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In het vorige artikel is het al gezegd: de balanced scorecard
mag populair zijn, zaligmakend is ze niet. Er zijn meer
prestatiemeetsystemen die misschien zelfs beter functioneren,
afhankelijk van de situatie, de eisen en wensen van de
gebruiker. Om inzicht te geven in het wat en hoe, kan een
analyse-tool worden gebruikt. Hiervoor moeten de vier con-
ceptuele modellen en de wensen en eisen (criteria) zoals die
in het vorige nummer van Tijdschrift Controlling zijn
beschreven, naast elkaar worden gezet. Dit houdt concreet
in dat moet worden bekeken hoe een model ‘scoort’ op elk
criterium. Hiervoor wordt een puntenverdeling gehanteerd
van 1 t/m 4. Tabel 1 geeft aan wat de omschrijving is van
deze punten. Voor de vergelijking van de modellen met de
criteria is gebruik gemaakt van vakliteratuur en wetenschap-
pelijke publicaties, alsmede van eigen inzichten.
In de analyse-tool wordt een tweede onderverdeling
gemaakt: criteria die te maken hebben met het prestatie-
meetsysteem zelf (deel A) en criteria die gericht zijn op de
totstandkoming van de informatie en de output van het
systeem (deel B). De criteria worden besproken en er wordt
een puntenverdeling gegeven naar de vier modellen (de pun-

tenverdeling per model is tussen haakjes weergegeven).

Deel A
Het prestatiemeetsysteem dient inzicht te geven in financiële
en niet-financiële informatie1.
De BSC (4) is een systeem dat uitstekend voldoet aan dit cri-
terium, het model zorgt voor evenwicht tussen financiële en
niet-financiële informatie. Het INK-model (3) en het COSO-
framework (2) voldoen hier minder aan. Het primaire doel
van deze systemen ligt niet in het vinden van een balans tus-
sen financiële en niet-financiële informatie. Toch besteden

Vier modellen om prest at ies te meten. Maar welke is nu de beste in welke 

Veel organisaties hebben te kampen met een informatie-
probleem; de kloof tussen datgene wat het management wil
weten en datgene wat er aan informatie beschikbaar is. Een
oplossing is een prestatiemeetsysteem dat aansluit bij de
wensen en eisen van de gebruikers en dat past binnen de
structuren en systemen van de organisatie. In het vorige
nummer van Tijdschrift Controlling kwamen ze al aan bod:
balanced scorecard (BSC), INK-model, tolmodel en COSO-
framework; ieder met hun specifieke kenmerken. Maar welk
systeem is waar en wanneer het beste? Om deze vraag te
kunnen beantwoorden, wordt in dit artikel een analyse-tool
gepresenteerd. De resultaten en bevindingen worden via twee
korte cases toegelicht.

KIM BESSEMS EN JOOST NIEDERER

Prestatiemeting op maat: 

Aantal Omschrijving
punten

1 Prestatiemeetsysteem voldoet niet aan dit criterium
2 Prestatiemeetsysteem voldoet slecht aan dit criterium
3 Prestatiemeetsysteem voldoet goed aan dit criterium
4 Prestatiemeetsysteem voldoet het beste aan dit 

criterium

Tabel 1: Puntenverdeling.



deze systemen wel aandacht aan niet-financiële aandachtsge-
bieden, in tegenstelling tot het tolmodel. Het tolmodel (1)
kan ook niet-financiële informatie leveren, maar de mate
waarin dit gebeurt, is afhankelijk van de uit de missie afge-
leide kritische succesfactoren, doelen en doelstellingen.

Het prestatiemeetsysteem dient een relatie te leggen met de
missie en strategie zodat de informatie die het systeem
genereert een bijdrage levert aan de lange-termijnorganisatie-
doelen2.
De BSC (4) en het tolmodel (4) voldoen uitstekend aan dit
criterium, omdat ze de missie als uitgangspunt nemen. In het
INK-model (3) en het COSO-framework (2) wordt de missie
wel opgenomen, maar staat minder centraal dan in beide
andere modellen.

