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EXCUUS 1
‘We ga an f useren, reorganiseren, s t a an in
de et alage en worden binnenkor t
overgenomen.’ 

Met stip op nummer 1 binnengekomen. ‘We waren al een tijdje

bezig met nadenken over managementinformatie, maar ja, nu

worden we overgenomen, dus hebben we het project maar

even geparkeerd. Als controller moet ik nu snel een dataroom

gaan opzetten, want over een paar weken komen de overname-

adviseurs over de vloer. Als ik dan niets kan overleggen, dan

zijn de rapen gaar.’

In het interview op pagina 12 heeft u kunnen lezen dat con-

cerncontroller Job Telling van energiebedrijf REMU voor dit

dilemma stond. Voor hem was het geen excuus, maar juist

een extra stimulans om de managementinformatievoorzie-

ning voortvarend op te pakken.

Ter ondersteuning van dit reorganisatie- en/of overname-

excuus wordt vaak aangedragen dat nu bijvoorbeeld ondui-

delijk is op welk IT-platform gewerkt zal gaan worden, of

welk managementinformatiegereedschap over een jaar zal

gaan worden gebruikt. 

Verreweg het grootste deel van het werk voor een manage-

mentinformatiesysteem zit echter in het bepalen van de

informatiebehoeften inclusief bijbehorende definities en het

herleiden van deze behoeften tot de onderliggende bronsy-

stemen. Dit werk hoeft bij een fusie niet opnieuw gedaan te

worden en ook als onderliggende bronsystemen onverhoopt

worden vervangen, zal de al in kaart gebrachte en vastgestel-

de managementinformatiebehoefte van groot nut zijn bij een

migratie. In de nieuwe situatie kan de bronregistratie immers

direct optimaal worden ingericht (zie ook Excuus 8).

Managementinformatiesystemen moeten en kunnen flexi-

bel worden ingericht. Realiseer dat tegenwoordig elke orga-

nisatie of instelling continu aan veranderingen onderhevig

is. Het creëren van transparantie en duidelijkheid is juist in

dit soort fases belangrijk. Het inrichten van een dataroom,

waar hierboven aan wordt gerefereerd, is op dezelfde prin-

In de praktijk wordt vaak een heel scala aan excuses opgevoerd
om maar niet te hoeven te beginnen met het verbeteren van de
managementinformatievoorziening binnen organisaties en
instellingen. De auteurs hebben een Top 10 opgesteld van de
meest gehoorde excuses en smoezen om het opzetten van een
managementinformatiesysteem (MIS), inclusief business
intelligence (BI), uit te stellen. Vaak zijn deze excuses een
reden om juist wél te beginnen met het verbeteren van de
managementinformatievoorziening. Eigenlijk is geen enkel
excuus geldig: de controller moet gewoon ergens beginnen.
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cipes gebaseerd als het opzetten van een gewenst mana-

gementinformatiesysteem, alleen wordt er een andere

naam aan gegeven. 

EXCUUS 2
’We hebben een s t agiair,  die ga at het
project doen!’

Een goede tweede. ‘Al die excuses en telkens dat uitsteldrag,

daar trappen wij niet meer in! In onze organisatie weten we

precies hoe we de prioriteiten moeten stellen. Zo ook met

managementinformatie en het strak sturen op onze strategi-

sche doelstellingen. Die doelstellingen zijn nog niet helemaal

duidelijk, maar om dat op te lossen en de bijbehorende infor-

matiebehoefte te bepalen, hebben we een stagiair aangeno-

men. U ziet dat wij niet over één nacht ijs gaan. Deze stagiair

had bovendien voldoendes voor de vakken boekhouden I en

IIA, externe verslaglegging en strategisch management. Wat

wil je nog meer?’

Voor deze gemakzuchtige oplossing wordt nog frequent

gekozen, zelfs bij beursgenoteerde ondernemingen. Een sta-

giair kan inhoudelijk mogelijk best wel wat waarde toevoe-

gen. Een stagiair komt echter heel veel te kort als het gaat

om het creëren van draagvlak, het begeleiden van verande-

ringsprocessen, het inschatten van organisatorische conse-

quenties en allerlei andere zaken die cruciaal zijn voor het

slagen van een traject van het opzetten van een manage-

mentinformatiesysteem. Dat laatste is toch echt een taak

voor de controller, bijgestaan door een sponsor uit het hoog-

ste managementechelon. 

