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YOLANDA VAN KOPPEN EN MACS ROSIELLE

Het probleem waar de verschillende departementen tegenaan
lopen bij het begroten volgens de VBTB-methodiek (Van
Beleidsbegroting tot Beleidsverantwoording) is om de samen-
hang tussen doelstellingen aan te geven, de doelstellingen vast te
houden en de organisatie hierop te richten. Dit geldt zowel voor
de beleidsmatige doelstellingen, als voor doelstellingen ten aan-
zien van het verbeteren van de bedrijfsvoering. 
In februari 2002 verscheen in dit tijdschrift een artikel over het
INK-managementmodel als hulpmiddel om dit probleem van de
doelstellingen op te lossen. Hieronder zullen we dit model nader
concretiseren door in een stappenplan weer te geven welke tra-
ject het beste kan worden gevolgd. 
Bij iedere stap verduidelijken we de methodiek door deze toe te
passen op een onderdeel van de Rijksbegroting van het Ministerie
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. De gebruikte beleids-
doelstellingen komen uit de Rijksbegroting. De aangereikte

instrumenten, streefbeelden en prestatie-indicatoren zijn fictief.
Het plan bestaat uit tien stappen waarmee het mogelijk is de
organisatie te richten en doelstellingen vast te houden. Het stap-
penplan houdt rekening met de verschillende cycli binnen een
departement. De belangrijkste daarvan zijn de vierjarige cyclus,
waarvan het regeerakkoord het fundament is en de jaarlijks
terugkerende Rijksbegrotingscyclus. 

De vierjarige cyclus

Stap 1: Plannen
Na het vaststellen van het regeerakkoord gaat er voor de depar-
tementen weer een nieuwe vierjarige cyclus van start. Het strate-
gisch plan van een departement wordt gebaseerd op of bijge-
steld aan de hand van afspraken die in dit regeerakkoord zijn
vastgelegd, waardoor de strategie van het departement altijd
onder invloed staat van de politiek en de toekomst onzeker is.
Voor elke organisatie, profit of non-profit, is het echter van

Na het vaststellen van een nieuw regeerakkoord gaat er
voor de departementen weer een nieuwe vierjarige
cyclus van start. Het strategisch plan van een
departement wordt gebaseerd op de afspraken die in het
regeerakkoord zijn vastgelegd. Hierdoor staat de
strategie van het departement altijd onder invloed van
de politiek. Ondanks deze onzekerheid is het toch van
belang vast te houden aan de doelstellingen. Het INK-
managementmodel en een stappenplan helpen hierbij.

Doelstellingen vasthouden met behulp van het INK-managementmodel
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De rol van de
controller bij VBTB
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belang van te voren te kijken naar de dagelijkse gang van zaken,
maar ook vooral te kijken naar de toekomst. 
Het proces wordt uitgevoerd door het management, maar de
controller heeft hierbij een belangrijke ondersteunende rol. 

De controller beschikt namelijk over inzicht in de gehele organi-
satie en heeft het vermogen de gezamenlijk visie bij te sturen op
basis van financieel inzicht en geleerde lessen uit het verleden.
Als hulpmiddel in het bijsturen en als instrument om de diverse
directies en afdelingen op één lijn te krijgen, kan een toepassing
van het INK-managementmodel met name voor de control-
afdeling zijn nut bewijzen.

Stap 2: Vertalen in strategie en beleid
In de strategie wordt de gewenste wijze van handelen beschre-
ven die voortvloeit uit de missie en de visie. Vervolgens wordt
de koersbepaling van de organisatie verder uitgewerkt in het
beleid en doorvertaald naar doelen. Dit kunnen beleidsdoelen
zijn, maar ook doelen op het gebied van verbetering van de
bedrijfsvoering of bijvoorbeeld met betrekking tot klanttevre-
denheid. De doelen worden geformuleerd door de afzonderlijke
beleidsdirecties; de controller heeft in dit traject echter een rol in
het ‘op koers’ houden van de afdelingen en directies.

Kinderen een kwalitatief hoogwaardige opleiding geven.
Wie wil dat niet? Het is een van de beleidsdoelstellingen
zoals geformuleerd in de Rijksbegroting van het
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

Elke doelstelling moet voldoen
aan de  SMART-criteria
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Stap 3: Operationalisering.
De bovenstaande doelen worden nu verder geoperationaliseerd
naar doelstellingen die inpasbaar zijn in de vier resultaatgebie-
den van het INK-managementmodel. Per resultaatgebied wordt
minimaal één, maar liever meerdere te realiseren langetermijn-
doelstellingen geformuleerd. De controller heeft een rol in het
kwalitatief beoordelen van de door de afdelingen opgestelde
doelstellingen. Een doelstelling moet bijvoorbeeld voldoen aan
de zogenaamde SMART-criteria: Specifiek, Meetbaar,
Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden (zie tabel 1).