Ondersteunen van ‘diagnostic control’3.
De BSC (4) voldoet het beste aan dit criterium, het systeem
vergelijkt behaalde resultaten met opgestelde normen. Het
tolmodel (3) maakt een minder expliciete normvergelijking
dan de BSC, namelijk tussen doelen en doelstellingen. Door

middel van monitoring binnen het COSO-framework (2)
kan men tegemoet komen aan het ondersteunen van diag-
nostic control. Het INK-model (1) werkt met organisatie- en
resultaatgebieden, maar niet concreet met normen.

Het prestatiemeetsysteem moet de effecten van het gevoerde
beleid kunnen meten4.
Hiervoor moet een koppeling aanwezig zijn tussen de
behaalde resultaten en de gestelde doelen. Het COSO-frame-
work (4) en het INK-model (4) zijn modellen die dit onder-
steunen. In het tolmodel (2) en de BSC (2) is deze koppeling
wel aanwezig, maar deze modellen zijn hierin minder expli-
ciet.

Flexibiliteit ten aanzien van de externe omgeving: het presta-
tiemeetsysteem dient rekening te kunnen houden met invloe-
den van buitenaf, zoals veranderingen in concurrentie, maat-
schappij of wet- en regelgeving5. 
Aan dit criterium voldoen het INK-model (4) en het COSO-
framework (4) het beste, deze modellen nemen de externe
omgeving van ondernemingen uitgebreid mee. De BSC (2) is

Meten op maat – de koers bepaalt de keuze.
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Criterium Puntenverdeling per model

BSC    INK     Tolmodel    COSO    Case 1      Case 2
Inzicht geven in financiële en niet-financiële informatie 4 3 1 2 10 2
Relatie leggen met missie en strategie 4 3 4 2 3 6
Ondersteunen van ‘diagnostic control’ 4 1 3 2 9 3

A Effecten meten van het gevoerde beleid 2 4 2 4 5 1
Flexibiliteit ten aan zien van de externe omgeving 2 4 1 4 2 7
‘Fit’ met organisatiestructuur, systemen en P&C-cyclus 2 2 4 4 6 8
Eenvoudig ontwerp en weinig complexe implementatie 3 2 4 1 8 10
Snel informatie kunnen produceren 4 2 4 2 7 9
Inzichtelijke en duidelijke presentatievorm 4 1 3 2 1 4

B Betrouwbare, transparante en relevante informatie 3 1 4 2 4 5
� puntenverdeling x prioriteit management
Totaalscore Case 1 182 123 164 128
Totaalscore Case 2 173 122 184 132

veel beperkter in het geven van externe informatie, maar biedt
hier wel mogelijkheden voor, met name middels het klantper-
spectief. Het tolmodel (1) is wel in staat externe informatie te
leveren, maar heeft hier geen expliciete aandacht voor.

Het prestatiemeetsysteem dient te passen binnen de organi-
satiestructuur, de P&C-cyclus en de systemen die binnen de
organisatie worden gebruikt6.
De interne flexibiliteit van de modellen wordt hier onder de
loep genomen. Het tolmodel (4) en het COSO-framework
(4) zijn op dit vlak de meest flexibele systemen; vanaf een
abstract niveau kan hier zelf invulling aan worden geven. De
BSC (2) en het INK-model (2) werken met een vaste inde-
ling, wat deze modellen minder flexibel maakt.

Deel B
Het ontwerp van een prestatiemeetsysteem moet zo een-
voudig mogelijk zijn, de implementatie zo weinig mogelijk
complexiteit bevatten7.
Het tolmodel (4) voldoet uitstekend aan dit criterium, het
biedt namelijk de mogelijkheid juist die prestaties te meten die
cruciaal zijn voor een organisatie en op een zodanige manier
dat het past binnen de organisatie. Doordat de BSC (3) en het
INK-model (2) een breder gebied beslaan, zal toepassing van
deze systemen minder eenvoudig zijn dan het tolmodel. Het

COSO-framework (1) ten slotte laat zich kennen als een com-
plex model waarvan de invoering omvangrijk is.