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

17

n
r

 5
  m

e
i 2

0
0

3

Een stagiaire kan inhoudelijk mogelijk best wel wat waarde
toevoegen bij het opzetten van een managementinformatie-
systeem, maar ze komt echter heel veel te kort als het gaat
om het creëren van draagvlak, het begeleiden van
veranderingsprocessen en het inschatten van organisatori-
sche consequenties.
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EXCUUS 3
‘We krijgen hier nooit dra agvlak voor.’

Deze smoes is ook nog goed voor het ‘erepodium’. ‘We heb-

ben in onze organisatie alle veranderings- en verbeteringspro-

jecten al eens geprobeerd. Daar hebben we meerdere jaren

over gedaan en hieraan hebben we heel veel geld besteed. Het

heeft echter helaas allemaal niets opgeleverd, met uitzonde-

ring dan van die leuke relatiegeschenken en aangeboden eten-

tjes van externe adviseurs en softwareleveranciers. Nu hebben

we de juiste kennis in huis en willen we het serieus aan gaan

pakken. Niemand heeft er echter meer zin in. Men wil zich ner-

gens meer aan branden, bang om als loser bekend te staan.

Niemand wil de volgende miskleun in deze lange reeks van

gefaalde projecten op zijn geweten hebben.’

Het gebrek aan draagvlak kan worden veroorzaakt door pro-

blemen uit het verleden, of omdat bijna niemand er zin meer

in heeft. Problemen uit het verleden zijn ontstaan omdat er

geen toegevoegde waarde is aangetoond. In een manage-

mentinformatietraject is het essentieel dat er op relatief

korte termijn tegen relatief geringe inspanning daadwerke-

lijk toegevoegde waarde wordt geleverd. Je moet ergens

beginnen en snel scoren. Als dat niet gebeurt, word je tij-

dens het traject en na de mislukking van het project in het

volgende traject continu om de oren geslagen met een slecht

track record. Snel scoren kunt u overigens doen door de

juiste business case (zie ook Excuus 7) goed te definiëren, of

quick wins te laten zien en overzichtelijke vervolgstappen te

zetten. 

Een ander probleem dat leidt tot gebrek aan draagvlak, is het

gebrek aan commitment, met name bij het management.

Meestal zeggen ze dat niet zo duidelijk, maar mompelen ze

binnensmonds zoiets als: ‘Beste controller of boekhouder,

regel jij het maar.’ Maar als het slachtoffer vervolgens vragen

heeft, geven zij niet thuis en bij moeilijke vragen probeert

men de hete aardappel op iemands anders zijn bord te schui-

ven, of gaat men nog onduidelijker praten. Natuurlijk, het zijn

allemaal zeer verwerpelijke vormen van ‘management’, maar

u moet de bedrijven eens tellen waar het er zo aan toegaat...

Bij het ‘gebrek aan zin’ of ‘geen commitment’ spelen twee

vraagstukken. Allereerst dient u zich af te vragen waarom

managers geen zin hebben. Dit heeft bijna altijd te maken

met emoties: angst (‘straks ziet iemand hoe slecht ik het doe’,

of nog beangstigender: ‘er gaat misschien wel iets fundamen-

teel veranderen’), ruzie (Kanus wil strategie A voor de orga-

nisatie, Gunnik opteert voor strategie B), nostalgie (‘laten

we het doen zoals we het al twintig jaar doen, dan houden we

het ook gezellig, zonder al dat snelle internetgedoe van tegen-

woordig’). 

Ook kunt u nagaan of er niet toch een deelaspect van het

project is waar managers wél trek in hebben. Deze zijn

meestal wel te vinden. Maak dit deelaspect dan onderwerp

van de business case (zie figuur 1) en voeg snel waarde toe

op het gebied van managementinformatie. Door snel te sco-

ren, worden vervolgtrajecten gemakkelijker bespreekbaar

gemaakt en wordt aldus het benodigde draagvlak verkregen.