Stap 4: Instrumentalisatie
Bepaal voor de resultaatgebieden met welke instrumenten deze
langetermijndoelstellingen gerealiseerd kunnen worden.
Leidraad hierbij zijn de organisatiegebieden van het INK-mana-
gementmodel. Een handig hulpmiddel bij deze stap is het
Ishakawa-diagram (zie figuur 1). 
Aan het einde van de pijl wordt een beleidsdoelstelling
geplaatst. Vervolgens wordt geanalyseerd welke acties in de
organisatiegebieden ondernomen moeten worden om deze
beleidsdoelstelling te realiseren (zie tabel 2).

Stap 5: Streefbeeld
Vervolgens wordt per uitgewerkt organisatie-instrument het
streefbeeld vastgesteld. Dit wordt nog steeds door het gezamen-
lijke management vastgesteld. De controller heeft hierbij weer
een ondersteunende functie. Bijvoorbeeld door relevante mana-
gementinformatie te geven, het financieel doorrekenen en het
beoordelen van de haalbaarheid van uitgezette streefbeelden (zie
tabel 3).

De jaarlijkse cyclus

Stap 6: ‘Wie moet wat gaan doen?’
Belangrijk bij deze stap is dat er niet meer wordt gedacht in
afdelingen, maar in processen. Hierbij is de belangrijkste vraag
‘wat moet er binnen het proces worden veranderd, bijgesteld
of ontwikkeld om het van te voren vastgestelde resultaat te
realiseren?’ Per proces wordt beoordeeld en vastgesteld welke
specifieke acties moeten worden uitgevoerd ten aanzien van
ieder specifiek organisatiegebied. Door de unieke positie die

een controller inneemt binnen de organisatie - onafhankelijk
en veelal een ‘directe lijn’ naar de plaatsvervangend secretaris-
generaal - zal hij of zij een belangrijke rol spelen in het afbre-
ken van de muurtjes tussen de afdelingen en in het stimuleren
van het procesdenken.

Stap 7: Bepaling prestatie-indicatoren.
Het formuleren van prestatie-indicatoren is de volgende stap in
het proces. In de eerste plaats is het opstellen van deze indicato-
ren vooral een kwestie van gezond verstand gebruiken. 
Prestatie-indicatoren kwantificeren informatie over producten,
diensten, processen en voortbrengingsprocessen. Effectieve
prestatie-indicatoren geven informatie over:
• Hoe goed doen we het?
• Hoe ver zijn we verwijderd van ons doel?
• Hoe tevreden zijn onze klanten?
• Hoe (statistisch) gecontroleerd worden onze processen uitge-

voerd?
• Waar zijn verbeteringen nodig?

Deze indicatoren moeten echter niet opgesteld worden door een
stafafdeling, maar door de managers die verantwoordelijk zijn
voor het realiseren van de prestatie-indicator.
Per doelstelling dienen prestatie-indicatoren te worden geformu-
leerd. In het kader van de door VBTB gewenste typologie van
prestatie-indicatoren moeten de indicatoren een beeld geven van
de doeltreffendheid en doelmatigheid van het ingezette instru-
mentarium. We gaan weer uit van de beleidsdoelstelling
‘Kinderen een kwalitatief hoogwaardige opleiding geven’. De
doelmatigheid is te meten door meerjarig het aantal leerlingen
dat een hoogwaardige opleiding volgt te delen door het geïn-

tabel 1

Beleidsdoel en doelstellingen

Beleidsdoel

Kinderen een kwalitatief 

hoogwaardige opleiding geven

Doelstelling

Onderwijs op maat

Bestuurlijk functioneren

Regionale expertisecentra

Onderwijsaanbod aansluiten op behoeften leerling

Groepsverkleining

Formatieverruiming

Toezicht adequaat inrichten

Handelingsvrijheid scholen

Schoolprofielbudget

Clustering van bestaande schoolsoorten

Er moet niet meer worden
gedacht in afdelingen, maar
in processen
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vesteerde budget. Op basis van deze indicator blijkt dat er meer
geld per leerling wordt besteed, wat zou kunnen duiden op een
afname van de doelmatigheid (zie tabel 4)
De doeltreffendheid van de doelstelling wordt al een stuk inge-
wikkelder. Om te kunnen meten of kinderen een hoogwaardige
opleiding hebben, moet bekend zijn wat precies onder
‘hoogwaardige opleiding’ wordt verstaan. Uit de begroting
blijkt dat een hoogwaardige opleiding wordt geboden als de
vormgeving van het onderwijs wordt afgestemd op de behoeften
van de leerlingen. Een doeltreffendheidsindicator voor genoem-
de doelstelling kan dus bestaan uit de verhouding tussen het
aantal scholen dat onderwijs afstemt op de behoeften van leer-
lingen en het aantal scholen dat eenzelfde vorm van onderwijs
geeft (figuur 2).

