichtheid van de centrale overheid zetten
het thema prestatiemeting hoog op de agenda. Een recent voor-
beeld is het NS-debacle, waarbij de overheid zelfs de zittende
directie op basis van tekortschietende prestaties uiteindelijk

naar huis heeft gestuurd. In de situatie waarin de minister uit-
eindelijk verantwoordelijk is voor de uitvoering, is deze ook
verantwoordelijk voor het toezicht. Bestuurlijke risico’s ont-
staan wanneer onduidelijk is wie de baas is. Bijvoorbeeld bij een
zelfstandig bestuursorgaan (ZBO), waar de minister beperkt
verantwoordelijk is voor de uitvoering en geheel of gedeeltelijk
voor het toezicht.

Bestuurlijke risico’s
ontstaan wanneer
onduidelijk is wie de baas is

Het vergroten van prestatiegerichtheid vraagt om het beter stu-
ren van die prestaties. Het beter kunnen sturen vereist heldere
doelstellingen en relevante sturingsinformatie. Dit geldt niet
alleen voor de op de markt gerichte overheidsorganisaties zelf,
maar ook voor de overheid in haar rol als toezichthouder van
publieke organisaties. De kernwoorden in dit verband zijn
transparantie, prestatiemeting en verantwoordelijkheid.

Privatisering
VBM wordt vaak in verband gebracht met grote beursgenoteer-
de ondernemingen. Immers, het creëren van aandeelhouders-
waarde als hoogste doel van de onderneming is het best meet-
baar via de beurskoers. VBM is het overkoepelende proces
waarin de aandeelhouder centraal staat en dat als instrument

Wa t is va lue based management?

Value based management betekent de organisatie zoda-

nig managen dat er waarde wordt gecreëerd. In het puur

Angelsaksische model impliceert dit het nemen van spe-

cifieke acties door de gehele organisatie heen gericht op

waardecreatie voor de aandeelhouders. Een dergelijke

aanpak is gericht op het vergroten van de toekomstige

kasstromen. Het Rijnlandse model richt zich daarentegen

niet eenzijdig op de aandeelhouders maar betrekt ook de

overige stakeholders.
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kan worden gebruikt om strategie te ontwikkelen, investerings-
beslissingen te nemen, projecties en budgetten te maken en mis-
schien wel het belangrijkste: management te belonen. 
De huidige VBM-adviespraktijken richten zich veelal op grote
ondernemingen en soms, zij het met enig voorbehoud, op niet-
beursgenoteerde ondernemingen (familiebedrijven).
Overheidsbedrijven werden tot op heden genegeerd als het om
VBM ging. Vaak wordt de Staat gezien als een logge aandeel-
houder die niet zozeer geïnteresseerd is in het financiële rende-
ment van haar activiteiten, maar veel meer het algemene belang
van de burger voor ogen heeft. Toch is dit beeld niet altijd rea-
listisch. 

Bij het huidige privatiseringsbeleid van de overheid heeft de
Staat baat bij een zo hoog mogelijk rendement van een beurs-
gang en de potentiële kopers bij een zo hoog mogelijk toekom-
stig rendement op hun investering. In dit kader is het voor de
overheid des te belangrijker activiteiten die op het ‘privatise-
ringslijstje’ voorkomen eens goed tegen het ‘aandeelhouders-
licht’ te houden (zie figuur 1).

Bovendien is uit onderzoek van McKinsey en Copeland geble-
ken dat het optimaliseren van het rendement voor aandeelhou-
ders tevens leidt tot maximaal tevreden overige belanghebben-
den. Immers: een hoge koers kan alleen gerealiseerd worden met
hoge winst(verwachtingen). Dit laatste is weer mogelijk als de
klanten een premie willen betalen voor een hoogwaardig kwali-
teitsproduct of service en de beste werknemers geselecteerd kun-
nen worden en ze te behouden met een goed en coherent belo-
ningssysteem. 

Vaak wordt de Staat gezien als een logge aandeelhouder die
niet zozeer geïnteresseerd is in het financiële rendement van
haar activiteiten, zoals bijvoorbeeld bij haar belangen in
luchthavens, maar die veel meer het algemene belang van de
burger voor ogen heeft.