Op deze wijze ontstaat ook de duidelijkheid, die veel van de

hierboven genoemde negatieve emoties en sentimenten zal

wegnemen. 

EXCUUS 4
’De kwaliteit  van onze brondat a is
beroerd, een MIS lever t dus alleen ma a r
onzin op.’

Ook een veelgehoord excuus. ‘Garbage in, garbage out’ (‘vuil-

nis in, vuilnis uit’) is een oud gezegde, dat ook bij ons opgeld

doet. In onze bronsystemen is het echt één grote puinhoop, er

klopt helemaal niets van. We zijn al blij dat we af en toe wat

kunnen factureren. We zijn natuurlijk hard bezig met het oplos-

sen van deze problemen, of beter gezegd met het bepalen van

hoe we deze problemen gaan oplossen. We beginnen natuurlijk

pas aan managementinformatie als alles tiptop in orde is.’

Er zijn altijd in iedere organisatie wel problemen met de

onderliggende brongegevens. Datavervuiling komt in elke

organisatie en instelling voor. Problemen met de kwaliteit

van onderliggende brondata zijn bij uitstek een reden om

juist wél te starten met een MIS. Door de data te ontsluiten

en gebruik te maken van de analysemogelijkheden die mana-

gementinformatie gereedschappen bieden, kan snel worden

bepaald waar de dataproblemen ontstaan. Oplossing van de

problemen dient meestal in de onderliggende registratiesy-

stemen plaats te vinden. 

EXCUUS 5
‘We doen alles met Excel!’

Een excuus dat veel wordt gebruikt binnen business units

van grote organisaties.

‘Managementinformatiesystemen, dat zijn allemaal dure ver-

kooppraatjes, dat telt niet voor ons, want wij doen alles met

Excel! Iedereen is lekker bezig met zijn of haar eigen rapporta-

ges. De mogelijkheden zijn eindeloos: draaitabellen, nested

reports, ODBC-koppelingen, grafieken, noem het maar op.

figuur 1
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figuur 2

Business case, globaal en detail

Globale inventarisatie

Detail

inventarisatie

6 7

Voor onze directie is Excel misschien wat ingewikkeld in het

gebruik. Gelukkig hebben we sinds kort een interimmer rond-

lopen met veel ervaring in de verslaggeving bij supermarktke-

tens en een grote voorliefde voor adrenaline-sporten. Hij ver-

zorgt momenteel in zijn eentje de rapportages voor de directie.

Die rapportages zijn namelijk nogal ingewikkeld en hij is de

enige die weet hoe ze in elkaar steken. Dankzij hem kunnen we

altijd tijdig aan de raad van commissarissen rapporteren en

vragen van de Autoriteit Financiële Markten beantwoorden...’

Excel kan inderdaad heel veel. Het is echter een toepassing

voor persoonlijk gebruik en niet geschikt als organisatiebre-

de oplossing voor de managementinformatievoorziening. Het

heet tenslotte MS Office en geen MS Enterprise. De vrijheid,

het gebruikersgemak van aanpassingen en andere typische

Excel-functionaliteiten zijn belangrijke nadelen. Discipline

wordt niet technisch afgedwongen, de mogelijkheden tot

autorisatie en versiebeheer zijn zeer beperkt, terwijl de

mogelijkheden tot datamanipulatie schier onbeperkt zijn.

Verschillende gebruikers zullen verschillende definities han-

teren, er is geen sprake van ‘één versie van de waarheid’. 

De kennis van de opbouw van de rapportages ligt veelal bij

één persoon, is zelden gedocumenteerd en doorstaat bijna

nooit een audit trail-onderzoek. 

Excel is dus goed voor analisten die een eigen specifiek

deelgebied hebben. Het is niet geschikt voor organisatiebre-

de managementinformatie, waarbij beheersbaarheid, een-

duidigheid van definities, robuustheid bij grote hoeveelhe-

den onderliggende gegevens, controleerbaarheid en

autorisatiemogelijkheden, van elementair belang zijn. 

EXCUUS 6
‘Onze a fdeling ICT ga at eer s t alles
ont sluiten.’

De afdeling ICT als superafdeling.