Stap 8: Monitoring
Het gehele proces wordt continu gemonitord. De controller
heeft hierbij een belangrijke functie, want hij of zij is verant-
woordelijk voor het genereren van voldoende sturingsinforma-
tie om het management hiertoe de middelen te verschaffen.
Daarnaast heeft de controller, zoals eerder gememoreerd, als
enige een totaaloverzicht binnen de organisatie. 

figuur 1

Ishakawa-diagram 

Personeelsmanagement              Leiderschap

Resultaat

Procesmanagement            Beleid & strategie          Middelenmanagement

tabel 2

Acties per organisatiegebied

Doelstelling

Onderwijsaanbod

aansluiten op

behoeften leerling

Toezicht adequaat

inrichten

Leiderschap

Identificeren van

behoeften

Bovenschools

management

Strategie en

beleid

Vaststellen groeps-

grootte

Bkb-regeling uit-

voeren

Personeels-

management

Formatieruimte

- mobiliteit bevor-

deren

- professionalise-

ring bestuur

Middelen-

management

Vrije budgetten

Budget voor bkb-

regeling

Management van

processen

Beschrijven van

processen

Proceseigenaren

benoemen

figuur 2

Verruiming formatieomvang

Procesindicator

•Toename formatieomvang

•Formatieomvang nieuw 

versus formatieomvang oud

Effectindicator

•Gemiddeld aantal

leerlingen/leerkracht

•Aantal leerkrachten < 20 

leerlingen versus aantal 

leerlingen > 20 leerlingen

Verruimen 

van 

formatieomvang

20 leerlingen

per leerkracht



tabel 4

Doelmatigheidsindicatoren

Aantal leerlingen BO

Beschikbaar budget

Doelmatigheidsindicator

(*1.000)

2000

1.543.300

4.769.927.000

0,324

2001

1.546.900

5.217.199.000

0,297

2002

1.551.700

5.605.355.000

0,277

tabel 3

Streefbeelden

Organisatiegebied

Personeelsmanagement

Instrument

Formatieruimte

Mobiliteit bevorderen

Professionalisering bestuur

Streefbeeld

Minimaal 5 fte bovenformatief

Iedere leerkracht is op alle aangesloten

scholen inzetbaar

Bestuursleden zijn minimaal 1 dag per

week beschikbaar

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

50

n
r

 6
  

ju
n

i 
2

0
0

2

De controller kan hierdoor helpen in het maken van juiste afwe-
gingen ten aanzien van te realiseren doelstellingen en/of indica-
toren. Eén keer per kwartaal wordt alle informatie die verkre-
gen wordt vanuit de indicatoren verzameld en opgenomen in
een kwartaalrapportage. Deze activiteit is onderdeel van de
gewone plan- en controlcyclus. Het is daarbij raadzaam om de
plan- en controlcyclus te structureren volgens het INK-manage-
mentmodel. De organisatie en het management houdt hiermee
het overzicht en spreekt een gemeenschappelijke taal. 

Stap 9: Reviewproces 
Het reviewproces bestaat uit twee onderdelen. 
In de eerste plaats is dit de jaarlijkse evaluatie. In deze evaluatie
worden de resultaten die het afgelopen jaar bereikt zijn beoor-
deeld, vindt er een beoordeling plaats van de benaderingswijze
die is gekozen en wordt gekeken naar het draagvlak dat is
bereikt. 
In de tweede plaats moet er binnen het review-proces aandacht
worden geschonken aan benchmarking. Dit kan op twee manier
plaatsvinden, namelijk door de resultaten van de verschillende
organisatieonderdelen binnen het eigen departement met elkaar
te vergelijken, maar ook door de eigen departementale resulta-
ten te vergelijken met andere departementen of met de gemid-
delde score van alle departementen gezamenlijk, die met betrek-
king tot het resultaat van VBTB bij het Ministerie van Financiën
voorhanden is.

Stap 10: Verbeteracties.
De resultaten uit het review-proces worden gebruikt om verbe-
teracties door te voeren. Dit betekent dat stap 6 en 7 op nieuw
moet worden uitgevoerd, waarbij de uitgezette acties, maatsta-
ven en indicatoren worden aangepast om het vooraf vastgestel-
de resultaat te bereiken.

Conclusies
Het hierboven beschreven stappenplan biedt uw organisatie een
praktische handreiking om met gebruikmaking van het INK-
managementmodel de VBTB-methodiek uit te voeren. 
De controller zal bij de introductie van een instrument zoals het
INK-managementmodel een belangrijke rol vervullen, doordat
zijn afdeling als één van de weinige een totaaloverzicht heeft
over de geformuleerde doelstellingen en de bijbehorende acties.

Deze rol bestaat enerzijds uit het verschaffen van informatie
voor de directies en anderzijds uit het versterken van het proces-
denken in de organisaties en het doorbreken van de spreek-
woordelijke muurtjes tussen de afdelingen. 
In het begin kan het moeilijk zijn dit stappenplan op een juiste
wijze uit te voeren. Het probleem is vaak het vertalen van de
generalistische doelstellingen naar maatstaven en prestatie-indi-
catoren. Een extern expert kan dan uitkomst bieden als proces-
begeleider. Het voordeel van een externe deskundige is de ‘frisse
blik’ naar de organisatie en de reeds opgedane ervaring met ver-
gelijkbare trajecten. De organisatie moet echter altijd zélf de
indicatoren en maatstaven formuleren in verband met het beno-
digde draagvlak binnen de organisatie.

Controller heeft als enige
een totaaloverzicht binnen
de organisatie

–C