Staat is vaak niet gericht op
het financiële rendement van
haar activiteiten

Taxpayer value

Shareholder value

Social   value

Customer value                                               Employee Value

figuur 1

Waardecreatie bij overheidsorganisaties
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Betere beslissingen
VBM kan worden gezien als een gereedschapskist ter ondersteu-
ning van:
• analyse (identificeren van waardepotentieel en belangrijkste

waardedragers);
• actie (operationaliseren en materialiseren van waarde);
• communiceren (realiseren van waarde).
Bij het succesvol introduceren van VBM binnen een organisatie
hebben investeringsbeslissingen als doel een zo hoog mogelijk
economische waarde te realiseren (zie figuur 2).

figuur 2

Waarde-informatie maakt betere beslissingen mogelijk

Plaatst kosten-/winstdata in perspectief

door ook gebruik te maken van niet-

financiële prestatiemaatstaven zoals

klantentevredenheid

Tilt activiteiten over afdelingen heen

door processen in kaart te brengen, om

zodoende overbodige en dubbele acti-

viteiten te kunnen identificeren en brengt

daarmee verbeteropties in beeld.

Gebruikt verzamelde kosten-, omzet- en

activa-gegevens om de organisatie te

richten op waardecreatie. Een belangrij-

ke stap voor het in lijn brengen van stra-

tegische en operationele doelstellingen.

Belangrijk voor toekomstbestendige waardecreatie is het in lijn
brengen van waardeperceptie van de belanghebbende van de
organisatie met de fundamentele prestatie van de organisatie.
Dit impliceert zowel het managen van total shareholder return
(TSR) als ook het actief managen van de verwachtingsbonus of
-malus. Verwachtingsbonus (premie) of malus (korting) =
marktwaarde van de organisatie plus schulden minus funda-
mentele waarde

Synchroniseren van waarde-aspiraties van de organisatie en
marktprestaties is een van de kerntaken van het management.
Dit impliceert dat een state-of-the-art-prestatiemetingsysteem,
een procesbenadering en VBM een belangrijke rol spelen bij het
realiseren van toekomstbestendige waardecreatie.

Prestatiemeting 
Het meten van de financiële prestatie van activiteiten en proces-
sen betekent dat sturingsinformatie gericht moet zijn op het creë-
ren van waarde. Hier ligt een belangrijke taak voor de controller. 
Het meten van prestaties en prestatiebeloning moet systematisch
worden afgestemd op het creëren van waarde. Managers moe-

Alles draait om het 
blootleggen van de
waardestuwers in de
organisatie

Prestatiemeting

Activiteit &

Procesmapping

Value based 

management

Adopteren van
waardedenken

Identificeren 
kern 
waardedragers

Ontwikkelen 
verbeterings-
strategieën

Definiëren 
relevante prestatie-
maatstaven

In lijn brengen 
van belonings-
systemen

Op waarde-
gestuurde 
organisatie

Communicatie-
aspecten

Bouwen van een op waardecreatie gerichte infrastructuur

Ontwikkelen op waardecreatie gerichte cultuur en compensatie

figuur 3

Het bouwen van een waardegestuurde organisatie

Het succesvol bouwen van een waardegestuurde organisatie start met de implementatie van een systematisch programma met 

waardecreatie als leidraad



ten inzicht hebben in hoe ze hun gedrag kunnen afstemmen op
het creëren van waarde, het gaat hier om het blootleggen van de
zogenaamde waardestuwers in de organisatie.
Overheidsorganisaties moeten gericht zijn op het transparant
maken van hun beleid en strategie en de daaruit afgeleide doel-
stellingen. Daarnaast is de centrale overheid richting de
belastingbetaler ook gehouden haar eigen activiteiten op een
adequate en doelmatige wijze te organiseren. Dit zou tevens een
expliciete doelstelling van overheidsbeleid moeten zijn. 