‘Onze afdeling ICT gaat eerst alle bronsystemen ontsluiten en

deze in een datawarehouse dan wel query-omgeving, dan wel

RDSL, dan wel datamart, dan wel gegevensdepot geaggregeer-

de gegevens, dan wel operational data store, enzovoorts,

opslaan. Zo weten we zeker dat wat managers willen weten,

erin komt te staan. Hoe de managers dan vervolgens hun infor-

matie kunnen vinden, is hun probleem; dat valt niet binnen het

verantwoordelijkheidsgebied van onze ICT-afdeling. Om alles

te ontsluiten (en dat is meestal heel veel), geven wij dan ook

heel veel geld uit, om hele mooie en vooral grote databases te

kunnen bouwen. We denken hier drie jaar over te doen; tot die

tijd stuurt het management maar even zonder informatie...’

‘Alles’ ontsluiten is niet de meest effectieve manier om

managementinformatie te genereren. Bovendien is ‘alles’

veel teveel. Het gaat er bij managementinformatie juist om

Gevaar van datamanipulatie
ligt continu op de loer
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dat de essentie wordt weergegeven en dat van daaruit analy-

ses kunnen worden uitgevoerd. Alles betekent dus niets. Een

ander probleem bij dit excuus is dat de verantwoordelijkheid

voor dit project primair bij de ICT-afdeling wordt gelegd.

Daar hoort het niet thuis. De managementinformatievoorzie-

ning is bij uitstek iets dat tot de competenties van de con-

troller behoort. Deze is verantwoordelijk voor de transparan-

tie van informatie in de organisatie en het op deze wijze

stuurbaar en meetbaar maken van de organisatie. De ICT-

afdeling is hierbij altijd ondersteunend en kan slechts rand-

voorwaarden aangeven, zolang deze de algehele organisatie-

belangen niet schaden. 

De redenering dat ‘onze afdeling ICT eerst alles gaat ont-

sluiten’, gaat alleen op in situaties waar ‘money no problem’

is en bruikbaarheid niet belangrijk is en dat is bijna nergens

het geval...

EXCUUS 7
‘We ga an eer s t ons organis at iebes turings-
model bedenken, de f iniëren, vullen,
enzovoor t s...’

Men gelooft heilig in een of ander populair model.

‘De valkuilen van een ERP-implementatie, daar trappen wij

niet meer in. Wij gaan nu eerst alle kritieke succesfactoren en

prestatie-indicatoren definiëren en in kaart brengen.

Vervolgens kiezen we voor een of meerdere organisatiebestu-

ringsmodellen die inmiddels ruimschoots in de literatuur

beschikbaar zijn, denk bijvoorbeeld aan de BSC, EFQM, INK,

VBTB, ABM, TQM, EVA enzovoorts. Pas als we deze zaken

voor honderd procent scherp op ons netvlies hebben, kunnen

we met managementinformatie aan de slag. We denken hier

zo’n drie jaar over te doen. Tot die tijd hopen we er met z’n

allen maar het beste van.’

Organisatiebesturingsmodellen, zoals bijvoorbeeld het INK-

model of de balanced scorecard, kunnen heel nuttige instru-

menten zijn om te gebruiken bij de organisatiebesturing en

daarvan afgeleid het bepalen van de managementinforma-

tiebehoefte. De invulling van zo’n model is echter nooit 100

procent af. Veranderende omstandigheden en voortschrij-

business case
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dende inzichten zorgen ervoor dat de invulling altijd een

dynamisch gebeuren is. Op zich is dit niet zo erg, omdat het

opzetten van de managementinformatievoorziening typisch

iets is dat incrementeel moet worden opgepakt. 

Breng eerst de besturingsconcepten globaal in beeld en

begin dan met de invulling in detail van een business case

die daadwerkelijk toegevoegde waarde biedt en bovendien

relatief eenvoudig is te realiseren. Bijkomend voordeel van

deze incrementele aanpak is dat het management ook niet

drie jaar hoeft te wachten op het eerste resultaat...

EXCUUS 8
’We ga an eer s t een ERP-implement at ie /
migrat ie /  opt imalis at ie doen.’