Het prestatiemeetsysteem moet snel informatie kunnen
produceren8.
De BSC (4) en het tolmodel (4) zijn in staat snel stuurinfor-
matie te leveren. Door de grotere omvang van het COSO-
framework (2) en het INK-model (2), zal het meer tijd
kosten om met deze modellen stuurinformatie te genereren.

Bij het ontwerp van een prestatiemeetsysteem dient aan-
dacht te worden besteed aan de wijze waarop de informatie
aan de gebruikers wordt gepresenteerd (presentatievorm)9. 
De presentatievorm van de stuurinformatie is het meest
overzichtelijk bij de BSC (4) met zijn vier perspectieven, en
bij het tolmodel (3). Deze systemen vergelijken bovendien
normen en behaalde resultaten met elkaar, wat de inzichte-
lijkheid bevordert. Het COSO-framework (2) besteedt wel
aandacht aan ‘information and communication’ maar geeft
hier geen directe richtlijnen voor. Het INK-model (1)
besteedt het minste aandacht aan de presentatievorm.

Betrouwbaarheid, transparantie en relevantie van de
informatie.
De informatie die geleverd wordt door het INK-model (1),
het COSO-framework (2) en de BSC (3) beslaat een breed
gebied en kan minder relevant zijn voor organisaties. De BSC
is door het systematisch gebruik van de vier pespectieven wel
erg transparant. Het tolmodel (4) biedt de mogelijkheid om
zelf te bepalen welke informatie het meest relevant is.
Genoemde punten zijn weergegeven in tabel 2.

Prioriteitsvolgorde
door management
aangegeven.

Tabel 2: De analyse-tool.

INK-model.

Balanced Scorecard.



17

n
r

1
1

 n
o

v
e

m
b

e
r

 2
0

0
5

Gebruikers
Om er vervolgens voor te zorgen dat het prestatiemeet-
systeem aansluit op de wensen en eisen van de gebruikers, en
dat het zo goed mogelijk past binnen de structuren en syste-
men van de eigen organisatie, wordt gebruik gemaakt van de
kennis en ervaring van andere gebruikers. Omdat deze stap
organisatie-specifieke informatie oplevert, is ze in twee korte
cases uitgewerkt, zie kader 1 en 2. In beide gevallen is het
verantwoordelijke managementteam gevraagd een priori-
teitsvolgorde te geven aan de tien genoemde wensen en eisen
(criteria) naar belangrijkheid (10 staat voor zeer belangrijk
en 1 staat voor niet belangrijk). De resultaten zijn vermeld in
de laatste kolommen van tabel 2.
De prioriteitsvolgorde die binnen organisaties wordt gegeven
aan de criteria geeft aan hoe zwaar de diverse criteria moeten
wegen. Door middel van het berekenen van een totaalscore
(_ gewicht criterium x toegekende punten van het prestatie-
meetsysteem per criterium) kan bepaald worden welk
prestatiemeetsysteem het beste aansluit bij de organisatie. De
resultaten worden in de cases toegelicht. 