Value based governance
Toezicht door een overheidsorgaan moet op een systematische
(niet willekeurige) manier resulteren in een oordeel op grond
waarvan een beslissing kan worden genomen. De wijze van toe-
zicht dient zij ook vooraf helder te maken. Toezicht verschuift
daarmee van passief naar pro-actief. Dit staat echter haaks op
de huidige praktijk, waarbij overheidstoezicht een sterk contro-
lerend karakter heeft en in veel mindere mate een signalerende
of sturende functie. Door het introduceren van VBM-inzichten
bij het inrichten en organiseren van toezicht kan men spreken
van value based governance (VBG). 
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VBG voor overheidsorganisaties biedt een raamwerk voor ver-
betering van focus en alertheid als voorbereiding op marktge-
richt opereren. Het invoeren van waardedenken als gedachte-
goed bij overheidsorganisaties, helpt bij het verkrijgen van focus
op de écht belangrijke taken en levert een uniform en transpa-
rant kader voor sturing van de organisatie. De kans op een suc-
cesvolle gehele of gedeeltelijke verzelfstandiging in de toekomst
zal middels een dergelijke voorbereiding positief worden beïn-
vloed. Het bouwen van een waardegestuurde organisatie vraagt
om een gestructureerde aanpak.
Gebrek aan focus ontstaat doordat men meerdere doelstellingen
nastreeft. Het is een belangrijke faalfactor bij het implementeren
van een VBM-programma, waardoor men niet in staat is com-
pensatie en bonussen aan waardecreatie te koppelen.
VBM brengt strategie en beleid, prestatiemaatstaven, beloning,
organisatie, processen, mensen en systemen in lijn met als doel
waardecreatie. De relatie tussen de fundamentele prestatie (de
realiteit van vandaag) en de verwachtingsbonus of -malus (hoe
investeerders denken dat de organisatie in de toekomst zal
presteren), in relatie tot het gemiddelde van de relevante peer-
group, bepaalt de beschikbare strategische opties.

Nieuwe k i jk  op control ler

Voor overheidsorganisaties tekent zich een aanscherping van

de huidige planning- en controlcyclus af en ontstaat een ver-

nieuwde kijk op de rol en verantwoordelijkheden van de con-

troller. De kerntaken hierbij zijn:

• Verzamelen en verstrekken van op waardedenken geba-

seerde (management)informatie, bedoeld om zijn eigen

taak te vervullen en gericht op ondersteuning van de direc-

tie en het management (opzetten MIS);

• Value based governance ‘inbakken’ in bestaande planning-

en controlcycli of in budgetrondes en het opstellen en

bewaken van plannen en budgetten. Essentieel is dat de

controller het planningssysteem aanreikt (opzetten van een

goed geoliede planning- en controlcyclus), maar geen ver-

antwoordelijkheid heeft voor de inhoud van de planning.

Deze ligt bij het lijnmanagement.

• Analyseren en interpreteren van afwijkingen tussen plan-

ning/budget en realisatie ter voorbereiding van beleidsbe-

slissingen door het verantwoordelijke management (ont-

wikkelen van stuurvariabelen en implementeren van een op

de organisatiedoelen afgestemde value scorecard).

• Voorstellen doen en eenduidig vastleggen van de regeling

en vormgeving van de autonomie (het organiseren van

autonomie). Hierbij gelden twee invalshoeken: de autono-

mie van de organisatie zelf ten opzichte van de grootaan-

deelhouder (rijksoverheid) en de autonomie binnen de

organisatie.

• Optreden als sparringpartner voor het management (onder

andere aanzet geven tot en stimuleren van waardedenken

in de organisatie, processen in lijn brengen met waardema-

nagement, implementeren en verder optimaliseren van een

op waardecreatie gebaseerde prestatiebeloningsystema-

tiek door de value scorecard te koppelen aan een goed uit-

gebalanceerd incentive- en beloningsprogramma en beoor-

delen van voorgenomen investeringen). 

• De organisatie en haar belanghebbende laten zien dat

value based governance geen control-, maar een communi-

catie-instrument is waarmee men enthousiast en doelge-

richt op strategic journey gaat.