Dit excuus heeft ook al iets te maken met ERP. ‘We gaan

eerst ons ERP-transactiesysteem inrichten. Daarna gaan we

kijken wat we nu eigenlijk willen weten en gokken we er

gewoon op dat alles bij de inrichting is meegenomen. En als

dat niet zo is, beginnen we gewoon meteen met een dure her-

inrichting van ons ERP-systeem.’ 

Komt deze redenering u al bekend voor? Dit excuus heeft

inmiddels een verdiende plek veroverd in de Top 10. Een

transactiesysteem heeft twee belangrijke bestaansredenen.

Ten eerste het ondersteunen van processen en ten tweede

het fungeren als een bron van gegevens voor de organisatie

en het management. Met name de gegevensbron is een

ondergeschoven kind bij ERP-implementaties. Uitgangspunt

is vaak de procesondersteuning van transacties. Dit is op

zich goed (daar heb je tenslotte zo’n systeem voor), zolang

het maar niet enkel de procesondersteuning betreft. Bij het

ondersteunen van processen worden gegevens geregistreerd.

Het management wil echter dingen weten die voor het uit-

voeren van transacties niet noodzakelijk zijn. Denk hierbij

bijvoorbeeld aan registratie van klant- en productgroepgege-

vens. Hoeveel procent van uw omzet staat bijvoorbeeld op

klantgroep ‘999 onbekend’? Het is best wel handig als u voor

de ERP-inrichting al rekening houdt met welke gegevens u

eigenlijk wilt registreren. 

EXCUUS 9
’We hebben toch een ERP-sys teem met
ingebouwde f unct ionaliteit  voor
management informat ie?’

Inderdaad, ERP-systemen, die hebben we bijna allemaal.

Wie kent de namen niet van SAP, Oracle, JD Edwards,

Peoplesoft en BAAN (voor de diehards). Soms ondersteunen

deze ERP-systemen zelfs gedeeltelijk onze operationele

processen. Bovendien worden er door de softwareleveran-

cier vaak mooie managementinformatiegereedschappen

(ook wel business intelligence tools genoemd) meegeleverd.

Deze tools zijn zo vormgegeven dat ze naadloos aansluiten

bij de standaardinrichting van de betreffende transactiesy-

stemen. Helaas is het in de praktijk zo dat de organisatie die

van zo’n standaardinrichting daadwerkelijk gebruikmaakt,

nog moet worden opgericht... 

Daarnaast is het zo dat managementinformatie meer behelst

dan alleen het optellen van transactiegegevens uit één ERP-

systeem. Veel informatie die voor het management van

belang is, komt niet voort uit operationele transacties, of

zelfs niet uit de eigen organisatie! Denk hierbij aan bijvoor-

beeld marktgegevens of informatie van ondersteunende

functies binnen de eigen organisatie. De organisatie die álle

informatie in één ERP-systeem registreert, bestaat niet. Hoe

strategischer het niveau van de managementinformatie, hoe

meer gegevensbronnen er nodig zijn en hoe groter de

behoefte is aan verrijking met kwalitatieve informatie. Het

integreren van al deze bronnen via een ERP-systeem is niet

nodig en nodeloos ingewikkeld, als het überhaupt al kan wor-

den gerealiseerd (zie figuur 3).

EXCUUS 10
‘We zijn f ailliet!’  

‘Waren we maar op tijd begonnen met die managementinfor-

matie, dan hadden we tijdig bij kunnen sturen. Maar misschien

kan de curator of de overnemende partij nog wat informatie

van ons gebruiken...’

Dit is eigenlijk het enige geldige excuus. Maar we nemen aan

dat geen enkele controller of manager hier bewust op aan-

stuurt. Maak daarom een serieuze start met de management-

informatievoorziening, om dit echec te voorkomen!

�� Op pagina 12 vertelt concerncontroller Job Telling CMA MBA
van energiebedrijf REMU over zijn ervaringen met het inrichten
van een dataroom. Kluwer geeft in de zogenoemde CIP-reeks
enkele boekjes uit over het belang van een adequate
managementinformatievoorziening. Voor verdere verdieping
raadpleegt u de KluwerFinanceBase op internet:
www.kluwerfinancieelmanagement.nl.