Samenvattend
In dit en het vorige nummer van het Tijdschrift Controlling
hebt u kennis gemaakt met vier prestatiemeetsystemen. De
kenmerken van deze systemen zijn beschreven en een analyse-
tool is gepresenteerd waarmee u op heldere wijze een keuze
uit een (of meer) systemen kunt maken. Hiermee dient te
worden nagestreefd dat een prestatiemeetsysteem beter
aansluit bij de kenmerken (structuur, strategie) van de orga-
nisatie en de wensen en eisen van de gebruikers.
Om het systeem meer kracht te geven, is het zinvol de criteria
(thans tien) uit te breiden, eventueel met organisatiespecifie-
ke criteria. Hierdoor wordt het onderscheidend vermogen
van de vier prestatiemeetsystemen vergroot.
Daarnaast moet worden bekeken op welke wijze prestatie-
meetsystemen geïntegreerd kunnen worden als de totaal-
scores van de analyse-tool dicht bij elkaar liggen en er geen
duidelijk voorkeursmodel wordt geselecteerd. Op deze wijze
kan bij ontwerp en implementatie ‘best of both worlds’
worden gecombineerd.

COSO-framework.Tolmodel.

Noten

1) Starreveld, Van Leeuwen & Van Nimwegen, 2002;
Wiersma, 2001
2) Fawcett & Cooper, 1998
3) Simons, 1995
4) Kerklaan et al., 1995
5) Den Boer & Van Zutphen, 2002
6) Bititci, 1995
7) Starreveld, Van Leeuwen & Van Nimwegen, 2002
8) Bititci, 1995
9) Starreveld, Van Leeuwen & Van Nimwegen, 2002

–C

Case 1: middelgroot bedrij f in de logistieke sector

Het betreft een middelgrote logistieke onderneming, dat te
kampen heeft met te weinig informatie om de dagelijkse pro-
cessen te kunnen aan- en bijsturen. Een van de belangrijkste
wensen is dat normvergelijking kan plaatsvinden (zodat de
managers in één oogopslag kunnen zien of het bedrijf op of
onder de norm presteert) en dat niet uitsluitend financiële
informatie zichtbaar wordt. Daarnaast moet het systeem een-
voudig in implementatie en gebruik zijn, en moet het voorna-
melijk intern gericht zijn. Aan de leden van het management
is in een teamoverleg een toelichting gegeven en gevraagd
een prioriteitsvolgorde toe te kennen aan de tien wensen en
eisen (criteria). De uitkomst is weergegeven in tabel 2 (case
1). Vervolgens is er een totaalscore case 1 berekend (punten-
verdeling x prioriteit management). De BSC blijkt het beste
aan te sluiten bij de wensen en eisen van het management
van dit bedrijf.
Het gebruik van de analysetool heeft ertoe geleid dat al
tijdens het teamoverleg een hoge mate van consensus is
bereikt over de toe te passen systematiek. Het gevolg is
geweest dat ontwikkeling en implementatie van het systeem
snel heeft kunnen plaatsvinden.

Ca se 2:  klein bedrij f  in de elekt ronicabranche

Het betreft een klein handelsbedrijf in elektronica. Dit bedrijf
bestaat nog maar enkele jaren; adequate informatievoorziening
is nog nauwelijks voorhanden. De belangrijkste wensen van de
DGA zijn: op een eenvoudige manier, passend binnen de pro-
cessen, missie, strategie en structuur van het bedrijf inzicht
verschaffen in de prestaties. Ook hier geldt dat het systeem op
eenvoudige wijze informatie moet kunnen genereren.
Aan de DGA is in een gesprek toelichting gegeven op de
systemen en is (op dezelfde wijze als bij case 1) gevraagd een
prioriteisvolgorde toe te kennen aan de wensen en eisen (cri-
teria). De uitkomst is weergegeven in tabel 2 (case 2).
Vervolgens is er een totaalscore case 2 berekend (puntenver-
deling x prioriteit management). Het tolmodel blijkt het beste
aan te sluiten bij de wensen en eisen van dit bedrijf.
In deze case heeft het gebruik van de analyse-tool als hulp-
middel zijn toegevoegde waarde laten zien. De DGA - zelf
weinig bekend met prestatiemeting en prestatiemeetsyste-
men - is op heldere wijze geinformeerd over de kenmerken van
verschillende systemen en de wijze waarop deze tot stuurin-
formatie komen, en heeft hierdoor een betere keuze kunnen
maken.
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