Goal

Value creation

Strategy

Achieving the goal
Tactics

Executing the strategy
Leads to Leads to

figuur 4

Strategie
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Communicatie
Het communiceren met de huidige en toekomstige aandeelhou-
ders is een terrein waar zelfs menig beursgenoteerde onderne-
ming nog de mist in gaat. De markt waardeert een consequen-
te strategie die helder wordt gecommuniceerd. Bij privatisering
kan dat dan ook een premie in de uitgiftekoers opleveren. Met
VBM wordt (een succesvolle implementatie van een) strategie
meetbaar en dus ook beter communiceerbaar naar aandeel-
houders. 
De strategie moet onderbouwd zijn. Uiteraard is het moeilijk de
toekomst te vangen in feiten. Er zijn echter in elke tak van sport
zogenaamde bedrijfstakexperts die een visie hebben, rapporten
produceren, et cetera. Al deze bronnen van informatie kunnen
gebruikt worden door het management van de organisatie om
strategie en beleid te bepalen. 
Het gaat bij het bepalen van strategie en beleid om een duidelijk
beeld te krijgen van de markt waarin een organisatie opereert
(en met name de financiële aantrekkelijkheid van die markt, nu
en in de toekomst) en de relatieve concurrentiepositie van de
organisatie in die markt.
Het doen van voorspellingen over de financiële aantrekkelijk-
heid van de markt is uiteraard cruciaal. Investeerders zullen zich
de vraag stellen of de organisatie in een aantrekkelijke markt
opereert en wat de positie van de organisatie in die markt is.
Met andere woorden: hoe groot is de kans dat de betreffende
organisatie waarde weet te creëren?

Een voorbeeld van een strategische positie van een
organisatie(onderdeel) is te zien in figuur 5. 

Prestatiecontracten
Een volgende stap is het vertalen van de strategie in een financi-
eel meerjarenplan.
Een gebruikelijke horizon voor deze vooruitblik is vier jaar. Een
langere periode betekent teveel ‘giswerk’, terwijl een kortere
periode afbreuk zou doen aan het langetermijnperspectief van
de organisatie. Voor overheidsorganisaties die aan een verzelf-
standiging of beursgang denken, is het vaststellen van de plan-
periode en de communicatie hiervan naar de toekomstige
investeerders van groot belang. Immers, de toekomstige
investeerders zullen geïnteresseerd zijn in het rendement op hun
belegging gedurende de planperiode. 
Organisaties die VBM succesvol willen implementeren, vragen
het commitment van hun managers en maken gebruik van
zogenaamde prestatiecontracten. In deze contracten committe-
ren BU-managers zich tot het behalen van VBM-doelstellingen,
het te investeren kapitaal benodigd om de waardecreatie doel-
stellingen te realiseren, et cetera. Tevens moet er duidelijk wor-
den gesteld wat de strategie is om deze doelstellingen te verwe-
zenlijken. 
Misschien wel het moeilijkste onderdeel voor het topmanage-
ment bij het opstellen van prestatiecontracten is de doelstellin-
gen (waardecreatie) hoog genoeg te stellen, teneinde de BU’s

Attractive

High growth industry

Limited competition

Low growth industry

Highly competitive

Unattractive

Disadvantaged

Commodity products

No advantages

Advantaged

Differentiated products

Unique advantages

figuur 5

Strategische positie

Today

Future

Value 
creation 
may be 
possible

Value 
destruction

Value 
creation

Value creation 
may be possible
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constant ‘hun uiterste best te laten doen’ waarde te creëren.
Tegelijkertijd moeten de doelstellingen realistisch genoeg blijven
om als ‘haalbaar’ over te komen en naar de investeerders toe
een realistisch beeld te kunnen communiceren. 

KPI’s
Als dit allemaal gebeurd is en de financiële beloften staan gede-
tailleerd op papier, kan men gaan denken aan de manier van
meten van deze beloften. Het meten van de uitvoering van de
strategie en het bereiken van de doelstellingen gebeurt via zoge-
naamde key performance indicators (KPI’s). Deze zijn te verde-
len in strategische KPI’s en financiële KPI’s. 
De financiële KPI’s meten de behaalde resultaten, terwijl de stra-
tegische KPI’s een meer voorspellende waarde hebben.
Voorbeelden van financiële KPI’s zijn het behaalde EP-rende-
ment over het geïnvesteerde vermogen, kosten versus baten. Een
strategische KPI kan bijvoorbeeld ‘het verloop van veelbeloven-
de managers in een bepaalde periode’ zijn, iets wat in een
adviesorganisatie kan leiden tot een serieus kennis- en perso-
neelsprobleem. 
Markten kunnen slechts efficiënt zijn als er informatie beschik-
baar is. Investeerders profiteren pas als de markt begrijpt wat de
waarde is die een organisatie heeft gecreëerd en wat de strategie
is om deze waarde uit te bouwen en te beschermen.
Organisaties die geloofwaardige en relevante informatie tijdig
naar de markt brengen en een reputatie hebben voor het effec-
tief managen van (waarde)verwachtingen, zijn beter in staat een
marktwaarde neer te zetten die een afspiegeling is van de werke-
lijke waarde van de organisatie dan organisaties zonder een
goed functionerend investor relations-beleid. 
Bij verzelfstandiging van overheidsorganisaties spreken we ove-
rigens niet over investor relations officers, maar over verzelf-
standigingsmanagers waar het gaat om communicatie met de
(toekomstige) aandeelhouders. 

Creëren van economische waarde verdient een meer algemene
toepassing als nieuwe maatstaf voor prestaties van de over-
heidsorganisatie. Dit laat zich vertalen in de volgende doelstel-
ling: het beschikbare vermogen zodanig aanwenden dat in de
toekomst een zo groot mogelijke waarde wordt gecreëerd. Deze
maximale waarde ontstaat evenwel niet, indien de beslissingen
van de organisatie worden gestuurd door de traditioneel bere-
kende jaarwinst, de winstgroei per aandeel of de rentabiliteit.
Het communicatieproces naar de toekomstige investeerders
begint intern. Het interne sturingsinstrumentarium moet duide-
lijk weergeven wat er met het door de aandeelhouder(s)
beschikbaar gestelde kapitaal binnen de organisatie gebeurt.

Om het rendement op het ingelegde kapitaal te verhogen, moet
de behoeften van de overige belanghebbenden (werknemers,
leveranciers, afnemers en vermogensverschaffers en belastingbe-
talers) in lijn worden gebracht met deze rendementseis. Het
management beoordelen en belonen op basis van economische
waardecreatie is een tweede cruciale factor. De KPI’s zijn hier-
voor een prima middel. Het inrichten van de informatiesyste-
men om dit alles te meten en uiteindelijk naast de normale jaar-
verslaggeving te communiceren aan de buitenwereld, zijn de
nieuwe taken van de controller in de overheidsorganisatie. 

Prestatiebeloning
Onderken dat het bij VBG steeds om de drie kernbegrippen
gaat: waardecreatie, transparantie en verantwoording. Voor een
consistente beeldvorming is goed op elkaar afgestemde in- en
externe communicatie van essentieel belang.
Voer een systeem in voor prestatiebeoordeling en -beloning op
basis van waardeschepping. Veel beloningsregelingen gaan
namelijk uit van de traditionele maatstaven als rentabiliteit of
winst per aandeel volgens de jaarrekeningmethode. Deze aan-
pak is echter vaak strijdig met de kerntaak, het creëren van eco-
nomische waarde.
Hierbij speelt met name het budgetteringsproces een sleutelrol.
Budgettering is het opstellen van taakstellende plannen ten
behoeve van de bedrijfsbeheersing en het delegatieproces. Door
de toenemende decentralisatie van (winst)verantwoordelijkheid
en het duidelijk willen afbakenen van verantwoordelijkheidsge-
bieden krijgt de budgettering meer betekenis als managementin-
strument voor het sturen van prestaties en medewerkers.

Samenva t t ing

Gezien de huidige ontwikkelingen bij de NS en het

recente verleden bij KPN is het steeds duidelijker

dat de overheid zich daar waar privatiseringen

spelen, moet laten leiden door value based gover-

nance (VBG) in plaats van het algemeen belang

van de burger als leidraad te nemen. VBG heeft dit

laatste doel impliciet overigens als een van de ver-

eisten. 

Uiteindelijk is het doel van de overheid dergelijke

overheidsdeelnemingen te verkopen aan de parti-

culiere markt. De potentiële koper verwacht een

doorzichtig plaatje van wat hij koopt. Dit plaatje

moet duidelijk maken wat het product van de orga-

nisatie is, wat de waardestuwers zijn en wat het

toekomstig rendement van de investering is. In

welke strategische markt blijft of gaat men opere-

ren en in hoeverre is die markt ook financieel aan-

trekkelijk?

VBG lijkt een prima instrument om de organisatie

te dwingen deze keuzes expliciet te maken, zowel

extern (middels heldere en consistente communi-

catie/investor relations) als intern (operationalise-

ring en effectuering van het voorgenomen beleid). 

Value based governance is
geen control-, maar een
communicatie-instrument

–C


